
 
POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI NA INÉ PODNIKANIE V CIVILNOM LETECTVE 

 
Žiadateľ požiada Dopravný úrad o vydanie/ predĺženie/ zmenu povolenia na iné podnikanie v civilnom 
letectve. V žiadosti (formulár je k dispozícii na našej webovej stránke) uvedie zamýšľanú činnosť 
vo vzťahu k civilnému letectvu – predmet/ rozsah iného podnikania.  
 
 
ROZSAH INÉHO PODNIKANIA  
 
1. Poskytovanie služieb na vybavenie cestujúcich a nákladu  
 
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  

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,  

pri pošte: fyzická manipulácia s došlou alebo odosielanou poštou, manipulácia s príslušnými 
dokumentmi a uplatňovanie akéhokoľvek bezpečnostného postupu odsúhlaseného medzi stranami alebo 
vyžadovaného okolnosťami.  
 
2. Pozemná obsluha lietadiel  
 
Pozemná obsluha lietadiel [§ 45 ods. 1 písm. d) leteckého zákona] zahŕňa  
 
a) obsluhu rampy  
- riadenie pohybov lietadiel na odbavovacej ploche pri prílete a odlete,  
- asistencia pri parkovaní lietadla a zabezpečenie vhodných zariadení,  
- komunikácia medzi lietadlom a dodávateľom leteckých služieb,  
- 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,  

- poskytovanie vhodných jednotiek na štartovanie motora,  
- ťahanie a tlačenie lietadla pri prílete a odlete ako aj zabezpečenie a prevádzka vhodných zariadení a  
- preprava potravín a nápojov, ich nakladanie do lietadla a vykladanie z lietadla,  
 
b) servisné služby pre lietadlo  
- vonkajšie a vnútorné čistenie lietadla a služby týkajúce sa vody a toaliet,  
- chladenie a vyhrievanie kabíny, odstraňovanie snehu a ľadu, odmrazovanie lietadla a  
- opätovná príprava kabíny a doplnenie príslušným vybavením, skladovanie takéhoto vybavenia,  



c) služby spojené s plnením paliva a oleja  
- organizáciu a výkon plnenia a odsávania paliva, vrátane skladovania paliva a kontroly kvality a 
kvantity dodávok paliva a  
- plnenie oleja a iných kvapalín,  
 
d) pozemnú preprava  
- organizácia a preprava posádky, cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty medzi letiskovými terminálmi, 
okrem prepravy uvedenej v bode a),  
 
e) zásobovacie služby  
- skladovanie potravín, nápojov a zariadenia potrebného na ich prípravu a  
- príprava a doručenie vybavenia ako aj servírovacieho zariadenia a dodávky potravín.  
 
3. Údržba pohybových plôch letísk  
 
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.  
 
 
Žiadateľ k žiadosti priloží:  
 
a) doklady  
i) 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.  
 
 
Dopravný úrad odporúča osobnú konzultáciu pred podaním žiadosti o vydanie/ zmenu povolenia, aby 
sa predišlo akýmkoľvek nezrovnalostiam. 


