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MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
Sekcia civilného letectva a vodnej dopravy 

Úprava č. 4/2011 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
z 27. októbra 2011, 

ktorou sa vydáva predpis L 18 LETECKÁ PREPRAVA NEBEZPEČNÉHO NÁKLADU, 

zmenená a doplnená 

Doplnkom č. 1 z 9. augusta 2013. 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), v súlade 
s Oznámením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z., ktorým bola oznámená notifi-
kácia sukcesie Slovenskej republiky k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, uzavretého 7. decembra 1944 
v Chicagu (ďalej len „Dohovor“), ktorého znenie je publikované pod č. 147/1947 Zb. a podľa § 56 ods. 1 zákona 
č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva túto úpravu: 

Čl. 1 

Touto úpravou sa podľa ANNEX 18 k Dohovoru, Bezpečná letecká preprava nebezpečného nákladu, štvrté vydanie – 
júl 2011 (Annex 18 to the Convention on International Civil Aviation, The Transport of Dangerous Goods by Air, 
Fourth Edition – July 2011), v znení zmien č. 1 až 11, schválených Radou Medzinárodnej organizácie civilného 
letectva (ICAO) vydáva predpis L 18 Letecká preprava nebezpečného nákladu, štvrté vydanie – november 2011 
(ďalej len „predpis L 18“). 

Čl. 2 

Predpis L 18 sa člení na: 

Hlava 1 Definície 

Hlava 2 Použiteľnosť 

Hlava 3 Klasifikácia 

Hlava 4 Obmedzenia v leteckej preprave nebezpečného nákladu 

Hlava 5 Balenie 

Hlava 6 Štítkovanie a označovanie 

Hlava 7 Povinnosti odosielateľa 

Hlava 8 Povinnosti prevádzkovateľa lietadla 

Hlava 9 Poskytovanie informácií 

Hlava 10 Tvorba výcvikových programov 

Hlava 11 Súlad 

Hlava 12 Hlásenie leteckej nehody a incidentu s nebezpečným nákladom 

Hlava 13 Bezpečnostná ochrana nebezpečného nákladu 

Čl. 3 

Zrušuje sa Úprava č. 25/2008 ministerstva z 18. decembra 2008. 

Táto úprava nadobúda účinnosť 17. novembra 2011. 

Doplnok č. 1 nadobúda účinnosť 14. novembra 2013. 

Ing. Ján Figeľ, v. r. 
minister 
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HLAVA 1 - DEFINÍCIE 

Balík (Package) 
Kompletný produkt, ktorý prešiel procesom balenia, 
skladajúci sa z obalu a obsahu určený na prepravu. 

Člen letovej posádky (Flight crew member) 
Člen posádky s príslušným preukazom spôsobilosti, 
ktorý je počas času letovej služby poverený povin-
nosťami potrebnými na vykonanie letu. 

Člen posádky (Crew member) 
Osoba určená prevádzkovateľom lietadla na vykoná-
vanie povinností na palube lietadla počas času letovej 
služby. 

Incident s nebezpečným nákladom 
(Dangerous goods incident) 
Udalosť spojená s leteckou prepravou nebezpečného 
nákladu, iná ako letecká nehoda s nebezpečným ná-
kladom, ktorá nemusí bezpodmienečne vzniknúť na 
palube lietadla, následkom ktorej došlo k zraneniu 
osoby, ku škode na majetku alebo životnom prostre-
dí, k ohňu, rozbitiu, rozliatiu, presakovaniu tekutiny 
alebo radiácii, prípadne k inej skutočnosti, ktorá 
dokazuje, že celistvosť obalu nebola zachovaná. Za 
incident s nebezpečným nákladom sa rovnako pova-
žuje aj akákoľvek udalosť spojená s prepravou 
nebezpečného nákladu, ktorá vážne ohrozuje lietadlo 
alebo osoby na jeho palube. 

Letecká nehoda s nebezpečným nákladom  
(Dangerous goods accident) 
Udalosť spojená s leteckou prepravou nebezpečného 
nákladu, následkom ktorej došlo k smrteľnému alebo 
vážnemu zraneniu osoby, poškodeniu životného pro-
stredia alebo vážnym materiálnym škodám. 

Lietadlo na prepravu cestujúcich 
(Passenger aircraft) 
Lietadlo prepravujúce akúkoľvek osobu okrem člena 
posádky, zamestnanca prevádzkovateľa lietadla 
v službe, oprávneného zástupcu príslušného vnútro-
štátneho úradu alebo osobu sprevádzajúcu zásielku 
alebo iný náklad. 

Nákladné lietadlo (Cargo aircraft) 
Lietadlo, iné ako lietadlo na prepravu cestujúcich, 
ktoré prepravuje náklad alebo majetok. 

Nebezpečný náklad (Dangerous goods) 
Výrobky alebo látky, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie 
zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostre-
dia, a ktoré sú uvádzané v zoznamoch nebezpečných 
nákladov v dokumente ICAO Technical Instructions for 
the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 
9284) (ďalej len „technické inštrukcie“), alebo ktoré sú 
klasifikované v súlade s týmto dokumentom. 

Obal (Packaging) 
Obaly a iné komponenty alebo materiály potrebné na 
balenie, ktoré udržia funkčnosť obsahu a sú v súlade 
s požiadavkami na balenie. 

Poznámka: Obal pre rádioaktívny materiál pozri 
v technických inštrukciách, časť 2, ustanovenie 7.2. 

Prevádzkovateľ lietadla (Operator) 
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa lietadlo 
ako vlastník alebo na inom právnom základe, a ktorá 
zodpovedá za zaistenie bezpečnosti jeho prevádzky. 

Schválenie (Approval) 
Oprávnenie udelené leteckým úradom na 

a) prepravu nebezpečného nákladu obvykle vylúče-
ného z prepravy lietadlom na prepravu cestujúcich 
alebo nákladným lietadlom, pri ktorom technické 
inštrukcie umožňujú jeho prepravu na základe 
schválenia, alebo 

b) iné účely, ktoré sú uvedené v technických 
inštrukciách. 

Poznámka: V prípade, že v technických inštruk-
ciách sa nenachádza príslušný odkaz umožňujúci 
udelenie schválenia, existuje možnosť udelenia 
výnimky. 

Štát pôvodu (State of Origin) 
Štát, na území ktorého sa má zásielka po prvýkrát 
naložiť do lietadla. 

Štát prevádzkovateľa lietadla 
(State of the Operator) 
Štát, v ktorom sa nachádza hlavné obchodné pôso-
bisko prevádzkovateľa lietadla, alebo ak toto ne-
existuje, tak štát, v ktorom sa nachádza stále sídlo 
prevádzkovateľa lietadla. 

Štát určenia (State of Destination) 
Štát, na území ktorého sa má zásielka vyložiť z lietadla. 

Technické inštrukcie (Technical Instructions) 
ICAO dokument The Technical Instructions for the 
Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 
9284) schválený a pravidelne vydávaný v súlade 
s postupmi prijatými Radou ICAO. 

ULD – Jednotkové nákladové zariadenie 
(Unit load device) 
Akýkoľvek typ nákladného kontajnera, lietadlového 
kontajnera, lietadlovej palety so sieťou alebo lietadlo-
vej palety so sieťou cez iglu. 

Poznámka: Združená zásielka nie je obsiahnutá 
v tejto definícii. 
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UN kód (UN number) 
Štvormiestne číslo pridelené komisiou expertov na 
prepravu nebezpečného nákladu a globálne harmo-
nizovaného systému klasifikácie a označovania che-
mikálií Organizácie spojených národov na účel 
identifikácie predmetov alebo látok alebo určitej 
skupiny predmetov alebo látok. 

Vážne zranenie (Serious injury) 
Zranenie, ktoré utrpí osoba pri nehode a ktoré zahŕňa 
jednu z nasledujúcich možností: 

a) hospitalizáciu v trvaní viac ako 48 hodín začatú 
v priebehu siedmich dní od dátumu, keď došlo 
k zraneniu, 

b) zlomeninu ktorejkoľvek kosti (okrem jednoduchých 
zlomenín prstov ruky, prstov nohy alebo nosa), 

c) tržné rany spôsobujúce ťažké krvácanie, poš-
kodenie nervov, svalov alebo šliach, 

d) zranenie ktoréhokoľvek vnútorného orgánu, 

e) popáleniny druhého alebo tretieho stupňa alebo 
akékoľvek popáleniny nachádzajúce sa na viac 
ako 5 % povrchu tela, 

f) preukázateľné vystavenie pôsobeniu infekčných 
látok alebo škodlivej radiácii. 

Veliteľ lietadla (Pilot-in-command) 
Pilot určený prevádzkovateľom lietadla alebo v prípa-
de všeobecného letectva vlastníkom lietadla, prípad-
ne jeho vlastník, ktorý zodpovedá za plnenie po-
vinností veliteľa a za bezpečné vykonanie letu. 

Vyňatie z ustanovení tohto predpisu (Exception) 
Ustanovenia tohto predpisu, ktoré vynímajú určité 
položky nebezpečného nákladu z požiadaviek inak 
požadovaných. 

Výnimka (Exemption) 
Výnimka udelená ministerstvom, nie schválenie, 
poskytujúca oslobodenie od povinností vyplývajúcich 
z ustanovení technických inštrukcií. 

Poznámka: Ide o výnimku z predpisu, na ktorú sú 
splnomocnené štáty na základe ustanovenia 2.1 
Annex 18 k Dohovoru. 

Zásielka (Consignment) 
Jeden alebo viac kusov balíkov nebezpečného nákla-
du prijatých prevádzkovateľom lietadla od jedného 
odosielateľa v jednom čase a na jednom mieste 
(adrese), účtovaných spoločne ako jedna suma a pre-
pravených k jednému príjemcovi na jednu adresu 
konečného určenia. 

Združená zásielka (Overpack) 
Zásielka od jedného odosielateľa, ktorá obsahuje 
jeden alebo viac balíkov a na uľahčenie manipulácie 
a uskladnenia tvorí jednu jednotku. 

Poznámka: ULD – Jednotkové nákladové zariadenie 
nie je obsiahnuté v tejto definícii. 
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HLAVA 2 - POUŽITEĽNOSŤ 

2.1 Všeobecná použiteľnosť 

2.1.1 Štandardy a odporúčané postupy tohto pred-
pisu sa musia uplatňovať v celej medzinárodnej civilnej 
leteckej doprave. 

2.1.2 Ak je tak výslovne uvedené v technických 
inštrukciách, letecký úrad môžu udeliť schválenie za 
predpokladu, že dosiahnutá štandardná úroveň bez-
pečnosti v doprave zodpovedá úrovni bezpečnosti 
požadovanej technickými inštrukciami. 

2.1.3 V prípade: 

a) mimoriadnej naliehavosti alebo, 

b) že iné druhy dopravy sú nevhodné alebo, 

c) že úplná zhoda s uvedenými požiadavkami je 
v rozpore s verejným záujmom, 

môže ministerstvo udeliť výnimku z ustanovení technic-
kých inštrukcii za predpokladu, že bolo vynaložené 
všetko úsilie na dosiahnutie štandardnej úrovne bez-
pečnosti v doprave, ktorá zodpovedá úrovni bezpeč-
nosti požadovanej technickými inštrukciami. 

2.1.4 Ak v súvislosti so zabezpečovaním preletu 
nad územím štátu nie je možné použiť žiadne z opísa-
ných kritérií na udelenie výnimky, môže ministerstvo 
udeliť výnimku iba na základe ubezpečenia, že pre-
vádzkovateľ lietadla vynaloží úsilie na dosiahnutie 
maximálnej bezpečnosti prepravy nebezpečného 
nákladu. 

2.1.5 Ministerstvo môže udeliť výnimku v súlade 
s 2.1.3 len na náklade súhlasného odborného stano-
viska leteckého úradu, v ktorom letecký úrad uvedie 
všetky dodatočné požiadavky, ktoré zaistia požado-
vanú úroveň bezpečnosti. 

Poznámka 1: V súvislosti so schválením ide o prísluš-
ný orgán štátu pôvodu a prevádzkovateľa lietadla, ak 
nie je uvedené inak v technických inštrukciách. 

Poznámka 2: V súvislosti s výnimkou ide o príslušný 
orgán štátu pôvodu, prevádzkovateľa lietadla, štátu 
tranzitu, štátu preletu a štátu konečného miesta 
určenia. 

Poznámka 3: Poradenský materiál k udeleniu výnimky, 
vrátane príkladov mimoriadnej naliehavosti, je uvedený 
v Supplement to the Technical Instructions (Part S-1, 
Chapter 1, paragraphs 1.2 a 1.3). 

Poznámka 4: Pozri 4.3 Nebezpečný náklad vylúčený 
z leteckej prepravy za každých okolností. 

Poznámka 5: Tento predpis sa nemá interpretovať ako 
požiadavka na prevádzkovateľa lietadla, aby prepra-
voval určitý výrobok alebo látku alebo, aby odrádzal 
prevádzkovateľa lietadla od prijímania špeciálnych 
požiadaviek na prepravu určitých výrobkov a látok.  
 
 

2.2 Technické inštrukcie týkajúce sa nebez-
pečného nákladu 

Pri preprave nebezpečného nákladu sa postupuje 
v súlade s ustanoveniami technických inštrukcii. 

2.3 Vnútroštátna prevádzka civilných lietadiel 

Ustanovenia tohto predpisu sa vzťahujú aj na vnútro-
štátnu prevádzku civilných lietadiel. 

2.4 Vyňatie z ustanovení tohto predpisu 

2.4.1 Výrobky a látky, ktoré by boli za iných okol-
ností klasifikované ako nebezpečný náklad, ale ktorých 
prítomnosť na palube lietadla sa vyžaduje v súlade 
s príslušnými požiadavkami na letovú spôsobilosť 
a prevádzkovými predpismi alebo sú na tieto špeciálne 
účely identifikované v technických inštrukciách, môžu 
byť vyňaté z ustanovení tohto predpisu. 

2.4.2 Ak výrobky a látky určené ako náhrada za 
výrobky a látky opísané v 2.4.1 alebo výrobky a látky, 
ktoré boli zrušené ako náhrada, sú prepravované v lie-
tadle, musia sa prepravovať v súlade s ustanoveniami 
tohto predpisu, s výnimkou povolenou technickými 
inštrukciami. 

2.4.3 Špecifické výrobky a látky prenášané cestu-
júcimi alebo členmi posádky sa vynímajú z ustanovení 
tohto predpisu v rozsahu ustanovenom v technických 
inštrukciách. 

2.5 Oznamovanie odchýlok od technických 
inštrukcií 

2.5.1 Zámerne nepoužité 

Poznámka: V prípade prijatia ustanovení, ktoré sú 
odlišné od ustanovení technických inštrukcii, mini-
sterstvo nahlási túto odchýlku do ICAO na účel jej 
publikovania v technických inštrukciách. 

2.5.2 Prevádzkovateľ lietadla oznámi leteckému 
úradu všetky prísnejšie požiadavky ako sú uvedené 
v technických inštrukciách, ktoré prijal. Letecký úrad 
oznámi tieto odchýlky ministerstvu za účelom ich 
následného publikovania v technických inštrukciách.  

2.6 Pozemná preprava 

Poznámka: Pozemná preprava nebezpečného nákla-
du sa riadi smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2008/68/ES o vnútrozemskej preprave nebezpečného 
tovaru. Prílohy uvedenej smernice stanovujú, že nebez-
pečný náklad, pripravený na leteckú prepravu v súlade 
s technickými inštrukciami ICAO je za určených 
podmienok akceptovaný aj pre pozemnú prepravu. 

2.7 Národný úrad 

Orgánom zodpovedným za dohľad nad dodržiavaním 
ustanovení tohto predpisu je letecký úrad. 
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Problematika je riešená aj ustanoveniami prílohy III 
nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 
1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správ-

nych postupov v oblasti civilného letectva v znení 
neskorších predpisov a predpisu JAR-OPS 3, článok R. 
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HLAVA 3 - KLASIFIKÁCIA 

Klasifikácia druhov tovaru a látok musí byť v súlade 
s ustanoveniami technických inštrukcií. 
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HLAVA 4 - OBMEDZENIA V LETECKEJ PREPRAVE NEBEZPEČNÉHO NÁKLADU 

4.1 Nebezpečný náklad povolený na leteckú 
prepravu 

Nebezpečný náklad musí byť vylúčený z leteckej pre-
pravy s výnimkou prípadov uvedených v tomto predpi-
se a v podrobných špecifikáciách a postupoch ob-
siahnutých v technických inštrukciách. 

4.2 Nebezpečný náklad obvykle vylúčený 
z leteckej prepravy 

Ďalej uvedený nebezpečný náklad sa nesmie prepra-
vovať lietadlom, ak mu nebola vydaná ministerstvom 
výnimka, alebo v prípade, že technické inštrukcie 
umožňujú jeho prepravu na základe schválenia vyda-
ného štátom pôvodu, mu nebolo vydané takéto schvá-
lenie leteckým úradom: 

a) nebezpečný náklad špecifikovaný v technických 
inštrukciách za obvyklých okolností ako vylúčený 
z prepravy a 

b) infikované živé zvieratá. 

Poznámka: Výnimku z predpisu udeľuje ministerstvo 
na základe článku 3 tejto smernice. Táto výnimka 
z predpisu sa udeľuje len v prípadoch špecifikovaných 
v ustanovení 2.1 tohto predpisu. Všetky ostatné schvá-
lenia, požadované technickými inštrukciami, udeľuje 
letecký úrad. 

4.3 Nebezpečný náklad vylúčený z leteckej 
prepravy za každých okolností 

Výrobky a látky, ktoré sú konkrétne označené názvom 
alebo všeobecným opisom v technických inštrukciách 
ako vylúčené z leteckej prepravy za každých okolností, 
nesmú byť prepravované lietadlom. 

Problematika je riešená aj ustanoveniami prílohy III 
nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 
1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správ-
nych postupov v oblasti civilného letectva v znení 
neskorších predpisov a predpisu JAR-OPS 3, článok R. 

 

 



 

ZÁMERNE NEPOUŽITÉ 



 17 

L 18 17/11/2011 
Štvrté vydanie 

HLAVA 5 - BALENIE 

5.1 Všeobecné požiadavky 

Nebezpečný náklad musí byť zabalený v súlade s usta-
noveniami tejto hlavy a v súlade s technickými inštruk-
ciami. 

5.2 Obaly 

5.2.1 Obaly používané pri preprave nebezpeč-
ného nákladu musia byť kvalitné, konštruované 
a bezpečne uzavreté tak, aby zabránili presakovaniu, 
ktoré by mohlo nastať pri preprave za normálnych 
podmienok a to zmenou teploty, vlhkosti, tlaku alebo 
otrasmi. 

5.2.2 Obaly musia zodpovedať obsahu. Obaly, 
ktoré sú v priamom kontakte s nebezpečným nákladom 
musia byť odolné voči akejkoľvek chemickej alebo inej 
reakcii takéhoto nákladu. 

5.2.3 Obaly musia zodpovedať z materiálnej aj 
konštrukčnej stránky špecifikáciám uvedeným v tech-
nických inštrukciách. 

5.2.4 Obaly musia byť testované v súlade s usta-
noveniami technických inštrukcií. 

 
 

5.2.5 Obaly, ktorých základnou úlohou je udržanie 
tekutiny, musia byť schopné odolávať presakovaniu pri 
hodnotách tlaku uvedených v technických inštrukciách. 

5.2.6 Vnútorné obaly musia byť zabalené 
a zabezpečené alebo vystlaté ochranným materiálom 
tak, aby sa zabránilo ich rozbitiu alebo presakovaniu 
a ich pohyb pod povrchom vonkajšieho obalu bol za 
normálnych podmienok leteckej prepravy kontrolovaný. 
Vystielacie a absorbčné materiály nesmú nebezpečne 
reagovať s obsahom kontajnera. 

5.2.7 Žiadny obal nesmie byť opätovne použitý, ak 
nebol skontrolovaný a nebolo zistené, že je bez 
známok korózie alebo iného poškodenia. V prípade 
opätovného použitia obalu sa musia vykonať všetky 
potrebné opatrenia, aby sa zabránilo kontaminácii 
následného obsahu obalu. 

5.2.8 Ak by nevyčistené, prázdne obaly mohli 
predstavovať nebezpečenstvo vzhľadom na ich 
predošlý obsah, musia byť pevne uzatvorené a musí sa 
s nimi zaobchádzať s ohľadom na nebezpečenstvo, 
ktoré predstavujú. 

5.2.9 Nebezpečný substrát nesmie lipnúť na 
vonkajšej strane obalu v množstve, ktoré sa považuje 
za nebezpečné. 
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HLAVA 6 - ŠTÍTKOVANIE A OZNAČOVANIE 

6.1 Štítkovanie 

Ak nie je v technických inštrukciách ustanovené inak, 
každý balík nebezpečného nákladu musí byť označený 
zodpovedajúcim štítkom v súlade s ustanoveniami 
časti štyri technických inštrukcií. 

6.2 Označovanie 

6.2.1 Ak nie je v technických inštrukciách ustano-
vené inak, každý balík nebezpečného nákladu musí 
byť označený riadnym prepravným názvom vzťahujú-
cim sa na jeho obsah a ak sa vyžaduje, UN kódom 
a inými náležitými označeniami, ktoré môžu byť špecifi-
kované v technických inštrukciách. 

6.2.2 Špecifikácia značenia na balíkoch 

Ak nie je v technických inštrukciách ustanovené inak, 
každý obal vyhotovený na základe špecifikácií obsiah-

nutých v technických inštrukciách, musí byť označený 
v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto inštrukcií 
a žiadny obal nesmie byť označený takýmto spôso-
bom, ak nespĺňa príslušné ustanovenia týkajúce sa 
obalov obsiahnuté v technických inštrukciách. 

6.3 Jazyky používané na označovanie 

Okrem jazykov požadovaných štátom pôvodu sa na 
označovanie nebezpečného nákladu musí používať aj 
anglický jazyk. 

Problematika je riešená aj ustanoveniami prílohy III 
nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 
1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správ-
nych postupov v oblasti civilného letectva v znení 
neskorších predpisov a predpisu JAR-OPS 3, článok R. 
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HLAVA 7 - POVINNOSTI ODOSIELATEĽA 

7.1 Všeobecné požiadavky 

Skôr než osoba ponúkne na leteckú prepravu akýkoľ-
vek balík alebo združenú zásielku nebezpečného 
nákladu, musí sa presvedčiť, či nebezpečný náklad nie 
je vylúčený z leteckej prepravy a či je správne zatriede-
ný, zabalený, označený, oštítkovaný a sprevádzaný 
riadne vyplnenými dokladmi na prepravu nebezpečné-
ho nákladu tak, ako je uvedené v tomto predpise 
a technických inštrukciách. 

7.2 Doklad o preprave nebezpečného nákladu 

7.2.1 Ak nie je v technických inštrukciách ustano-
vené inak, osoba podávajúca nebezpečný náklad na 
leteckú prepravu musí vyplniť, podpísať a doručiť pre-
vádzkovateľovi lietadla doklad na prepravu nebezpeč-
ného nákladu, ktorý obsahuje informácie požadované 
technickými inštrukciami. 

7.2.2 Súčasťou dokladu o preprave nebezpeč-
ného nákladu je deklarácia podpísaná osobou, ktorá 
ponúka nebezpečný náklad na prepravu, ktorá dekla-

ruje, že nebezpečný náklad je správne označený riad-
nym prepravným názvom, je správne zatriedený, 
zabalený, označený, oštítkovaný a v súlade s prísluš-
nými predpismi pre leteckú prepravu. 

7.3 Jazyky používané na označovanie 

Okrem jazykov požadovaných štátom pôvodu sa na 
označovanie v dokladoch na prepravu nebezpečného 
nákladu musí používať aj anglický jazyk. 

Problematika je riešená aj ustanoveniami prílohy III 
nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 
1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správ-
nych postupov v oblasti civilného letectva v znení 
neskorších predpisov a predpisu JAR-OPS 3, článok R. 
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HLAVA 8 - POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA LIETADLA 

Problematika je riešená aj ustanoveniami prílohy III 
nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 
1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správ-
nych postupov v oblasti civilného letectva v znení 
neskorších predpisov a predpisu JAR-OPS 3, článok R. 

8.1 Prijatie na prepravu 

Prevádzkovateľ lietadla nesmie prijať nebezpečný 
náklad na leteckú prepravu, ak: 

a) nebezpečný náklad nie je sprevádzaný kompletný-
mi dokladmi na prepravu nebezpečného nákladu, 
okrem prípadov, keď sa podľa technických 
inštrukcií tieto doklady nevyžadujú a 

b) balík, združená zásielka alebo nákladný kontajner 
obsahujúci nebezpečný náklad nebol skontrolo-
vaný v súlade s postupmi prijatia nákladu na 
prepravu uvedenými v technických inštrukciách. 

Poznámka 1: Pozri hlavu 12, vzťahujúcu sa na hláse-
nie leteckých nehôd a incidentov s nebezpečným 
nákladom. 

Poznámka 2: Zvláštne ustanovenia týkajúce sa postu-
pov prijatia združených zásielok na prepravu sú 
obsiahnuté v technických inštrukciách. 

8.2 Kontrolný zoznam požiadaviek prijatia na 
prepravu 

Prevádzkovateľ lietadla musí zostaviť a používať kon-
trolný zoznam požiadaviek prijatia na prepravu v súla-
de s ustanovením 8.1. 

8.3 Nakladanie a uloženie 

Balíky a združené zásielky obsahujúce nebezpečný 
náklad a nákladné kontajnery obsahujúce rádioaktívne 
materiály, musia byť nakladané a uložené do lietadla 
v súlade s ustanoveniami technických inštrukcií. 

8.4 Kontrola na zistenie poškodenia alebo 
presakovania 

8.4.1 Balíky a združené zásielky obsahujúce 
nebezpečný náklad a nákladné kontajnery obsahujúce 
rádioaktívny materiál musia byť kontrolované za 
účelom zistenia presakovania alebo poškodenia skôr 
než budú naložené do lietadla alebo jednotkového 
nákladového zariadenia (ULD). Presakujúce alebo 
poškodené balíky, združené zásielky alebo nákladné 
kontajnery nesmú byť naložené do lietadla. 

8.4.2 ULD nesmie byť naložené na palubu lietadla, 
ak nebolo prekontrolované, a ak kontrola zistila 
akékoľvek presakovanie alebo poškodenie 
nebezpečného nákladu, ktorý obsahuje. 

8.4.3 Ak balík nebezpečného nákladu naložený do 
lietadla javí známky poškodenia alebo presakovania, 
prevádzkovateľ lietadla musí takýto balík z lietadla 
odstrániť alebo zabezpečiť, aby odstránenie takéhoto 
balíka vykonal príslušný úrad alebo organizácia 

a následne sa uistiť, že zvyšok zásielky vyhovuje 
podmienkam na leteckú prepravu, a že žiadny iný balík 
nebol kontaminovaný. 

8.4.4 Balíky alebo združené zásielky obsahujúce 
nebezpečný náklad a nákladné kontajnery obsahujúce 
rádioaktívny materiál sa musia pred vyložením 
z lietadla alebo ULD skontrolovať, aby sa zistili známky 
poškodenia alebo presakovania. Ak sa zistia stopy 
poškodenia alebo presakovania, tak miesto, na ktorom 
bol nebezpečný náklad alebo ULD uložený v lietadle, 
musí byť prekontrolované, aby sa zistilo poškodenie 
alebo kontaminácia. 

8.5 Obmedzenia nakládky do kabíny pre 
cestujúcich alebo do pilotnej kabíny 

Nebezpečný náklad nesmie byť prepravovaný v kabíne 
lietadla, v ktorej sa prepravujú cestujúci alebo v pilot-
nom priestore s výnimkou prípadov uvedených 
v technických inštrukciách. 

8.6 Odstránenie kontaminácie 

8.6.1 Akákoľvek nebezpečná kontaminácia zistená 
v lietadle ako dôsledok presakovania alebo poškodenia 
nebezpečného nákladu musí byť bezodkladne 
odstránená. 

8.6.2 Lietadlo kontaminované rádioaktívnym mate-
riálom musí byť ihneď vylúčené z prevádzky a nesmie 
byť vrátené do prevádzky skôr než úroveň žiarenia na 
všetkých prístupných plochách alebo nelokalizovanej 
kontaminácie nie je nižšia, ako hodnoty uvádzané 
v technických inštrukciách. 

8.7 Separácia a segregácia 

8.7.1 Balíky obsahujúce nebezpečný náklad, ktoré 
môžu navzájom nebezpečne reagovať, nesmú byť 
v lietadle uložené vedľa seba alebo na miestach, ktoré 
by v prípade presakovania umožnili ich vzájomnú 
reakciu. 

8.7.2 Balíky s toxickými a infekčnými látkami musia 
byť v lietadle uložené v súlade s ustanoveniami 
technických inštrukcií. 

8.7.3 Balíky rádioaktívneho materiálu musia byť 
v lietadle uložené tak, aby boli oddelené od osôb, 
živých zvierat a nevyvolaných filmov, v súlade s usta-
noveniami technických inštrukcií. 

8.8 Zabezpečenie nebezpečného nákladu 

Keď je nebezpečný náklad, ktorý je predmetom ustano-
vení tohto predpisu, naložený do lietadla, prevádzkova-
teľ lietadla musí chrániť nebezpečný náklad pred 
poškodením a musí zabezpečiť tento náklad v lietadle 
takým spôsobom, aby zamedzil akémukoľvek pohybu 
nákladu počas letu, ktorý by mohol spôsobiť zmenu 
polohy balíkov. V prípade balíkov s rádioaktívnym 
materiálom musí sa po celý čas zabezpečiť plnenie 
požiadaviek separácie podľa 8.7.3. 
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8.9 Nakladanie nákladného lietadla 

Balíky nebezpečného nákladu označené štítkom 
„Cargo aircraft only“ (Len pre nákladné lietadlo), musia 

byť naložené v súlade s ustanoveniami technických 
inštrukcii. 
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HLAVA 9 - POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ 

Problematika je riešená ustanoveniami prílohy III 
nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 
1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správ-
nych postupov v oblasti civilného letectva v znení ne-
skorších predpisov a predpisu JAR-OPS 3, článok R. 

9.1 Informácie poskytované veliteľovi lie-
tadla 

Prevádzkovateľ lietadla, v ktorom má byť nebezpečný 
náklad prepravovaný, poskytne veliteľovi lietadla podľa 
možností čo najskôr pred odletom lietadla písomné 
informácie tak, ako to vyžadujú technické inštrukcie. 

9.2 Informácie a pokyny poskytované čle-
nom letovej posádky 

Prevádzkovateľ lietadla uvedie v prevádzkovej príruč-
ke také informácie, ktoré umožnia letovej posádke 
prevziať zodpovednosť spojenú s prepravou nebez-
pečného nákladu a vypracuje pokyny ako postupovať 
v prípade stavu núdze spojeným s nebezpečným 
nákladom. 

9.3 Informácie poskytované cestujúcim 

Prevádzkovateľ lietadla náležitým spôsobom informuje 
cestujúcich o druhoch nebezpečného nákladu, ktorých 
preprava na palube lietadla je podľa technických 
inštrukcii zakázaná. 

9.4 Informácie poskytované ostatným oso-
bám 

Prevádzkovatelia lietadiel, odosielatelia alebo iné 
organizácie podieľajúce sa na leteckej preprave 
nebezpečného nákladu, musia svojim zamestnancom 
poskytnúť také informácie, ktoré im umožnia prevziať 
zodpovednosť spojenú s prepravou nebezpečného 
nákladu a musia vypracovať pokyny ako postupovať 
v prípade stavu núdze súvisiaci s nebezpečným 
nákladom. 

9.5 Informácie poskytované veliteľom lie-
tadla prevádzkovateľovi letiska 

Ak sa počas letu vyskytne stav núdze, veliteľ lietadla 
musí hneď, keď to situácia dovolí, informovať 
príslušné stanovište letových prevádzkových služieb, 
ktoré následne informuje prevádzkovateľa letiska 
o nebezpečnom náklade na palube lietadla tak, ako je 
uvedené v technických inštrukciách. 

9.6 Informácie poskytované v prípade letec-
kej nehody alebo incidentu 

9.6.1 V prípade vzniku leteckej nehody alebo 
vážneho incidentu, ktorý sa týka lietadla 
prepravujúceho nebezpečný náklad, prevádzkovateľ 
lietadla, ktorý prepravuje nebezpečný náklad musí 
bez omeškania poskytnúť informácie príslušným 
pohotovostným službám o nebezpečnom náklade na 
palube podľa písomných informácii určených pre 
veliteľa lietadla. Prevádzkovateľ lietadla musí, hneď 
ako je to možné, poskytnúť tieto informácie Útvaru 
odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov 
a leteckému úradu a v prípade, že k tejto udalosti 
došlo mimo územia Slovenskej republiky, príslušné-
mu úradu štátu, v ktorom k leteckej nehode alebo 
vážnemu incidentu došlo. 

9.6.2 V prípade incidentu súvisiaceho s lietad-
lom prepravujúcim nebezpečný náklad, prevádzkova-
teľ lietadla prepravujúceho nebezpečný náklad, ak je 
o to požiadaný, bez omeškania poskytne informácie 
o nebezpečnom náklade na palube podľa písomných 
informácii určených pre veliteľa lietadla príslušným 
pohotovostným službám a príslušnému úradu štátu, 
k ktorom k incidentu došlo, v prípade Slovenskej 
republiky leteckému úradu a Útvaru odborného 
vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov. 

Poznámka 1: Výrazy „letecká nehoda“, „vážny inci-
dent“ a „incident“ sú definované v predpise L 13. 

Poznámka 2: Pozri 4.1.2 predpisu L 13. 
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HLAVA 10 - TVORBA VÝCVIKOVÝCH PROGRAMOV 

Problematika je riešená aj ustanoveniami prílohy III nariade-
nia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmo-
nizácii technických požiadaviek a správnych postupov 
v oblasti civilného letectva v znení neskorších predpisov 
a predpisu JAR-OPS 3, článok R. 

Subjekty zúčastnené na preprave nebezpečných nákladov 
zavedú a udržiavajú výcvikové programy pracovníkov poža-
dované technickými inštrukciami. Výcvikové programy a ich 
zmeny schvaľuje letecký úrad. 
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HLAVA 11 - SÚLAD 

11.1 Systém kontroly 

Letecký úrad vypracuje postupy na kontrolu, dozor 
a uplatňovanie príslušných predpisov súvisiacich 
s prepravou nebezpečného nákladu pre subjekty 
vykonávajúce funkcie predpísané v predpisoch pre 
leteckú prepravu nebezpečného nákladu.  

Poznámka 1: Tieto postupy majú zahŕňať ustano-
venia na: 

- kontrolovanie zásielok nebezpečného nákladu 
pripravených, podaných alebo prijatých na 
prepravu alebo prepravovaných subjektmi 
uvedenými v 11.1, 

- kontrolovanie postupov subjektov uvedených 
v 11.1 a 

- vyšetrovanie údajných priestupkov (pozri 11.3). 

Poznámka 2: Poradenský materiál k vykonávaniu 
kontrol nebezpečného nákladu a zabezpečeniu do-
držiavania predpisov je v dokumente Supplement to 
the Technical Instructions (Part S-5, Chapter 1 a Part 
S-7, Chapter 5-6). 

11.2 Spolupráca medzi štátmi 

Odporúčanie: Letecký úrad by sa mal v prípade 
porušovania pravidiel na prepravu nebezpečného 
nákladu podieľať na spolupráci s ostatnými štátmi 
s cieľom eliminácie takýchto porušení. Spolupráca 
môže zahŕňať koordináciu činností spojených s vyše-
trovaním a uplatňovaním opatrení na zabezpečenie 

dodržiavania pravidiel, výmenu informácií o súlade 
pravidiel, vykonávanie spoločných kontrol a ostatnú 
technickú spoluprácu, výmenu technického per-
sonálu a organizovanie spoločných stretnutí a konfe-
rencií. Príslušné informácie, ktoré by mohli byť 
vymieňané zahŕňajú bezpečnostné varovania, letáky 
alebo informácie o nebezpečnom náklade, pripra-
vované a prijaté predpisy, hlásenia o incidentoch, 
dokumentačné a iné podklady získané počas 
vyšetrovania incidentov, navrhované a schválené 
vynucovacie opatrenia a náučno-vzdelávacie mate-
riály určené pre verejnosť. 

11.3 Sankcie 

11.3.1 Zámerne nepoužité 

11.3.2 Zámerne nepoužité 

Poznámka: Sankcie sú ustanovené v jedenástej 
časti Zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve 
(letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov. 

11.4 Nebezpečný náklad prepravovaný ako 
letecká pošta – zámerne nepoužité 

Poznámka: Medzinárodné postupy na kontrolu pri-
jímania nebezpečného nákladu na leteckú prepravu 
prostredníctvom poštových služieb boli prijaté Sve-
tovou poštovou úniou (Universal Postal Union). 
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HLAVA 12 - HLÁSENIE LETECKEJ NEHODY A INCIDENTU S NEBEZPEČNÝM NÁKLADOM 

Problematika je riešená aj ustanoveniami prílohy III 
nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 
1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správ-
nych postupov v oblasti civilného letectva v znení 
neskorších predpisov a predpisu JAR-OPS 3, článok R. 

Príčiny nehody alebo incidentu s nebezpečným nákla-
dom musia byť adekvátne vyšetrené. 

Útvar odborného vyšetrovania leteckých nehôd a inci-
dentov stanoví postupy vyšetrovania, zhromažďovania 
a ohlasovania informácií týkajúcich sa nehôd a inci-
dentov s nebezpečným nákladom a prípadov nedekla-
rovaného alebo nesprávne deklarovaného nebezpeč-
ného nákladu v súlade s technickými inštrukciami. 
Správy o nehodách a incidentoch musia byť spracova-
né v súlade s ustanoveniami technických inštrukcii. 
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HLAVA 13 - BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA NEBEZPEČNÉHO NÁKLADU 

Bezpečnostná ochrana nebezpečného nákladu je vyko-
návaná v súlade s národným programom bezpečnost-
nej ochrany civilného letectva a podľa programu bez-
pečnostnej ochrany prevádzkovateľa lietadla prepravu-
júceho nebezpečný náklad alebo oprávneného 
zástupcu, ktorý schvaľuje letecký úrad. 
 

Subjekty podieľajúce sa na preprave nebezpečného 
nákladu zavedú a udržiavajú systém ochrany nebez-
pečného nákladu tak, aby nemohlo dôjsť k jeho odcu-
dzeniu a následnému zneužitiu na spáchanie činu 
protiprávneho zasahovania. Úroveň opatrení na ochra-
nu nebezpečného nákladu hodnotí letecký úrad. 
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