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319
VYHLÁKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 9. novembra 2015
o skúke odbornej spôsobilosti na výkon èinnosti energetického audítora

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 31 ods. 1 písm. f) zákona
è. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Táto vyhláka upravuje
a) obsah iadosti o absolvovanie skúky odbornej spôsobilosti na výkon èinnosti energetického audítora
(ïalej len skúka),
b) zriadenie a èinnos skúobnej komisie (ïalej len komisia),
c) rozsah, priebeh a spôsob vyhodnotenia skúky a
d) vzor osvedèenia o odbornej spôsobilosti na výkon èinnosti energetického audítora (ïalej len osvedèenie).
§2
(1) iados o absolvovanie skúky obsahuje údaje
pod¾a vzoru, ktorý je uvedený v prílohe è. 1.
(2) Prílohou k iadosti o absolvovanie skúky je
a) kópia dokladu o ukonèení vzdelania pod¾a § 12
ods. 6 zákona,
b) kópia dokladu o odbornej praxi alebo èestné vyhlásenie pod¾a § 12 ods. 7 zákona a
c) prípadová písomná správa z energetického auditu
spracovaná primerane pod¾a osobitného predpisu.1)
§3
(1) Organizácia urèená ministerstvom pod¾a § 25
písm. b) zákona (ïalej len urèená organizácia) zriadi
na vykonanie skúky komisiu.
(2) Komisia sa skladá z piatich èlenov, a to z predsedu, podpredsedu a ostatných èlenov. Èlenmi komisie
sú zamestnanci urèenej organizácie, zamestnanci ministerstva a zástupcovia profesijných zväzov a zdruení
z oblasti energetiky a ochrany ivotného prostredia.
Èinnos komisie riadi predseda, ktorý je zamestnancom urèenej organizácie a ktorého vymenúva a odvoláva tatutárny orgán urèenej organizácie.
(3) Predseda komisie
a) vymenúva a odvoláva podpredsedu a ostatných èlenov komisie,
1
2

b) zvoláva komisiu,
c) riadi priebeh skúky,
d) zabezpeèuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúky (ïalej len zápisnica),
e) podpisuje osvedèenie.
(4) Predsedu komisie poèas neprítomnosti zastupuje
podpredseda komisie v rozsahu pod¾a odseku 3 písm. b)
a e).
(5) Komisia je uznáaniaschopná, ak je prítomná
nadpolovièná väèina èlenov komisie.
§4
Rozsah skúky je zameraný na preukázanie znalostí
a) veobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich energetický audit,
b) technických predpisov z oblasti energetickej efektívnosti,
c) o technických parametroch a prevádzke zdrojov na
premenu energie, rozvodov energie a významných
spotrebièov energie.2)
§5
(1) Termín konania skúky, okruhy skúobných otázok na overenie odbornej spôsobilosti, zoznam veobecne záväzných právnych predpisov pod¾a § 4
písm. a) a zoznam technických predpisov pod¾a § 4
písm. b) urèuje a zverejòuje na svojom webovom sídle
urèená organizácia najmenej 60 dní pred termínom konania skúky.
(2) iadate¾ o vykonanie skúky (ïalej len iadate¾)
doruèí urèenej organizácii písomnú iados o absolvovanie skúky najmenej 30 dní pred termínom konania
skúky.
(3) Skúka je neverejná a skladá sa z písomnej èasti
a ústnej èasti, ktoré sa vykonajú spravidla v jeden deò.
(4) Skúka sa vykonáva v tátnom jazyku.
(5) Písomná èas skúky sa vykonáva formou písomného testu v rozsahu 50 otázok. Písomný test trvá
90 minút. Písomný test vyhodnocuje a výsledok zapíe
do zápisnice o priebehu skúky èlen komisie, ktorého
urèí predseda komisie. iadate¾ je hodnotený klasifikaèným stupòom

) § 3 vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 179/2015 Z. z. o energetickom audite.
) Príloha è. 1 vyhláky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky è. 179/2015 Z. z.
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a) vyhovel, ak v písomnom teste dosiahne najmenej
80 % správnych odpovedí,
b) nevyhovel, ak v písomnom teste dosiahne menej
ako 80 % správnych odpovedí.
(6) Po vyhodnotení písomnej èasti skúky predseda
komisie oznámi iadate¾ovi výsledok ústne.
(7) Ak bol iadate¾ hodnotený klasifikaèným stupòom vyhovel, vykoná ústnu èas skúky, ktorá pozostáva z odpovede na tri vyrebované otázky a obhajoby
prípadovej písomnej správy z energetického auditu.
Ústna èas skúky trvá najviac 45 minút a koná sa za
úèasti nadpoloviènej väèiny èlenov komisie. Kadý
prítomný èlen komisie vyhodnotí iadate¾a klasifikaèným stupòom vyhovel alebo nevyhovel. iadate¾
úspene absolvoval skúku, ak bol väèinou prítomných èlenov komisie hodnotený klasifikaèným stupòom vyhovel. Pri rovnosti hlasov je hlas predsedu komisie rozhodujúci.
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(8) Urèená organizácia zale iadate¾ovi, ktorý úspene absolvoval skúku, osvedèenie do 30 dní odo dòa
absolvovania skúky.
(9) Ak iadate¾ nevyhovel len v ústnej èasti skúky
a opakovanú skúku vykoná do 12 mesiacov odo dòa
neúspeného absolvovania skúky, písomnú èas
skúky nevykonáva. Ustanovenia o priebehu skúky
a vyhodnotení skúky sa pouijú primerane.
§6
Osvedèenie sa vydáva v dvoch rovnopisoch. Vzor
osvedèenia je uvedený v prílohe è. 2.
§7
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra
2015.

Vazil Hudák v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 319/2015 Z. z.

èíslo:

OSVEDÈENIE

Odtlaèok peèiatky

Meno a priezvisko
predsedu skúobnej komisie

Zbierka zákonov è. 319/2015

Miesto, dátum

Dátum narodenia

Meno a priezvisko

o odbornej spôsobilosti na výkon èinnosti energetického audítora
pod¾a § 12 ods. 8 zákona è. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

LOGO URÈENEJ ORGANIZÁCIE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
(Názov urèenej organizácie)

Osvedèenie

VZOR

Príloha è. 2
k vyhláke è. 319/2015 Z. z.
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320
VYHLÁKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 11. novembra 2015,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky c. 23/2006 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona c. 544/2002 Z. z.
o Horskej záchrannej slube v znení neskorích predpisov v znení vyhláky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky c. 134/2008 Z. z.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pod¾a § 12
ods. 15 zákona è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej
slube v znení neskorích predpisov ustanovuje:

e) záchranná èinnos operátora Operaèného strediska tiesòového volania Horskej záchrannej sluby,.

Èl. I

3. V § 3 ods. 1 sa slová písm. b) a f) nahrádzajú
slovami písm. b), c) a f).

Vyhláka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
è. 23/2006 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej slube
v znení neskorích predpisov v znení vyhláky è. 134/2008
Z. z. sa mení takto:

4. V § 3 ods. 3 sa slová 70 % nahrádzajú slovami
50 %.
5. V § 3 ods. 6 sa slová v lavíne nahrádzajú slovami operátora Operaèného strediska tiesòového volania Horskej záchrannej sluby.

1. V § 1 sa vypúa písmeno c).

6. § 6 a 7 sa vypúajú.

2. V § 2 písmeno e) znie:

7. Prílohy è. 1 a 7a znejú:

Príloha è. 1
k vyhláke è. 23/2006 Z. z.
v znení vyhláky è. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚKY NA ZÁKLADNÚ ZÁCHRANNÚ ÈINNOS

Por.
èíslo

Téma

Vyuèovacie a výcvikové hodiny
letná èas
zimná èas
teória
prax
teória prax

1.

Ochrana a bezpeènos pri práci

1



1



2.

Záchranná èinnos, právo a etika

1







3.

Spolupráca záchranných zloiek integrovaného
záchranného systému

1







4.

Typy lán, práca s lanom, uzlová technika

1

3

1

3

5.

Topografia a orientácia v teréne, práca s globálnym
satelitným navigaèným systémom

2

1

2

1

6.

Sneh a lavíny, vyhodnotenie lavínovej situácie, primárna
záchrana





3

2

7.

Meteorológia a vyhodnotenie poveternostnej situácie

2

1

1

1

8.

Obsluha rádiového zariadenia

1

1





9.

Zásady pohybu okolo vrtu¾níka

1

1

1

1

Navádzanie vrtu¾níka na pristátie

1

1

1

1

10.
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11.

Organizácia záchrannej èinnosti

1

1

1

1

12.

Poskytovanie prvej pomoci v teréne





2

2

13.

Technické transportné prostriedky, zvoz na lyiach

1

2

1

2

14.

Záchranný materiál, jeho kontrola a ivotnos, ochrana
a bezpeènos pri práci

1



1



15.

Lyovanie, skialpinizmus a horolezectvo

1

5

1

5

16.

Nácvik záchrannej èinnosti na lyiarskej trati





1

6

15

16

17

25

Spolu

Príloha è. 2
k vyhláke è. 23/2006 Z. z.
v znení vyhláky è. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚKY NA POZEMNÚ ZÁCHRANNÚ ÈINNOS
Por.
èíslo

Téma

Vyuèovacie a výcvikové hodiny
letná èas
zimná èas
teória
prax
teória
prax

1.

Organizácia záchrannej èinnosti, algoritmy

2



2



2.

Manament rizík pri záchrannej èinnosti

1



1



3.

Technické prostriedky a transportné prostriedky

1

2

1

2

4.

Záchrana pomocou statického lana zo zariadenia urèeného
na osobnú lanovú dopravu osôb

1

2

1

2

5.

Pouívanie sneného skútra pri záchrannej èinnosti





1

2

6.

Improvizácia pri záchrannej èinnosti, záchrana osoby
pouívajúcej lietajúce portové zariadenie

1

2



2

7.

Zdravoveda, odporúèania Medzinárodnej komisie pre alpskú
záchranu (ICAR), algoritmy

4



4



8.

Jednolanová technika

2

6





9.

Techniky kolektívnej záchrannej èinnosti pomocou
statických lán, záchrana z ¾adopádu

1

3

1

3

10.

Záchrana pomocou lana typu Dyneema

1

3

1

3

11.

Organizácia práce pri záchrannej èinnosti na lavíne





2

4

14

18

14

18

Spolu

Príloha è. 3
k vyhláke è. 23/2006 Z. z.
v znení vyhláky è. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚKY NA ZÁCHRANNÚ ÈINNOS
POMOCOU VRTU¼NÍKA LANOVOU TECHNIKOU
Por.
èíslo

Téma

Vyuèovacie a výcvikové hodiny
teória
prax

1.

Zásady leteckej záchrannej èinnosti

1



2.

Transportné prostriedky pod vrtu¾ník

1

1

Strana 3196

Zbierka zákonov è. 320/2015

Èiastka 91

3.

Navádzanie vrtu¾níka

0,5

0,5

4.

Obsluha rádiového zariadenia a korepondencia

0,5

0,5

5.

Nácvik èinnosti na trenaéri

6.

Nastupovanie, vystupovanie, nakladanie a vykladanie postihnutej
osoby pri zapnutom motore vrtu¾níka v ikmom teréne

0,5

0,5

7.

Zlaòovanie z visu vrtu¾níka



1

8.

Práca s palubným eriavom



1

9.

Práca s vrtu¾níkom v podvese



1

Nácvik evakuácie z vysokohorského terénu, zo steny a rokliny

2

3

5,5

10,5

10.

Spolu

Príloha è. 4
k vyhláke è. 23/2006 Z. z.
v znení vyhláky è. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚKY NA JASKYNNÚ ZÁCHRANNÚ ÈINNOS
Por.
èíslo

Téma

Vyuèovacie a výcvikové hodiny
teória
prax

1.

Bezpeènostné zásady pri èinnosti v jaskyni

2



2.

Osobný výstroj a osobná výzbroj

2

2

3.

Jednolanová technika, práca na lane

2

5

4.

Vystrojovanie priepasti

1

3

5.

Technika individuálnej záchrannej èinnosti

1

3

6.

Zásady poskytovania prvej pomoci v jaskyni

4

1

7.

Preitie v podzemí

1

1

8.

Záchranný materiál

1



9.

Vystrojovanie záchranného stanovia

1

3

10.

Technika kolektívnej záchrannej èinnosti

1

3

11.

Zásady starostlivosti o postihnutú osobu poèas transportu

2

2

12.

Taktika záchrannej èinnosti

2

3

20

26

Spolu

Príloha è. 5
k vyhláke è. 23/2006 Z. z.
v znení vyhláky è. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚKY NA ZÁCHRANNÚ ÈINNOS OPERÁTORA
OPERAÈNÉHO STREDISKA TIESÒOVÉHO VOLANIA HORSKEJ ZÁCHRANNEJ SLUBY
Por.
èíslo

Téma

Vyuèovacie a výcvikové hodiny
teória
prax

1.

Organizácia záchrannej èinnosti, algoritmy

4



2.

Znalos miestopisu horských oblastí

6



3.

Práca s hardvérom a softvérom urèenými na príjem tiesòového volania

4

4
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4.

Lokalizácia miesta zásahu pomocou zemepisných súradníc

1

1

5.

Modelové situácie  práca pod tlakom v èasovej tiesni,
psychológia, výkon paralelných èinností

5

5

6.

Spolupráca so zlokami integrovaného záchranného systému

2



7.

Obsluha rádiového zariadenia

1

1

23

11

Spolu

Príloha è. 6
k vyhláke è. 23/2006 Z. z.
v znení vyhláky è. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚKY NA ZÁCHRANNÚ ÈINNOS
POMOCOU LAVÍNOVÉHO A PÁTRACIEHO PSA
Por.
èíslo

Téma

Vyuèovacie a výcvikové hodiny
letná èas
zimná èas
teória
prax teória
prax

1.

Organizácia záchrannej èinnosti so psom

1

1

1

1

2.

Spôsoby nasadenia záchranára a psa na vyh¾adávanie na lavíne





1

6

3.

Nasadenie záchranára a psa pomocou vrtu¾níka



5



5

4.

Spôsoby nasadenia záchranára a psa pri vyh¾adávaní osoby v tiesni

1

2

1

2

5.

Záchranná èinnos so psom na lavíne

1

4

1

4

6.

Záchranná èinnos so psom s pouitím globálneho satelitného
navigaèného systému

2

3

2

3

7.

Vyhodnocovanie záchrannej èinnosti s nasadením psa

1



1



Spolu

6

15

7

21

Príloha è. 7
k vyhláke è. 23/2006 Z. z.
v znení vyhláky è. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚKY NA ZÁCHRANNÚ ÈINNOS NA LYIARSKEJ TRATI
Por.
èíslo

Téma

Vyuèovacie a výcvikové hodiny
zimná èas
teória
prax

1.

Ochrana a bezpeènos pri práci

1



2.

Poskytovanie prvej pomoci v teréne

2

2

3.

Technické transportné prostriedky

1



4.

Organizácia záchrannej èinnosti, navádzanie vrtu¾níka, integrovaný
záchranný systém

1



5.

Obsluha rádiového zariadenia

1



6.

Lyovanie



1

7.

Nácvik záchrannej èinnosti na lyiarskej trati

1

6

Spolu

7

9
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Príloha è. 7a
k vyhláke è. 23/2006 Z. z.
v znení vyhláky è. 320/2015 Z. z.

OBSAH A ROZSAH PRÍPRAVY A SKÚKY NA ODBORNÚ ÈINNOS
Por.
èíslo

Téma

Vyuèovacie hodiny
teória

1.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, postavenie, pôsobnos
a organizaèná truktúra

2

2.

Postavenie Horskej záchrannej sluby, tatút a organizaèný
poriadok

2

3.

Veobecne záväzné právne predpisy upravujúce èinnos Horskej
záchrannej sluby

6

4.

Integrovaný záchranný systém

2

5.

tátna sluba a jej výkon v podmienkach Horskej záchrannej
sluby

2

6.

Sociálne zabezpeèenie prísluníka Horskej záchrannej sluby

2

7.

Etický kódex prísluníka Horskej záchrannej sluby

2

Spolu

18

8. Príloha è. 8 sa vypúa.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. decembra 2015.
Robert Kaliòák v. r.

.

Èiastka 91

Zbierka zákonov è. 321/2015

Strana 3199

321
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení
neskorích predpisov
opatrenie z 11. novembra 2015 è. MF/020367/2015 -74, ktorým sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008 è. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní a oznaèovaní poloiek úètovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto poloiek a rozsahu
údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej úètovej osnove a postupoch úètovania pre
Fond ochrany vkladov, Garanèný fond investícií, intitúcie elektronických peòazí a poboèky zahranièných finanèných intitúcií a o zmene niektorých opatrení v znení neskorích predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopåòa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2008
è. MF/22273/2008-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a oznaèovaní poloiek úètovnej závierky,
obsahovom vymedzení týchto poloiek a rozsahu údajov urèených z úètovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej úètovej osnove a postupoch úètovania pre Fond ochrany vkladov, Garanèný fond investícií, intitúcie elektronických
peòazí a poboèky zahranièných finanèných intitúcií a o zmene niektorých opatrení (oznámenie è. 595/2008 Z. z.)
v znení opatrenia z 27. decembra 2010 è. MF/027016/2010-74 (oznámenie è. 583/2010 Z. z.), opatrenia z 24. októbra 2011 è. MF/24045/2011-74 (oznámenie è. 369/2011 Z. z.), opatrenia zo 16. decembra 2011 è. MF/27545/2011-74
(oznámenie è. 566/2011 Z. z.), opatrenia zo 14. decembra 2012 è. MF/23781/2012-74 (oznámenie è. 406/2012 Z. z.)
a opatrenia z 24. septembra 2014 è. MF/16232/2014-74 (oznámenie è. 279/2014 Z. z.) na úèel, aby sa upravilo finanèné vykazovanie a úètovanie v Národnom fonde pre rieenie krízových situácií a aby sa transponovala Smernica
Rady 86/635/EHS z 8. decembra 1986 o roènej úètovnej závierke a konsolidovaných úètoch bánk a iných finanèných intitúcií v prípade platobných intitúcií a intitúcií elektronických peòazí vo veci poh¾adávok za upísané základné imanie.
Opatrenie nadobúda úèinnos 1. decembra 2015 okrem iesteho, siedmeho, 17., 22. a 23. bodu, ktoré nadobúdajú
úèinnos 1. januára 2016.
Opatrenie sa uvádza vo Finanènom spravodajcovi è. 11/2015, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia mono nazrie na Ministerstve financií Slovenskej republiky.
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322
OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 12. novembra 2014
bola v Ammáne podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Jordánskym háimovským krá¾ovstvom o leteckých dopravných slubách.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením è. 1800 zo 17. júna 2015 a rozhodla, e
ide o medzinárodnú zmluvu pod¾a èl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednos pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 6. augusta 2015.
Zmluva nadobudla platnos 20. októbra 2015 v súlade s èlánkom 21.

Vydavate¾: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, upné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov
Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/57 10 10 37,
telefax: 02/52 44 28 53  Vychádza pod¾a potreby  Tlaè: VERSUS, a. s., Bratislava  Administrácia: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o.,
Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina  Bankový úèet: ¼udová banka, è. ú. 4220094000/3100  Sluby zákazníkom: Poradca podnikate¾a, spol. s r. o., Martina Rázusa 23/A, 010 01 ilina, telefón: 041/70 53 222, fax: 041/70 53 343, e-mail: sluzby@epi.sk  Reklamácie, zmeny adries a ïalie administratívne poiadavky: telefón: 041/70 53 600, fax: 041/70 53 426  Infolinka Zbierky
zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500  Predajòa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: SLOVART G.T.G., spol.
s r.o., Krupinská 4, 851 01 Bratislava
Informácia odberate¾om: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky
sa stanovuje za dodanie kompletného roèníka vrátane registra a od
odberate¾ov sa vyberá formou preddavkov vo výke oznámenej distribútorom. Závereèné vyúètovanie sa vykoná po dodaní kompletného
roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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K oznámeniu è. 322/2015 Z. z.

ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Jordánskym háimovským krá¾ovstvom
o leteckých dopravných slubách
Slovenská republika a Jordánske háimovské krá¾ovstvo (ïalej len zmluvné strany);
ako strany Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra
1944;
so elaním podporova medzinárodný letecký systém
zaloený na súai leteckých dopravcov na trhu s minimálnymi zásahmi tátu;
so elaním podporova ich vzájomné vzahy v oblasti
civilného letectva a zlepi monosti rozvoja medzinárodných leteckých dopravných sluieb medzi nimi;
s vedomím, e efektívne a konkurenèné medzinárodné letecké dopravné sluby zlepujú obchod, spokojnos zákazníkov a ekonomický rast;
so elaním umoni leteckým dopravcom ponúka
cestujúcej verejnosti a zasielate¾om iroké monosti
sluieb a s prianím povzbudi jednotlivé letecké spoloènosti vytvára a implementova inovatívne a konkurencieschopné ceny;
s vedomím svojho záväzku zabezpeèi a udriava
najvyí stupeò bezpeènosti a bezpeènostnej ochrany
medzinárodných leteckých dopravných sluieb a opätovne potvrdzujúc hlboké znepokojenie nad èinmi
a hrozbami proti bezpeènostnej ochrane lietadiel, ktoré
ohrozujú bezpeènos osôb alebo majetku, nepriaznivo
ovplyvòujú vykonávanie leteckých dopravných sluieb
a zniujú verejnú dôveru k bezpeènosti civilného letectva; a
so zrete¾om na Dohodu medzi Európskym spoloèenstvom a Jordánskym háimovským krá¾ovstvom o urèitých aspektoch leteckých dopravných sluieb, podpísanú 25. februára 2008 v Bruseli;
dohodli sa takto:
Èlánok 1
POJMY
1. Na úèely tejto zmluvy, ak v texte nie je uvedené
inak:
a) pojem dohovor znamená dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu
7. decembra l944 a zahàòa aj kadú prílohu schválenú pod¾a èlánku 90 tohto dohovoru a vetky zmeny
a doplnenia príloh alebo dohovoru pod¾a èlánku 90
a èlánku 94, ak tieto prílohy a dodatky nadobudli
platnos pre obe zmluvné strany;

b) pojem zmluva znamená túto zmluvu, jej prílohy,
zmeny a doplnenia;
c) pojem vládne orgány civilného letectva znamená
v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy,
pôt a telekomunikácií Slovenskej republiky  sekcia
civilného letectva; v prípade Jordánskeho háimovského krá¾ovstva Regulaènú komisiu civilného letectva; alebo v oboch prípadoch akýko¾vek iný orgán alebo osobu splnomocnenú na plnenie funkcií, ktoré
v súèasnosti vykonávajú uvedené orgány;
d) pojem dohodnuté sluby znamená medzinárodné
pravidelné letecké dopravné sluby ktoré mono vykonáva pod¾a ustanovení tejto zmluvy na urèených
trasách;
e) pojem urèené letecké spoloènosti znamená letecké
spoloènosti, ktoré boli urèené a poverené v súlade
s èlánkom 3 tejto zmluvy;
f) pojem územie má význam uvedený v èlánku 2 dohovoru;
g) pojmy letecká dopravná sluba, medzinárodná letecká dopravná sluba, letecká spoloènos a pristátie na neprepravné úèely majú význam uvedený
v èlánku 96 dohovoru;
h) pojem kapacita znamená:
(i) vo vzahu k lietadlu disponibilitu sedadiel a/alebo leteckého nákladu daného lietadla na trase
alebo úseku trasy;
(ii) vo vzahu k dohodnutým slubám kapacitu lietadla pouívaného na tieto sluby, vynásobenú
frekvenciou vykonávanou týmto lietadlom poèas
daného obdobia na trase alebo úseku trasy;
i) pojem tarifa znamená ceny, ktoré sa platia za prepravu cestujúcich a leteckého nákladu a podmienky,
za ktorých tieto ceny platia vrátane cien a podmienok
pre agentov a iné sprievodné sluby s výnimkou odplaty a podmienok pre prepravu poty;
j) pojem preprava znamená prepravu cestujúcich,
batoín, leteckého nákladu a poty;
k) pojem uívate¾ské poplatky znamená poplatok,
ktorý prísluné orgány uloili alebo dovolili uloi leteckým spoloènostiam za poskytnutie majetku alebo zariadení letiska, leteckých navigaèných zariadení a zariadení alebo sluieb spojených s leteckou
bezpeènostnou ochranou vrátane súvisiacich sluieb a zariadení pre lietadlá, ich posádky, cestujúcich a náklad.
2. Príloha k tejto zmluve alebo akéko¾vek jej zmeny
a doplnenia tvoria nedelite¾nú súèas zmluvy.
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3. Odkazy v tejto zmluve na letecké spoloènosti Slovenskej republiky sa povaujú za odkazy na letecké
spoloènosti urèené Slovenskou republikou a odkazy
v tejto zmluve na letecké spoloènosti Jordánskeho háimovského krá¾ovstva sa povaujú za odkazy na letecké spoloènosti urèené Jordánskym háimovským krá¾ovstvom.
Èlánok 2
UDELENIE PRÁV
1. Kadá zmluvná strana ude¾uje druhej zmluvnej
strane práva uvedené v tejto zmluve na úèely vytvorenia a vykonávania pravidelných medzinárodných leteckých dopravných sluieb na trasách urèených v prílohe tejto zmluvy. Letecké spoloènosti urèené kadou
zmluvnou stranou uívajú tieto práva:
a) právo prelieta bez pristátia nad územím druhej
zmluvnej strany;
b) právo pristáva na území druhej zmluvnej strany na
neprepravné úèely; a
c) pri vykonávaní dohodnutých sluieb na urèených
trasách právo pristáva na území zmluvných strán
v miestach uvedených v pláne trás, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, na úèely naloenia alebo vyloenia
 v medzinárodnej doprave  cestujúcich, nákladu
a poty.
2. Z odseku 1 tohto èlánku nevyplýva pre urèenú leteckú spoloènos jednej zmluvnej strany právo naklada na území druhej zmluvnej strany cestujúcich, batoinu, náklad a potu, ktoré sa prepravujú za odplatu
alebo odplatný nájom a sú urèené pre iné miesto na
území tejto druhej zmluvnej strany.
3. Práva uvedené v odseku 1 písm. a) a b) tohto èlánku budú okrem leteckých spoloèností urèených pod¾a
èlánku 3 tejto zmluvy uíva aj ostatné letecké spoloènosti kadej zmluvnej strany.
4. Ak v dôsledku ozbrojeného konfliktu, prírodných
katastrof alebo politickej nestability urèená letecká
spoloènos jednej zmluvnej strany nie je schopná vykonáva dopravnú slubu na obvyklej trase, druhá
zmluvná strana urobí vetko preto, aby u¾ahèila pokraèovanie prevádzky takejto dopravnej sluby vhodným
doèasným presmerovaním trás.
Èlánok 3
URÈENIE LETECKÝCH SPOLOÈNOSTÍ
A PREVÁDZKOVÉ POVOLENIE
1. Kadá zmluvná strana má právo prostredníctvom
jej vládnych orgánov civilného letectva urèi vládnym
orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany jednu alebo nieko¾ko leteckých spoloèností na úèely prevádzkovania dohodnutých sluieb na urèených trasách, ako aj zrui alebo zmeni takéto urèenia.
2. Po prijatí oznámenia o urèení a iadosti od urèenej
leteckej spoloènosti druhá zmluvná strana udelí s minimálnym procedurálnym zdraním prísluné oprávnenia a povolenia za predpokladu, e:
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a) v prípade leteckej spoloènosti urèenej Slovenskou
republikou:
(i) letecká spoloènos je zaloená na území Slovenskej
republiky pod¾a Zmluvy o fungovaní Európskej
únie a vlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom Európskej únie; a
(ii) èlenský tát Európskej únie zodpovedný za vydanie osvedèenia leteckého prevádzkovate¾a vykonáva a zabezpeèuje skutoènú regulaènú kontrolu
leteckej spoloènosti a v urèení sú zrete¾ne uvedené prísluné vládne orgány civilného letectva; a
(iii) leteckú spoloènos priamo alebo prostredníctvom väèinového vlastníckeho podielu vlastnia
a skutoène riadia èlenské táty Európskej únie
a/alebo tátni prísluníci èlenských tátov Európskej únie a/alebo iné táty uvedené v prílohe
a/alebo tátni prísluníci týchto iných tátov.
b) v prípade leteckej spoloènosti urèenej Jordánskym
háimovským krá¾ovstvom:
(i) letecká spoloènos má sídlo na území Jordánskeho háimovského krá¾ovstva a hlavné miesto
podnikania a trvalé sídlo v Jordánskom háimovskom krá¾ovstve; a
(ii) nad leteckou spoloènosou sa vykonáva skutoèná regulaèná kontrola pod¾a zákonov a iných
právnych predpisov platných v Jordánskom háimovskom krá¾ovstve; a
(iii) leteckú spoloènos priamo alebo prostredníctvom väèinového vlastníckeho podielu vlastní
a skutoène riadi Jordánske háimovské krá¾ovstvo a/alebo tátni prísluníci Jordánskeho háimovského krá¾ovstva.
c) urèená letecká spoloènos spåòa ustanovenia uvedené v èlánku 14 (Bezpeènostná ochrana letectva)
a èlánku 15 (Bezpeènos letectva); a
d) urèená letecká spoloènos je spôsobilá splni ïalie
podmienky predpísané zákonmi a inými právnymi
predpismi bene uplatòovanými pod¾a dohovoru na
vykonávanie medzinárodných leteckých dopravných sluieb zmluvnou stranou, ktorá prijala oznámenie o urèení.
Èlánok 4
ZRUENIE ALEBO POZASTAVENIE
PREVÁDZKOVÉHO POVOLENIA
1. Vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných
strán môu zrui, pozastavi platnos alebo obmedzi prísluné povolenie leteckej spoloènosti urèenej vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany, ak:
a) v prípade leteckej spoloènosti urèenej Slovenskou
republikou:
(i) letecká spoloènos nie je zaloená na území Slovenskej republiky pod¾a Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nevlastní platnú licenciu na vykonávanie leteckej dopravy v súlade s právom
Európskej únie; alebo
(ii) èlenský tát Európskej únie zodpovedný za vydanie osvedèenia leteckého prevádzkovate¾a nevykonáva a nezabezpeèuje skutoènú regulaènú
kontrolu leteckej spoloènosti a v urèení nie sú
zrete¾ne uvedené prísluné vládne orgány civilného letectva; alebo
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(iii) leteckú spoloènos priamo alebo prostredníctvom väèinového vlastníckeho podielu nevlastnia a skutoène neriadia èlenské táty Európskej
únie a/alebo tátni prísluníci èlenských tátov
Európskej únie a/alebo iné táty uvedené v prílohe a/alebo tátni prísluníci týchto iných tátov.
Pri výkone svojho práva pod¾a tohto odseku Jordánske háimovské krá¾ovstvo nesmie diskriminova leteckých dopravcov Európskej únie na základe tátnej
príslunosti vlastníkov.
b) v prípade leteckej spoloènosti urèenej Jordánskym
háimovským krá¾ovstvom:
i) letecká spoloènos nemá sídlo na území Jordánskeho háimovského krá¾ovstva a hlavné miesto
podnikania a trvalé sídlo v Jordánskom háimovskom krá¾ovstve; alebo
ii) nad leteckou spoloènosou sa nevykonáva skutoèná regulaèná kontrola pod¾a zákonov a iných
právnych predpisov platných v Jordánskom háimovskom krá¾ovstve; alebo
iii) leteckú spoloènos priamo alebo prostredníctvom väèinového vlastníckeho podielu nevlastní a skutoène neriadi Jordánske háimovske
krá¾ovstvo a/alebo tátni prísluníci Jordánskeho háimovského krá¾ovstva.
c) urèená letecká spoloènos nesplnila ustanovenia
uvedené v èlánku 14 (Bezpeènostná ochrana letectva) a èlánku 15 (Bezpeènos letectva); alebo
d) urèená letecká spoloènos nie je spôsobilá splni
ïalie podmienky predpísané zákonmi a inými právnymi predpismi bene uplatòovanými pod¾a dohovoru na vykonávanie medzinárodných leteckých dopravných sluieb zmluvnou stranou, ktorá prijala
oznámenie o urèení.
2. Tento èlánok neobmedzuje práva kadej zmluvnej
strany odòa, zrui, obmedzi alebo uloi podmienky
na prevádzkové povolenie alebo technické povolenie leteckej spoloènosti alebo leteckých spoloèností druhej
zmluvnej strany v súlade s ustanoveniami èlánku 14
(Bezpeènostná ochrana letectva) a èlánku 15 (Bezpeènos letectva).
Èlánok 5
UPLATÒOVANIE ZÁKONOV
A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
1. Zákony a iné právne predpisy jednej zmluvnej
strany vzahujúce sa na prílet lietadiel pouívaných
v medzinárodnej leteckej doprave na jeho územie, ich
pobyt na jeho území a odlet z neho alebo na ich prevádzku a poskytovanie letových prevádzkových sluieb
týmto lietadlám poèas ich pobytu na tomto území, platia pre lietadlá oboch zmluvných strán bez rozdielu
tátnej príslunosti a budú dodriavané urèenými leteckými spoloènosami druhej zmluvnej strany pri
vstupe na toto územie, pobyte na òom a odlete z neho.
2. Zákony a iné právne predpisy jednej zmluvnej
strany súvisiace so vstupnými, vybavovacími, imigraènými, pasovými, colnými, menovými, zdravotnými poiadavkami a karanténou platia pre urèené letecké
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spoloènosti druhej zmluvnej strany a pre ich alebo
nimi pouívané lietadlá v medzinárodnej leteckej doprave, ich posádky, cestujúcich, batoinu, letecký náklad a potu, pri tranzite, vstupe, odlete a poèas pobytu na území tejto zmluvnej strany.
3. iadna zmluvná strana nesmie uprednostni svoju vlastnú ani inú leteckú spoloènos pred urèenou leteckou spoloènosou druhej zmluvnej strany vykonávajúcou podobné medzinárodné letecké dopravné
sluby pri uplatòovaní svojich predpisov uvedených
v odsekoch 1 a 2 tohto èlánku alebo pri vyuívaní letísk, vzletovo-pristávacích dráh, sluieb riadenia letovej prevádzky a súvisiacich zariadení pod jej kontrolou.
Èlánok 6
UZNÁVANIE OSVEDÈENÍ A LICENCIÍ
1. Osvedèenie o letovej spôsobilosti, osvedèenia
o odbornej spôsobilosti a licencie, ktoré boli vydané
alebo potvrdené jednou zmluvnou stranou a ktorých
platnos sa ete neskonèila, budú uznané druhou
zmluvnou stranou za platné za predpokladu, e poiadavky, na ktorých základe boli tieto osvedèenia alebo
licencie vydané alebo potvrdené, sú rovnaké alebo vyie ako minimálne tandardy stanovené pod¾a dohovoru.
2. Kadá zmluvná strana si vak vyhradzuje právo
odmietnu uzna platnos osvedèení o odbornej spôsobilosti a licencií, ktoré jej vlastným tátnym prísluníkom udelila alebo ktorých platnos v prospech ich
vlastných tátnych prísluníkov potvrdila druhá
zmluvná strana alebo iný tát na úèely preletu nad jeho
územím alebo pristátia na jeho území.
Èlánok 7
OSLOBODENIE OD CLA, DANÍ A INÝCH PLATIEB
1. Kadá zmluvná strana, na základe reciprocity,
oslobodí urèenú leteckú spoloènos alebo urèené letecké spoloènosti druhej zmluvnej strany v èo najväèom
monom rozsahu pod¾a právnych predpisov platných
na jeho území od dovozových obmedzení, cla, dane
z pridanej hodnoty, spotrebných daní, inpekèných
poplatkov a iných vnútrotátnych povinných daní
a platieb za lietadlá, pohonné látky, mazivá, spotrebné
technické zásoby, náhradné dielce vrátane motorov,
bené vybavenie lietadiel, zásoby lietadiel (vrátane potravín, nápojov a alkoholu, tabakových a iných výrobkov urèených na predaj cestujúcim alebo pouitie cestujúcimi v obmedzených mnostvách poèas letu) a iné
predmety urèené na pouitie alebo pouívané výluène
v spojení s prevádzkovaním alebo obsluhou lietadiel
tejto leteckej spoloènosti, ako aj letenky, letecké nákladné listy, vetky tlaèoviny oznaèené logom spoloènosti a bené propagaèné materiály distribuované bezplatne touto leteckou spoloènosou.
2. Výnimky pod¾a tohto èlánku sa vzahujú na tovar
uvedený v odseku 1 tohto èlánku:
a) dovezený na územie jednej zmluvnej strany urèenou
leteckou spoloènosou druhej zmluvnej strany alebo v jej mene;
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b) ponechaný na palube lietadla urèenej leteckej spoloènosti jednej zmluvnej strany po prílete alebo pri
odlete z územia druhej zmluvnej strany; alebo
c) prijatý na palubu lietadla urèenej leteckej spoloènosti jednej zmluvnej strany na území druhej
zmluvnej strany so zámerom jeho pouitia v rámci
dohodnutých sluieb;
bez oh¾adu na to, èi tento tovar bude alebo nebude pouitý alebo úplne alebo èiastoène spotrebovaný na území zmluvnej strany ude¾ujúcej výnimku za predpokladu, e tento tovar nebude scudzený na území uvedenej
zmluvnej strany.
Mono poadova, aby tovar uvedený pod písmenam a), b) a c) tohto èlánku zostal pod colným doh¾adom
alebo colnou kontrolou.
3. Bené palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby, ktoré sa obvykle ponechávajú na palube lietadla urèenej leteckej spoloènosti jednej zmluvnej strany, mono vyloi na území druhej zmluvnej strany len so
súhlasom colných orgánov tohto tátu. V takom prípade ich mono umiestni pod colný doh¾ad a dovtedy,
kým nebudú vyvezené naspä alebo kým sa s nimi nenaloí inak v súlade s colnými predpismi.
4. iadne ustanovenie tejto zmluvy nebráni Slovenskej republike uloi, na nediskriminaènom základe,
dane, odvody, clo alebo poplatky za pohonné látky dodávané na jej území, urèené na pouitie v lietadle urèeného leteckého dopravcu Jordánskeho háimovského
krá¾ovstva, ktoré vykonáva letecké dopravné sluby
medzi miestom na území Slovenskej republiky a iným
miestom na území Slovenskej republiky alebo miestom
na území iného èlenského tátu Európskej únie.
5. iadne ustanovenie tejto zmluvy nebráni Jordánskemu háimovskému krá¾ovstvu uloi, na nediskriminaènom základe, dane, odvody, clo alebo poplatky
za pohonné látky dodávané na jeho území, urèené na
pouitie v lietadle urèeného leteckého dopravcu Slovenskej republiky, ktoré vykonáva letecké dopravné
sluby medzi miestami na území Jordánskeho háimovského krá¾ovstva.
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spoloènosti vykonávajúce podobné medzinárodné letecké dopravné sluby.
2. Kadá zmluvná strana bude prostredníctvom organizácie leteckých dopravcov (ak takáto organizácia
existuje) podporova konzultácie o uívate¾ských poplatkoch medzi svojimi kompetentnými orgánmi, ktoré
poplatky vyberajú a leteckými spoloènosami, ktoré vyuívajú sluby a zariadenia poskytované týmito orgánmi. Ak dochádza k zmenám uívate¾ských poplatkov,
mali by uívatelia dosta primerané upozornenie, ktoré
im umoní vyjadri ich názor ete predtým, ako zmena
nastane.
Èlánok 10
OBCHODNÉ ÈINNOSTI
1. Urèené letecké spoloènosti kadej zmluvnej strany majú právo, na základe reciprocity, zriadi na území
druhej zmluvnej strany kancelárie a ma zástupcov,
ako aj obchodný, prevádzkový a technický personál
potrebný na vykonávanie dohodnutých sluieb.
2. Poadovaný personál môe by pod¾a rozhodnutia
urèených leteckých spoloèností kadej zmluvnej strany buï vlastný, alebo letecká spoloènos vyuije sluby
inej organizácie, spoloènosti alebo leteckých spoloèností pôsobiacich na území druhej zmluvnej strany,
prièom takýto personál musí by oprávnený vykonáva
tieto sluby na území tejto zmluvnej strany.
a) Zástupcovia a personál musia dodriava platné zákony a iné právne predpisy druhej zmluvnej strany
a kona v súlade s nimi;
b) Kadá zmluvná strana udelí na základe reciprocity
a s minimálne moným zdraním zástupcom a personálu pod¾a odseku (1) povolenie na zamestnanie,
víza a iné poadované dokumenty; a
c) Obidve zmluvné strany budú napomáha a urých¾ova vybavenie iadostí o povolenie na zamestnanie
pre personál vykonávajúci urèitý doèasný výkon
prác.
Èlánok 11

Èlánok 8

FINANÈNÉ USTANOVENIA

PRIAMY TRANZIT

1. Kadá urèená letecká spoloènos má právo predáva a vystavova na území druhej zmluvnej strany svoje
vlastné prepravné doklady, a to priamo alebo pod¾a
svojho uváenia prostredníctvom agentov. Letecká
spoloènos má právo tieto dokumenty predáva a akáko¾vek osoba si ich môe kúpi a zaplati za ne v miestnej mene alebo v akejko¾vek vo¾ne zmenite¾nej mene.

Cestujúci, batoina a letecký náklad v priamom tranzite cez územie jednej zmluvnej strany, ktoré neopustia
priestor letiska vyhradený na tento úèel, sa podrobia
len ve¾mi zjednoduenej kontrole s výnimkou kontroly
súvisiacej s opatreniami spojenými s bezpeènostnou
ochranou civilného letectva a s kontrolou narkotík. Batoina a náklad v priamom tranzite sú oslobodené od
cla a iných platieb.
Èlánok 9
UÍVATE¼SKÉ POPLATKY
1. iadna zmluvná strana nezaaí alebo nedovolí
zaai urèenú leteckú spoloènos (spoloènosti) druhej
zmluvnej strany uívate¾skými poplatkami, ktoré by
boli vyie ako uívate¾ské poplatky pre vlastné letecké

2. Kadá urèená letecká spoloènos má právo previes na inú menu a poukáza na poiadanie do svojej
krajiny oficiálnym výmenným kurzom miestne výnosy
prevyujúce sumy dosiahnuté v súvislosti s prepravou
cestujúcich, leteckého nákladu a poty. Uvedený
transfer bude vykonaný v konvertibilných menách
a v zhode s vnútrotátnym právom, devízovým zákonom a platnými predpismi.
3. Ak sa platby medzi zmluvnými stranami riadia
osobitnou dohodou, budú pre transfer prostriedkov
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pod¾a odseku (2) plati ustanovenia tejto osobitnej dohody.

nos civilného letectva pred èinmi protiprávneho zasahovania je neoddelite¾nou súèasou tejto zmluvy.

Èlánok 12

2. Bez toho, aby bola obmedzená veobecná platnos
ich práv a povinností pod¾a medzinárodného práva,
zmluvné strany budú kona najmä v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných èinoch spáchaných na palube lietadla, podpísaného
v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potláèaní
protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného
v Haagu 16. decembra 1970 a Dohovoru o potláèaní
protiprávnych èinov ohrozujúcich bezpeènos civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra
1971 a vetkých medzinárodných zmluvných dokumentov v tejto oblasti, ktoré sú záväzné pre obe zmluvné strany.

USMERNENIE PRE OBCHODNÉ ÈINNOSTI
1. Zmluvné strany umonia leteckým spoloènostiam, na základe reciprocity, vo¾ne súai v poskytovaní dohodnutých sluieb pod¾a tejto zmluvy za predpokladu, e urèeným leteckým spoloènostiam oboch
zmluvných strán je poskytnutá èestná a rovnaká príleitos prevádzkova dohodnuté sluby na urèených
trasách medzi ich územiami.
2. Urèeným leteckým spoloènostiam oboch zmluvných strán nebudú pri prevádzkovaní dohodnutých
sluieb, ktoré sa týkajú cestujúcich, leteckého nákladu a/alebo poty, stanovené iadne obmedzenia oh¾adne kapacity, poètu uskutoènených letov (frekvencia)
a/alebo typu pouívaných lietadiel. Urèené letecké
spoloènosti oboch zmluvných strán si môu slobodne
urèi frekvenciu a kapacitu svojej prevádzky dohodnutých sluieb.
3. iadna zmluvná strana jednostranne nestanoví
obmedzenia kapacity lietadiel pouívaných urèenými
leteckými spoloènosami druhej zmluvnej strany s výnimkou, ak je to potrebné na základe unifikovaných
podmienok týkajúcich sa colných, technických prevádzkových a/alebo environmentálnych poiadaviek.
4. Urèené letecké spoloènosti oboch zmluvných
strán si môu urèi svoje tarify na komerènej báze
a v súlade s obchodnou situáciou na trhu tak, aby neporuili prísluné zákony o hospodárskej súai.
5. Od urèených leteckých spoloèností oboch zmluvných strán sa nebude vyadova, aby sa o svojich tarifách radili s inými leteckými spoloènosami, ktoré lietajú na celej trase alebo na jej èasti.
Èlánok 13
SCHVA¼OVANIE LETOVÝCH PORIADKOV
1. Letecké spoloènosti urèené jednou zmluvnou
stranou predloia svoje letové poriadky dohodnutých
sluieb na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany aspoò esdesiat (60)
dní pred plánovaným dátumom ich implementácie.
Vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej
strany budú predloené na schválenie aj vetky zmeny
letového poriadku, a to najmenej tridsa (30) dní vopred.

3. Zmluvné strany si na poiadanie navzájom poskytnú vetku potrebnú pomoc s cie¾om zabráni neoprávnenému zmocneniu sa civilných lietadiel a iným
protiprávnym èinom namiereným proti bezpeènosti
týchto lietadiel, ich cestujúcich a posádky, letísk a leteckých navigaèných zariadení, ako aj kadému inému
ohrozeniu bezpeènosti civilného letectva.
4. Zmluvné strany budú vo vzájomných vzahoch kona v súlade s ustanoveniami o bezpeènostnej ochrane
letectva stanovenými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ïalej len ICAO), ktoré sú prílohami
dohovoru v rozsahu, v ktorom tieto bezpeènostné ustanovenia platia pre zmluvné strany; budú vyadova, aby
prevádzkovatelia lietadiel z ich registra alebo prevádzkovatelia lietadiel ktorí majú hlavné miesto podnikania
alebo trvalé sídlo na ich území a prevádzkovatelia letísk
na ich území konali v súlade s týmito ustanoveniami
o bezpeènostnej ochrane letectva.
5. Kadá zmluvná strana súhlasí s tým, e od prevádzkovate¾ov lietadiel mono poadova, aby dodriavali ustanovenia bezpeènostnej ochrany letectva uvedené v odseku 4 tohto èlánku, ktoré druhá zmluvná
strana vyaduje pri vstupe, odlete a poèas pobytu na
území tejto druhej zmluvnej strany.
6. Kadá zmluvná strana zabezpeèí, aby sa na jej
území skutoène uplatòovali primerané opatrenia na
ochranu lietadiel a bezpeènostná kontrola cestujúcich,
posádky, príruènej batoiny, batoiny, nákladu a zásob lietadla pred nastúpením a poèas nastupovania
alebo nakladania. Kadá zmluvná strana musí tie
kladne reagova na iados druhej zmluvnej strany
o primerané osobitné bezpeènostné opatrenia s cie¾om
èeli konkrétnej hrozbe.

BEZPEÈNOSTNÁ OCHRANA LETECTVA

7. Ak dôjde k incidentu alebo hrozbe incidentu protiprávneho zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných
protiprávnych èinov proti bezpeènosti civilných lietadiel, ich cestujúcich a posádky, letísk alebo leteckých
navigaèných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáha u¾ahèením komunikácie a ïalími vhodnými opatreniami s cie¾om rýchlo a bezpeène ukonèi
tento incident alebo jeho hrozbu.

1. Zmluvné strany v súlade so svojimi právami a povinnosami pod¾a medzinárodného práva opätovne potvrdzujú, e ich vzájomná povinnos chráni bezpeè-

8. Kadá zmluvná strana, ak to povauje za vhodné,
prijme také opatrenia, ktoré zabezpeèia, e lietadlo, na
ktorom bol spáchaný èin protiprávneho sa zmocnenia

2. Urèené letecké spoloènosti poskytnú na poiadanie vládnych orgánov civilného letectva druhej zmluvnej strany aj iné informácie, ktoré im umonia presvedèi sa, e ustanovenia zmluvy sa náleite dodriavajú.
Èlánok 14

Príloha k èiastke 91

Zbierka zákonov 2015

alebo iný èin protiprávneho zasahovania, ktoré pristálo
na jej území, bude zadrané na zemi, pokia¾ by jeho odlet nebol vynútený prvoradou povinnosou zachráni
¾udský ivot. Ak to bude potrebné, takéto opatrenia
mono prija na základe vzájomných konzultácií.
9. Ak by mala jedna zmluvná strana pochybnosti
v súvislosti s ustanoveniami o bezpeènostnej ochrane
letectva pod¾a tohto èlánku, môu vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany poiada o okamité konzultácie vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany.
Èlánok 15
BEZPEÈNOS LETECTVA
1. Kadá zmluvná strana môe kedyko¾vek poiada
o konzultácie o bezpeènostných normách uplatòovaných druhou zmluvnou stranou v oblastiach týkajúcich sa leteckých zariadení, posádok lietadiel, lietadiel
a ich prevádzkovania. Tieto konzultácie sa uskutoènia
do tridsiatich (30) dní od predloenia iadosti.
2. Ak po týchto konzultáciách jedna zmluvná strana
zistí, e druhá zmluvná strana v skutoènosti neuplatòuje a nedodriava bezpeènostné normy v oblastiach
uvedených v odseku 1 tohto èlánku, ktoré zodpovedajú
tandardom pod¾a dohovoru, bude druhá zmluvná
strana informovaná o týchto zisteniach a o nevyhnutných zamý¾aných krokoch na úèely ich zosúladenia
so tandardmi ICAO. Druhá zmluvná strana prijme
vhodné nápravné opatrenie v dohodnutej lehote.
3. V súlade s èlánkom 16 dohovoru je ïalej dohodnuté, e kadé lietadlo pouívané leteckou spoloènosou
alebo v mene leteckej spoloènosti jednej zmluvnej strany pre lety na územie alebo z územia druhej zmluvnej
strany môe by poèas pobytu na území druhej zmluvnej strany podrobené kontrole oprávnenými zástupcami druhej zmluvnej strany, ak to nepovedie k neprimeranému zdraniu v prevádzke lietadla. Bez oh¾adu na
povinnosti uvedené v èlánku 33 dohovoru, úèelom takejto kontroly (v tomto èlánku nazvanej inpekcia na
ploche) je overi platnos príslunej dokumentácie lietadla, licencií posádky a skontrolova, e skutoèný stav
lietadla a jeho vybavenie zodpovedá aktuálnym stanoveným tandardom pod¾a dohovoru.
4. Ak výsledok inpekcie alebo nieko¾kých inpekcií
na ploche vyvolá:
a) váne obavy, e lietadlo alebo prevádzkovanie lietadla nespåòa minimálne tandardy platné v tom èase
pod¾a dohovoru; alebo
b) váne obavy, e bezpeènostné tandardy platné
v tom èase pod¾a dohovoru nie sú úèinne dodriavané a spravované,
zmluvná strana vykonávajúca inpekciu na ploche
môe na úèely èlánku 33 dohovoru dospie k záveru, e
poiadavky, na ktorých základe boli osvedèenia alebo
licencie pre prísluné lietadlo alebo pre posádku tohto
lietadla vydané alebo uznané, alebo poiadavky, na
ktorých základe je toto lietadlo prevádzkované, nie sú
aspoò rovnocenné s minimálnymi tandardmi pod¾a
dohovoru.
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5. V prípade, e prístup na úèely vykonania inpekcie na ploche lietadla prevádzkovaného leteckou spoloènosou alebo leteckými spoloènosami jednej
zmluvnej strany v súlade s odsekom 3 tohto èlánku
bude odopretý zástupcom tejto leteckej spoloènosti
alebo týchto leteckých spoloèností, druhá zmluvná
strana bude môc usúdi, e vznikli váne obavy pod¾a
odseku 4 tohto èlánku a vyvodi závery v òom uvedené.
6. Kadá zmluvná strana si vyhradzuje právo ihneï
pozastavi platnos alebo zmeni prevádzkové povolenie leteckej spoloènosti alebo leteckých spoloèností
druhej zmluvnej strany v prípade, e prvá zmluvná
strana usúdi, v dôsledku inpekcie alebo inpekcií na
ploche, odopretia prístupu na úèely vykonania inpekcie na odbavovacej ploche, konzultácií alebo inak, e
pre bezpeènos prevádzky leteckej spoloènosti je nevyhnutné ihneï prija potrebné opatrenia.
7. Ak vládne orgány civilného letectva Slovenskej republiky urèili leteckú spoloènos, ktorej regulaènú kontrolu vykonáva a udriava èlenský tát Európskej únie,
práva vládnych orgánov civilného letectva Jordánskeho
háimovského krá¾ovstva pod¾a tohto èlánku budú plati rovnako pre prijatie, vykonávanie alebo dodriavanie
bezpeènostných tandardov týmto èlenským tátom
Európskej únie a pre prevádzkové povolenie tejto leteckej spoloènosti na úèely tohto èlánku a èlánkov 4 a 6.
8. Kadé opatrenie vykonávané zmluvnou stranou
v súlade s odsekom 2 alebo odsekom 6 tohto èlánku
bude ukonèené, ak zanikne dôvod, pre ktorý bolo toto
opatrenie prijaté.
Èlánok 16
KONZULTÁCIE A ZMENY
1. Kadá zmluvná strana môe kedyko¾vek poiada
o konzultácie o vykonávaní, výklade, uplatòovaní, alebo
zmene a doplnení tejto zmluvy. Konzultácie sa uskutoènia medzi vládnymi orgánmi civilného letectva priamo
alebo korepondenène a zaènú sa do esdesiatich (60)
dní odo dòa doruèenia písomnej iadosti druhej zmluvnej strane, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Dohodnuté zmeny a doplnenia musia by vykonané písomnou formou a nadobudnú platnos pod¾a
èlánku 21.
3. Zmeny a doplnenia prílohy tejto zmluvy môu dohodnú písomnou formou priamo vládne orgány civilného letectva zmluvných strán.
Èlánok 17
RIEENIE SPOROV
1. Ak medzi zmluvnými stranami vznikne spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy, budú
sa zmluvné strany v prvom rade snai vyriei ho rokovaniami.
2. Ak zmluvné strany nevyrieia spor na rokovaniach, môu na základe vzájomnej dohody poiada inú
osobu alebo intitúciu o vypracovanie odporúèania na
jeho rieenie.
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3. Ak zmluvné strany nevyrieia spor spôsobom pod¾a odsekov (1) a (2), predloia ho na rozhodnutie rozhodcovskému súdu zloenému z troch rozhodcov,
z ktorých po jednom menuje kadá zmluvná strana
a na treom sa dohodnú dvaja nominovaní rozhodcovia. Kadá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu do esdesiatich (60) dní odo dòa, kedy jedna zmluvná strana prijala od druhej zmluvnej strany
diplomatickou cestou oznámenie o iadosti predloi
spor rozhodcovskému súdu a tretí rozhodca bude vymenovaný do ïalích esdesiatich (60) dní. Ak jedna
zo zmluvných strán nevymenuje svojho rozhodcu
v uvedenej lehote, ktoráko¾vek zmluvná strana môe
poiada prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie
civilného letectva (ICAO), aby vymenoval rozhodcu alebo rozhodcov. Ak je prezident Rady ICAO tátnym prísluníkom jednej zo zmluvných strán, môe na vykonanie vymenovania poiada viceprezidenta Rady
ICAO, alebo ak je aj on tátnym prísluníkom jednej zo
zmluvných strán, iného èlena Rady ICAO, ktorý nie je
tátnym prísluníkom jednej zo zmluvných strán.
V kadom prípade tretí rozhodca, ktorý musí by tátnym prísluníkom tretieho tátu, bude predsedom
súdu a urèí, kde sa bude rozhodcovský súd kona.
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Èlánok 19
PLATNOS MNOHOSTRANNÝCH DOHOVOROV
Ak pre obidve zmluvné strany nadobudne platnos
veobecný mnohostranný letecký dohovor, ustanovenia takéhoto dohovoru budú ma prednos pred touto
zmluvou.
Èlánok 20
UKONÈENIE DOHODY
1. Táto zmluva sa uzaviera na neurèitý èas.

4. Rozhodcovský súd si stanoví vlastný rozhodcovský poriadok.

2. Kadá zo zmluvných strán môe zmluvu kedyko¾vek diplomatickou cestou písomne vypoveda. Platnos
zmluvy sa skonèí po uplynutí dvanástich (12) mesiacov
odo dòa doruèenia oznámenia o výpovedi druhej
zmluvnej strane, za predpokladu, e výpoveï nebude
na základe dohody zmluvných strán pred uplynutím
tejto lehoty odvolaná. Oznámenie o výpovedi bude súèasne zaslané na vedomie ICAO. Ak druhá zmluvná
strana nepotvrdí prijatie oznámenia o výpovedi zmluvy, toto bude povaované za prijaté po uplynutí trnástich (14) dní odo dòa prijatia oznámenia o výpovedi
v ICAO.

5. Náklady spojené s èinnosou rozhodcovského
súdu budú rozdelené rovnako medzi zmluvné strany.

Èlánok 21

6. Zmluvné strany sa zaväzujú kona v zhode
s akýmko¾vek rozhodnutím dosiahnutým uplatnením
tohto èlánku.
7. Ak jedna zo zmluvných strán alebo jej urèená letecká spoloènos nebude repektova rozhodnutie dosiahnuté pod¾a odseku 3 tohto èlánku, druhá zmluvná
strana môe obmedzi, odoprie alebo zrui akéko¾vek
právo alebo výsady, ktoré boli udelené pod¾a tejto
zmluvy.
Èlánok 18

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI
Táto zmluva nadobudne platnos esdesiatym (60.)
dòom nasledujúcim po dni doruèenia neskorieho písomného oznámenia, ktorým si zmluvné strany diplomatickou cestou navzájom oznámili splnenie prísluných
podmienok
stanovených
vnútrotátnymi
právnymi predpismi pre nadobudnutie jej platnosti.
Na dôkaz toho podpísaní zástupcovia, náleite splnomocnení na tento úèel, podpísali túto zmluvu.

Táto zmluva a vetky jej zmeny a doplnenia budú registrované v ICAO jednou zo zmluvných strán.

Dané v Ammáne dòa 12. novembra 2014 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, kadé v slovenskom, arabskom a anglickom jazyku, prièom vetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je
rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku

Za Jordánske háimovské krá¾ovstvo

Miroslav Lajèák v. r.

Lina Shbeeb v. r.

REGISTRÁCIA V MEDZINÁRODNEJ
ORGANIZÁCII CIVILNÉHO LETECTVA
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PRÍLOHA
Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Jordánskym háimovským krá¾ovstvom
o leteckých dopravných slubách
A. Plán trás
Letecké spoloènosti urèené Slovenskou republikou sú oprávnené vykonáva pravidelné medzinárodné letecké dopravné sluby v oboch smeroch na týchto urèených trasách:

Body na Slovensku
¾ubovo¾né body

Medzi¾ahlé body
¾ubovo¾né body

Body v Jordánsku
¾ubovo¾né body

Body za
¾ubovo¾né body

Letecké spoloènosti urèené Jordánskym háimovským krá¾ovstvom sú oprávnené vykonáva pravidelné medzinárodné letecké dopravné sluby v oboch smeroch na týchto urèených trasách:

Body v Jordánsku
¾ubovo¾né body

Medzi¾ahlé body
¾ubovo¾né body

Body na Slovensku
¾ubovo¾né body

Body za
¾ubovo¾né body

Poznámky:
1. Urèené letecké spoloènosti kadej zmluvnej strany môu vynecha ¾ubovo¾ný bod alebo body na urèených trasách
na jednom alebo vetkých letoch za predpokladu, e zaèiatoèný alebo koneèný bod letu je na území tejto zmluvnej
strany.
2. Prepravné práva 5. slobody môu vykonáva urèené spoloènosti kadej zmluvnej strany, len ak na to dajú súhlas
vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán.
3. Pri vykonávaní leteckých dopravných sluieb na urèených trasách si môe ktoráko¾vek urèená letecká spoloènos
jednej zmluvnej strany vytvori dojednanie o linkách spoloènej prevádzky s:
a) leteckou spoloènosou alebo leteckými spoloènosami tej istej zmluvnej strany,
b) leteckou spoloènosou alebo leteckými spoloènosami druhej zmluvnej strany,
c) leteckou spoloènosou alebo leteckými spoloènosami tretej strany. Ak by táto tretia strana neschválila alebo
nepovolila porovnate¾né dojednanie leteckým spoloènostiam druhej zmluvnej strany s leteckými spoloènosami vykonávajúcimi dopravné sluby do, z a cez takú tretiu krajinu, vládne orgány civilného letectva zúèastnenej zmluvnej strany majú právo takéto dojednanie neakceptova.
4. Ustanovenia o linkách spoloènej prevádzky s treou stranou uvedené vyie, platia len pri splnení podmienok, e
vetky letecké spoloènosti v týchto dojednaniach:
a) dostali súhlas od vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán a spåòajú poiadavky stanovené pre takéto dojednania vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán,
b) boli im udelené základné obchodné práva a dodriavajú poiadavky tejto zmluvy
c) poskytujú zákazníkom vhodné informácie týkajúce sa takýchto dojednaní o linkách spoloènej prevádzky

B. Zoznam ostatných tátov uvedených v èlánkoch 3 a 4 tejto zmluvy
1) Islandská republika (na základe Dohody o európskom hospodárskom priestore);
2) Lichtentajnské knieatstvo (na základe Dohody o európskom hospodárskom priestore);
3) Nórske krá¾ovstvo (na základe Dohody o európskom hospodárskom priestore);
4) vajèiarska konfederácia (na základe Dohody medzi Európskym spoloèenstvom a vajèiarskou konfederáciou
o leteckej doprave).
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