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N A R I A D E N I E V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 21. decembra 2005

o ohlasovaní udalostí v civilnom letectve

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. j)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú pod-
mienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slo-
venskej republiky nariaïuje:

§ 1

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti
o predkladaní, zhroma�ïovaní, ochrane a zverejòovaní
hlásení o udalostiach v civilnom letectve.

(2) Nariadenie vlády sa vz�ahuje na udalosti v civil-
nom letectve, ktoré ohrozujú alebo mô�u ohrozi� lietad-
lo, jeho cestujúcich a posádku alebo akúko¾vek inú
osobu, ak by neboli prijaté nápravné opatrenia. Zo-
znam príkladov udalostí v civilnom letectve je uvedený
v prílohách è. 1 a 2.

(3) Nariadenie vlády sa vz�ahuje na civilné lietadlá
s turbínovým pohonom a lietadlá urèené na pou�itie
v leteckej doprave.

§ 2

Na úèely tohto nariadenia vlády sa udalos�ou v civil-
nom letectve rozumie preru�enie prevádzky, porucha,
chybná funkcia alebo iná neobvyklá okolnos�, ktorá má
alebo mô�e ma� vplyv na bezpeènos� civilného letectva
a ktorá sa nepova�uje za leteckú nehodu alebo incident
pod¾a osobitného predpisu.1)

§ 3

(1) Hlásenie o udalosti v civilnom letectve predklada-
jú prevádzkovatelia lietadla, dr�itelia licencií a povolení
na vykonávanie leteckej dopravy, prevádzkovatelia le-
tísk, dr�itelia povolenia na vývoj, výrobu, vykonávanie
modifikácií a skú�anie výrobkov leteckej techniky, dr-
�itelia povolenia na vykonávanie opráv a údr�by výrob-
kov leteckej techniky, ako aj osoby poskytujúce letové
prevádzkové slu�by. Hlásenie o udalosti v civilnom le-
tectve sa predkladá Ministerstvu dopravy, pô�t a tele-
komunikácií Slovenskej republiky (ïalej len �minister-
stvo�) bezodkladne, najneskôr do 14 dní od jej zistenia.

(2) Zamestnávate¾ovi pod¾a odseku 1 je povinný
oznámi� udalos� v civilnom letectve, ktorú mô�e zisti�
pri výkone svojich pracovných èinností
a) velite¾ lietadla,
b) osoba poverená u prevádzkovate¾a lietadla overova-

ním spôsobilosti lietadiel alebo výrobkov leteckej
techniky,

c) osoba, ktorá podpisuje potvrdenie o vykonanej údr�-
be alebo potvrdenie o uvo¾není lietadla alebo výrob-
kov leteckej techniky do prevádzky,

d) riadiaci letovej prevádzky alebo dispeèer letového in-
formaèného strediska,

e) osoba poverená plnením pracovnej úlohy súvisiacej
s bezpeènos�ou leteckej prevádzky u prevádzkovate-
¾a verejného letiska,

f) osoba poverená u osoby poskytujúcej letové pre-
vádzkové slu�by alebo u prevádzkovate¾a letiska
overovaním spôsobilosti leteckých pozemných za-
riadení,

g) osoba poverená plnením osobitnej pracovnej úlohy
u poskytovate¾a slu�ieb na vybavenie cestujúcich
a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel.

(3) Zamestnávatelia pod¾a odseku 1 musia vytvori�
vnútorný systém oznamovania udalostí v civilnom le-
tectve.

(4) Udalos� v civilnom letectve mô�u ministerstvu
dobrovo¾ne oznámi� aj iné osoby, ktoré plnia obdobné
pracovné úlohy ako osoby uvedené v odseku 2; ozná-
menie udalosti v civilnom letectve nemusí spåòa� formu
pod¾a odseku 6.

(5) Zamestnanec nesmie by� znevýhodnený zamest-
návate¾om za oznámenie udalosti v civilnom letectve.

(6) Vzor hlásenia o udalosti v civilnom letectve je uve-
dený v prílohe è. 3.

§ 4

(1) Ministerstvo údaje o udalostiach v civilnom letec-
tve zhroma�ïuje, vyhodnocuje, spracúva a uchováva
prostredníctvom softvéru vytvoreného Európskou ko-
misiou, ktorým sú uchovávané aj údaje o leteckých ne-
hodách a incidentoch. Údaje o udalostiach v civilnom
letectve oznámených pod¾a § 3 ods. 4 ministerstvo pred
ich uchovaním overí.

(2) Ministerstvo pri vyhodnocovaní, spracúvaní
a uchovávaní údajov o udalostiach v civilnom letectve
zabezpeèí zachovanie anonymity neuvádzaním osob-
ných a iných údajov týkajúcich sa osoby podávajúcej
hlásenie o udalosti v civilnom letectve alebo oznámenie
udalosti v civilnom letectve, ktoré by mohli vies� k urèe-
niu toto�nosti tejto osoby alebo inej dotknutej osoby.
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1) § 18 zákona è. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor�ích predpisov.



(3) Ministerstvo prijme potrebné opatrenia na zabez-
peèenie primeranej dôvernosti predlo�ených hlásení
o udalostiach v civilnom letectve.

(4) Získané údaje ministerstvo pou�ije výluène na
úèely tohto nariadenia vlády.

§ 5

(1) Ministerstvo pod¾a záva�nosti udalosti v civilnom
letectve informuje príslu�ný orgán èlenského �tátu Eu-
rópskej únie, v ktorom udalos� v civilnom letectve na-
stala, v ktorom je lietadlo zapísané do registra lietadiel,
v ktorom je lietadlo vyrobené alebo ktorý vydal prevádz-
kovate¾ovi lietadla osvedèenie letovej spôsobilosti lie-
tadla.

(2) Ministerstvo sprístupní výsledky spracovaných
údajov o udalostiach v civilnom letectve osobám èin-
ným v civilnom letectve, ktoré ich mô�u vyu�i� na zvý-
�enie bezpeènosti civilného letectva.

(3) Prístup k údajom o udalostiach v civilnom letectve
má Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Minis-
terstvo obrany Slovenskej republiky, Letecký úrad Slo-
venskej republiky, stála komisia,2) odborná komisia3)
a osoba, ktorá preuká�e právny záujem. Ministerstvo

umo�ní prístup k údajom o udalostiach v civilnom le-
tectve príslu�ným orgánom èlenských �tátov Európ-
skej únie a Európskej komisii.

(4) Ministerstvo zverejòuje najmenej raz roène sprá-
vu o úrovni bezpeènosti civilného letectva, ktorá obsa-
huje informácie o druhu uchovávaných údajov o uda-
lostiach v civilnom letectve.

§ 6

Ministerstvo vykoná opatrenia pod¾a osobitného
predpisu,4) ak osoba pod¾a § 3 ods. 1 nemá vytvorený
vnútorný systém oznamovania udalostí v civilnom le-
tectve, alebo nepredlo�í hlásenie o udalosti v civilnom
letectve, alebo osoba pod¾a § 3 ods. 2 neoznámi udalos�
v civilnom letectve.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Eu-
rópskych spoloèenstiev uvedený v prílohe è. 4.

§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos� 1. januára
2006.

Mikulá� Dzurinda v. r.
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2) § 18 ods. 3 zákona è. 143/1998 Z. z. v znení zákona è. 37/2002 Z. z.
3) § 18 ods. 4 zákona è. 143/1998 Z. z. v znení zákona è. 37/2002 Z. z.
4) § 51 a § 54 zákona è. 143/1998 Z. z. v znení neskor�ích predpisov.



Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 661/2005 Z. z.

ZOZNAM UDALOSTÍ VZ�AHUJÚCICH SA NA PREVÁDZKU, ÚDR�BU,
OPRAVY A VÝROBU LIETADIEL, KTORÝCH HLÁSENIE JE POVINNÉ

Príloha obsahuje príklady po�iadaviek na ohlasovanie udalostí týkajúcich sa prevádzky, údr�by, opravy a výroby lie-
tadiel.

A. LETOVÁ PREVÁDZKA LIETADIEL

(1) Prevádzka lietadiel

a) Vyhýbacie manévre:

1. riziko zrá�ky s iným lietadlom, so zemou alebo s iným predmetom, alebo nebezpeèná situácia, keï by bol
vhodný vyhýbací manéver,

2. vyhýbací manéver potrebný na zabránenie zrá�ky s iným lietadlom, so zemou alebo s iným predmetom,

3. vyhýbací manéver na zabránenie nebezpeènej situácie.

b) Incidenty pri vzlete alebo pristátí vrátane preventívneho bezpeèného alebo vynúteného pristátia. Incidenty
ako napríklad pristátie pred pristávacou dráhou, vybehnutie alebo vyboèenie zo vzletovej a pristávacej drá-
hy; vzlety, preru�ené vzlety, pristátia alebo pokusy o pristátie na uzavretej, obsadenej alebo nesprávnej vzle-
tovej a pristávacej dráhe; vniknutie na vzletovú a pristávaciu dráhu.

c) Neschopnos� dosiahnu� urèený výkon poèas vzletu alebo poèiatoèného stúpania.

d) Kriticky nízke mno�stvo paliva alebo neschopnos� preèerpania paliva alebo vyu�itia celkového mno�stva po-
u�ite¾ného paliva.

e) Zlyhanie ovládania (aj èiastoèné alebo doèasné) bez oh¾adu na príèiny.

f) Udalosti pri rýchlosti blízkej alebo väè�ej ako V1, ktoré sú dôsledkom alebo príèinou nebezpeènej situácie ale-
bo potenciálnej nebezpeènej situácie, alebo tieto situácie spôsobujúce (napríklad preru�ený vzlet, náraz na
chvostové plochy, strata výkonu motora).

g) Opakovanie letu po okruhu spôsobujúce nebezpeènú alebo potenciálne nebezpeènú situáciu.

h) Neúmyselná význaèná odchýlka od letovej rýchlosti, zamý�¾anej trate alebo nadmorskej vý�ky (viac ne�
300 stôp) bez oh¾adu na príèiny.

i) Klesanie pod vý�ku rozhodnutia alebo nadmorskú vý�ku rozhodnutia, alebo minimálnu vý�ku, alebo nad-
morskú vý�ku zostupu bez potrebného vizuálneho kontaktu.

j) Strata uvedomenia si vlastnej polohy alebo polohy vo vz�ahu k inému lietadlu.

k) Preru�enie komunikácie medzi letovou posádkou alebo medzi letovou posádkou a inými osobami (palubný
personál, personál riadenia letovej prevádzky, technici).

l) �a�ké pristátie � pristátie, pri ktorom sa pova�uje za nutné vykona� �kontrolu �a�kého pristátia� (�heavy lan-
ding check�).

m) Prekroèenie limitov nerovnomerného rozvodu paliva.

n) Nesprávne nastavenie kódu sekundárneho preh¾adového radaru (SSR) alebo stupnice vý�komeru.

o) Nesprávne naprogramovanie alebo vlo�enie chybných údajov do zariadenia pou�ívaného na navigáciu alebo
na výpoèet výkonu, alebo pou�itie nesprávnych údajov.

p) Nesprávny príjem alebo interpretácia rádiotelefónnych správ.

q) Nesprávne funkcie a poruchy palivového systému, ktoré mali vplyv na dodávku alebo rozvod paliva.

r) Neúmyselné odchýlenie sa lietadla zo spevnenej plochy.

s) Zrá�ka lietadla s iným lietadlom, vozidlom alebo iným pozemným objektom.

t) Neúmyselná alebo nesprávna prevádzka riadiacich zariadení.

u) Neschopnos� dosiahnu� urèenú konfiguráciu lietadla pre ktorúko¾vek fázu letu (napríklad podvozok a pod-
vozkové dvere, brzdiace klapky, stabilizátory, sloty).

v) Nebezpeèenstvo alebo potenciálne nebezpeèenstvo, ktoré vzniká ako následok akejko¾vek zámernej simulá-
cie poruchového stavu pri výcviku, kontrolách systémov alebo na úèely výcviku.

w) Abnormálne vibrácie.

x) Èinnos� ktoréhoko¾vek primárneho výstra�ného systému spojená s manévrovaním lietadla, napríklad vý-
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straha týkajúca sa konfigurácie, pádová výstraha (mechanický signalizátor pre�a�enia), výstraha prekroèe-
nia rýchlosti, ak

1. posádka jednoznaène neurèila, �e ide o falo�nú výstrahu, a za predpokladu, �e táto falo�ná výstraha nevy-
ústila do �a�kostí alebo rizika následkom reakcie posádky na výstrahu, alebo

2. sa èinnos� nevykonala na úèely výcviku alebo testu.

y) �Výstraha� systému na blízkos� terénu (ïalej len �GPWS/TAWS�), keï

1. lietadlo sa dostáva do tesnej�ej blízkosti zeme, ne� bolo plánované alebo predpokladané, alebo

2. výstraha nastáva pri meteorologických podmienkach na let pod¾a prístrojov (IMC) alebo v noci a zistilo sa,
�e bola spustená vysokou rýchlos�ou klesania (mód 1), alebo

3. výstraha je vyvolaná tým, �e v zodpovedajúcom bode pri priblí�ení na pristátie nebol vysunutý podvozok
alebo brzdiace klapky (mód 4), alebo

4. akáko¾vek ob�a�ná situácia alebo riziko vzniká, alebo by mohlo vzniknú� ako výsledok reakcie posádky na
�výstrahu�, napríklad mo�ný redukovaný rozstup od iných lietadiel. To by mohlo zahàòa� v�etky módy ale-
bo typy výstrah, napríklad skutoènú, �kodlivú alebo falo�nú výstrahu.

z) �Poplach� GPWS/TAWS, keï akáko¾vek ob�a�ná situácia alebo riziko vzniká, alebo by mohlo vzniknú� ako
výsledok reakcie posádky na �poplach�.

za) Palubný protizrá�kový systém (ACAS RAs).

zb) Incidenty pohonnej jednotky alebo vrtule, ktoré spôsobia znaèné po�kodenie alebo vá�ne zranenie.

(2) Stavy núdze

a) Po�iar, výbuch, dym, jedovaté alebo �kodlivé plyny aj po uhasení po�iaru.

b) Pou�itie ne�tandardných postupov letovou alebo palubnou posádkou na zvládnutie núdzovej situácie, keï

1. postup jestvuje, ale nepou�ije sa,

2. postup nejestvuje,

3. postup jestvuje, ale je neúplný alebo nesprávny,

4. postup je nesprávny,

5. sa pou�ije nesprávny postup.

c) Neprimeranos� postupov urèených na pou�itie v núdzi vrátane ich pou�itia na úèely údr�by, výcviku alebo
vykonania testu.

d) Udalos� vedúca k núdzovej evakuácii.

e) Pokles tlaku.

f) Pou�itie núdzového vybavenia alebo predpísaných núdzových postupov na zvládnutie situácie.

g) Udalos� vedúca k vyhláseniu stavu núdze (�MAYDAY� alebo �PAN PAN�).

h) Zlyhanie èinnosti uspokojivého výkonu ktoréhoko¾vek núdzového systému alebo zariadenia vrátane v�et-
kých východových dverí a osvetlenia vrátane ich pou�itia na úèely údr�by, výcviku alebo vykonania testu.

i) Udalosti, ktoré si vy�adujú núdzové pou�itie kyslíka ktorýmko¾vek èlenom posádky.

(3) Nespôsobilos� posádky

a) Nespôsobilos� ktoréhoko¾vek èlena posádky lietadla vrátane doby pred odletom, ak sa usúdilo, �e by mohla
vies� k nespôsobilosti po vzlete.

b) Nespôsobilos� ktoréhoko¾vek palubného sprievodcu, ktorá mu znemo�ní vykonáva� dôle�ité povinnosti v prí-
pade núdze.

(4) Zranenia

Udalosti, ktoré by viedli alebo mohli vies� k zraneniu cestujúcich alebo posádky, ale ktoré sa nepova�ujú za
nehody podliehajúce oznamovacej povinnosti.

(5) Poèasie

a) Úder blesku, ktorý spôsobil po�kodenie lietadla alebo stratu, alebo poruchu dôle�itých funkcií.

b) Krupobitie, ktoré spôsobilo po�kodenie lietadla alebo stratu, alebo poruchu dôle�itých funkcií.

c) Výskyt silnej turbulencie vedúcej k zraneniam osôb v lietadle alebo k po�iadavke �kontroly turbulencie� lie-
tadla.

d) Výskyt strihu vetra.

e) Výskyt námrazy vedúci k �a�kostiam, po�kodeniu lietadla alebo strate, alebo poruche dôle�itých funkcií.
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(6) Bezpeènostná ochrana

a) Èin protiprávneho zasahovania vo vz�ahu k lietadlám vrátane hrozby umiestnenia bomby na palube alebo
únosu.

b) �a�kosti pri zaobchádzaní s osobami pod vplyvom alkoholu, násilníckymi osobami alebo osobami, ktoré ko-
najú v rozpore s pokynmi.

c) Odhalenie �èiernych pasa�ierov�.

(7) Iné udalosti

a) Opakujúci sa výskyt �pecifického druhu udalostí, ktoré samotné by sa nepova�ovali za udalosti podliehajúce
oznamovacej povinnosti, ale ktoré vzh¾adom na ich èastý výskyt mô�u predstavova� potenciálne nebezpeèen-
stvo.

b) Stret s vtákom, ktorý spôsobil po�kodenie lietadla alebo stratu, alebo poruchu dôle�itých funkcií.

c) Nárazy turbulencie v úplave.

d) Akáko¾vek iná udalos� ¾ubovo¾ného typu, ktorá by sa posudzovala alebo mohla posudzova� ako nebezpeèen-
stvo pre lietadlo alebo osoby na jeho palube alebo na zemi.

B. TECHNICKÁ PREVÁDZKA LIETADIEL

(1) Kon�trukcia

Nie v�etky kon�trukèné poruchy sa musia oznamova�. Na rozhodnutie o tom, èi je porucha dos� vá�na na to, aby
sa musela oznámi�, je potrebné technické posúdenie. Nasledujúce príklady sa mô�u vzia� do úvahy:

a) po�kodenie nosného kon�trukèného prvku (PSE), ktoré nebolo urèené ako tolerované po�kodenie (prvok
s obmedzenou �ivotnos�ou). PSE sú prvky, ktoré zná�ajú najmä letové, pozemné a tlakové zá�a�e a ktorých
porucha by mohla spôsobi� katastrofálnu poruchu lietadla,

b) porucha alebo po�kodenie presahujúce prípustné po�kodenie PSE, ktoré bolo urèené ako tolerované po�ko-
denie,

c) po�kodenie alebo porucha presahujúca povolené tolerancie kon�trukèného prvku, ktorého porucha by moh-
la zní�i� kon�trukènú pevnos� v takej miere, �e by sa u� naïalej nedal dosiahnu� po�adovaný kritický výkon
pre dynamickú nestabilitu (chvenie), statickú nestabilitu (divergenciu) alebo reverzný úèinok riadenia,

d) po�kodenie alebo porucha kon�trukèného prvku, ktorá by mohla vyústi� do uvo¾nenia �a�kých komponentov
a spôsobi� zranenie osôb v lietadle,

e) po�kodenie alebo porucha kon�trukèného prvku, ktorá by mohla ohrozi� správne fungovanie systémov pod¾a
odseku 2 tejto èasti,

f) strata ktorejko¾vek èasti kon�trukcie lietadla poèas letu.

(2) Systémy

V�eobecné kritériá aplikovate¾né na v�etky systémy:

a) strata, nesprávna funkcia alebo porucha ktoréhoko¾vek systému, podsystému alebo súpravy zariadení, keï
nemohli by� uspokojivo vykonané �tandardné prevádzkové postupy, cvièenia,

b) nemo�nos� posádky ovláda� systém, napríklad

1. neriadené samovo¾né èinnosti,

2. nesprávna alebo neúplná reakcia vrátane obmedzeného pohybu alebo tuhosti,

3. nekontrolovaný pohyb riadiaceho prvku,

4. mechanické odpojenie alebo mechanická porucha,

c) zlyhanie alebo nesprávna funkcia výluènej funkcie alebo výluèných funkcií systému (jeden systém by mohol
integrova� nieko¾ko funkcií),

d) vzájomné ru�enie v rámci systému alebo medzi systémami,

e) zlyhanie alebo nesprávna funkcia ochranného zariadenia alebo núdzového zariadenia systému,

f) zní�enie úrovne zálohovania systému,

g) ka�dá udalos� vyplývajúca z nepredvídaného správania sa systému,

h) pri typoch lietadiel s jednoduchými hlavnými systémami, podsystémami alebo súbormi vybavenia:

strata, význaèná nesprávna funkcia alebo porucha ktoréhoko¾vek hlavného systému, podsystému alebo sú-
boru vybavenia,
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i) pri typoch lietadiel s viacerými vzájomne nezávislými hlavnými systémami, podsystémami alebo súbormi vy-
bavenia:

strata, význaèná nesprávna funkcia alebo porucha viac ne� jedného hlavného systému, podsystému alebo
súboru vybavenia,

j) èinnos� primárneho výstra�ného systému spojeného so systémami vybavenia lietadla, ak posádka jedno-
znaène neurèí, �e ide o falo�nú indikáciu za predpokladu, �e táto falo�ná výstraha nevyústila do �a�kostí ale-
bo rizika následkom reakcie posádky na varovanie,

k) unikanie hydraulických kvapalín, paliva, oleja alebo iných kvapalín, èo vyústilo do nebezpeèenstva po�iaru
alebo mo�nej nebezpeènej kontaminácie kon�trukcie lietadla, systémov alebo vybavenia, alebo rizika pre
osoby na palube lietadla,

l) nesprávna funkcia alebo porucha ktoréhoko¾vek systému zobrazovania údajov, ak vedie k mo�ným chybným
indikáciám pre posádku,

m) ka�dé zlyhanie, nesprávna funkcia alebo porucha, ak nastanú v kritickej fáze letu a sú relevantné pre èin-
nos� systému,

n) význaèná odchýlka skutoèného výkonu od predpísaného výkonu, èo spôsobilo nebezpeènú situáciu (pri zo-
h¾adnení presnosti metódy výpoètu výkonu) vrátane brzdných úèinkov a spotreby paliva,

o) asymetria zariadení na riadenie letu, napríklad klapky, sloty, spojlery.

Na záver tejto prílohy je uvedený zoznam príkladov udalostí, ktorých oznamovanie je povinné a vyplýva z uplat-
nenia týchto v�eobecných kritérií na �pecifické systémy.

(3) Pohon (vrátane systému motorov, vrtú¾ a rotorov) a pomocné energetické jednotky (APU)

a) Pre�¾ahnutie plameòa, vypnutie alebo funkèná porucha motora.

b) Prekroèenie otáèok alebo nemo�nos� regulácie otáèok ktoréhoko¾vek komponentu rotujúceho vysokou rých-
los�ou (napríklad APU, vzduchový �tartér, klimatizácia, vzduchom poháòané pomocné turbíny, vrtu¾a alebo
rotor).

c) Zlyhanie alebo nesprávna funkcia ktorejko¾vek èasti motora alebo agregátu, ktorá spôsobuje jeden alebo via-
cero nasledujúcich následkov:

1. uvo¾nenie komponentov motora alebo úlomkov motora,

2. nekontrolovaný vnútorný alebo vonkaj�í po�iar, alebo unikanie horúceho plynu,

3. �ah v smere lí�iacom sa od smeru po�adovaného pilotom,

4. porucha alebo mimovo¾ná èinnos� systému reverzného �ahu,

5. nemo�nos� riadenia výkonu, �ahu alebo otáèok,

6. porucha kon�trukcie ulo�enia motora,

7. èiastoèná alebo úplná strata dôle�itej súèasti hnacej jednotky,

8. vidite¾né husté výpary alebo koncentrácie toxických látok dostatoèné na paralyzovanie posádky alebo ces-
tujúcich,

9. nemo�nos� vypnú� motor be�nými postupmi,

10. nemo�nos� znovu na�tartova� funkèný motor.

d) Samovo¾né zní�enie �ahu alebo výkonu, ne�iaduca zmena alebo kolísanie, ktoré sa klasifikujú ako zlyhanie
ovládania �ahu alebo výkonu (LOTC):

1. v prípade jednomotorového lietadla, alebo

2. keï sa to pova�uje pre momentálny priebeh za neprimerané, alebo

3. keï by to mohlo ma� vplyv na viac ne� jeden motor viacmotorového lietadla, najmä v prípade dvojmotoro-
vého lietadla, alebo

4. v prípade viacmotorového lietadla, v ktorom sa pou�íva rovnaký alebo podobný typ motora pri jednej ope-
rácii, pri ktorej by sa udalos� mohla pova�ova� za nebezpeènú alebo kritickú.

e) Ka�dá porucha èasti s obmedzenou �ivotnos�ou, ktorá si vy�aduje jej odstránenie pred uplynutím doby �ivot-
nosti.

f) Poruchy rovnakého pôvodu, ktoré by mohli spôsobi� vypnutie motora za letu v takej ve¾kej miere, �e existuje
mo�nos� vypnutia viac ne� jedného motora poèas toho istého letu.

g) Zlyhanie prevádzky obmedzovaèa (zará�ky) alebo riadiaceho zariadenia motora, keï je to po�adované, alebo
mimovo¾ná èinnos� týchto zariadení.

h) Prekroèenie parametrov motora.

i) Po�kodenie cudzími predmetmi (FOD) s následnými �kodami.
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Vrtule a prevod

j) Zlyhanie alebo nesprávna funkcia ktorejko¾vek èasti vrtule alebo hnacej jednotky, ktorá spôsobuje jeden ale-
bo viacero nasledujúcich následkov:

1. prekroèenie otáèok vrtule,

2. vyvolanie nadmerného aerodynamického odporu,

3. �ah v opaènom smere, ako zvolil pilot,

4. uvo¾nenie vrtule alebo ktorejko¾vek väè�ej èasti vrtule,

5. zlyhanie, ktoré vedie k nadmernej nevyvá�enosti,

6. neoèakávaný pohyb vrtule alebo listov vrtule pod minimum stanovené pre let v polohe s malým uhlom ná-
behu,

7. nemo�nos� nastavenia vrtule,

8. nemo�nos� zmeny uhla nábehu vrtule,

9. samovo¾ná zmena uhla nábehu vrtule,

10. nekontrolovate¾né kolísanie krútiaceho momentu alebo otáèok,

11. uvo¾nenie nízkoenergetických èastí.

Rotory a prevod

k) Po�kodenie alebo porucha prevodovky alebo upevnenia hlavného rotora, ktoré by mohli vies� k oddeleniu ro-
tora alebo k nesprávnej funkcii riadenia rotora poèas letu.

l) Po�kodenie chvostového rotora, prevodu alebo ekvivalentných systémov.

Pomocné energetické jednotky (APU)

m) Vypnutie alebo zlyhanie pomocnej energetickej jednotky, keï tá musí by� k dispozícii pod¾a prevádzkových
podmienok, napríklad prevádzka s predå�eným operaèným dosahom letúnov poháòaných dvomi turbínový-
mi pohonnými jednotkami (ETOPS), zoznam minimálneho vybavenia (MEL).

n) Nemo�nos� vypnú� APU.

o) Prekroèenie otáèok.

p) Nemo�nos� spusti� APU, ak je to potrebné z prevádzkových dôvodov.

(4) ¼udské faktory

Ka�dý incident, pri ktorom by akáko¾vek charakteristika alebo nevhodná kon�trukcia lietadla mohla spôsobi�
chybu pri jeho pou�ívaní s nebezpeèným alebo katastrofickým dôsledkom.

(5) Iné udalosti

a) Ka�dý incident, pri ktorom by akáko¾vek charakteristika alebo nevhodná kon�trukcia lietadla mohla spôso-
bi� chybu pri jeho pou�ívaní s nebezpeèným alebo katastrofickým dôsledkom.

b) Udalos�, ktorá sa be�ne nepova�uje za udalos� podliehajúcu oznamovacej povinnosti (napríklad vnútorné vy-
bavenie a vybavenie kabíny, vodné systémy), pri ktorej okolnosti vyústia do ohrozenia lietadla alebo osôb na
palube lietadla.

c) Po�iar, výbuch, dym alebo jedovaté, alebo �kodlivé výpary.

d) Ka�dá iná udalos�, ktorá by mohla ohrozi� lietadlo alebo ma� vplyv na bezpeènos� osôb na palube lietadla,
alebo ¾udí, alebo majetok v blízkosti lietadla, alebo na zemi.

e) Zlyhanie alebo porucha palubného komunikaèného systému vedúce k strate mo�nosti hlásenia alebo jeho
poèute¾nosti.

f) Nemo�nos� nastavenia sedadla pilota poèas letu.

C. ÚDR�BA A OPRAVA LIETADIEL

(1) Nesprávna montá� èastí alebo komponentov lietadla zistená poèas vykonania kontroly alebo testu, ktoré neboli
urèené na tento úèel.

(2) Únik horúceho vzduchu vedúci k po�kodeniu kon�trukcie.

(3) Ka�dá porucha èasti s obmedzenou �ivotnos�ou, ktorá si vy�aduje vymenenie pred uplynutím doby jej �ivotnosti.

(4) Ka�dé po�kodenie alebo zhor�enie (napríklad zlomy, praskliny, korózia, odde¾ovanie vrstiev, odlupovanie) bez
oh¾adu na príèinu (napríklad chvenie, strata pevnosti alebo porucha kon�trukcie):

a) primárnej kon�trukcie alebo nosného kon�trukèného prvku PSE (pod¾a definície v príruèke výrobcu na opra-
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vy), keï také po�kodenie alebo zhor�enie presiahne povolené limity �pecifikované v príruèke na opravy a vy-
�aduje si opravu alebo èiastoènú, alebo úplnú výmenu,

b) sekundárnej kon�trukcie, ktorá následne ohrozila alebo mô�e ohrozi� lietadlo,

c) motora, vrtule alebo rotorového systému vrtu¾níka.

(5) Ka�dá porucha, nesprávna funkcia alebo porucha ktoréhoko¾vek systému alebo zariadenia, alebo jeho po�kode-
nie alebo zhor�enie zistené na základe posúdenia súladu s pokynmi na zachovanie letovej spôsobilosti alebo iný-
mi povinnými pokynmi vydanými regulaèným orgánom, keï

a) oznamujúca organizácia plniaca pokyny týkajúce sa súladu to zistí po prvý raz,

b) pri ka�dom ïal�om plnení pokynov týkajúcich sa súladu prekroèí povolené limity stanovené v pokynoch, ale-
bo ak nie sú k dispozícii uverejnené postupy opravy alebo nápravy.

(6) Porucha uspokojivého fungovania akéhoko¾vek núdzového systému alebo zariadenia vrátane v�etkých východo-
vých dverí a osvetlenia a vrátane ich pou�itia na úèely údr�by alebo testu.

(7) Nesúlad alebo význaèné odchýlky pri zabezpeèovaní súladu s po�adovanými postupmi údr�by.

(8) Výrobky, èasti, zariadenia a materiály neznámeho alebo podozrivého pôvodu.

(9) Zavádzajúce, nesprávne alebo nedostatoèné údaje o údr�be alebo postupoch, ktoré by mohli vies� k chybám pri
údr�be.

(10) Ka�dá porucha, nesprávna funkcia alebo porucha pozemného zariadenia pou�ívaného na testovanie alebo kon-
trolu systémov a vybavenia lietadla, keï po�adovaná be�ná kontrola a testovacie postupy neviedli k jednoznaè-
nej identifikácii problému, èo spôsobuje nebezpeènú situáciu.

D. LETECKÉ NAVIGAÈNÉ SLU�BY, ZARIADENIA A POZEMNÉ SLU�BY

(1) Letecké navigaèné slu�by (ANS)

Zoznam udalostí ANS, ktorých hlásenie je povinné, je uvedený v prílohe è. 2.

(2) Letisko a letiskové zariadenia

a) Rozliatie znaèného mno�stva pohonných látok pri tankovaní.

b) Natankovanie nesprávneho mno�stva paliva, ktoré by mohlo ma� nepriaznivý vplyv na trvanie letu lietadla,
jeho výkon, vyvá�enie alebo kon�trukènú pevnos�.

(3) Vybavenie cestujúcich, bato�iny a nákladu

a) Význaèné po�kodenie kon�trukcie lietadla, systémov alebo zariadení spôsobené prepravou bato�iny alebo
nákladu.

b) Nesprávne za�a�enie cestujúcimi, bato�inou a nákladom, ktoré by mohlo ma� význaèný vplyv na hmotnos�
lietadla alebo jeho vyvá�enie.

c) Nesprávne ulo�enie bato�iny alebo nákladu (vrátane príruènej bato�iny), èo by mohlo akýmko¾vek spôsobom
ohrozi� lietadlo, jeho zariadenia alebo osoby na palube, alebo zabráni� núdzovej evakuácii.

d) Neprimerané skladovanie nákladných kontajnerov alebo iných väè�ích kusov nákladu.

e) Preprava alebo pokus o prepravu nebezpeèného tovaru v rozpore s platnými predpismi vrátane nesprávneho
oznaèenia a balenia nebezpeèného tovaru.

(4) Pozemná obsluha lietadiel

a) Porucha, nesprávna funkcia alebo zlyhanie pozemného zariadenia pou�ívaného na testovanie alebo kontrolu
systémov a vybavenia lietadla, keï po�adovaná be�ná kontrola a testovacie postupy neviedli k jednoznaènej
identifikácii problému, ktorý mô�e spôsobi� nebezpeènú situáciu.

b) Nesúlad alebo význaèné odchýlky pri zabezpeèení súladu s po�adovanými postupmi vybavovania lietadiel.

c) Natankovanie kontaminovaného alebo nesprávneho druhu paliva alebo iných dôle�itých kvapalín (vrátane
kyslíka a pitnej vody).

PRÍKLADY UDALOSTÍ, KTORÝCH HLÁSENIE JE POVINNÉ A VYPLÝVA
Z UPLATÒOVANIA V�EOBECNÝCH KRITÉRIÍ NA �PECIFICKÉ SYSTÉMY POD¼A BODU B.2)

1. Klimatizácia a ventilácia

a) úplný výpadok palubného elektronického chladiaceho zariadenia,

b) pokles tlaku.

2. Systém automatického riadenia letu

a) porucha systému automatického riadenia letu dosiahnu� predpokladaný prevádzkový re�im po jeho zapnutí,
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b) význaèné �a�kosti pri ovládaní lietadla hlásené posádkou, ktoré súvisia s fungovaním systému automatické-
ho riadenia letu,

c) porucha vypínacieho zariadenia systému automatického riadenia letu,

d) nenariadená zmena prevádzkového re�imu systému automatického riadenia letu.

3. Komunikácia

a) porucha alebo nesprávna funkcia palubného rozhlasu vedúca k strate mo�nosti hlásenia alebo poèute¾nosti
palubného rozhlasu,

b) úplná strata komunikácie za letu.

4. Elektrický systém

a) výpadok jedného elektrického rozvodného systému (AC/DC),

b) úplný výpadok alebo výpadok viac ne� jedného systému elektrického generátora,

c) výpadok rezervného (núdzového) systému elektrického generátora.

5. Pilotná kabína, kabína pre cestujúcich a nákladný priestor

a) nemo�nos� nastavenia sedadla pilota poèas letu,

b) porucha èinnosti ktoréhoko¾vek núdzového systému alebo zariadenia vrátane signalizaèného systému nú-
dzovej evakuácie, v�etkých východových dverí, núdzového osvetlenia,

c) zlyhanie zadr�iavacej funkcie systému nakladania tovaru.

6. Systém protipo�iarnej ochrany

a) po�iarny poplach s výnimkou potvrdených falo�ných poplachov,

b) neodhalené zlyhanie alebo porucha systému ohlasovania po�iaru alebo dymu alebo ochrany pred ním, ktoré
by mohli vies� k strate alebo obmedzeniu funkcie zariadení na ohlasovanie po�iaru a ochrany pred po�iarom,

c) absencia výstrahy v prípade výskytu skutoèného po�iaru alebo dymu.

7. Riadenie letu

a) asymetria brzdných klapiek, slotov, spojlerov,

b) obmedzenie pohybu, pevnos� alebo slabá alebo oneskorená reakcia pri èinnosti primárnych systémov riade-
nia letu alebo vyva�ovacích alebo blokovacích systémov s nimi súvisiacich,

c) nekontrolovaný pohyb ovládaèa riadenia letu,

d) vibrácie ovládaèa riadenia letu pozorované posádkou,

e) mechanické odpojenie alebo výpadok ovládaèa riadenia letu,

f) znaèné zhor�enie normálneho riadenia lietadla alebo zhor�enie letových vlastností.

8. Palivový systém

a) nesprávna funkcia systému udávajúceho mno�stvo paliva, ktorá vedie k úplnému výpadku údajov alebo
chybnému údaju o mno�stve paliva na palube,

b) únik paliva, ktorý spôsobil väè�iu stratu paliva, nebezpeèenstvo po�iaru, znaènú kontamináciu,

c) nesprávna funkcia alebo poruchy systému vypustenia paliva, èo vedie k neúmyselnej strate znaèného mno�-
stva paliva, nebezpeèenstvu po�iaru, nebezpeènej kontaminácii zariadenia lietadla alebo k nemo�nosti vy-
pusti� palivo,

d) nesprávne funkcie alebo poruchy palivového systému, ktoré mali znaèný úèinok na dodávku alebo rozvod
paliva,

e) nemo�nos� preèerpania paliva alebo vyu�itia celkového mno�stva pou�ite¾ného paliva.

9. Hydraulika

a) výpadok jedného hydraulického systému (len ETOPS),

b) zlyhanie izolaèného systému,

c) výpadok viac ako jedného hydraulického obvodu,

d) výpadok rezervného hydraulického systému,

e) neúmyselné vysunutie turbíny poháòanej náporovým vzduchom.

10. Systém hlásenia námrazy a ochrany proti námraze

a) nezistený výpadok alebo zní�ený výkon protinámrazového alebo odmrazovacieho systému,

b) výpadok viac ako jednej sondy systému vykurovania,

c) nemo�nos� dosiahnu� symetrické odmrazovanie krídiel,

d) abnormálne nahromadenie námrazy vedúce k znaènému vplyvu na výkon alebo letové vlastnosti,

e) znaène zhor�ený výh¾ad posádky.
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11. Systémy zobrazovania, výstrahy a zaznamenávania

a) nesprávna funkcia alebo porucha ktoréhoko¾vek systému zobrazovania, keï by mo�nos� zobrazovania chyb-
ných údajov o dôle�itom systéme mohla vies� k tomu, �e by posádka reagovala nevhodne,

b) výpadok èervenej výstra�nej funkcie systému,

c) v prípade kabíny vybavenej zobrazovaèmi (namiesto klasických prístrojov) výpadok alebo nesprávna funkcia
viac ako jednej displejovej jednotky alebo poèítaèa na zobrazovaciu alebo výstra�nú funkciu.

12. Systém podvozka, bàzd a pneumatík

a) po�iar v brzdnom zariadení,

b) znaèná strata brzdného úèinku,

c) asymetrický brzdný úèinok vedúci k znaènej odchýlke od predpokladanej dráhy,

d) zlyhanie systému vysunutia podvozku vlastnou tia�ou (vrátane pri plánovaných testoch),

e) neúmyselné vysunutie alebo zatiahnutie podvozka alebo podvozkových dverí,

f) viacnásobné prasknutie pneumatiky.

13. Navigaèné systémy (vrátane systému presného priblí�enia) a systémov letových údajov

a) úplný výpadok alebo zlyhanie viacerých navigaèných prístrojov,

b) úplné alebo viacnásobné zlyhanie prístrojov systému letových údajov,

c) podstatné skres¾ujúce zobrazovanie,

d) podstatné navigaèné chyby na základe nesprávnych údajov alebo kódovacích chýb databázy,

e) neúmyselné boèné alebo vertikálne odchýlky dráhy letu, ktoré nespôsobil zásah pilota,

f) problémy s pozemnými navigaènými zariadeniami, vedúce k znaèným navigaèným chybám, ktoré nie sú spo-
jené s prechodom z re�imu inerènej navigácie na re�im rádiovej navigácie.

14. Kyslík pri lietadlách s pretlakovou kabínou

a) výpadok dodávky kyslíka v kabíne pre posádku,

b) výpadok dodávky kyslíka pre znaèný poèet cestujúcich (viac ne� 10 %) vrátane prípadov zistených pri údr�be,
výcviku alebo teste.

15. Systém odberu vzduchu (odvzdu�òovanie)

a) únik horúceho odoberaného vzduchu, ktorého výsledkom je po�iarna výstraha alebo po�kodenie kon�truk-
cie,

b) výpadok v�etkých systémov odberu vzduchu,

c) zlyhanie systému hlásenia úniku odoberaného vzduchu.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 661/2005 Z. z.

ZOZNAM UDALOSTÍ PRI POSKYTOVANÍ LETECKÝCH NAVIGAÈNÝCH SLU�IEB,
KTORÝCH HLÁSENIE JE POVINNÉ

Príloha obsahuje príklady udalostí súvisiacich s poskytovaním leteckých navigaèných slu�ieb (ïalej len �ANS�), ktoré
predstavujú skutoèné alebo potenciálne riziko pre bezpeènos� letu, alebo mô�u ohrozi� bezpeèné poskytovanie ANS.

(1) Incidenty blí�iace sa kolízii (vrátane �pecifických situácií, keï sa zistí, �e odstup medzi jedným lietadlom a dru-
hým lietadlom alebo zemou, alebo vozidlom, alebo osobou, alebo objektom je príli� malý):

a) nedodr�anie minimálneho rozstupu,

b) neprimeraný rozstup,

c) riadený let blí�iaci sa nárazu do zeme (blí�iaci sa CFIT),

d) vniknutie na vzletovú a pristávaciu dráhu, keï bol nutný vyhýbací manéver.

(2) Mo�nos� kolízie alebo situácie, keï kolízia takmer nastala (vrátane �pecifických situácií, z ktorých sa mô�e vyvi-
nú� nehoda alebo dôjs� takmer ku kolízii, ak je v blízkosti iné lietadlo):

a) vniknutie na vzletovú a pristávaciu dráhu, keï nebol nutný vyhýbací manéver,

b) vyboèenie zo vzletovej a pristávacej dráhy,

c) odchýlka lietadla od letového povolenia riadenia letovej prevádzky (ATC),

d) odchýlka lietadla od platného predpisu na mana�ovanie letovej prevádzky (ATM):

1. odchýlka lietadla od platných zverejnených postupov ATM,

2. neoprávnené vniknutie do vzdu�ného priestoru,

3. odchýlka od platného predpisu alebo predpisov na prepravu a prevádzku vybavenia ATM v lietadlách.

(3) Udalosti charakteristické pre ATM (vrátane situácií, v ktorých je ovplyvnená schopnos� bezpeèného poskytova-
nia slu�ieb ATM, a vrátane situácií, keï len náhodou nebola ohrozená bezpeèná prevádzka lietadla). Ide o tieto
udalosti:

a) neschopnos� poskytova� slu�by ATM:

1. neschopnos� poskytova� letové prevádzkové slu�by,

2. neschopnos� poskytova� slu�by spravovania vzdu�ného priestoru,

3. neschopnos� poskytova� slu�by usporiadania toku letovej prevádzky,

b) zlyhanie komunikaènej funkcie,

c) zlyhanie funkcie sledovania,

d) zlyhanie funkcie spracovania a �írenia dát,

e) zlyhanie navigaènej funkcie,

f) bezpeènostná ochrana ATM.

(4) Udalosti ATM, ktorých hlásenie je povinné a vyplýva z uplatòovania v�eobecných kritérií uvedených v odseku 3:

a) poskytovanie významovo nesprávnych, neprimeraných alebo zavádzajúcich informácií z ktoréhoko¾vek po-
zemného zdroja, napríklad riadenia letovej prevádzky (ATC), automatickej informaènej slu�by v koncovej ria-
denej oblasti (ATIS), meteorologických slu�ieb, navigaèných databáz, máp, schém, príruèiek,

b) vedenie letu pri nedodr�aní predpísaného odstupu od zeme,

c) poskytovanie nesprávnych referenèných dát o tlaku (t. j. nastavenie vý�komera),

d) nesprávny prenos, príjem alebo výklad dôle�itých správ, keï vyústia do nebezpeènej situácie,

e) nedodr�anie minimálneho rozstupu,

f) nepovolené vniknutie do vzdu�ného priestoru,

g) nezákonné rádiové vysielanie,

h) zlyhanie pozemných alebo satelitných zariadení letových navigaèných slu�ieb (ANS),

i) výraznej�ie zlyhanie slu�ieb ATC/ATM alebo význaèné zhor�enie infra�truktúry letiska,

j) blokovanie pohybových plôch letiska lietadlami, vozidlami, zvieratami alebo cudzími predmetmi, èo spôso-
buje nebezpeènú alebo potenciálne nebezpeènú situáciu,

k) chybné alebo nedostatoèné oznaèenie preká�ok alebo nebezpeèenstiev na pohybových plochách letiska, èo
spôsobuje nebezpeènú situáciu,

l) zlyhanie, výrazne nesprávna funkcia osvetlenia plochy letiska alebo situácia, keï toto osvetlenie nie je k dis-
pozícii.
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Príloha è. 3
k nariadeniu vlády è. 661/2005 Z. z.

VZOR

HLÁSENIE O UDALOSTI V CIVILNOM LETECTVE

P. è. DRUH INFORMÁCIE SPRESNENIE TEXT INFORMÁCIE

1. Názov subjektu kto zasiela hlásenie

2. Dátum a presný èas èasová peèiatka vzniku udalosti

3. Miesto

presné miesto vzniku a rozsahu
udalosti, adresa, príp. lokalita, pri
lietadle aj typ, model, poznávacia
znaèka a èíslo letu

4.
Oznaèenie
a �pecifikácia udalosti*

presný opis charakteru a priebehu

5. Kto zistil, oznámil a komu meno, priezvisko a funkcia osoby

6.
Vyhodnotenie informácie
o udalosti

kým, kto odborne posúdil charakter

7.
Prvotný orgán
rie�enia udalosti

ktorý rie�il udalos� a riadil
opatrenia, kedy

8. Spôsob rie�enia udalosti vykonané opatrenia, opis krokov

9. Dodatoèné opatrenia keï boli prijaté a kým

10. Hlásenie vyhotovil
meno, priezvisko, funkcia, dátum
a podpis

Meno a podpis riadite¾a

* V prípade nedostatku miesta pokraèujte na samostatnom liste.
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Príloha è. 4
k nariadeniu vlády è. 661/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOÈENSTIEV

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES z 13. júna 2003 o hlásení udalostí v civilnom letectve
(Ú. v. EÚ L 167, 04. 07. 2003).
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