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Adresa žiadateľa   

 

 
DOPRAVNÝ ÚRAD  
Letisko M. R. Štefánika 
823 05 Bratislava 
Slovenská Republika 

 

 

 
ŽIADOSŤ O VYDANIE HLUKOVÉHO OSVEDČENIA 

(V súlade s článkom 21.A.204 Nariadenia Komisie (ES) č. 748/2012) 
APPLICATION FOR A NOISE CERTIFICATE 

(Pursuant to Article 21.A.204 Commision Regulation (EC) N
o
 748/2012 

 
Značka štátnej príslušnosti 
a registrová značka 
lietadla 
Nationality and Registration Marks 

Výrobca a výrobcovo 
označenie  lietadla 
Manufacturer and Manufacturer´s 
Designation of Aircraft 

Výrobné číslo lietadla 
Aircraft Serial Number 

(1) 
 

 

(2) (3) 

Motor 
Engine 

Vrtuľa 
Propeller 

(4) 
 

 

(5) 

Maximálna vzletová 
hmotnosť, (kg) 
Maximum Take-Off Mass, (kg) 

Maximálna pristávacia 
hmotnosť, (kg) 
Maximum Landing Mass, (kg) 

Hluková norma 
Noise Standard 

(6) 
 

 

(7) (8) 

Dodatočné modifikácie vykonané za účelom dodržania zhody s príslušnými hlukovými 
osvedčovacími normami 
Additional modifications incorporated for the purpose of compliance with the applicable noise certification standards 

(9) 
 

 

 

 
Bočná hladina 
hluku/hladina 
hluku pri 
plnom výkone 
Lateral/Full-Power 
Noise Level 

Hladina hluku 
v referenčnom 
mieste pri 
priblížení 
Approach Noise 
Level 

Hladina hluku 
v referenčnom 
mieste pri 
prelete 
Flyover Noise Level 

Hladina hluku 
v referenčnom 
mieste pri 
vodorovnom 
perlete  
Overflight Noise 
Level 

Hladina hluku 
v referenčnom 
mieste vzletu  
Take-Off Noise 
Level 

(10) 
 
 

 

(11) (12) (13) (14) 
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Prehlásenie žiadateľa:  
1) Žiadateľ prehlasuje, že údaje uvedené v žiadosti ako aj v je prílohách sú úplné 

a pravdivé. 
2) Žiadateľ prehlasuje, že uhradí všetky náklady spojené s vydaním hlukového 

osvedčenia. 

 

 
V ...............................................                       Podpis žiadateľa: ....................................... 

Prílohy k žiadosti: 
1) Osvedčenie o zápise lietadla do registra lietadiel, alebo rozhodnutie o pridelení 

lietadlu poznávacej značky SR (kópia uvedených dokumentov); 
2) Plnomocenstvo ak žiadosť podáva osoba iná ako osoba pod menom ktorej bude/je 

lietadlo registrované v SR alebo jej zamestnanec;  
3) Prehlásenie zhody – formulár EASA 52 (predkladá sa, ak sa hlukové osvedčenie 

žiada na novo vyrobené lietadlo); 
4) Dátový doklad typového hlukového osvedčenia vydaný EASA; 
5) Zoznam dodatočných modifikácií s fotokópiami STC alebo iných schválení ktorými 

boli predmetné modifikácie schválené EASA – ou, alebo ak ide o používané lietadlo, 
schválenia leteckých úradov dozorujúcich výrobcu a predchádzajúcich 
prevádzkovateľov. Žiadateľ použije tlačivo na prílohu žiadosti v ktorej zhrnie 
vykonané modifikácie. 
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Príloha k Žiadosti o vydanie hlukového osvedčenia 

 
ZOZNAM MODIFIKÁCIÍ  VYKONANÝCH NA LIETADLE 
 
Týmto žiadateľ o hlukové osvedčenie prehlasuje, že na lietadle OM - ........, na ktoré žiada 
vydanie hlukového osvedčenia boli vykonané nižšie uvedené modifikácie a opravy v zmysle 
Nariadenia Komisie (ES) č. 748/2012. 

Č. Názov modifikácie alebo opravy Názov leteckého úradu, 
ktorý schválil modifikáciu 

alebo opravu a číslo 
schválenia modifikácie 

alebo opravy 

Dátum vykonania 
modifikácie na 

lietadle 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Prílohy: 
1) Hodnoverné kópie schvaľovacích dokumentov modifikácií a opráv uvedených v zozname. 
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Vysvetlivky k vyplneniu žiadosti: 
(1) Uvedie sa poznávacia značka lietadla v tvare: značka štátnej príslušnosti – pridelená poznávacia 

značka (v tvare OM – XXX); 
(2) Uvedie sa výrobca a výrobcovo označenie lietadla podľa typového osvedčenia lietadla vydaného 

alebo schváleného EASA – ou; 
(3) Uvedie sa výrobné číslo lietadla vyznačené na výrobnom štítku výrobcu upevnenom na pevnej 

konštrukcii lietadla; 
(4) Uvedie sa označenie motora (alebo motorov ak nie sú totožné) tak ako je to uvedené v prílohe 

typového osvedčenia lietadla vydaného EASA – ou; 
(5) Uvedie sa označenie vrtule (alebo vrtúľ ak nie sú totožné) tak ako je to uvedené v prílohe 

typového osvedčenia vrtule vydaného EASA – ou; 
(6) Uvedie sa maximálna vzletová hmotnosť lietadla v kilogramoch uvedená v prílohe hlukového 

typového osvedčenia lietadla vydaného EASA-ou alebo v letovej príručke schválenej Leteckým 
úradom SR; 

(7) Uvedie sa maximálna pristávacia hmotnosť lietadla v kilogramoch uvedená v prílohe hlukového 
typového osvedčenia lietadla vydaného EASA-ou alebo v letovej príručke schválenej Leteckým 
úradom SR; 

(8) Uvedie sa hluková norma uvedená v prílohe hlukového typového osvedčenia lietadla vydaného 
EASA-ou alebo príloha 16, zväzok I ICAO v znení ako to vyplýva z kapitoly 1 prílohy 16, zväzok 
I ICAO; 

(9) Uvedie sa zoznam modifikácií vykonaných na lietadle za účelom dosiahnutia deklarovaných 
hladín hluku. Ak nestačí miesto použije sa čistý hárok papiera, na ktorom žiadateľ vyznačí, že 
tvorí prílohu žiadosti o hlukové osvedčenie. Ako prílohu k žiadosti o hlukové osvedčenie žiadateľ 
predkladá fotokópie schválení (formou STC, dodatkov alebo zmien k typovému osvedčeniu 
vydaných EASA-ou atď.) na základe ktorých boli modifikácie vykonané; 

(10)  Bočná hladina hluku/hladina hluku pri plnom výkone (Lateral/Full-Power Noise Level).     Uvedie 
sa podľa prílohy hlukového typového osvedčenia vydaného EASA - ou: 

- Pre dozvukové prúdové letúny pre ktoré žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti 
prototypu bola prijatá pred 6. októbrom 1977  - hladina hluku meraná v bočnom meracom bode 
na priamke súbežnej s osou vzletovej dráhy vo vzdialenosti 650 m v mieste, kde hladina hluku 
počas vzletu je najvyššia. Uvedie sa v jednotkách EPNdB – Efektívna vnímaná hladina hluku 
v dB; 

- Pre dozvukové prúdové letúny pre ktoré žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti 
prototypu bola prijatá v období od 6. októbra 1977 do 1. januára 2006 a pre prúdové 
dozvukové letúny pre ktoré žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola 
prijatá 1. januára 2006 a neskôr - hladina hluku meraná v bočnom meracom bode na priamke 
súbežnej s osou vzletovej dráhy vo vzdialenosti 450 m v mieste, kde hladina hluku počas 
vzletu je najvyššia. Uvedie sa v jednotkách EPNdB – Efektívna vnímaná hladina hluku v dB; 

- Pre vrtuľové letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou vyššou ako 5700 kg, pre ktoré 
žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola prijatá od 1. januára 1985 do 
17. novembra 1988 – hladina hluku meraná v mieste ktoré sa nachádza 650 m zvisle pod 
dráhou letu po vzlete pri plnom vzletovom výkone motorov v predpísanej konfigurácii lietadla. 
Uvedie sa v jednotkách EPNdB – Efektívna vnímaná hladina hluku v dB; 

- Pre vrtuľové letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou vyššou ako 8618 kg, pre ktoré 
žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola prijatá od 17. novembra 1988 
do 1. januára 2006 a pre vrtuľové letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou vyššou ako 8618 
kg pre ktoré žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola prijatá 1. januára 
2006 a neskôr - hladina hluku meraná v mieste ktoré sa nachádza 650 m zvisle pod dráhou 
letu po vzlete pri plnom vzletovom výkone motorov v predpísanej konfigurácii lietadla. Uvedie 
sa v jednotkách EPNdB - Efektívna vnímaná hladina hluku v dB; 

- Pre vrtuľové letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou vyššou ako 5700 kg pre ktoré žiadosť 
o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola prijatá pred 1. januárom 1985 - 
hladina hluku meraná v bočnom meracom bode na priamke súbežnej s osou vzletovej dráhy 
vo vzdialenosti 450 m v mieste, kde hladina hluku počas vzletu je najvyššia. Uvedie sa 
v jednotkách EPNdB – Efektívna vnímaná hladina hluku v dB; 

- Pre vrtuľové letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 8618 kg, pre ktoré 
žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola prijatá po 17. novembri 1988 
– hladina hluku meraná v meracom bode vzletu na predĺženej osi vzletovej a pristávacej dráhy 
vo vzdialenosti 2 500 m od začiatku rozjazdu. Mierou na hodnotenie hluku je maximálna A-
vážená hladina akustického tlaku (LAmax). Uvedie sa v dB(A).  
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(11)    Hladina hluku v referenčnom mieste pri priblížení (Approach Noise Level). Uvedie sa    
          podľa prílohy hlukového typového osvedčenia vydaného EASA – ou: 

- Pre dozvukové prúdové letúny pre ktoré žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti 
prototypu bola prijatá pred 6. októbrom 1977 – hladina hluku meraná v referenčnom meracom 
bode na zemi na predĺženej osi vzletovej a pristávacej dráhy vo vzdialenosti 2 000 m od prahu 
dráhy. Na vodorovnom povrchu to zodpovedá bodu 120 m (394 ft) zvisle pod 3° dráhou 
zostupu, ktorá vychádza z bodu vzdialeného 300 m za prahom dráhy. Uvedie sa v jednotkách 
EPNdB – Efektívna vnímaná hladina hluku v dB; 

- Pre dozvukové prúdové letúny pre ktoré žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti 
prototypu bola prijatá v období od 6. októbra 1977 do 1. januára 2006 a pre prúdové 
dozvukové letúny pre ktoré žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola 
prijatá 1. januára 2006 a neskôr – hladina hluku meraná v referenčnom meracom bode pri na 
zemi na predĺženej osi vzletovej a pristávacej dráhy vo vzdialenosti 2 000 m od prahu dráhy. 
Na vodorovnom povrchu to zodpovedá bodu 120 m (394 ft) zvisle pod 3° dráhou zostupu, 
ktorá vychádza z bodu vzdialeného 300 m za prahom dráhy. Uvedie sa v jednotkách EPNdB – 
Efektívna vnímaná hladina hluku v dB; 

- Pre vrtuľové letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou vyššou ako 5700 kg, pre ktoré 
žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola prijatá od 1. januára 1985 do 
17. novembra 1988 - hladina hluku meraná v referenčnom meracom bode pri na zemi na 
predĺženej osi vzletovej a pristávacej dráhy vo vzdialenosti 2 000 m od prahu dráhy. Na 
vodorovnom povrchu to zodpovedá bodu 120 m (394 ft) zvisle pod 3° dráhou zostupu, ktorá 
vychádza z bodu vzdialeného 300 m za prahom dráhy. Uvedie sa v jednotkách EPNdB – 
Efektívna vnímaná hladina hluku v dB; 

- Pre vrtuľové letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou vyššou ako 8618 kg, pre ktoré 
žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola prijatá od 17. novembra 1988 
do 1. januára 2006 a pre vrtuľové letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou vyššou ako 
8618 kg pre ktoré žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola prijatá 1. 
januára 2006 a neskôr - hladina hluku meraná v referenčnom meracom bode pri na zemi na 
predĺženej osi vzletovej a pristávacej dráhy vo vzdialenosti 2 000 m od prahu dráhy. Na 
vodorovnom povrchu to zodpovedá bodu 120 m (394 ft) zvisle pod 3° dráhou zostupu, ktorá 
vychádza z bodu vzdialeného 300 m za prahom dráhy. Uvedie sa v jednotkách EPNdB – 
Efektívna vnímaná hladina hluku v dB; 

- Pre vrtuľové letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou vyššou ako 5700 kg pre ktoré žiadosť 
o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola prijatá pred 1. januárom 1985 - 
hladina hluku meraná v referenčnom meracom bode pri na zemi na predĺženej osi vzletovej a 
pristávacej dráhy vo vzdialenosti 2 000 m od prahu dráhy. Na vodorovnom povrchu to 
zodpovedá bodu 120 m (394 ft) zvisle pod 3° dráhou zostupu, ktorá vychádza z bodu 
vzdialeného 300 m za prahom dráhy. Uvedie sa v jednotkách EPNdB – Efektívna vnímaná 
hladina hluku v dB; 

- Pre vrtuľníky sa uvedie hladina hluku meraná v referenčnom bode dráhy letu, ktorý je  
umiestnený na zemi 120 m (394 ft) zvisle pod dráhou letu stanovenou referenčným postupom 
priblíženia. Na vodorovnom povrchu to zodpovedá polohe 1 140 m od priesečníka 6° sklonu 
dráhy priblíženia s vodorovným povrchom a v ďalších dvoch bodoch na zemi umiestnených 
symetricky vo vzdialenosti 150 m na obidve strany od dráhy letu stanovenej referenčným 
postupom priblíženia a umiestnenými na priamke, ktorá prechádza referenčným bodom dráhy 
letu. Uvedie sa v jednotkách EPNdB – Efektívna vnímaná hladina hluku v dB; 

(12) Hladina hluku v referenčnom mieste pri prelete (Flyover Noise Level). Uvedie sa podľa prílohy 
hlukového typového osvedčenia vydaného EASA – ou: 

- Pre dozvukové prúdové letúny pre ktoré žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti 
prototypu bola prijatá pred 6. októbrom 1977 – hladina hluku meraná v referenčnom meracom 
bode na predĺženej osi vzletovej a pristávacej dráhy vo vzdialenosti 6,5 km od začiatku 

rozjazdu. Uvedie sa v jednotkách EPNdB – Efektívna vnímaná hladina hluku v dB; 

- Pre dozvukové prúdové letúny pre ktoré žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti 
prototypu bola prijatá v období od 6. októbra 1977 do 1. januára 2006 a pre prúdové 
dozvukové letúny pre ktoré žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola 
prijatá 1. januára 2006 a neskôr – hladina hluku meraná v referenčnom meracom bode na 

predĺženej osi vzletovej a pristávacej dráhy vo vzdialenosti 6,5 km od začiatku rozjazdu. 
Uvedie sa v jednotkách EPNdB – Efektívna vnímaná hladina hluku v dB; 

- Pre vrtuľové letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou vyššou ako 5700 kg, pre ktoré 
žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola prijatá od 1. januára 1985 do 
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17. novembra 1988 - hladina hluku meraná v referenčnom meracom bode na predĺženej osi 

vzletovej a pristávacej dráhy vo vzdialenosti 6,5 km od začiatku rozjazdu. Uvedie sa 

v jednotkách EPNdB – Efektívna vnímaná hladina hluku v dB; 
- Pre vrtuľové letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou vyššou ako 8618 kg, pre ktoré 

žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola prijatá od 17. novembra 1988 
do 1. januára 2006 a pre vrtuľové letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou vyššou ako 
8618 kg pre ktoré žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola prijatá 1. 
januára 2006 a neskôr - hladina hluku meraná v referenčnom meracom bode na predĺženej 

osi vzletovej a pristávacej dráhy vo vzdialenosti 6,5 km od začiatku rozjazdu. Uvedie sa 

v jednotkách EPNdB – Efektívna vnímaná hladina hluku v dB; 
- Pre vrtuľové letúny s maximálnou vzletovou hmotnosťou vyššou ako 5700 kg pre ktoré žiadosť 

o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola prijatá pred 1. januárom 1985 - 
hladina hluku meraná v referenčnom meracom bode na predĺženej osi vzletovej a pristávacej 

dráhy vo vzdialenosti 6,5 km od začiatku rozjazdu. Uvedie sa v jednotkách EPNdB – Efektívna 

vnímaná hladina hluku v dB; 
- Pre vrtuľníky sa uvedie hladina hluku meraná v referenčnom bode dráhy letu, ktorý je  

umiestnený na zemi 120 m (394 ft) zvisle pod dráhou letu stanovenou referenčným postupom 
priblíženia. Na vodorovnom povrchu to zodpovedá polohe 1 140 m od priesečníka 6° sklonu 
dráhy priblíženia s vodorovným povrchom a v ďalších dvoch bodoch na zemi umiestnených 
symetricky vo vzdialenosti 150 m na obidve strany od dráhy letu stanovenej referenčným 
postupom priblíženia a umiestnenými na priamke, ktorá prechádza referenčným bodom dráhy 
letu. Uvedie sa v jednotkách EPNdB – Efektívna vnímaná hladina hluku v dB; 

(13) Hladina hluku v referenčnom mieste pri vodorovnom perlete (Overflight Noise Level). Uvedie sa 
podľa prílohy hlukového typového osvedčenia vydaného EASA – ou: 

- Pre vrtuľové letúny maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 8618  kg pre ktoré žiadosť 
o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti prototypu bola prijatá pred 17. novembrom 1988 – 

hladina hluku meraná v mieste vodorovného preletu letúna vo výške 
10

30
300




 m (

30

100
985




ft) 

s  najvyšším výkonom motorov za daných prevádzkových obmedzení, ustálenou rýchlosťou 
a v letovej konfigurácii. Uvedie sa v dB(A); 

-  Pre vrtuľníky sa uvedie hladina hluku meraná v bode dráhy letu umiestnenom na zemi 150 m 

(492 ft) zvisle pod vodorovnou dráhou letu stanovenou referenčným postupom preletu 
a v iných dvoch bodoch umiestnených symetricky vo vzdialenosti 150 m na obidve strany od 
dráhy letu stanovenej referenčným postupom preletu a umiestnenými na priamke, ktorá 
prechádza referenčným bodom dráhy. Uvedie sa v EPNdB - Efektívna vnímaná hladina hluku 
v dB; 

- Pre vrtuľníky s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 3175 kg sa uvedie hladina hluku 
v referenčnom bode dráhy vodorovného letu umiestnenom na zemi 150 m (492 ft) zvislo pod 
dráhou letu definovanou v referenčnom postupe preletu v jednotkách akustickej expozičnej 
hladiny (SEL); 

(14) Hladina hluku v referenčnom mieste vzletu (Take-Off Noise Level). Uvedie sa podľa    
        prílohy hlukového typového osvedčenia vydaného EASA – ou: 

- Pre vrtuľníky sa uvedie hladina hluku v referenčnom bode dráhy letu umiestnenom na zemi 
zvislo pod dráhou letu definovanou referenčným postupom vzletu vo vzdialenosti 500 m 
vodorovne v smere letu od bodu, v ktorom sa podľa referenčného postupu začína prechod do 
stúpania a v iných dvoch bodoch na zemi umiestnených symetricky vo vzdialenosti 150 m na 
obidve strany od dráhy letu stanovenej referenčným postupom vzletu a umiestnenými na 
priamke, ktorá prechádza referenčným bodom dráhy. Uvedie sa v EPNdB - Efektívna vnímaná 
hladina hluku v dB; 

 

 


