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Štatistika a porovnanie pohybov 

  
 
• Za obdobie január až december v roku 2017 bol nárast 

prevádzky, ktorá sa prihlásila na FIC Bratislava v porovnaní 
s rovnakým obdobím minulého roku o 13 %. 
 

• Najviac prevádzky sme zaznamenali tradične v letnom 
období. S celkovým počtom 2348 pohybov bol mesiac 
august najsilnejší zo všetkých mesiacov v roku 2017. 
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Vzdušný priestor triedy G 

AIP SR ENR 6.13 
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Vzdušný priestor triedy G 

MAPA – ICAO 1:500 000  
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Vzdušný priestor triedy G 

AIP SR ENR 1.2 
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Vzdušný priestor triedy G 
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Vzdušný priestor triedy G 
AIP SR ENR 6.15 
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Vzdušný priestor triedy G 

• Povolené sú lety IFR a VFR, pričom lety IFR musia mať 
FPL a byť schopné nadviazať obojsmerné spojenie 
 

• Všetkým letom sa na požiadanie poskytuje letová 
informačná služba 
 

• Všetkým letom, na ktoré bol podaný letový plán alebo sú 
inak známe letovým prevádzkovým službám sa poskytuje 
pohotovostná služba (AIP SR ENR 1.1.8) 
 

• Lety v tomto priestore nie sú predmetom letového povolenia 
a neposkytuje sa im služba riadenia na zaistenie rozstupov 
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Letové informačné stredisko Bratislava 
(pracovná pozícia)  
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Letové informačné stredisko Bratislava 
(pracovná pozícia)  
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Letové informačné stredisko Bratislava 
(Bratislava information, 124.3MHz)  

Hlavné činnosti: 
 
 

• Aktivácia letového plánu 
 

• Informácie o oblastnom a letiskovom QNH 
 

• Informácie o počasí 
 

• Informácie o aktivovaných priestoroch 
 

• Informácie o prevádzke 
 

• Pomoc pri riešení núdzových situácií 
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Letové informačné stredisko Bratislava 
(Bratislava information, 124.3MHz)  

Informácie o aktivovaných priestoroch: 
 

• Skutočná doba aktivácie priestorov uvedených v AUP/UUP 
 

• Informácie o priestoroch publikovaných správou NOTAM 
 

  
 

  
  

AIP SR ENR 6.5 
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Letové informačné stredisko Bratislava 
(Bratislava information, 124.3MHz)  

Informácie o prevádzke: 
 

• Informácie o prevádzke s využitím prehľadového systému 
• Informácie o miestnej let. činnosti alebo výsadkoch v ATZ 
• FIC môže poskytnúť informácie iba o známej prevádzke 
• Nezamieňať so službami ATC a zaisťovaním rozstupov 
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Letové informačné stredisko Bratislava 
(Bratislava information, 124.3MHz)  

Pomoc letom pri riešení núdzových situácií: 
 

• Strata orientácie a problémy s navigáciou 
• Zhoršenie meteorologických podmienok 
• Obmedzená prevádzkyschopnosť lietadla 
• Koordinácia so stanovišťom pátrania a záchrany (RCC) 
  



Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik www.lps.sk 

Odporúčania Bratislava FIC: 

 

1. Znalosť leteckých predpisov, pravidiel a postupov, spolu so 
správnym plánovaním a predletovou prípravou, je základným 
predpokladom k bezpečnému vykonaniu letu. (NOTAM, AUP...) 
 

2. Pamätajte, že meteorologické alebo prevádzkové podmienky 
vám nemusia umožniť dodržať pôvodne plánovanú trať a preto 
nezabudnite pri výpočtoch zohľadniť celkove dlhší čas letu, zaistiť 
dostatočnou zásobou paliva na dlhšiu trať a pripraviť si postupy 
pre pristátie na náhradných letiskách! 
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Odporúčania Bratislava FIC: 

3. Rozmyslite si, čo poviete, skôr než stlačíte tlačidlo vysielania. 
Snažte sa používať správnu rádiotelefónnu frazeológiu! 
 

4. Po prvom nadviazaní spojenia s FIC ohláste základné 
informácie o lete: volací znak, typ, letisko vzletu a pristátia, 
polohu, výšku a trať letu. 
 

5. AFIL - letový plán podávaný za letu využívajte iba ako 
poslednú možnosť (napr. zhoršenie MET podmienok, nutnosť 
prejsť na let IFR, ...). Podávanie FPL za letu výrazným 
spôsobom zahlcuje frekvenciu. 
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Odporúčania Bratislava FIC: 

6. Neplánujte let v blízkosti horizontálnych alebo vertikálnych 
hraníc riadeného priestoru. Pokiaľ tak potrebujete letieť, buďte 
veľmi opatrní. Malá navigačná chyba alebo nesprávne 
nastavenie výškomeru môže spôsobiť nepovolený vstup do 
riadeného priestoru. 

  
7. Ak požadujete vstúpiť do riadeného priestoru, nadviažte 

rádiové spojenie s príslušným stanovišťom najneskôr 3 minúty 
pred vstupom do riadeného priestoru! 
 

8. Neváhajte nás zavolať v prípade straty orientácie. Môže to 
zabrániť narušeniu riadeného alebo vojenského priestoru, ktoré 
by mohlo spôsobiť incident alebo dokonca i leteckú nehodu.  
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Odporúčania Bratislava FIC: 
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Odporúčania Bratislava FIC: 

 
 
 
 

Tel. kontakt na FIC 
 

02/4857 2230 
02/4329 3229 
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Ďakujem za pozornosť 
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