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1   SKRATKY A DEFINÍCIE 
 
1.1 Skratky 

 
Skratka Slovenské znenie Anglické znenie 
ICAO Medzinárodná organizácia civilného 

letectva 
International Civil Aviation Organization  

ECAC Európska konferencia civilného letectva European Civil Aviation Conference 
EU Európska únia European Uion 
SMS Systém manažmentu bezpečnosti  Safety Management System 

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

poriadkom Dopravného úradu. 
 
 
2 ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Účel  
 
2.1.1 Tieto podmienky sa vydávajú pre potreby Dopravného úradu na zavedenie jednotného 

postupu na posudzovanie žiadostí a stanovovanie jednotných podmienok na vydanie 
povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve Slovenskej republiky. 

 
2.1.2 Tieto podmienky vychádzajú zo štandardov a postupov na zaistenie riadnej a bezpečnej 

prevádzky a opatrení bezpečnostnej ochrany civilného letectva uvedených v ustanoveniach 
Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (ďalej len ,,Chicagský dohovor“), Úpravy     
č. 21/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 24. októbra 
2006, ktorou sa vydáva predpis L14 Letiská, I. zväzok, Navrhovanie a prevádzka letísk 
a Úpravy č. 8/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 18. 
marca 2008, ktorou sa vydáva predpis L17 Ochrana civilného letectva pred činmi 
protiprávneho zasahovania, odporúčaní Európskej konferencie civilného letectva (ECAC) 
Doc. 30, II. časť (13th Edition/May2010) a sú vypracované v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 o spoločných pravidlách 
v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (ďalej len „nariadenia“) a o zrušení 
nariadenia (ES) č. 2320/2002 v platnom znení, vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 
2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie 
spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva v platnom znení, a so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä so zákonom č. 
143/1998 Z. z. o civilnom letectve (ďalej len ,,letecký zákon“) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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. 

 
2.1.3 Dopravný úrad je v súlade s ustanovením § 46 ods. 1 písm. b) a podľa ustanovení § 45 ods. 

3 a § 48 ods. 1 písm. e) bod 3. 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“) orgánom štátnej správy v civilnom letectve príslušným na vydávanie povolení na 
vykonávanie iného podnikania v civilnom letectve. Na základe ustanovenia § 55 ods. 2 
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leteckého zákona vydáva Dopravný úrad toto povolenie formou rozhodnutia v správnom 
konaní. 

 
2.1.4 Iné podnikanie v civilnom letectve podľa § 45 ods. 3 leteckého zákona možno vykonávať 

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

2.1.5 Dopravný úrad 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 a bezpečnostnou ochranou 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 (F002-B) 
b) Žiadosť na predĺženie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve (F003-B) 
c) Žiadosť o zmenu povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve (F004-B) 

 
2.3 Výstupy 

 
a) Povolenie na iné podnikanie v civilnom letectve 
b) Predĺženie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve  
c) Zmena povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve  

 
2.4 Súvisiaca dokumentácia 

 
2.4.1 Interné normy 

 
a) Organizačný poriadok Dopravného úradu v platnom znení 
b) Podpisový poriadok Dopravného úradu v platnom znení 

 
2.4.2 Externé dokumenty 

 
a) zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
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) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov, 

d) Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (Chicagský dohovor z r. 1944), 
e) ICAO Doc. 8973/8 - Aviation Security Manual, 
f) Úprava č. 21/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky z 24. októbra 2006, ktorou sa vydáva predpis L14 Letiská, I. zväzok, 
Navrhovanie a prevádzka letísk, 
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g) Úprava č. 8/2008 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 
z 18. marca 2008, ktorou sa vydáva predpis L17 Ochrana civilného letectva pred 
činmi protiprávneho zasahovania,  

h) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. marca 2008 
o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva 
a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 v platnom znení, 

i) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa 
stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem 
bezpečnostnej ochrany letectva v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 
2015/2426 z 18. Decembra 2015, 

j) Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania, 
k) JIG1, JIG2, JIG4, Handbook of Aviation Fuel Properties Third Edition, IATA-Guidance 

Material for Aviation Turbine Fuels Specifications 5th Edition, API/EI 1550, API/EI 1581, 
API/EI 1590, API/EI 1592, API/EI 1583, Aviation Fuelling Guide, Aviation fuel quality 
requirement for jointly operated systems (aktuálne vydanie), Joint fuelling system checklist. 

 
 
3  ROZSAH INÉHO PODNIKANIA 
 
3.1 Poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu  

3.1.1 Poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu [§ 45 ods. 1 písm. c) leteckého 
zákona] zahŕňa služby spojené s  

a) vybavením cestujúcich, ktoré zahŕňa akúkoľvek asistenciu pri príchode, odchode, 
premiestňovaní alebo tranzite cestujúcich, vrátane kontroly leteniek a cestovných 
dokladov, zapísania batožiny a jej prepravy do triediarne,  

b) vybavením batožiny, ktoré zahŕňa manipuláciu s batožinou v triediarni, jej triedenie, 
prípravu na odlet, nakladanie na zariadenie a vykladanie zo zariadenia určeného na jej 
premiestnenie do triediarne a naopak ako aj prepravu batožiny z triediarne na miesto jej 
výdaja,  

c) vybavením nákladu a pošty  

i) pri náklade: 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)  pri pošte: fyzická manipulácia s došlou alebo odosielanou poštou, manipulácia 
s príslušnými dokumentmi a uplatňovanie akéhokoľvek bezpečnostného postupu 
odsúhlaseného medzi stranami alebo vyžadovaného okolnosťami.  

 

3.2 Pozemná obsluha lietadiel  

3.2.1 Pozemná obsluha lietadiel [§ 45 ods. 1 písm. d) leteckého zákona] zahŕňa  

a) obsluhu rampy  

i) riadenie pohybov lietadiel na odbavovacej ploche pri prílete a odlete,  

ii)  asistencia pri parkovaní lietadla a zabezpečenie vhodných zariadení,  

iii)  komunikácia medzi lietadlom a dodávateľom leteckých služieb,  
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iv) nakladanie a vykladanie lietadla, vrátane zabezpečenia a prevádzky vhodných 
prostriedkov ako aj preprava posádky a cestujúcich medzi lietadlom a terminálom a 
preprava batožiny medzi lietadlom a terminálom, 

v) poskytovanie vhodných jednotiek na štartovanie motora,  

vi) ťahanie a tlačenie lietadla pri prílete a odlete ako aj zabezpečenie a prevádzka 
vhodných zariadení a  

vii)  preprava potravín a nápojov, ich nakladanie do lietadla a vykladanie z lietadla,  

 

b) servisné služby pre lietadlo 

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

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

iii)  opätovná príprava kabíny a doplnenie príslušným vybavením, skladovanie takéhoto 
vybavenia,  

 

c) služby spojené s plnením paliva a oleja  

i) organizáciu a výkon plnenia a odsávania paliva, vrátane skladovania paliva a 
kontroly kvality a kvantity dodávok paliva a  

ii)  plnenie oleja a iných tekutín,  

 

d) pozemnú prepravu  

i) organizácia a preprava posádky, cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty medzi 
letiskovými terminálmi, okrem prepravy uvedenej v bode a) iv), 

 

e) zásobovacie služby  

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

ii)  príprava a doručenie vybavenia ako aj servírovacieho zariadenia a dodávky potravín.  

 

3.3 Údržba pohybových plôch letísk  
 

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

byť právnickou osobou alebo fyzickou osobou s oprávnením na podnikanie a musí byť 
spôsobilým na sústavné vykonávanie požadovaných činnosti samostatne vo vlastnom mene 
a na vlastnú zodpovednosť.  

 
4.1.2 Žiadateľ písomne požiada Dopravný úrad o vydanie 

a) povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve na formulári(F002-B), 
b) predĺženie povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve na formulári(F003-B), 
c) zmenu povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve na formulári(F004-B).  

 
4.1.3 V žiadosti uvedie zamýšľanú činnosť v zmysle rozsahu iného podnikania vo vzťahu 

k civilnému letectvu. K žiadosti Dopravný úrad odporúča priložiť z dôvodu urýchlenia 
konania nasledovné doklady a dokumenty, ktoré budú slúžiť ako podklad pre rozhodnutie: 

 
a) doklady 

i) výpis alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo 
živnostenského registra, 

ii)  uhradenie správneho poplatku v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. 
z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Sadzobník 
správnych poplatkov Položka č. 91 písm. m) bod 1., 2., alebo 3..  

 
b) dokumenty  

i) prevádzkovú príručku (interné postupy týkajúce sa vykonávania 
zamýšľanej činnosti), ktorej súčasťou bude organizačná štruktúra 
spoločnosti, zoznam zariadení potrebných na vykonávanie požadovaných 
činností a vnútorný systém kontroly kvality, 

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

iii)  zoznam platnej dokumentácie potrebnej na vykonávanie požadovanej 
činnosti. 
 

 
 4.2  Špecifické podmienky pre vybrané kategórie 

 
vybavenie nákladu a pošty 
Žiadateľ o poskytovanie služieb na vybavenie nákladu a pošty musí mať štatút oprávneného 
odosielateľa alebo známeho odosielateľa alebo známeho odosielateľa pre nákladné lietadlo, 
nakoľko podľa bodu 6.1 prílohy I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 z 11. 
marca 2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení 
nariadenia (ES) č. 2320/2002 v platnom znení letecký dopravca nesmie prijať náklad alebo poštové 
zásielky na leteckú prepravu, ak takéto kontroly neuskutočnil on sám alebo ak ich uskutočnenie 
nepotvrdil a nezodpovedá za ne oprávnený zástupca, známy odosielateľ alebo známy odosielateľ 
pre nákladné lietadlo.  
Podľa bodu 6.6.2 Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho 
zasahovania  (ďalej len ,,NPBOCL“) oprávnených zástupcov ustanovuje Dopravný úrad. 
Oprávnený zástupca sa ustanovuje pre určené miesto - konkrétne letisko. Podmienkou schválenia 
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a ustanovenia subjektu za oprávneného zástupcu je vypracovať, uplatňovať a zachovávať program 
bezpečnostnej ochrany.  
Rovnaké požiadavky platia aj v prípade známeho odosielateľa. V prípade, že subjekt, ktorý chce 
vykonávať vybavenie nákladu alebo pošty, ale nežiada o štatút oprávneného zástupcu alebo 
známeho odosielateľa, musí svoje zásielky pred dodaním do lietadla postúpiť subjektu, ktorý má 
štatút oprávneného zástupcu alebo známeho odosielateľa, ktorý zabezpečí vykonanie detekčnej 
kontroly zásielok a ktorý ich vykonanie leteckému dopravcovi garantuje. Opatrenia pri vybavení 
pošty sú rovnaké ako pri vybavení nákladu.  
 
ťahanie a tlačenie lietadla pri prílete a odlete  
V prípade ťahania a vytláčania lietadiel, tí zamestnanci, ktorí obsluhujú zariadenia a stroje, musia 
byť zaškolení  z obsluhy týchto zariadení raz za rok. 

 
vonkajšie a vnútorné čistenie lietadla, opätovná príprava kabíny a doplnenie príslušným 
vybavením   
Ak spoločnosť vykonávajúca čistenie lietadiel neposkytuje leteckému dopravcovi aj iné služby  
(dodávky čistiacich a hygienických prostriedkov) nepotrebuje program bezpečnostnej ochrany. 
V prípade, že dopravcovi je touto spoločnosťou poskytovaná aj opätovná príprava kabíny 
a doplnenie príslušným vybavením na palubu lietadla, ide v tomto prípade už o oprávneného alebo 
známeho dodávateľa dodávok potrebných počas letu a taký subjekt už musí vypracovať, 
zachovávať a uplatňovať program bezpečnostnej ochrany. Podľa bodu 6.8.2 Národného programu 
bezpečnostnej ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania oprávneného 
dodávateľa alebo známeho dodávateľa dodávok potrebných počas letu schvaľuje Dopravný úrad. 
Podľa bodu 8.0.2 Národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva pred činmi 
protiprávneho zasahovania, dodávky potrebné počas letu sú všetky predmety, ktoré sa majú 
dopraviť na palubu lietadla s cieľom ich použitia, spotreby alebo ich nákupu cestujúcimi alebo 
posádkou počas letu okrem: a) príručnej batožiny, b) predmetov, ktoré prinášajú osoby iné ako sú 
cestujúci, c) poštových zásielok leteckého dopravcu a materiálov leteckého dopravcu.  

 
 

V prípade ak ide o vonkajšie čistenie lietadiel, je potrebné pri vytváraní postupov pre túto činnosť 
dbať na nasledovné: 

 
a) prehodnotiť školenie pre zamestnancov – práca vo výškach, 
b) treba brať do úvahy, že postup pri čistení ako aj povolené chemické 

prostriedky podliehajú príslušným kapitolám v AMM (Aircraft 
Maintenance Manual) konkrétneho typu lietadla, 

c) vonkajšie čistenie by sa malo vykonávať pod dozorom kvalifikovanej 
osoby napr. technika údržby lietadiel s platným preukazom 
spôsobilosti pre daný typ lietadla, ktorý môže prípadne aj uvoľniť 
konkrétny typ lietadla do prevádzky, 

d) technik údržby musí zamestnancov poučiť a vykonať všetky 
nevyhnutné opatrenia na lietadle, tak aby bola po ukončení čistenia 
letová spôsobilosť lietadla zachovaná (t.j. zabezpečiť všetky otvory 
pred vniknutím vody a čistiacich prostriedkov: nasadiť kryty na 
motor, APU, sondy pitotstatického systému a podobne). 

e) lietadlá sa nesmú umývať na otvorenom priestranstve počas a pred 
búrkou, 

f) po ukončení umývania je z lietadla potrebné odstrániť všetky použité 
záslepky a iné technické opatrenia súvisiace s procesom umývania 
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lietadla. Tento krok sa uskutočňuje pod dozorom kvalifikovanej osoby 
– technika údržby lietadiel, 

g) posúdenie technika BOZP na pridelenie ochranných pracovných 
pomôcok špeciálne pre prácu v civilnom letectve,  

h) v rámci práce vo výškach je potrebné zamestnancom zabezpečiť 
pracovné popruhy alebo ohrádku na plošine, 

i) vonkajšie čistenie bude musieť vykonávať buď výlučne technik 
údržby lietadiel s platným preukazom spôsobilosti alebo zamestnanci 
spoločnosti pod jeho dozorom,  

j) bude taktiež potrebné Dopravnému úradu predložiť doklad o tom, že 
spoločnosť má uzavretú zmluvu priamo s organizáciou na údržbu 
lietadiel alebo prevádzkovateľom, ktorý sa zaviaže, že je schopný 
zabezpečiť príslušne kvalifikovaného technika. 

 
V prípade ak ide o vnútorné čistenie lietadiel, treba pri vytváraní postupov pre túto činnosť vziať do 
úvahy, že postup pri čistení ako aj povolené chemické prostriedky podliehajú príslušným kapitolám 
v AMM (Aircraft Maintenance Manual) konkrétneho typu lietadla. 

 
služby spojené s plnením paliva a oleja 
Dodávateľ paliva na letisko pokiaľ nežiada štatút známeho dodávateľa letiskových dodávok nemusí 
mať bezpečnostný program, vo svojej činnosti sa plne podriaďuje bezpečnostnému programu 
letiska, na ktorom pôsobí. V prípade, že chce o štatút známeho dodávateľa letiskových dodávok 
požiadať, musí mať bezpečnostný program podľa bodu 5.4 Národného programu bezpečnostnej 
ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania  a schvaľuje ho prevádzkovateľ 
letiska. Letiskové dodávky sú všetky iné predmety určené na predaj, použitie alebo na to, aby boli 
k dispozícii na akýkoľvek účel alebo činnosť vo vyhradených bezpečnostných priestoroch letísk, 
než predmety, ktoré majú pri sebe iné osoby, ako sú cestujúci. 
V prípade ak ide o služby spojené s plnením paliva a oleja je potrebné, aby pri vytváraní postupov 
pre túto činnosť boli rešpektované nasledovné dokumenty: aktualizované verzie JIG1, JIG2, JIG4, 
Handbook of Aviation Fuel Properties Third Edition, IATA-Guidance Material for Aviation Turbine Fuels 
Specifications 5th Edition, API 1581, API 1590, API 1583, Aviation Fuelling Guide. 
 
zásobovacie služby – skladovanie potravín, nápojov a zariadenia potrebného na ich prípravu, 
príprava a doručenie vybavenia ako aj servírovacieho zariadenia a dodávky potravín 
Podľa bodu 8.0.2 Národného programu bezpečnostnej ochrany civilného letectva pred činmi 
protiprávneho zasahovania dodávky potrebné počas letu sú všetky predmety, ktoré sa majú dopraviť na 
palubu lietadla s cieľom ich použitia, spotreby alebo ich nákupu cestujúcimi  alebo posádkou počas letu, 
okrem: a) príručnej batožiny a b) predmetov, ktoré prinášajú osoby iné ako cestujúci a c) poštových zásielok 
leteckého dopravcu. Oprávnený dodávateľ dodávok potrebných počas letu je dodávateľ, ktorého postupy 
spĺňajú spoločné bezpečnostné predpisy a normy dostatočné na povolenie dodávok potrebných počas letu 
priamo do lietadla. Známy dodávateľ dodávok potrebných počas letu je dodávateľ, ktorého postupy spĺňajú 
spoločné bezpečnostné predpisy a normy dostatočné na povolenie dodávok potrebných počas letu leteckému 
dopravcovi alebo oprávnenému dodávateľovi, ale nie priamo do lietadla. Oprávnených dodávateľov 
schvaľuje Dopravný úrad. Známeho dodávateľa ustanovuje subjekt, ktorému známy dodávateľ dodáva svoje 
služby. Oprávnený a aj známy dodávateľ dodávok potrebných počas letu musí vypracovať, uplatňovať 
a zachovávať bezpečnostný program.  
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5 POSTUP DOPRAVNÉHO ÚRADU 
 

5.1  Postup Dopravného úradu po prijatí žiadosti od žiadateľa 
 
5.1.1 Konanie na Dopravnom úrade je začaté dňom podania žiadosti. 
 
5.1.2 Dopravný úrad na základe vyhodnotenia predložených dokumentov v rámci správneho 

konania overí 

a) úplnosť a hodnovernosť zaslaných dokumentov,  

b) oprávnenosť užívať prevádzkové priestory žiadateľom, 

c) interné dokumenty žiadateľa a ich právnu relevanciu, 

d) výber a školenie všetkých osôb žiadateľa zúčastnených na poskytovaní služieb 
v civilnom letectve, 

e) zmluvné vzťahy s inými obchodnými partnermi, na ktorých sa viaže výkon 
požadovanej činnosti a 

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

 
5.1.3 V prípade, ak účastník konania neoznámi Dopravnému úradu  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 
Dopravného úradu kladne v danej veci rozhodnúť, Dopravný úrad rozhodne o nevydaní 
povolenia na iné podnikanie v civilnom letectve.  

 
  5.1.4   Dopravný úrad po preskúmaní úplnosti žiadosti a podkladov pre vydanie rozhodnutia vykoná 

u žiadateľa audit na účely vydania povolenia. 
 

5.1.4 V prípade zistenia nedostatkov počas auditu/kontroly, ktoré bránia vydaniu povolenia, 
vyzve Dopravný úrad žiadateľa na odstránenie nedostatkov v stanovenej lehote. 
 

 
5.2   Vydanie povolenia 
 
5.2.1 Po splnení stanovených podmienok Dopravný úrad v súlade s ustanovením § 46 správneho 

poriadku vydá žiadateľovi rozhodnutie, ktorým povolí iné podnikanie v civilnom letectve 
s presnou špecifikáciou služieb, na ktoré sa vzťahuje a rozsahom a podmienkami iného 
podnikania (ďalej len ,,povolenie“). 

 
5.2.2 Stanovenie doby platnosti povolenia je závislé od nasledovných skutočností 

a) systém riadenia zavedený u žiadateľa, 
b) zavedený systém manažérstva kvality, 
c) zavedený systém manažmentu bezpečnosti (SMS) , 
d) zavedený systém bezpečnostnej ochrany (ak je požadovaný podľa § 34 leteckého 

zákona, medzinárodných predpisov ICAO, ECAC, právnych aktov EÚ 
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a Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho 
zasahovania), 

e) doba pôsobenia žiadateľa v oblasti služieb, na ktoré sa požaduje vydanie 
povolenia, 

f) skutočnosť, či bolo žiadateľovi v minulosti podľa § 54 leteckého zákona odňaté 
povolenie vydané dopravným úradom a 

g) výsledné hodnotenie auditu/kontroly ústneho pojednávania. 
 

 
5.3   Poplatky  
 
5.3.1 Žiadateľ je povinný v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov uhradiť správny poplatok podľa položky 91, písm. m) bod 1.,2. 
alebo 3. sadzobníka správnych poplatkov. 

 
5.3.2 Správny poplatok sa platí bez výzvy a je splatný v zmysle § 8 ods. 2 zákona NR SR 

č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov pri podaní, ktoré 
smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania.  

 
5.4   Sankcie 
 
5.4.1 Právnickej osobe alebo fyzickej osobe s oprávnením na podnikanie vykonávajúcej iné 

podnikanie v civilnom letectve v oblasti poskytovania služieb bez povolenia alebo v rozpore 
s podmienkami určenými v povolení môže byť uložená pokuta podľa ustanovenia § 51 ods. 
2 písm. b) leteckého zákona do výšky 33 190 €. 

 
5.4.2 Ak držiteľ povolenia vykonávajúci iné podnikanie v civilnom letectve v oblasti 

poskytovania služieb opakovane nedodržiava ustanovenia leteckého zákona alebo všeobecne 
záväzného právneho predpisu vydaného na jeho základe, alebo na základe medzinárodných 
štandardov a odporúčaní medzinárodných organizácii v oblasti civilného letectva, ktoré 
Slovenská republika prijala, alebo podmienky, za ktorých bolo povolenie na iné podnikanie 
v civilnom letectve v oblasti služieb vydané, môže Dopravný úrad v zmysle ustanovenia 
§ 54 leteckého zákona zrušiť, odňať alebo obmedziť platnosť ním vydaného povolenia.  

 
 
6   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
  
6.1 Zrušovacie ustanovenie 
Týmto sa ruší prvé vydanie Smernice 33/2014. 
 
6.2      Rozsah platnosti 
Táto smernica je záväzná pre zamestnancov Dopravného úradu, divízie civilného letectva.  
  
6.3   Nadobudnutie platnosti a účinnosti 
Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu predsedom Dopravného úradu na titulnej strane 
a účinná je dňom 10.06.2016. 
 
6.4   Overovanie procesu  
Fungovanie procesu vydávania, predlžovania a zmeny povolenia na iné podnikanie v civilnom          
letectve sa overuje internými a externými kontrolnými mechanizmami. 




