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POSTUPY PRI SPRACOVÁVANÍ  TIESŇOVÝCH 
VOLANÍ V SKRATKE  „VALIDATE“ 

 
 
Materiál „VALIDATE“ bol prevzatý dňa 23.12.2020  z FB profilu  
 
S5 ARON - S5 Amateur radio emergency network 
https://www.facebook.com/groups/270704177050400/?multi_permalinks=853076685
479810&notif_id=1608662324375579&notif_t=group_activity&ref=notif 
 
Autorom príspevku na tejto stránke  je  Tilen Cestnik S56CT, národný koordinátor pre 
rádioamatérsku tiesňovú komunikáciu v S5 (Slovinsko) 
 
 
Tilen S56CT neuvádza presnú citáciu, kto je pôvodcom tohto materiálu, avšak  
vyzerá to ako príručka pre profesionálnych hasičov, ako komunikovať  pri príjme 
tiesňových volaní, ktoré môžu prísť jednak od postihnutých osôb ale taktiež aj od ich 
kolegov hasičov či iných záchranárov, ktorí sa dostali do ťažkostí a potrebujú pomoc. 
Stačí si len napríklad predstaviť rozsiahle požiare v Kalifornii alebo Austrálii, kde 
môžu byť takéto situácie na dennom poriadku. 
 
Zo skúseností týchto profesionálov však môžeme brať poučenia aj pre tiesňovú 
komunikáciu, ktorú by sme mohli/ museli zabezpečovať na rádioamatérskych 
frekvenciách našimi rádioamatérskymi prostriedkami, ak by to vzniknutá situácia 
z akéhokoľvek dôvodu vyžadovala.  
 
Aj keď takáto potreba vyzerá byť v tejto „ prekomunikovanej “ spoločnosti 
s množstvom rôznych komunikačných systémov málo pravdepodobná, existuje stále 
možnosť, že sa dostaneme aj do takejto situácie a bolo by vhodné, aby sme ju zvládli 
na profesionálnej úrovni aj keď sme v očiach mnohých len (rádio)amatéri. Preto 
nezaškodí sa oboznámiť s nasledovným dokumentom, ktorý tu uvádzam v 
„dvojjazyčnom“ prevedení. Slová v zátvorkách písmom italica sú doplnené 
prekladateľom na zlepšenie zrozumiteľnosti textu..  
 
 

VALIDATE 
 
While Mayday communications can be complex, the responsibility of communications 
can be summed up by the word "VALIDATE": 
 
Aj keď (tiesňová) komunikácia MAYDAY môže byť zložitá, zodpovednosť za 
komunikáciu sa dá zhrnúť do slova „VALIDATE“:  
 

V -  Verify V – Overujte si  

A - Acknowledge A – Potvrdzujte   

L - Listen L – Počúvajte  
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I  - Inform I – Informujte   

D - Divert D – Presmerujte   

A - Account A – Kalkulujte (rátajte) 

T - Terminate T - Ukončte 

E - Evaluate E – Vyhodnoďte 

 
 
Význam jednotlivých slov( skratiek) je možné priblížiť nasledovným popisom 
 
 
V - Verify that a Mayday has been transmitted and confirm the unit number or 
personnel identification and location. Keep in mind that a Mayday may be transmitted 
in a number of ways; by voice over radio by those directly involved, by emergency 
button over radio, or by other firefighters who witness an incident, hear a personal 
alert safety system (PASS) emergency alarm or call for help, or who otherwise have 
knowledge that trouble exists. 
 
Attempt to obtain the most accurate location possible. Make direct contact with the 
originator of the Mayday, if you can. For other than voice reports, confirm that the 
emergency device activation was not accidental. In all cases, assume that the 
Mayday is genuine until you have been otherwise advised by the originator. Get as 
much information as you can concerning their current conditions. How many 
firefighters are involved? Who are they? Are they trapped? Lost? Injured? Out of air? 
All of this may be helpful to the rapid intervention team. 
 
 
V - Overujte, či  tiesňové volanie  MAYDAY bolo naozaj vyslané a potvrďte si číslo 
(hasičskej) jednotky alebo osobnú identifikáciu a ich polohu. Pamätajte, že tiesňové 
volanie MAYDAY môže byť prenášané rôznymi spôsobmi; hlasom prostredníctvom 
rádia od tých, ktorých sa to priamo týka, núdzovým tlačidlom cez rádio alebo inými 
hasičmi, ktorí sú svedkami  nešťastia, počujú núdzový poplach bezpečnostného 
systému osobného poplachu (PASS) alebo počujú volanie o pomoc alebo tí, ktorí sa 
iným spôsobom dozvedeli o  existujúcich problémoch. 
 
Pokúste sa o získanie čo najpresnejšej polohy. Ak je to možné, nadviažte priamy 
kontakt s pôvodcom tiesňovej správy  MAYDAY. V prípade iných ako hlasových 
správ si preverte, či aktivácia núdzového zariadenia nebola náhodná. Vo všetkých 
prípadoch predpokladajte, že volanie MAYDAY je skutočné, kým vám pôvodca 
volania neodpovie inak. Získajte čo najviac informácií o ich súčasných podmienkach. 
Koľko hasičov je zapojených? Kto sú oni ?, Sú v pasci ? Sú stratení ? Je niekto 
zranený? Nemajú vzduch? To všetko môže byť užitočné pre tím rýchleho zásahu. 
 
A - Acknowledge and announce the Mayday information on all appropriate 
channels. Make sure that everyone who needs to know is advised and that they 
confirm receipt of the correct information. 
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A - Potvrdzujte a oznámte informácie z tiesňového volania MAYDAY na všetkých 
vhodných kanáloch (všetkým vhodným inštitúciám). Uistite sa, že každý, kto 
potrebuje (o tomto volaní) vedieť, je s ním oboznámený  a že potvrdil prijatie 
správnych informácií. 
 
L - Listen for additional calls for help or pertinent transmissions. If initial contact 
cannot be established, then continue to check at regular intervals. Query the 
firefighters calling the Mayday to answer by microphone click if they cannot speak, 
and to activate their PASS devices and/or flashlights if they can do so. Your role is to 
help other units find the downed firefighters as quickly as possible. 
 
L - Počúvajte ďalšie volania o pomoc alebo relevantné vysielania. Ak sa počiatočný 
kontakt nedá nadviazať, pokračujte (v pokusoch o nadviazanie spojenia s volajúcim) 
v pravidelných intervaloch. Požiadajte hasičov volajúcich tiesňové volanie  MAYDAY, 
aby odpovedali kliknutím mikrofónom, ak nemôžu rozprávať, a aktiváciou svojich 
zariadení PASS a / alebo bateriek, ak tak môžu urobiť. Vašou úlohou je pomôcť iným 
jednotkám čo najrýchlejšie nájsť hasičov v núdzi. 
 
I - Inform all agencies and personnel required to respond. Make the notifications 
specified under policy. Make sure that you know ahead of time what will be expected. 
Typically, additional companies and emergency medical resources will be called to 
the scene and chief officers and municipal officials briefed. Where an agency has but 
one frequency on which to both signal and communicate, as many emergency 
notifications as possible should be made by alternate means. While there is no 
singular recommendation that fits every scenario, it must be remembered that any 
traffic on this sole channel will compete and potentially interfere with communications 
to and from the downed firefighters. 
 
I - Informujte všetky agentúry a personál, ktorý je potrebný, aby zasiahol. Vykonajte 
oznámenia uvedené vo (vašich)  pravidlách. Uistite sa, že vopred viete, čo sa dá 
očakávať. Typicky budú na miesto privolané ďalšie jednotky a pohotovostné lekárske 
prostriedky a (so situáciou) budú oboznámení hlavní (štátni) úradníci a predstavitelia 
samosprávy. Ak má agentúra iba jednu frekvenciu, na ktorej signalizuje aj 
komunikuje, malo by sa alternatívnym spôsobom vykonať čo najviac núdzových 
oznámení. Aj keď neexistuje nijaké jedinečné odporúčanie, ktoré by vyhovovalo 
všetkým scenárom, je treba pamätať na to, že akákoľvek (ďalšia) prevádzka na 
tomto jedinom kanáli bude konkurovať a potenciálne rušiť komunikáciu k hasičom a 
od nich. 
 
D - Divert all non-essential radio traffic to other channels, if available. Keep the air 
clear for those directly involved in the emergency. While the wholesale switching of 
an entire in-progress operation is always difficult and seldom recommended since 
someone may get "lost in the shuffle," this is one time when this should be 
considered. The channel on which the Mayday was transmitted should be kept clear 
for communicating with those in need. Where other departments or incidents are also 
sharing this channel, efforts should be made to relocate these conversations 
elsewhere, as well. 
 
D - Presmerujte všetku nepodstatnú rádiovú prevádzku na iné kanály, ak sú k 
dispozícii. Uvoľňujte  frekvencie (éter) pre  osoby, ktoré sú priamo zapojené do 
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núdzovej situácie. Aj keď je veľkoplošné prepínanie celej prebiehajúcej operácie vždy 
ťažké a zriedka sa odporúča, pretože by sa niekto mohol „stratiť v náhodnom poradí“, 
malo by sa o tom uvažovať. Kanál, na ktorom bolo vysielané tiesňové volanie  
MAYDAY, by mal zostať čistý pre komunikáciu s tými, ktorí to potrebujú. Ak tento 
kanál zdieľajú aj iné oddelenia alebo mimoriadne udalosti, malo by sa vyvinúť úsilie 
na premiestnenie týchto rozhovorov aj inam. 
 
A - Account for all companies/teams involved in the incident. It is imperative to keep 
track of assigned resources. Some assignments may change in response to the 
Mayday. Make sure you stay abreast of these changes and know where everyone is. 
Be prepared to help rescue the rescuers in case a second Mayday is called. Although 
it should be strongly discouraged, some individuals may freelance and some 
companies may self-dispatch when they hear that a firefighter may be down. If 
alerted to these situations, advise the IC immediately so that control and 
accountability can be re-established. 
 
A – Rátajte so všetkými spoločnosťami / tímami zapojenými  do mimoriadnej 
udalosti. Je nevyhnutné sledovať pridelené zdroje. Niektoré priradenia sa môžu 
meniť v reakcii na tiesňové volanie MAYDAY. Dávajte pozor, aby ste mali tieto 
zmeny neustále v obraze a aby ste vedeli, kde sú všetci. Buďte pripravení pomôcť pri 
záchrane záchranárov v prípade, že dôjde k druhému tiesňovému volaniu MAYDAY. 
Aj keď sa to dôrazne neodporúča, niektorí jednotlivci môžu konať nezávislo a 
niektoré spoločnosti môžu odosielať (pomoc)  sami, keď počujú, že hasič môže byť 
v núdzi. Ak budete na tieto situácie upozornení, okamžite informujte OS (operačné 
stredisko), aby bolo možné znovu nastoliť kontrolu a zodpovednosť. 
 
T - Terminate the Mayday when advised to do so. Know who has the authority to call 
for a cancellation, and once again make sure that everyone gets the message to pull 
back. Rapid intervention teams may need to be withdrawn quickly once a rescue has 
been carried out. Tactics on the fireground may change, and crews should not be 
exposed to any unusual danger for longer than actually required. 
 
T - Ukončte tiesňovú situáciu  MAYDAY, pokiaľ vám to bolo odporučené. Zistite, kto 
má oprávnenie požadovať zrušenie, a znova sa uistite, že každý dostane správu, aby 
sa stiahol späť. Po vykonaní záchrany bude pravdepodobne potrebné rýchlo stiahnuť 
tímy rýchleho zásahu. Taktika na  mieste požiaru  sa môže meniť a posádky by 
nemali byť vystavené žiadnemu neobvyklému nebezpečenstvu dlhšie, ako je 
skutočne potrebné. 
 
E - Evaluate the process as soon as possible after completion. What worked? What 
didn't? What should be done differently next time? Regardless of the outcome, an 
honest assessment of performance will be of great value in improving policies and 
procedures. Confine your analysis to the communication process and not the rescue. 
It is possible to successfully extract a firefighter even if communications were flawed. 
However, luck may not be on your side the next time. If a serious injury or fatality 
occurs, consider including a critical incident stress debriefing (CISD) for the 
communications staff as part of this process. 
 
E - Vyhodnoďte proces čo najskôr po jeho ukončení. Čo fungovalo? Čo nie? Čo by 
sa malo nabudúce urobiť inak? Bez ohľadu na výsledok bude mať čestné (pravdivé)  



  5 

hodnotenie výkonu veľkú hodnotu  pri zlepšovaní politík a postupov. Svoju analýzu 
obmedzte na proces komunikácie, nie na záchranu. Hasičov je možné úspešne 
zachrániť, aj keď bola komunikácia chybná. Nabudúce však nemusí byť šťastie na 
vašej strane. Ak dôjde k vážnemu zraneniu alebo smrteľnému úrazu, zvážte ako 
súčasť tohto procesu využitie relácií CISD - vysvetlenia stresu pri kritických 
udalostiach  pre komunikujúci personál.  
 
While the use of any acronym like the word VALIDATE out of necessity places the 
words from which it is derived in a prescribed order, it should be realized that there 
will be an overlap in some of these activities during real-world events. In fact, the 
listening component listed in the above should never stop. However, by using the 
word VALIDATE to easily remember the key activities involved, agencies increase 
their chances of carrying out all of these important functions when required. 
 
Aj keď použitie akejkoľvek skratky, ako je aj slovo  VALIDATE, nevyhnutne dáva 
slovám z ktorých je odvodená určité poradie,  je potrebné si uvedomiť, že pri 
udalostiach v reálnom svete dôjde k prekrývaniu niektorých z týchto činností. V 
skutočnosti by sa funkcia  počúvania (L- Listen) uvedená vyššie nemala nikdy 
zastaviť. Avšak rôzne záchranné skupiny používaním slova VALIDATE na ľahké 
zapamätanie si kľúčových aktivít, ktoré sú s tým spojené, zvyšujú svoje šance, že v 
prípade potreby budú  vykonávať všetky tieto dôležité funkcie. 
 
Poznámka  prekladateľa 
 
Nikto z nás rádioamatérov nie je na takúto záchrannú  komunikáciu  
profesionálne pripravovaný, ale keď už máme k dispozícii naše komunikačné 
prostriedky, nevieme vylúčiť, že pri našom koníčku zachytíme aj tiesňové 
volanie a potom je „každá rada drahá“ ako postupovať, aby sme niečo 
nepokazili. Tieto „poučky“ zhrnuté v skratke VALIDATE možno nezachycujú 
všetko, čo sa môže stať a na čo je potrebné myslieť, ale určite sú tam tie 
najpodstatnejšie rady a postupy, ktoré by mali byť dodržané, ak chceme byť 
úspešní. Preto som tento zaujímavý materiál spracoval do podoby  príspevku 
na našej stránke o rádioamatérskej tiesňovej komunikácii a mal by byť po ruke 
u každého, koho táto problematika bližšie zaujíma. 
 
Vysvetlivka ku skratke CSID. Viď článok na stránke:   
 

https://www.webmd.com/mental-health/qa/what-is-critical-incident-stress-debriefing-
cisd 
 
Ide o psychologickú pomoc všetkým, ktorí boli zranení, videli zranených alebo iných 
mŕtvych alebo slúžili ako osoby prvého zásahu na mieste nešťastia. CISD sa 
zvyčajne koná v priebehu prvých 3 dní po udalosti a aj u nás vidíme  pri veľkých 
haváriách takýchto  odborníkov  – psychológov,  ktorí poskytujú túto službu všetkým 
ktorí to potrebujú. 
 
Preložil a komentoval  
Stano OM8ST 
Predseda A.R.E.S. pri SZR. 

● 


