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18. Riadenie bezpečnostných rizík 

 Príslušné ustanovenia ORA.GEN.200 a AMC1 ORA.GEN.200 

18.1. Všeobecne 

Safety Management System (SMS) je referenčný dokument, ktorý popisuje, ako je bezpečnosť riadená v 

spoločnosti. Popis SMS je kľúčovým nástrojom pre internú komunikáciu Spoločnosti a sprístupnenie politiky 

bezpečnosti všetkým svojim pracovníkom, aby sa zabezpečilo, že všetci zamestnanci sú si plne vedomí  cieľov 

systému bezpečnosti, čím sa zabezpečí: 

• že system bezpečnosti je základným prvkom v systéme riadenia; 

• že požiadavky na bezpečnosť sa premietajú vo všetkých rozhodnutiach a akciách zamestnancov spoločnosti; 

• že bezpečnostné potreby, požiadavky a očakávania zákazníkov a ďalších strán sú naplnené. 

 

18.1.1. Politika a ciele riadenia bezpečnosti 

Všeobecný popis cieľov a politiky riadenia bezpečnosti organizácie. 

Bezpečnostná politika je prostriedkom, ktorým spoločnosť deklaruje svoj zámer zachovať, a ak je to 

uskutočniteľné, zlepšiť úroveň bezpečnosti vo všetkých svojich činnostiach, a minimalizovať  tým riziko 

mimoriadnej udalosti alebo leteckej nehody, ak je to uskutočniteľné. 

 Politika bezpečnosti: 
• je schválená a podporovaná zodpovedným vedúcim; 
• odráža organizačné záväzky týkajúce sa bezpečnosti a ich proaktívne a systematické riadenie; 
• je prezentovaná, preukázateľne potvrdená, celou spoločnosťou a 
• obsahuje zásady podávania správ a bezpečnostných hlásení. 
 
Ciele politiky bezpečnosti obsahujú tiež záväzok: 
• zlepšiť na najvyššiu úroveň bezpečnostné štandardy; 
• byť v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi, plniť všetky príslušné normy a osvedčené postupy; 
• zabezpečiť potrebné personálne, materiálne a finančné zdroje ; 
• presadzovať bezpečnosť ako jednu z primárnych zodpovedností všetkých vedúcich  
• nepostihovať niekoho za nahlásenie niečoho, čo by nebolo inak zistené. 
 

18.1.2. Prehlásenie zodpovedného vedúceho 

Pozri príloha č.1 

Obsah prehlásenia je nasledovný :  
 
Bezpečnosť je hlavným hľadiskom za všetkých okolností v rámci výcviku letového personálu a je povinnosťou 
zodpovedného vedúceho zaistiť bezpečnosť, všetkých našich činností a služieb 
 
Budem zabezpečovať, aby sa poskytovali primerané zdroje na efektívnu  správu bezpečnosti  
 
Vyzývam všetkých našich zamestnancov a zainteresované strany, aby hlásili bezpečnostné udalosti alebo 
potenciálne nebezpečenstvo akokoľvek  zanedbateľnými môžu byť, v tej dobe 
 
Spoločnosť má otvorenú kultúru hlásenia, ktorá podporuje voľnú a úprimnú formu spravodlivého hlásenia  



 
 
Snažíme  sa do dosiahnuť 

  prostredie bez nehôd  

 efektívny systém riadenia  bezpečnosti  a jeho neustále zlepšovanie 

  plný súlad so zákonmi národnej a medzinárodnej legislatívy, ktoré sa na nás vzťahujú  a ktoré zahŕňajú 
.............................. 

 záväzok a znížiť riziko  tak nízko ako je to primerane uskutočniteľné 
 
Tieto ciele sú v prospech spoločnosti, jej zamestnanci a jej zákazníkov. Za týmto účelom máme spoločnú 
zodpovednosť za dosiahnutie týchto cieľov. 

 
18.1.3. Organizačná schéma riadenia bezpečnosti 

V organizačnej  schéme z spracovanej podľa bodu 2.2 vyznačiť rozsah riadenia bezpečnosti. 

 

 

 

Accountable Manager 
(AM)

Compliance Monitoring 
Manager
(CMM)

Safety Review Board (SRB)
 Accountable Manager plus 

Heads of functional areas

Safety Manager
(SM)

Safety Action Group 
(SAG)

 

Vedúci sledovania zhody musí zabezpečiť, aby činnosť spoločnosti bola monitorovaná či sa dodržiavajú príslušné  

požiadavky predpisov a nariadení, vrátane tých týkajúcich sa SMS, a ďalšie požiadavky a postupy spoločnosti, a 

tiež že tieto aktivity sú vykonávané riadne pod dohľadom príslušných manažérov. 

Bezpečnostný výbor je výbor, ktorý na vyššej úrovni, rieši strategické otázky riadenia bezpečnosti na podporu 

zodpovedného vedúceho. Bezpečnostnému výboru predsedá zodpovedný vedúci a tento môže byť zložený z 

vedúcich oddelení. 

 Bezpečnostný výbor sleduje výkony v oblasti riadenia bezpečnosti s ohľadom na  ciele bezpečnostnej politiky a , 

monitoruje či všetky bezpečnostné opatrenia sú vykonané včas, a či SMS je efektívny. Bezpečnostný výbor 

zabezpečuje, aby boli vytvorené príslušné zdroje na dosiahnutie stanovenej bezpečnostnej výkonnosti. 

Bezpečnostné akčná skupina môže byť zriadená ako stála skupina alebo  ad-hoc pre pomoc, alebo konanie v 

mene Bezpečnostného výboru pri  bezpečnosti. Viac ako jedna bezpečnostná akčná skupina môže byť zavedená 

v závislosti na rozsahu úlohy a potreby špecifických odborných znalostí. 

Bezpečnostné akčná skupina by mala prejednať a určiť strategický smer  pre Bezpečnostný výbor a mala by sa 

skladať z manažérov a pracovníkov z prevádzkových oblastí. 

 

 



18.2. Program riadenia bezpečnosti 

18.2.1  Zdroje programu riadenia bezpečnosti 

Popis personálneho a technického zabezpečenia na vykonávanie riadenia bezpečnosti.  

(osoby, technické zabezpečenie,) 

V zmysle ORA.GEN.210 personálne požiadavky (b), v ktorom sa uvádza, že osoba alebo skupina osôb, musí byť 

nominovaná organizáciou, so zodpovednosťou zaistiť, aby organizácia zostáva v súlade s platnými 

požiadavkami. Takáto osoba (y) musí byť podriadená k zodpovednému manažérovi. 

Spoločnosť musí mať dostatok kvalifikovaného personálu a príslušné materiálne podmienky pre plnenie 

plánovaných úloh a činností, ktoré sa budú vykonávať v súlade s príslušnými požiadavkami, vrátane požiadaviek 

na SMS. Spoločnosť udržiava záznamy o príslušných skúsenostiach, kvalifikáciách a odbornej príprave 

preukazujúce splnenie tejto požiadavky. 

18.2.2 Rozsah programu riadenia bezpečnosti  

 Definovať oblasti činnosti organizácie, u ktorých sa uplatňuje riadenie bezpečnosti. 

 (čo bude organizácia v systéme riadenia bezpečnosti monitorovať) 

Rozsah riadenie bezpečnostných rizík v sebe spája nasledujúce procesy a komponenty: 

• Identifikácia nebezpečenstva, hodnotenie rizík a procesy na zmiernenie rizík 

• Vnútorné bezpečnostné vyšetrovanie 

• Monitorovanie a meranie bezpečnostnej výkonnosti 

• Riadenie zmien 

• Neustále zlepšovanie 

• Plán krízového riadenia (ERP - Emergency Response Plan) 

 

18.3. Povinnosti  a zodpovednosti v systéme riadenia bezpečnosti  

18.3.1 Povinnosti a zodpovednosti v riadení bezpečnosti 

(AMC1.ORA.GEN.200 (a)) 

Vedúci riadenia bezpečnosti pôsobí ako kontaktné miesto a je zodpovedný za vývoj, správu a údržbu SMS. 

 

Povinnosťou vedúceho riadenia bezpečnosti sú nasledovné 

 - identifikácie nebezpečenstiev, 

- analýza a riadenie rizík; 

- monitorovanie vykonávania opatrení prijatých na zmiernenie rizika, 

- predkladať pravidelné správy o výkonnosti systému bezpečnosti prevádzky,  

- zabezpečiť vedenie dokumentácie týkajúcej sa riadenia bezpečnosti, 

 -zabezpečiť školenia v oblasti riadenia bezpečnosti, ktoré splňajú prijateľné štandardy, 

- poskytovať vedeniu poradenstvo v otázkach bezpečnosti,  

- zaistiť sledovania hlasení vnútorných udalostí / nehôd a ich vyšetrovanie. 

18.3.2 Výcvik a školenie personálu 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(4) 

Požiadavky na výcvik personálu vykonávajúceho riadenie bezpečnosti. 

(základné školenie, periodické školenie, oboznámenie sa so systémom riadenia bezpečnosti 

v organizácii, špecifiká, zamerať sa na kritické oblasti činnosti organizácie) 



Spoločnosť zabezpečí, aby všetci pracovníci zaoberajúci sa riadením bezpečnosti, pochopili ciele stanovené v 

dokumentácii systému riadenia bezpečnosti u spoločnosti. 

 

Spoločnosť zabezpečí, aby osoby zodpovedné za riadenie bezpečnosti t.j. vedúci riadenia bezpečnosti a jeho / 

jej tím,  boli riadne vyškolení pre túto úlohu. Toto školenie musí obsahovať požiadavky manuálov  na riadenie 

bezpečnosti a postupy týkajúce sa úloh súvisiacich hodnotením rizík, metódy auditu, hlásenia a evidencie. 

 

18.4. Spracovanie a vedenie záznamov systému riadenia bezpečnosti 

18.4.1 Vedenie záznamov  

Postupy na vedenie záznamu z monitorovania riadenia bezpečnosti (priložiť vzor formuláru). 

Popíšu sa tu postupy Spoločnosti pre distribúciu a kontrolu platných referenčných dokumentov a ich revíziu 

 

Manažér zodpovedný za riadenie dokumentácie a vedenie záznamov (špecifikuj.............) zabezpečí, aby: 

• zmeny boli identifikované a oznámené všetkým zamestnancom ktorých sa to týka, 

• súvisiace interné dokumenty a postupy zodpovedajúcim spôsobom aktualizované, 

• zastarané / neplatné verzie sú jasne označené; 

• modifikované časti sú zreteľne označené, zmeny sú identifikované a aktuálne číslo verzie je začlenený, 

• doklady o zmene sú zaznamenané a uchovávané pre účely dosledovateľnosti. 

 

18.4.2 Výstupy programu riadenia bezpečnosti 

Definovať súbor písomných záznamov, analýz a hodnotiacich správ tvoriacich výstupy 

z riadenia bezpečnosti.   

 
Záznam Spracovateľ Podmienky uchovania  Doba uchovania  

Bezpečnostné ciele indikátory Safety Manager 
IT System spoločnosti 

(musí byť zálohované) 
5 rokov 

Správy bezpečnostného výboru Accountable Manager 
IT System spoločnosti 

(musí byť zálohované 
5 rokov 

Správy o udalostiach Safety Manager Papier a IT Permanentne 

Správy z auditov vrátanie 

následných nápravných opatrení 
Safety Manager Papier a IT 5 rokov 

Register nebezpečenstiev a rizík Safety Manager IT Permanentne 

Analýzy a  hodnotenia rizika Safety Manager IT Permanentne 

Register bezpečnostných 

výcvikov 

Safety Manager or Training 

manager 
IT Permanentne 

Ostatné Podla špecifikácie Podla špecifikácie Podla špecifikácie 

 



Účinný systém uchovávania záznamov, zaisťuje, že všetky záznamy sú prístupné kedykoľvek keď je to potrebné 

v primeranej lehote. Tieto záznamy by mali byť usporiadané takým spôsobom, ktorý zabezpečí dosledovateľnosť 

a dostupnosť po celú dobu požadovanej doby uchovávania. 

S cieľom zabezpečiť jednoduchý a rýchly prístup k informáciám, vrátane prístupu zo strany vnútroštátnych 

orgánov, mali by tieto záznamy spoločnosti: 

• byť dostatočne označené (autor, názov, dátum vydania, číslo revízie a dátum, zoznam platných strán), 

• archivované / držané ako záznamy počas určitej doby typu, 

• a likvidované kontrolovaným spôsobom po tomto stanovenom období uchovávania. 

Záznamy sa musia uchovávať buď v papierovej podobe, alebo v elektronickej podobe, alebo kombináciou oboch. 
Záznamy zhromažďované na mikrofilme alebo optickom disku sú tiež prijateľné, však musí bez ohľadu na to, 
ktorý formát sa používa záznamy zostať čitateľné po celú dobu požadovanej doby uchovávania. Definujte 
retenčné metódy používané v spoločnosti. 

 

18.5. Identifikácia a vývoj bezpečnostných trendov a riadenie nápravných opatrení 

AMC1.ORA.GEN.200 (a)(3) 

18.5.1 Identifikácia rizík 

Postupy na zisťovanie bezpečnostných rizík, (popísať spôsoby na zisťovanie nedostatkov 

v pozemnom alebo letovom výcviku a porušovanie schválených prevádzkových postupov a 

predpisov) 

1. AMC1 ORA.GEN.200(a)(1)(2)(3)(5) 

Organizácie nie zložitého charakteru môžu manažment identifikácie bezpečnostných rizík 

vykonávať použitím napr. „kontrolného zoznamu nebezpečenstiev“ (hazard checklist), 

alebo iného nástroja začleneného do činnosti organizácie.  

2. Organizácia by mala popísať postupy v prípade využitia vnútorných a vonkajších zdrojov, 

pri identifikácii rizík ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť. 

Interné zdroje - zoznam  všetkých vnútorných zdrojov použitých pre identifikáciu rizík, napríklad: 

•Hlásenie udalostí a nehôd  

• Dobrovoľné správy,(systém anonymných hlásení) 

• Interné bezpečnostné hlásenia  

• FDM 

• Indikátor vývoja bezpečnosti 

• Posúdenie bezpečnosti systémov a operácií 

• Kontroly a audity 

• Atď 

 

Externé zdroje - zoznam všetkých externých zdrojov použitých  pre identifikáciu rizík, napríklad: 

• Správy o mimoriadnych udalostiach 

• Technické publikácie od výrobcov 

• Bulletiny Bezpečnostné informačné, bezpečnostné upozornenia a ďalšie bezpečnostné publikácie z EASA, 

Európska komisia, národné letecké úrady, ICAO, Eurocontrol, FAA a ďalšie orgány po celom svete 

• Webové stránky, ako je SKYbrary a Wikipedia 

• Bezpečnostný publikácie národné alebo medzinárodné združenia a bezpečnostné iniciatívy, 

• Bezpečnostné publikácií v odbore, výskumnými organizáciami a akademickou obcou 

• Profesionálne časopisy, zborník konferencie, bezpečnostné kampane, dni vrtuľník bezpečnostné 

• Benchmarky medzi údajmi operátormi, zhromaždené na úrovni odvetví alebo výrobcovia, atď 

• Atď 



18.5.2 Posudzovanie a zmierňovanie rizík 

Opísať postup ako sa posudzujú zistené bezpečnostné riziká, kritériá  (napríklad na základe 

matice rizík -- pozri príloha č.3), 

 

Bezpečnostný manažér musí udržiavať register (alebo log) nebezpečenstiev / rizík 

Riziko kombinuje dva rozmery - pravdepodobnosť následkov nebezpečenstva a ich závažnosť. Oba rozmery 

musia byť posúdené. 

Nasledujúca tabuľka je príkladom toho čo možné využiť pre určenie pravdepodobnosti rizika: 

PRAVDEPODOBNOSŤ  VÝZNAM HODNOTA 

ČASTÉ 
Dochádza k tomu viac krát. Už k takej udalosti v spoločnosti došlo (Freq. > 3 x ročne *). 

K udalosti dochádzalo často v historii leteckej prevádzky. 
5 

OBČASNÉ 
Niekedy k tomu môže dôjsť. Už k takej udalosti v spoločnosti došlo (Freq. < 3 x ročne 

*). K udalosti dochádzalo občas v historii leteckej prevádzky. 
4 

VZDIALENÉ 
Nepravdepodobné ale možné. Už k takej udalosti v spoločnosti došlo aspoň raz. K 

udalosti dochádzalo zriedka v historii leteckej prevádzky.. 
3 

NEPRADEPODOBNÉ 
Veľmi nepravdepodobné. Nie je známe že k takej udalosti v spoločnosti došlo, ale 

vyskytla sa už historii leteckej prevádzky 
2 

KRAJNE 

NEPRAVDEPODOBNÉ 

Krajne nepravdepodobné, takmer nemysliteľné. Táto udaloť sa nikdy nevyskytla v 

historii leteckej prevádzky. 
1 

* Orientačné: závisí na veľkosti spoločnosti a objemu činnosti. Pomocou čísla prispôsobené vašej spoločnosti. 

Závažnosť všetkých následkov nebezpečenstva je analyzovaná. Analýza zvažuje, okamžité následky a dôsledky, 

ktoré sa prejavia až po tom, ako účinky na životné a pracovné prostredie. 

Nižšie je uvedený príklad tabuľky, môže spoločnosť použiť pre určenie pravdepodobnosti: 

ZÁVAŽNOSŤ  VÝSKYTU 

VÝZNAM 

HODNOTA 

PERSONÁL ŽIV.PROSTREDIE 
MATERIALNE HODNOTY & 

AKTÍVA 
POVESŤ 

KATASTROFÁLNE Viac obetí 

Masívne účinky 

(znečietenie, 

zničenie atď.) 

Obrovské finančné straty 
      Škody > 1 M€ (*) 

Medzinárodný  

dosah 
E 

NEBEZPEČNÉ Obete 
Následky ťažko 

odstrániteľné 

Veľké finančné straty s 
dlhodobím účinkom 
   Škody < 1 M€ (*) 

Národný dosah D 

ZÁVAŽNÉ Vážne zranenia 
Významné miestne 

následky 
Značné finančné straty 

Škody < 250K€ (*) 
Značný vplyv C 

MENEJ VÝZNAMNÉ Ľahké zrenenia Malé následky 
Veľké finančné straty s malými 

následkami 
Škody < 50K€ (*) 

Omedzený 

vplyv 
B 

ZANEDBATEĽNÉ 
Povrchné alebo 

bez zranení 

Zanedbateľné alebo 

žiadne účinky 

Finančné straty so 
zanedbateľným  účinkom 

Škody < 10K€ (*) 

Malý alebo 

žiadny plyv 
A 

* Orientačné: závisí na veľkosti spoločnosti a objemu obchodu. Pomocou sumy prispôsobiť spoločnosti. 



Výsledky analýzy rizík sú porovnané s kritériami pre prijateľného rizika. Toto porovnanie je zdokumentované 

pomocou formátu, ktorý môžu použiť osoby v rozhodovacích pozíciách. Jednou z metód, ktoré môžu byť použité, 

je matica, ktorá kombinuje výsledky analýzy a kritériá prijateľnosti rizík. 

 

Príkladom “Matice znášanlivosti rizika” je matica uvedená ďalej: 

Pravdepodobnosť 

rizika 

Závažnosť rizika 

ZANEDBATEĽNÁ (A) MALÁ                (B) MIERNA            (C) NEBEZPEČNÁ    (D) KATASTROFICKÁ    (E) 

ČASTÉ (5) 5 A 5 B 5 C 5 D 5 E 

PRÍLEŽITOSTNÉ (4) 4 A 4 B 4 C 4 D 4 E 

MALÉ (3) 3 A 3 B 3 C 3 D 3 E 

NÁHODNÉ (2) 2 A 2 B 2 C 2 D 2 E 

NEPRAVDEPODOBNÉ (1) 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 

 

Neprijateľná úroveň rizika - červená zóna v matici - Riziko je príliš vysoké, aby to aj naďalej mohlo fungovať. 

Požadovaná akcia: Zakázať / pozastaviť prevádzku. Prevádzka môže byť znovu začať iba v prípade, úroveň 

rizika je sa vrátil k prijateľnéj alebo prípustnej úrovni. 

Prípustná úroveň rizika - žltá zóna v matici - riziko môže byť tolerované pre prevádzku, za predpokladu, že 
budú vykonané príslušné opatrenia na zmiernenie rizika  

Prijateľná miera rizika - zelená zóna v matici - riziko je prijateľné pre prevádzku. Monitorovanie ukazuje, že 

riziko je považované za dostatočne kontrolované a žiadne ďalšie opatrenia na zmiernenie rizika nie sú povinné.  

 

18.5.3 Nápravné opatrenia 

Postup (zodpovednosti a termíny, spätná väzba) na vypracovanie nápravných opatrení na 

zmiernenie alebo odstránenie rizík.  

 

Vykonávanie riadenia rizík (zmierňovanie) cez opatrenia môže byť v závislosti od povahy týchto opatrení, vedené 

formou implenmentačného (vykonávacieho) plánu ktorý vymedzuje, kto je zodpovedný, aké zdroje sú potrebné, 

termín a štádia realizácie. Implementačný plán sa pravidelne prehodnocuje, až do dokončenia alebo revízie. 

Opatrenia na riadenie rizika sú implementované na základe nasledujúcich priorít: 

1. odstránenie následkov nebezpečenstvo; 

2. znížiť pravdepodobnosť výskytu; 

3. znížiť závažnosť. 

 

18.6. Vyhodnocovanie a kontrola riadenia bezpečnosti ; 

18.6.1 Postupy pre vyhodnocovanie riadenia rizík 

Spracovanie sumárneho hodnotenia riadenia bezpečnostných rizík 1 krát ročne. 

(výročná správa o riadení rizík spracovaná SM - safety  manager) 

 

 



18.6.2 Kontrola riadenia bezpečnosti 

Najmenej 1 krát ročne vykonaná kontrola zhody činnosti riadenia bezpečnosti s predpisom 

(Kontrolu vykonáva CM – compliance manager). 

 

18.7. Krízové riadenie - postupy riešenia krízových situácií.   

 AMC1.ORA.GEN.200 (a)(3)(g) 

Organizácia by mala popísať v súčinnosti s ostatnými zúčastnenými organizáciami na letisku  

postup v prípade núdzovej situácie - teda činnosť organizácie a osôb , prechod do núdzovej 

prevádzky, samotnú núdzovú prevádzku a návrat do normálneho režimu. 

Tento postup je nazvaný „Plán krízového riadenia“ (emergency response plan – ERP)   

Tento plán má zohľadňovať veľkosť a zložitosť organizácie a rozsah činnosti. 

 

Bezpečnostný manažér koordinuje a udržuje Plán krízového riadenia, ktorý by mal zabezpečiť riadny a 

efektívny prechod z normálneho na krízové operácie, a následný návrat do normálnej prevádzky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

 

Prehlásenie zodpovedného vedúceho k bezpečnostnej politike .......................... 

 

Bezpečnosť je hlavným hľadiskom za všetkých okolností v rámci výcviku letového personálu a 
je mojou povinnosťou ako zodpovedného vedúceho zaistiť bezpečnosť, všetkých našich 
činností a služieb 
 
Budem zabezpečovať aby sa poskytovali primerané zdroje na efektívnu  správu bezpečnosti  
 
Vyzývam všetkých našich zamestnancov a zainteresované strany, aby hlásili bezpečnostné 
udalosti alebo potenciálne nebezpečenstvo akokoľvek  zanedbateľnými môžu byť, v tej dobe 
 
Spoločnosť má otvorenú kultúru hlásenia, ktorá podporuje voľnú a úprimnú formu 
spravodlivého hlásenia  
 
Snažíme  sa do dosiahnuť 

  prostredie bez nehôd  

 efektívny systém riadenia  bezpečnosti  a jeho neustále zlepšovanie 

  plný súlad so zákonmi národnej a medzinárodnej legislatívy, ktoré sa na nás vzťahujú  
a ktoré zahŕňajú .............................. 

 záväzok a znížiť riziko  tak nízko ako je to primerane uskutočniteľné 
 
Tieto ciele sú v prospech spoločnosti, jej zamestnanci a jej zákazníkov. Za týmto účelom 
máme spoločnú zodpovednosť za dosiahnutie týchto cieľov. 
 
Bezpečnosť je zodpovednosťou každého 
 
 
 
V Bratislave       ....................................................... 
         Zodpovedný vedúci 

 

 

 

 

 

 

 



Vzor 

INTERNÉ HLÁSENIE  UDALOSTI  č............ 

 

□ Prevádzková □ Technická □Výcviková 

 

Typ Im.značka S/N Druh letu Pilot Inštruktor 

      

 

Dátum: Miesto: Poznámka: 

OZNAČTE PODMIENKY ČINNOSTI 

Flight phase: 

□ Towing □ Manoeuvre 

□ Pre-flight inspection □ Hover IGE 

□ Refuelling □ Hover OGE 

□ Start-up □ Descent 

□ Translation/Taxiing □ Final Approach 

□ Take-off □ Landing 

□ Rise < 500ft □ Engine shutdown 

□ Rise > 500ft □ Post-flight insp. 

□ Cruise 

Flight 

Conditions: 

□ VFR 

□ IFR  

□ VMC 

□ IMC 

□ Mountain 

□ Over water 

□ Day 

□ Night 

□ Icing cond. 

□ Storm 

Missions: 

□ Training 

□ Ferrying 

□ Transport of passengers 

□ Inspection flight 

□ Aerial work 

□ Hoisting 

□ Lifting 

□ Night flight 

□ Night flight with NVG 

□ Emergency proc. training 

□ Auto-rotation training 

POUŽITÁ DOKUMENTÁCIA 

Odvolávka na dokumentáciu: Kapitola: Odstavec: 

PRIEBEH LETU 

 

 

 



 

POPIS UDALOSTI 

Vysvetlite, ako k udalosti došlo, prečo k nemu došlo a prečo to neviedlo nehode 

Reakcia pilota 

alebo posádky 

na udalosť 

 

Návrhy,  ako by 

sa zabránilo 

udalosti alebo 

predísť tomu, 

aby sa takéto 

udalosti 

neopakovali 

 

Podpisy 

Spracovateľ Vedúci riadenia bezpečnosti Vedúci výcviku 

 

 


