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1   SKRATKY  
 
 
1.1 Skratky 
 

Skratka Slovenské znenie 
BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
EÚ Európska únia 
OOPP Osobné ochranné pracovné pomôcky 
ŠOD Štátny odborný dozor 
DÚ Dopravný úrad 

 
Poznámka: Skratky organizačných útvarov v texte sú použité v súlade s platným organizačným 

poriadkom DÚ. 
 
 
 
2 ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
 
2.1 Účel 

 
2.1.1 Táto smernica sa vydáva pre potreby Dopravného úradu (ďalej len „DÚ“) na zavedenie 

jednotného postupu na posudzovanie žiadostí a stanovovanie jednotných podmienok 
na vydanie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve Slovenskej republiky podľa 
ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c), d) a e) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „letecký zákon“). Iné podnikanie v civilnom letectve sa vzťahuje na poskytovanie služieb 
na vybavenia cestujúcich a nákladu a pozemnú obsluhu lietadiel (ďalej len „služby pozemnej 
obsluhy“) a údržbu pohybových plôch.  
 

2.1.2 Povolenie na iné podnikanie v civilnom letectve na služby pozemnej obsluhy sa nevydáva 
pre prevádzkovateľa letiska, ktorý je  oprávnený poskytovať služby na vybavenie cestujúcich 
a nákladu a pozemnú obsluhu lietadiel v zmysle ustanovenia § 32 ods. 8 leteckého zákona. 
 

2.1.3 Smernica vychádza z ustanovení Smernice Rady 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe 
k trhu služieb pozemnej obsluhy na letiskách spoločenstva a zo štandardov a odporúčaní, ktoré 
Slovenská republika prijala; Úpravy č. 21/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií 
Slovenskej republiky z 24. októbra 2006, ktorou sa vydáva predpis L 14 Letiská, I. zväzok, 
Navrhovanie a prevádzka letísk a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky, a to najmä s leteckým zákonom a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení neskorších predpisov a nariadením vlády Slovenskej republiky 
č. 641/2005 Z. z. zo 14. decembra 2005 o prístupe na trh služieb na  vybavenie cestujúcich 
a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel. 
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2.1.4 DÚ ako orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. b) 
leteckého zákona a príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 1 písm. e) bodu 3. v spojení 
s ustanovením § 45 ods. 3 leteckého zákona povoľuje iné podnikanie v civilnom letectve. 
Na toto konanie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle ustanovenia § 55 
ods. 1 leteckého zákona. 

 
2.1.5 Iné podnikanie v civilnom letectve podľa ustanovenia § 45 ods. 3 leteckého zákona možno 

vykonávať len na základe povolenia Dopravného úradu, ktorý v ňom určí rozsah a podmienky 
iného podnikania. 

 
2.1.6 DÚ v súlade s ustanovením § 49 leteckého zákona vykonáva štátny odborný dozor, tzn. 

overovanie a kontrolu držiteľov povolení na iné podnikanie v civilnom letectve. Cieľom 
overovania a kontroly je plnenie povinností držiteľov povolení na iné podnikanie v civilnom 
letectve súvisiacich s bezpečnosťou leteckej prevádzky ustanovených leteckým zákonom a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho základe, priamo vykonateľnými 
právne záväznými aktmi EÚ alebo štandardmi a odporúčaniami medzinárodných organizácií 
v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala. 
 
 

2.2 Vstupy 

a) Žiadosť na vydanie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve  
 
 

2.3 Výstupy 

a) Rozhodnutie vo veci povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve 
 
 

2.4 Súvisiaca dokumentácia 
 
2.4.1 Interné predpisy 

a) Organizačná norma 1/2014 Organizačný poriadok DÚ v platnom znení  

b) Organizačná norma 2/2014 Podpisový poriadok DÚ v platnom znení 

c) Organizačná norma 3/2014 Riadená dokumentácia DÚ v platnom znení 

d) Organizačná norma 1/2016 Registratúrny poriadok v platnom znení  

e) Smernica 1/2015 Vykonávanie ŠOD v rámci DCL v platnom znení 
 

2.4.2 Externé dokumenty 

a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1139 zo 4.júla 2018 
o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra 
Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho 
parlamentu Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) 
č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a zrušujú nariadenia 
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Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenia Rady 
(EHS) č. 3922/91 

b) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 641/2005 Z. z. zo 14. decembra 2005 o prístupe 
na trh služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel  

c) Smernica RADY 96/67/ES z 15. októbra 1996 o prístupe na trh služieb pozemnej obsluhy 
na letiskách spoločenstva 

d) Úprava č. 21/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
z 24. októbra 2006, ktorou sa vydáva predpis L 14 Letiská, I. zväzok, Navrhovanie 
a prevádzka letísk 

e) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov  

f) Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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3  KATEGÓRIE SLUŽIEB POZEMNEJ OBSLUHY A ÚDRŽBY 
POHYBOVÝCH PLÔCH LETÍSK 
 
 
3.1 Služby pozemnej obsluhy 

 
3.1.1 Poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu (§ 45 ods. 1 písm. c) leteckého 

zákona) zahŕňa nasledujúce kategórie:  

a) Vybavenie cestujúcich zahŕňa 

akýkoľvek druh pomoci pri príchode, odchode, premiestňovaní alebo tranzite cestujúcich 
vrátane kontroly leteniek a cestovných dokladov, registrácie batožiny a jej prepravy 
do  miesta triedenia.  

b) Vybavenie batožiny zahŕňa 

manipuláciu s batožinou v mieste triedenia, jej triedenie, prípravu na odlet, nakladanie a 
vykladanie zo zariadenia určeného na jej premiestnenie z lietadla na miesto triedenia 
a naopak, ako aj prepravu batožiny z miesta triedenia na miesto jej výdaja.  

c) Vybavenie nákladu a poštových zásielok zahŕňa 

i) náklad: fyzická manipulácia s exportovaným, premiestňovaným a importovaným 
nákladom, manipulácia so sprievodnými dokumentmi, colné postupy a uplatňovanie 
akéhokoľvek bezpečnostného postupu odsúhlaseného medzi stranami alebo 
vyžadovaného okolnosťami,  

ii) poštové zásielky: fyzická manipulácia s došlými alebo odosielanými poštovými 
zásielkami, manipulácia s príslušnými dokumentmi a uplatňovanie akéhokoľvek 
bezpečnostného postupu odsúhlaseného medzi stranami alebo vyžadovaného 
okolnosťami.  

 
3.1.2 Pozemná obsluha lietadiel (§ 45 ods. 1 písm. d) leteckého zákona) zahŕňa  

a) Služby na ploche (tzn. obsluha rampy) zahŕňajú  

i) sprevádzanie lietadla na zemi pri prílete a odlete (tzn. riadenie pohybov lietadiel 
na  odbavovacej ploche pri prílete a odlete),  

ii) pomoc pri dopĺňaní lietadla a zabezpečenie vhodných zariadení (tzn. asistencia 
pri  parkovaní lietadla a zabezpečenie vhodných zariadení),  

iii) komunikáciu medzi lietadlom a dodávateľom služieb vo vyhradených priestoroch 
letiska,  

iv) nakladanie a vykladanie lietadla vrátane zabezpečenia a prevádzky vhodných 
prostriedkov, ako aj prepravu posádky a cestujúcich medzi lietadlom a terminálom a 
prepravu batožiny medzi lietadlom a terminálom, 

v) zabezpečenie vhodných jednotiek na štartovanie motora,  
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vi) pohyb lietadla pri prílete a odlete, ako aj zabezpečenie a prevádzku vhodných zariadení 
(tzn. ťahanie a tlačenie lietadla pri prílete a odlete ako aj zabezpečenie a prevádzka 
vhodných zariadení),  

vii) prepravu, nakladanie a vykladanie potravín a nápojov z lietadla.  

b) Obsluha lietadla zahŕňa 

i)  vonkajšie a vnútorné čistenie lietadla a služby týkajúce sa vody a toaliet,  

ii) chladenie a vykurovanie kabíny, odstraňovanie snehu a ľadu, odmrazovanie lietadla,  

iii) nové vybavenie kabíny vhodným zariadením, skladovanie takéhoto vybavenia.  

c) Plnenie lietadiel zahŕňa  

i) organizáciu a výkon činností doplňovania a vypúšťania paliva vrátane skladovania 
paliva a kontroly kvality a kvantity dodávok paliva,  

ii) dopĺňanie oleja a iných tekutín.  

d) Preprava na ploche zahŕňa  

i) organizáciu a uskutočňovanie prepravy posádky, cestujúcich, batožiny, nákladu a 
poštových zásielok medzi rôznymi terminálmi toho istého letiska okrem tej istej 
prepravy medzi lietadlom a ktorýmkoľvek bodom v obvode toho istého letiska, 

ii) akúkoľvek špeciálnu prepravu požadovanú prevádzkovateľom lietadla. 

e) Zásobovanie lietadiel zahŕňa  

i) skladovanie potravín, nápojov a zariadenia potrebného na ich prípravu,  

ii) čistenie tohto zariadenia, 

iii) prípravu a doručenie vybavenia, ako aj servírovacieho zariadenia a dodávku potravín.  

 
 

3.2 Údržba pohybových plôch letísk  
 

3.2.1 Údržba pohybových plôch letísk (§ 45 ods. 1 písm. e) leteckého zákona) zahŕňa  

a) opravu a čistenie povrchu pohybových plôch,  

b) aplikáciu vodorovného značenia pohybových plôch,  

c) zimnú údržbu letiska.  
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4  PODMIENKY 
 
 
4.1 Žiadateľ 
 
4.1.1 Žiadateľ, ktorý má záujem o vydanie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve musí 

byť spôsobilým na sústavné vykonávanie požadovaných činností, samostatne, vo vlastnom 
mene a na vlastnú zodpovednosť.  

 
4.1.2 Žiadateľ podá žiadosť v súlade s ustanovením § 19 správneho poriadku. 
 
 
4.2 Náležitosti žiadosti 
 
4.2.1 V žiadosti uvedie zamýšľanú činnosť v zmysle kategórie služieb pozemnej obsluhy a údržby 

pohybových plôch letísk vo vzťahu k civilnému letectvu. K žiadosti DÚ požaduje priložiť 
nasledovné doklady a dokumenty, ktoré budú slúžiť ako podklad pre rozhodnutie:  

 
a) doklad 

i) uhradenie správneho poplatku v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 

 
b) dokumenty  

i) prevádzkovú príručku (tzn. interné postupy týkajúce sa vykonávania zamýšľanej 
činnosti), ktorej súčasťou bude organizačná štruktúra spoločnosti,  

ii) systém výberu (tzn. kvalifikačné požiadavky) a prípravy (tzn. plán školenia) 
pracovníkov na činnosť súvisiacu s civilným letectvom, 

iii) aktuálny zoznam zariadení potrených na výkon požadovanej činnosti,   

iv) aktuálny zoznam chémie potrebnej na výkon požadovanej činnosti s priloženými 
bezpečnostnými listami pre jednotlivé chémie (ak sa využívajú, príp. budú 
využívať), 

v) zoznam ostatnej platnej dokumentácie žiadateľa potrebnej na vykonávanie 
požadovanej činnosti (tzn. usmernenia, postupy, príkazy týkajúce sa 
požadovaných činností). 
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5 POSTUP DÚ PO PRIJATÍ ŽIADOSTI 
 
 

5.1  Kontrola predložených dokumentov 
 

5.1.1 Konanie na DÚ je začaté dňom podania žiadosti. 
 

5.1.2 DÚ na základe vyhodnotenia predložených dokumentov v rámci správneho konania overí 

a) uhradenie správneho poplatku v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov,   

b) úplnosť a hodnovernosť podkladov pre rozhodnutie,  

c) interné dokumenty žiadateľa z hľadiska ich súladu s príslušnými právnymi predpismi. 

 
5.1.3 V prípade, ak účastník konania neoznámi DÚ skutočnosť významnú pre konanie 

a rozhodnutie, nenavrhne na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe, alebo 
nepredloží listinu potrebnú pre rozhodnutie, a bez uvedeného nebude možné zo strany DÚ 
kladne v danej veci rozhodnúť, DÚ rozhodne o nevydaní povolenia na iné podnikanie 
v civilnom letectve. 
 
 

5.2 Vykonanie kontrolnej činnosti 
 

5.2.1 DÚ po preskúmaní úplnosti žiadosti a priložených dokumentov vykoná kontrolnú činnosť 
na účely vydania povolenia.  
 

5.2.2 V prípade, že sa jedná o žiadateľa, ktorý danú činnosť ešte nevykonáva, môže DÚ 
od kontrolnej činnosti upustiť s podmienkou, že v povolení na iné podnikanie v civilnom 
letectve bude uvedená podmienka o informovaní DÚ o začiatku výkonu činnosti. Po oznámení 
začiatku výkonu činnosti, na ktorú mu bolo vydané povolenie na iné podnikanie v civilnom 
letectve, DÚ vykoná kontrolnú činnosť. 
 

5.2.3 Počas kontrolnej činnosti DÚ kontroluje a overuje minimálne nasledovné: 

a) oprávnenosť užívať prevádzkové priestory žiadateľom, 

b) systém výberu (tzn. kvalifikačné požiadavky) zamestnancov zúčastnených na poskytovaní 
služieb v civilnom letectve, 

c) plnenie plánu školení a jednotlivé školenia zamestnancov zúčastnených na poskytovaní 
služieb v civilnom letectve ako sú napríklad: 

i. vstupné a periodické školenia vyžadované podľa národnej a medzinárodnej 
legislatívy,  

ii. školenia z jednotlivých postupov na výkon požadovaných činností, 
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iii. školenia z manipulácie so zariadeniami používaných na výkon požadovaných 
činností,  

iv. školenia z používania chémie a ich bezpečnostných listov používaných na výkon 
požadovaných činností, 

g) zmluvné vzťahy s inými obchodnými partnermi/ dodávateľmi, na ktorých sa viaže výkon 
požadovaných činnosti (ak sú pre výkon požadovanej činnosti nevyhnutné), 

h) zmluvné vzťahy žiadateľa s leteckým dopravcom alebo prevádzkovateľom letiska (ak sú 
pre výkon požadovanej činnosti nevyhnutné), 

i) systém údržby zariadení v súlade s manuálmi údržby jednotlivých zariadení potrebných 
na výkon požadovaných činností, 

j) používanie osobných ochranných pracovných pomôcok zamestnancov vykonávajúcich 
požadované činnosti, ktoré boli pridelené na základe posúdenia rizika od technika BOZP 
na základe ktorého boli tieto OOPP stanovené špeciálne pre prácu v civilnom letectve. 

   
5.2.4 V prípade zistenia nedostatkov počas kontrolnej činnosti, ktoré bránia vydaniu povolenia, 

vyzve DÚ žiadateľa na odstránenie nedostatkov v stanovenej lehote. 
 

5.2.5  Žiadateľ je povinný v stanovenej lehote predložiť akým spôsobom jednotlivé nedostatky 
odstránil, pričom predloží dôkaz/záznam o ich odstránení. 
 
 

5.3   Vydanie povolenia 
 

5.3.1 Po splnení stanovených podmienok DÚ v súlade s ustanovením § 46 správneho poriadku vydá 
žiadateľovi rozhodnutie, ktorým povolí iné podnikanie v civilnom letectve s presnou 
kategóriou služieb pozemnej obsluhy a údržby pohybových plôch letísk, na ktoré sa vzťahuje 
(ďalej len ,,povolenie“). 
 

5.3.2 Povolenie DÚ vydáva na dobu neurčitú, pričom DÚ v povolení určí rozsah a podmienky iného 
podnikania v súlade s ustanovením § 45 ods. 3 leteckého zákona. 
 
 

5.4   Sankcie 
 

5.4.1 DÚ môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu 
podľa ustanovenia § 51 ods. 2 písm. b) leteckého zákona . 
 

5.4.2 Okrem uloženia pokuty (§ 51 a 53) môže DÚ zrušiť, odňať alebo obmedziť platnosť ním 
vydaného dokladu, ak držiteľ dokladu v závažných prípadoch alebo opakovane nedodržiava 
ustanovenia leteckého zákona alebo všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného 
na jeho základe alebo na základe medzinárodných štandardov alebo odporúčaní 
medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, 
alebo ustanovenie osobitných predpisov v oblasti civilného letectva, alebo podmienky, 
za ktorých bol doklad vydaný.  
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6 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 
6.1   Zrušovacie ustanovenie 
 
6.1.1 Týmto sa ruší druhé vydanie smernice 33/2014 Vydanie, predĺženie a zmena povolenia na iné 

podnikanie v civilnom letectve. 
 
 
6.2 Rozsah platnosti 
 
6.2.1 Táto smernica je záväzná pre zamestnancov DÚ, divízie civilného letectva, sekciu leteckých 

navigačných služieb a letísk. 
 
 
6.3 Nadobudnutie platnosti a účinnosti 
 
6.3.1 Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu predsedom DÚ na titulnej strane a účinná 

je dňom 29.04.2019. 
 
 
6.4 Overovanie procesu  
 
6.4.1 Správna činnosť procesu vydávania povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve sa 

overuje internými auditmi a externými auditmi. 
 
 
 
 


