
Poskytovanie služby SAR v SR 
 

 
 

                           
 
 

Letové prevádzkové služba Slovenskej republiky, š. p. 
Karel Němec 

Záchranné koordinačné stredisko 
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- Poskytovanie služby SAR v SR 
 

- Núdzové vysielače polohy 
 

- Postupy a skúsenosti pri ich používaní 
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ICAO 
Annex 12 / L12 Pátranie a záchrana 
 
Pátracia a záchranná služba sa musí 
zriadiť a bezodkladne poskytovať na 
území každého zmluvného štátu ICAO. 
 
Služba sa poskytuje nepretržite. 
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Letecký zákon č. 143/ 98 Z. z. 
§ 17 Pátranie a záchrana 

 
Za vytvorenie systému spolupráce  
civilných, vojenských a bezpečnostných  
orgánov pri pátraní po lietadlách a 
záchrane ľudských životov zodpovedá 
ministerstvo.  
 

Ministerstvo obrany a ministerstvo vnútra  
poskytujú na tento účel potrebnú 
súčinnosť.  
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Záchranným koordinačným strediskom  
v pátracej a záchrannej oblasti  
Slovenskej republiky  
je 
Záchranné  
koordinačné  
stredisko (RCC)  
so sídlom  
v Bratislave. 
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MDV SR 

Predpis 
L 12 

Pátranie a záchrana 

Letecký zákon 
143/98 Z. z. 

 LPS SR, š. p. 

RCC 
Záchranné koordinačné  

stredisko 
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   Zmluva medzi  
MDVRR SR, MO SR a MV SR,  

o vzájomnej spolupráci  
pri pátraní po lietadlách  
a poskytovaní pomoci  

pri záchranných akciách  
v prípade LN 
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SAR 
Pátranie a záchrana 
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SAR 
LPS SR, š. p. 
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H24 



FIR Bratislava 2017: 
   
 

 vyše 550 000 pohybov 
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18. júla 2014 
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RCC Bratislava 
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RDP modul 
(radarové zobrazenie) 
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SAR modul 
(digitálna mapa terénu) 
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Zemepisné súradnice 

Možnosti a nástroje  
pre kreslenie 
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Určenie polohy 
ELT  

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve - Trenčín - 24. 03. 2018 

 



      
Určenie polohy ELT 

podľa vzť ažného bodu  
pre pátracie jednotky 
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Priestor zodpovednosti, kontakty  
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Stanovenie priestoru 
pátrania  

pri lomenej trati 
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Priestor 
pátrania  
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Identifikácia lietadla v 
núdzi 

Monitorovanie letu v reálnom čase 
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Poloha lietadla v reálnom 
čase 

SAR modul 
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Strata orientácie 
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192 
Incidentov 
 
Vyšetrovanie? 
Prevencia? 
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11 Leteckých nehôd 
           

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve - Trenčín - 24. 03. 2018 

 



      

2016  2017 
-------------------------------------------------- 
   8    10  období neistoty 
 
 27    36    období pohotovosti  
 
   7      6    období tiesne 
--------------------------------------- 
42  52 
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      RCC Bratislava - 2017          

 

 662 udalostí 
            s  možným vplyvom na bezpečnosť  

 
 2016 – 634 udalostí 
     2015 – 600 udalostí 
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Tiesňových správ z Cospas-Sarsat 
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RCC Bratislava  
na základe rozhodnutia MDVRR SR  
plní na území Slovenskej republiky 
zároveň funkciu 
SPOC (Search and Rescue Point of Contact) 
pre družicový systém Cospas-Sarsat  
pre: 
ELT  (lietadlá)  EPIRB (lode) a  PLB  (osoby)    
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ELT – Núdzový vysielač polohy 
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121,5 MHz 
406 MHz 
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Postup v prípade  
leteckej nehody 
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  Mission 
  Control 
  Centre 

COSPAS-SARSAT 

RCC 

ELT 
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  Mission 
  Control 
  Centre 

COSPAS-SARSAT 

RCC 

ELT 
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46 ELT 
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Presnosť  systému COSPAS-SARSAT 
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Vzdušný priestor pre všetkých - Košice - 13. 04. 2016 

Presnosť  systému COSPAS-SARSAT 

ELT 121.5 MHz 
polomer cca 20 km 
plocha cca 900 km2 
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Vzdušný priestor pre všetkých - Košice - 13. 04. 2016 

Presnosť  systému COSPAS-SARSAT 

ELT 121.5 MHz 
polomer cca 20 km 
plocha cca 900 km2 
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Vzdušný priestor pre všetkých - Košice - 13. 04. 2016 

Presnosť  systému COSPAS-SARSAT 

ELT 121.5 MHz 
polomer cca 20 km 
plocha cca 900 km2 

ELT 406 MHz  
polomer cca 2-4 km 
plocha do 20 km2 
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Vzdušný priestor pre všetkých - Košice - 13. 04. 2016 

Presnosť  systému COSPAS-SARSAT 

ELT 121.5 MHz 
polomer cca 20 km 
plocha cca 900 km2 

ELT 406 MHz  
polomer cca 2-4 km 
plocha do 20 km2 

ELT 406 MHz + GPS 
polomer 100 m 
plocha 0,03 km2 
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Od februára 2009 prestal systém  
Cospas-Sarsat monitorovať  ELT  
a poskytovať  informácie  
o zachytení núdzového signálu  
na frekvencii 121,5 /  243 MHz 
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prechod na 

406 MHz 
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Výhody  406 MHz 
 

- vyššia presnosť  zamerania a bez 
  rušivých vplyvov 
- v podstate nepretržité monitoro- 
  vanie zemského povrchu 
- možnosť  identifikovať  zdroj 
  vysielania  
  (u ELT na 121,5 MHz hľadáme, ale 
    často nevieme čo a kde ... ) 
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Každé lietadlo má pridelený jedinečný kód,  
tzv. Unique Identification Number (UIN),  
ktorý po zachytení systémom Cospas-Sarsat  
je dešifrovaný a prostredníctvom vyhodnocova-
cieho strediska odoslaný na príslušné RCC, ktoré 
okamžite jednoznačne identifikuje typ lietadla a 
prevádzkovateľa a môže zahájiť  príslušné kroky 
na pomoc konkrétnemu lietadlu v núdzi. 
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Každé lietadlo má pridelený jedinečný kód,  
tzv. Unique Identification Number (UIN),  
ktorý po zachytení systémom Cospas-Sarsat  
je dešifrovaný a prostredníctvom vyhodnocova-
cieho strediska odoslaný na príslušné RCC, ktoré 
okamžite jednoznačne identifikuje typ lietadla a 
prevádzkovateľa a môže zahájiť  príslušné kroky 
na pomoc konkrétnemu lietadlu v núdzi. 
 
Z toho vyplývajú striktné požiadavky na leteckých 
prevádzkovateľov týkajúce sa registrácie 
(prostredníctvom DÚ SR) a používania týchto 
zariadení, zaradenie do databázy na RCC, jej 
aktualizácia a pod. 
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Prík lad UIN: 

 

A16648E7638BB81 
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Prík lad UIN: 

 

A16648E7638BB81 
 

OM-ACA  
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Prík lad UIN: 

 

A16648E7638BB81 
 

OM-ACA  
Boeing 747-481F  
Air Cargo Global 
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Z celkového počtu 932 
l ietadiel registrovaných na 

Slovensku dnes používa 
ELT 406 MHz 
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Z celkového počtu 932 
l ietadiel registrovaných na 

Slovensku dnes používa 
ELT 406 MHz 

 

298 lietadiel 
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Systém zameriavačov núdzových signálov  
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Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve - Trenčín - 24. 03. 2018 

 



      

Prík lad dvojitého 
zamerania signálu ELT 
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Poloha ELT   
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Zobrazenie polohy ELT 
a dekódovanie signálu 
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ICAO Doc 9731 čl. 4.5.16: 
  

Štát zodpovedá za evidenciu ELT  
a  

musí byť  k  dispozícii RCC. 
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AIC C 5/ 15  06 AUG 2015 
Postup prideľovania kódov pre ELT 

 
- Kódy pre ELT (UIN) prideľuje Dopravný 

úrad na základe žiadosti majiteľa alebo 
prevádzkovateľa lietadla 
 

- Dopravný úrad vedie register pridelených 
kódov 
 

- Každý kód je jedinečný a nezameniteľný  
   a viazaný na imatrikulačnú značku lietadla 
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Testovanie ELT 
 

- hocikedy, ale 
- oznámiť  na RCC 

Bratislava  
  a koordinovať  
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From:  Dopravný úrad                     To:  RCC Bratislava 
Subject:  Neznámy ELT  
  
-   Tomuto lietadlu DÚ žiaden kód neprideľoval. 
-   V tabuľke je k tomuto lietadlu zapísaný iný kód, ktorý spoločnosť   
    Aerospool nahlásila DÚ. 
- Po rozkódovaní zaslaného kódu A16648E76388761 som zistil, že 
    obsahuje registrovú značku OM -ATF. Taký kód DÚ neprideľoval.  
    OM-ATF  Dopravný úrad pridelil kód A16639D8E21DA41  
- Po rozkódovaní kódu, som zistil, že patrí OM-M618. DÚ tomuto lietadlu 

žiaden kód ELT neprideľoval. 
- OM-UNO - DÚ mu neprideľoval žiaden kód. Prevádzkovateľ  lietadla si asi 

svojvoľne dal nakódovať   ELT, bez toho aby požiadal o to DÚ.  
- Nemám tušenia. 
- OM-S177, prevádzkovaný v ČR, ELT neregistrovaný 

Pátrame nielen po lietadlách, ale v spolupráci s DÚ  
aj po nedisciplinovaných prevádzkovateľoch 

 

Zopár príkladov  za posledné obdobie 
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   Prevádzkovateľ ,  
   ktorý používa kód nepridelený  

Dopravným úradom sa vystavuje 
riziku, že mu v núdzi nebude  

   poskytnutá adekvátna  
   služba SAR  
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Sebelepšia 

technológia a 
ani postupy 

Vám ale 
nepomôžu, ak 

zároveň nemáte 
toľko šť astia, 
ako mal tento 

pilot ... 
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Sebelepšia 

technológia a 
ani postupy 

Vám ale 
nepomôžu, ak 

zároveň nemáte 
toľko šť astia, 
ako mal tento 

pilot ... 
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MH 370 
MH 17 

!!! ??? !!! 
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RCC Bratislava 
 

Tel.: 02 4329 2409 
  02 4857 2182 

 
E-mail: rcc@lps.sk 
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That Others May Live 
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Ďakujem za pozornosť  
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Otázky? 

Seminár o bezpečnosti v civilnom letectve - Trenčín - 24. 03. 2018 

 


	Snímka číslo 1
	Snímka číslo 2
	Snímka číslo 3
	Snímka číslo 4
	Snímka číslo 5
	Snímka číslo 6
	Snímka číslo 7
	Snímka číslo 8
	Snímka číslo 9
	Snímka číslo 10
	Snímka číslo 11
	Snímka číslo 12
	Snímka číslo 13
	Snímka číslo 14
	Snímka číslo 15
	Snímka číslo 16
	Snímka číslo 17
	Snímka číslo 18
	Snímka číslo 19
	Snímka číslo 20
	Snímka číslo 21
	Snímka číslo 22
	Snímka číslo 23
	Snímka číslo 24
	Snímka číslo 25
	Snímka číslo 26
	Snímka číslo 27
	Snímka číslo 28
	Snímka číslo 29
	Snímka číslo 30
	Snímka číslo 31
	Snímka číslo 32
	Snímka číslo 33
	Snímka číslo 34
	Snímka číslo 35
	Snímka číslo 36
	Snímka číslo 37
	Snímka číslo 38
	Snímka číslo 39
	Snímka číslo 40
	Snímka číslo 41
	Snímka číslo 42
	Snímka číslo 43
	Snímka číslo 44
	Snímka číslo 45
	Snímka číslo 46
	Snímka číslo 47
	Snímka číslo 48
	Snímka číslo 49
	Snímka číslo 50
	Snímka číslo 51
	Snímka číslo 52
	Snímka číslo 53
	Snímka číslo 54
	Snímka číslo 55
	Snímka číslo 56
	Snímka číslo 57
	Snímka číslo 58
	Snímka číslo 59
	Snímka číslo 60
	Snímka číslo 61
	Snímka číslo 62
	Snímka číslo 63
	Snímka číslo 64
	Snímka číslo 65
	Snímka číslo 66
	Snímka číslo 67
	Snímka číslo 68
	Snímka číslo 69
	Snímka číslo 70
	Snímka číslo 71

