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Ministerstvo dopravy, pôšt a  telekomunikácií  Slovenskej republiky  

Sekcia civilného letectva a  vodnej dopravy 

 

Usmernenie SCLVD č. 9/2010, 

 

ktorým sa upravuje postup pri udeľovaní výnimiek z leteckého predpisu L 18 Letecká 

preprava nebezpečného nákladu a ICAO Doc 9284 Technical Instruktions for the Safe 

Transport of Dangerous Goods by Air   

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, sekcia civilného letectva 

a vodnej dopravy (ďalej len „ministerstvo“) týmto upravuje postup zamestnancov sekcie civilného 

letectva a vodnej dopravy, odboru civilného letectva a Leteckého úradu Slovenskej republiky (ďalej 

len „letecký úrad”), pre vybavovanie žiadostí o udelenie výnimky z leteckého predpisu L 18 (ďalej 

len „predpis L 18“) a ICAO Doc 9284 Technical Instruktions for the Safe Transport of Dangerous 

Goods by Air a jeho doplnenie – „Supplement“ (ďalej len „technické inštrukcie“).  

 

Článok 2 

Postup na udelenie alebo neudelenie výnimky 

 

(1) Žiadosť s príslušnými prílohami sekcia civilného letectva a vodnej dopravy predkladá  

leteckému  úradu.  Letecký úrad preverí potrebu udelenia výnimky z predpisu L 18 na 

prepravu nebezpečného nákladu podľa požiadaviek technických inštrukcií. Výnimku 

z predpisu L 18 udeľuje ministerstvo len na prepravu nebezpečného nákladu, ktorý je 

v tabuľke 3-1 technických inštrukcií označený ako „FORBIDDEN“ v stĺpcoch 10 až 13 

a zároveň v stĺpci 7 tabuľky S-3-1 technických inštrukcií nie je označený špeciálnou značkou 

A1, A2 alebo A109. Všetky ostatné schválenia požadované predpisom L 18 alebo 

technickými inštrukciami na prepravu nebezpečného nákladu vydáva letecký úrad.   

 

(2) Letecký úrad posúdi žiadosť z odborného hľadiska. Po posúdení vráti letecký úrad 

kompletnú žiadosť o udelenie výnimky so všetkými potrebnými náležitosťami a údajmi o 

žiadateľovi na ministerstvo spolu s odborným stanoviskom. V prípade negatívneho 

posúdenia žiadosti leteckým úradom ministerstvo túto zamietne. 

 

(3) Odborné stanovisko leteckého úradu musí obsahovať všetky podmienky na prepravu 

nebezpečného nákladu vyplývajúce z technických inštrukcií a všetky dodatočné požiadavky 

leteckého úradu, ktoré zaistia požadovanú úroveň bezpečnosti počas parkovania lietadla 

a manipulácie s nebezpečným nákladom na letisku. Tieto požiadavky sa uvedú v prílohe 

k výnimke. 

 

(4) Ministerstvo udeľuje výnimku z predpisu L 18 na základe článku 3 Smernice č. 25/2008 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zo dňa 18. decembra 

2008, ktorou sa vydáva predpis L 18 (ďalej len „Smernica“). Podľa ustanovenia 2.1 predpisu 

L 18 a 1.1.2 technických inštrukcií môže ministerstvo udeliť výnimku len v prípadoch 

mimoriadnej naliehavosti, ak by pri dodržaní úplnej zhody s uvedenými požiadavkami 

nebolo  možné dosiahnuť osobitné úlohy v štátnom a verejnom záujme, a to za predpokladu, 

že bolo vynaložené všetko úsilie na dosiahnutie štandardnej úrovne bezpečnosti prevádzky 

požadovanej predpisom L 18 a technickými inštrukciami. 

 

(5) Ministerstvo skontroluje, či žiadosť  o výnimku obsahuje všetky potrebné náležitosti. 

V prípade, že v predloženej dokumentácii požadované náležitosti chýbajú, písomne vyzve 
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žiadateľa o ich doplnenie. Pokiaľ je z obsahu žiadosti alebo jej príloh zrejmé, že žiadosti 

nebude možné vyhovieť, nie je potrebné žiadateľa vyzývať na doplnenie. Súhlasné odborné 

stanovisko leteckého úradu  spolu s podmienkami prepravy nebezpečného nákladu je 

povinnou súčasťou dokumentácie pre udelenie výnimky. 

 

(6) Všetky podmienky na prepravu nebezpečného nákladu uvedené v odbornom stanovisku 

leteckého úradu, ktoré vyplývajú z technických inštrukcií, a všetky dodatočné podmienky 

musia byť uvedené ako podmienky platnosti výnimky.  

 

(7) V prípade potreby  ministerstvo môže vyzvať žiadateľa na doplnenie ďalších dokladov alebo 

objasnenie ďalších skutočností, ktoré považuje za potrebné na dôkladné preskúmanie 

požadovanej úrovne bezpečnosti počas platnosti výnimky. 

 

(8) Výnimka sa udeľuje na dobu určitú, maximálne na dva mesiace.  

 

(9) Ministerstvo zašle jeden výtlačok udelenej výnimky na vedomie leteckému úradu. 

 

(10) Ministerstvo komplexne posúdi žiadosť a predloženú dokumentáciu a udelí alebo neudelí 

výnimku podľa článku 3 Smernice. Vzor a štruktúra výnimky sú uvedené v prílohe č. 1. 

 

(11) Spis, týkajúci sa žiadosti o udelenie výnimky, sa vedie v súlade s registratúrnym poriadkom 

ministerstva a odovzdáva sa do registratúrneho strediska označeného registratúrnou značkou 

„SB 1/A/10/Výnimky z leteckých predpisov”. 

 

 

Článok 3 

Obsah žiadosti 

 

 Žiadosť o udelenie výnimky musí obsahovať: 

 

a. Údaje o nebezpečnom náklade a požadovanej výnimky: 

1. predmet a rozsah výnimky s presným označením ustanovenia, z ktorého sa žiada 

výnimka,    a zdôvodnenie žiadosti výnimky,  

2. návrh opatrení zaisťujúcich potrebnú úroveň bezpečnosti počas platnosti výnimky, 

3. riadny prepravný názov nákladu, klasifikácia druhu tovaru, UN kód a iné náležité  

označenia, ktoré sú špecifikované v technických inštrukciách, trieda nebezpečnosti, 

skupina znášanlivosti, 

4. navrhované balenie, 

5. prepravované množstvo, 

6. mimoriadne požiadavky na manipuláciu a informácie o poskytnutí bezpečnostných 

(havarijných) pokynov, osobitne informácie, ktoré musia byť poskytnuté 

pohotovostným službám v prípade nehody alebo incidentu, 

7. meno a adresa odosielateľa a príjemcu, 

8. letisko odletu,  trasu  letu, letisko určenia a predpokladaný dátum realizácie prepravy, 

9. zoznam lietadiel (typ a registračná značka) vyčlenených na realizáciu prepravy, 

10. požadovanú časovú platnosť výnimky, 

11. odborné stanovisko LÚ SR 

 

b. Doklad o preprave nebezpečného nákladu (Shipper´s Declaration for Dangerous Goods)   

v slovenskom alebo anglickom   jazyku. 

c.   Zoznam prepravovaného materiálu (List of cargo/Cargo manifest) v slovenskom a v anglickom     

      jazyku. 

d.  Plán opatrení na zaistenie bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany počas nakladania nebezpečného 

nákladu do lietadla na letisku odletu. 
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e. Kópie dokladov leteckého dopravcu a lietadla vydané príslušným orgánom štátu registrácie 

lietadla:  

1. Osvedčenie leteckého prevádzkovateľa (Air Operator Certificate – AOC) s prílohou  

Oprávnenie na prepravu nebezpečného nákladu (Authorisation for Carriage of Dangerous 

Goods), resp. iný doklad, 

2. Osvedčenie letovej spôsobilosti (Certificate of  Arworthiness), 

3. Osvedčenie o zápise do registra lietadiel (Certificate of State Registration), 

4. Osvedčenie hlukovej spôsobilosti (Certificate on Civil Aircraft Airworthiness for 

Environmetal Nois), 

5. Doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (Certificate of 

Insurance). 

 

f.  Dokumentáciu k nákladu:  

1. Rozhodnutie o zatriedení výbušnej látky alebo predmetu do príslušnej triedy    

nebezpečnosti pre prepravu, vydané Vojenským technickým a skúšobným ústavom 

Záhorie, resp. inými oprávnenými orgánmi,  

2. Povolenie na označovanie UN kódom, vydané Technickým skúšobným ústavom 

Piešťany, resp. inými oprávnenými orgánmi. 

 

 

 

Článok 4 

Zrušovacie ustanovenie 

 

(1) Zrušuje sa Inštrukcia generálneho riaditeľa Sekcie civilného letectva a vodnej dopravy č. 

6/2009 Udelenie výnimky z predpisu L 18 Letecká preprava nebezpečného nákladu  6/2009 

zo dňa 28. mája 2009. 

 

(2) Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 1. marca 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Breja 

generálny riaditeľ 

sekcie civilného letectva a vodnej dopravy 
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Pr í l oha  č .  1  k  Us mern en iu  S CL VD  č .  9 / 20 10  -  v zo r  vý n imk y  

 

MINISTRY OF TRANSPORT, POSTS AND TELECOMMUNICATIONS 

OF THE SLOVAK REPUBLIC 

Directorate General of Civil Aviation and Water Transport 

 

 

 

Ref. number: ...../20xx-SCLVD-č. záznamu         Issued on: dd. mesiac 20xxx 

 

 

To whom it may concerned 

 

 

The Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republic – Directoráte 

General of Civil Aviation and Water Transport, as State of Origin, in accordance with term and 

conditions done by the Civil Aviation Authority of the Slovak Republic, hereby confirms, that based 

on the Convention on International Civil Aviation, its Annex 18 “The Safe Transport of Dangerous 

Goods by Air“, Chapter 2, provision 2.1 and in accordance with ICAO Doc 9284-AN/905  

“Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air”, as amended, Part 1; 

1.1.2, doplniť na základe čoho sa nebezpečný náklad prepravuje, has granted 

 

 

the exemption for transportation of dangerous goods by air 

 

 
to the air carrier doplniť názov a adresu dopravcu, the holder of the Air Operator Certificate No. xxx 

valid till deň  mesiac rok, granted by the uviesť organizáciu, ktorá AOC vydala for transportation of 

dangerous goods by air, classified as: 

1. uviesť názov materiálu                                                                                     UNkód, class x.xx   

with aircraft: typ, registration mark: XX-XXX (typ, registration mark XX-XXX náhradného lietadla) 

from XXXX (kód letiska odletu) – XXXX – XXXX (kódy letísk plánovaného medzipristátia) to 

XXXX (kód cieľového letiska). 

 

Consignor: úplná adresa odosielateľa 

Consignee: úplná adresa príjemcu 

 

This exemption is granted by the State of Origin and do not substitute exemptions from the 

provisions granted by the States concerned. 

 

Period of validity of this exemption: dd. vypísať mesiac, rok till dd. vypísať mesiac, rok. 

 

Terms and conditions for safety parking of the aircraft and goods loading to be fulfilled are specified 

in Annex to this exemption. 
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Annex 

 

 

 

Conditions of Exemption 

for Transportation of Dangerous Goods No. xxxx/2010-SCLVD-xxxxx 

 

1. The Dangerous Goods (G. D.) must be packed in accordance with the relevant Packing 

Instruction of the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. 

2. In case of unscheduled landing at any airport on the flight route, the pilot-in-command must 

immediately inform the airport authority of the nature and quantity of said D. G. on board. 

3. Any D. G. accident or incident involving the carriage of this cargo must be immediately 

reported to the civil aviation authority of the appropriate State. 

4. The aircraaft parking position must be located at least 100 meters from the nearest Passenger 

Terminal and other buildings at the airport. 

5. In case of in-flight emergency, the aircraft crew is instructed to avoid densely populated 

areas. 

6. All D. G. must be secured in such manner that will prevent any movement in flight which 

change the orientation of the packages. 

7. This EXEMPTION is only valid for the flight from XXXX – XXXX - XXXX in the period 

from day month year till day month year. Any changes in the flight schedule have to be 

reported to the Ministry of Transport, Post and Telecommunications of the Slovak Republic – 

General Directorate of Civil Aviation and Water Transport at least 24 hours before ETA. 

8. In case i tis necessary in the interest of safety, this permission is revocable by the Ministry of 

Transport, Post and Telecommunications of the Slovak Republic – General Directorate of 

Civil Aviation and Water Transport if it is necessary in the interest of safety. 

9. Ďalšie podmienky stanovené LÚ SR, ak sú potrebné. 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko 

Director General of Civil Aviation 

and Water Transport 

 

 

 

Copy to: 1. Civil Aviation Authority of the Slovak Republic, 

    2. Air Navigation Services Provider of the Slovak Republic, 

    3. The appropriate Slovak Airport Authority.  

 

 

 

 


