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Organizačná štruktúra MDV SR 

UOVLNaI bol dňa 14.8.2009 presunutý z Leteckého 
úradu SR na MDV SR, kde bol premenovaný pri zmene 
legislatívy v námornej plavbe na LNVÚ. 



Organizačná štruktúra SVK 



 Letecké udalosti majú zriedkavo len jednu príčinu. 
  
Sú výsledkom kombinácií celého radu okolností,  
ktoré môžu vypovedať o existencii nebezpečenstva a vzniku rizika, 
ktoré môže viesť až k leteckej nehode. 

Ohlasovanie udalostí  
v civilnom letectve 

  
 
S cieľom zvýšiť bezpečnosť letectva sa relevantné informácie 
musia ohlasovať. 

Predmetné informácie zhromažďujeme, uchovávame, chránime, 
vymieňame, šírime  a analyzujeme a na základe zhromaždených 
informácií prijímame bezpečnostné opatrenia.  



Ohlasovanie udalostí  
v civilnom letectve 
Letecká udalosť 
je každá udalosť súvisiaca s bezpečnosťou, ktorá ohrozuje alebo by v prípade,  
že nedôjde k jej náprave alebo vyriešeniu,  
mohla ohroziť lietadlo, osoby v ňom alebo akúkoľvek inú osobu. 
 
Leteckú udalosť rozdeľujeme: 
leteckú nehodu,  
vážny incident  
a incident. 
 
letecká nehoda - udalosť spojená s prevádzkou lietadla, ku ktorej príde v okamihu, keď 
akákoľvek osoba vstúpila na palubu lietadla s úmyslom realizovať let, do okamihu, keď 
všetky takéto osoby z lietadla vystúpili, pričom počas tejto doby 
a) došlo k smrteľnému alebo vážnemu zraneniu osoby  
b) lietadlo utrpelo škody alebo konštrukčnú poruchu, ktorá má negatívny vplyv na 
konštrukčnú pevnosť, na výkon alebo na letové vlastnosti lietadla a ktorá by si v bežnom 
prípade vyžadovala rozsiahlu opravu  
c) lietadlo je nezvestné alebo je úplne nedosiahnuteľné. 
 
vážny incident - udalosť zahŕňajúca okolnosti naznačujúce, že existovala veľká  
pravdepodobnosť nehody spojenej s prevádzkou lietadla použitého s úmyslom letieť.  



Ohlasovanie udalostí  
v civilnom letectve 
Incident - je iná udalosť než letecká nehoda, ktorá je spojená s prevádzkou lietadla,                    

ktorá  ovplyvňuje alebo by mohla ovplyvniť bezpečnosť prevádzky. 
 
Medzi incidenty sa zaradia udalosti, ktoré sú spôsobené alebo vzťahujúce sa na 
akúkoľvek poruchu, prerušenie prevádzky 
porucha systémov lietadla a jeho vybavenia, poškodenia v lietadle, 
nesprávna činnosť leteckých a pozemných zariadení v leteckej prevádzke, jej riadení a 
zabezpečovaní,  
porucha leteckých zariadení spojených s prevádzkou lietadla, 
nesprávna činnosť osôb, 
iná neobvyklá okolnosť,  
 
ktorých dôsledky spravidla nevyžadujú predčasné ukončenie letu alebo vykonávanie 
neštandardných (núdzových) postupov. 

  
Incidenty v leteckej prevádzke na účely vyšetrovania rozdeľujeme podľa príčin: 
  a) letové, 
  b) technické, 
  c) v riadení letovej prevádzky, 
  d) v zabezpečovacej technike, 
  e) iné - (opakujúci sa výskyt špecifického druhu udalostí, ktoré samotné by   

sa nepovažovali za udalosti podliehajúce oznamovacej povinnosti, ale ktoré 
vzhľadom na ich častý výskyt môžu predstavovať potenciálne 
nebezpečenstvo. 



Ohlasovanie udalostí  
v civilnom letectve 

Sa vykonáva na základe 
 

   NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 376/2014       
o ohlasovaní udalostí. 

 
   VYKONÁVACIEHO NARIADENIA KOMISIE (EÚ) 2015/1018 - ktorým sa 
stanovuje zoznam s klasifikáciou udalostí v civilnom letectve. 

 
LNVÚ zriadil systém povinného a dobrovoľného ohlasovania udalostí                
s cieľom uľahčiť zhromažďovanie údajov o udalostiach vrátane 
zhromažďovania údajov  o udalostiach zhromaždených organizáciami. 
Hlásenia udalostí musia obsahovať minimálne informácie s vymedzením povinných dátových polí.  
 
Povinný systém  

 

Každá fyzická osoba / osoby 
ohlasujú udalosti, ktoré môžu predstavovať značné riziko pre bezpečnosť 
letectva do 72 hodín od nadobudnutia vedomosti o udalosti, pokiaľ im v tom 
nezabránia mimoriadne/výnimočné okolnosti v rámci vlastnej organizácii. 



Ohlasovanie udalostí  
v civilnom letectve 

fyzická osoba / osoby 
 
a) veliaci pilot alebo ktorýkoľvek ďalší člen posádky v hierarchii velenia lietadla, 

 

b) osoba zapojená do navrhovania, výroby, pravidelného monitorovania letovej 
spôsobilosti, údržby alebo úpravy lietadla alebo akéhokoľvek jeho vybavenia, 
 

c) osoba, ktorá podpisuje osvedčenie o overení letovej spôsobilosti alebo uvoľnenie 
lietadla alebo akéhokoľvek jeho vybavenia alebo časti do prevádzky, 
 

d) osoba, ktorá vykonáva funkciu poskytovateľa letových prevádzkových služieb 
povereného povinnosťami súvisiacimi s leteckými navigačnými službami alebo ako 
pracovníka letovej informačnej služby,  
 

e) osoba, ktorá plní funkciu spojenú s riadením bezpečnosti letiska, 
 

f) osoba, ktorá vykonáva funkciu spojenú s inštalovaním, úpravou, údržbou, opravou, 
generálnou revíziou, letovou kontrolou alebo kontrolou leteckých navigačných 
zariadení, 
 

g) osoba, ktorá vykonáva funkciu spojenú s pozemnou obsluhou lietadiel. 



Ohlasovanie udalostí  
v civilnom letectve 

Každá organizácia usadená v členskom štáte, bezodkladne po ohlásení 
udalosti, avšak najneskôr do 72 hodín od nadobudnutia vedomosti o nej, 
ohlási zhromaždené údaje. 
(podľa NARIADENIA VLÁDY SR č. 661/2005) MDV SR / LNVÚ 

 
každá organizácia usadená v členskom štáte, ktorú osvedčila alebo schválila 
EASA (European Aviation Safety Agency), bezodkladne po ohlásení udalosti, 
avšak najneskôr do 72 hodín od nadobudnutia vedomosti o nej, 
ohlási zhromaždené údaje aj agentúre. 

 
Prevádzkovateľ, vlastník lietadla,  
prevádzkovateľ letiska, 
letecký dopravca,  
prevádzkovateľ schválenej plochy,  
stanovište letových prevádzkových služieb alebo pracovník zodpovedný za 
letovú prevádzku, riadenie alebo vykonanie letu  
alebo iný dotknutý subjekt civilného letectva 

 



Ohlasovanie udalostí  
v civilnom letectve 

Prevádzkovateľ by mal mať zavedený postup na ohlasovania incidentov                           
a špecifických hlásení. 

 

1. Incidenty v letovej prevádzke.  
a) nebezpečenstvom zrážky s akýmkoľvek iným lietajúcim zariadením; 
b) chybnými postupmi v letovej prevádzke alebo nedodržaním príslušných postupov 
letovými prevádzkovými službami alebo letovou posádkou; 
c) poruchou zariadení letových prevádzkových služieb. 

 
2. Rada na vyhnutie sa palubného proti zrážkového systému.  

Veliteľ letúna oznámi príslušnému stanovišťu letových prevádzkových služieb a je 
povinný predložiť hlásenie ACAS leteckému úradu vždy, keď lietadlo počas letu 
vykonalo manéver ako reakciu na radu na vyhnutie ACAS. 

 
3. Nebezpečenstvo zrážky s vtákmi a zrážka s vtákmi, 
4. Incidenty a nehody s nebezpečným tovarom. 
5. Protiprávne zasahovanie 
6. Zistenie potenciálne nebezpečných podmienok - ako sú napríklad: 
 nesprávna činnosť  pozemného alebo navigačného zariadenia, poveternostný jav 

alebo oblak vulkanického popola. 



Ohlasovanie udalostí  
v civilnom letectve 

 
Tam, kde je to možné, prevádzkovateľ následne vypracuje správu 
z interného šetrenia, v ktorej uvedie podrobnosti o opatreniach, 
ktoré má v úmysle podniknúť na zabránenie podobným 
udalostiam v budúcnosti a zašle ich LNVÚ. 
 
 

 

V prípade nehody alebo vážneho incidentu sa na 
ohlásenie udalosti vzťahuje aj  
nariadenie (EÚ) č. 996/2010 a predpis L-13. 
 

 

Jediným cieľom ohlasovania udalostí je 
prevencia nehôd a incidentov  
a nie určovanie viny alebo zodpovednosti 

 
 



Ohlasovanie udalostí  
v civilnom letectve 
Dobrovoľný systém  

 

oznamovania udalostí je vytvorený za účelom zhromažďovania informácií      
o aktuálnych alebo potenciálnych bezpečnostných nedostatkoch, ktoré 
nemusia byť zachytené povinným systémom oznamovania leteckých 
udalostí, ale ktoré oznamovateľ vníma ako potenciálne nebezpečenstvo. 

 
LNVÚ a DU SR - DCL spolupracujú na hodnotení, spracúvaní                                
a uchovávaní údajov o udalostiach 
a na základe týchto informácií prijímajú príslušné bezpečnostné 
opatrenia.  

 
Všetky udalosti sú evidované, uložené a chránené v národnej databáze 
ECCAIRS (European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting 
Systems). 

 
EASA, členské štáty EU a ICAO  sa zúčastňujú na výmene                   
a analýze informácií - online prístup určených osôb k informáciám 
nachádzajúcim sa  v centrálnom registri, ECR. 
 



Ohlasovanie udalostí  
v civilnom letectve 



Tok informácii podľa 376/2014 

Hlásenie  
- Ministerstvu dopravy a výstavby SR 
- Leteckému a námornému vyšetrovaciemu útvaru 
- Dopravnému úradu SR 
- Záchrannému Koordinačnému Stredisku (RCC) 
- Policajnému zboru SR  

Hlásenie 
zodpovednej osoby                  

v organizácii 

Hlásenie 
udalosti  

LNVÚ a EASA 

Zaevidovanie hlásenia               
v národnej databáze ECCAIRS 

Zaslanie udalostí 
do ECR  

Zaslanie update 
udalostí do ECR 

Hlásenie 
v organizácii 

Hlásenie 
udalosti 

Zaslanie update 
udalostí  

LNVÚ a EASA 

Zaslanie  záverečných 
výsledkov z vyšetrovania 

LNVÚ a EASA 

hlásenie leteckej nehody - H24 
+421 917 490 817 

Dobrovoľný 
systém 

Povinný 
systém 



Legislatíva 
vyšetrovanie udalosti 
ICAO - Záväzok vyšetrovania leteckej udalosti je právne zakotvený                                      
v Dohovore o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného  v Chicagu 
dňa 7. decembra 1944.  
 

Článok 26  - Vyšetrovanie nehôd 
                                                                                                                                                                                                     
Ak sa stane nehoda lietadlu zmluvného štátu na území iného zmluvného štátu, ktorá spôsobí smrť alebo ťažké ublíženie na 
zdraví, alebo ktorá bude mať za následok ťažkú technickú poruchu lietadla, alebo leteckých pomocných zariadení, začne štát,  
v ktorom sa nehoda stala, vyšetrovanie okolností nehody a to pokiaľ to jeho zákony dovoľujú, v súlade s postupmi, ktoré môže 
Medzinárodná organizácia civilného letectva odporučiť. Štátu, v ktorom je lietadlo zapísané v registri bude umožnené, aby určil 
pozorovateľov, ktorí budú prítomní pri vyšetrovaní a štát vykonávajúci vyšetrovanie podá tomuto štátu o veci správu a oznámi 
výsledok. 
 

 príloha Annex 13 / L-13 k dohovoru, ktorými sa stanovujú medzinárodné 
normy  a odporúčané postupy vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov. 
 

Vyšetrovania leteckej nehody a vážneho incidentu je právne zakotvený             
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010,  
článok 5 

 
Každá nehoda alebo vážny incident v civilnom letectve, ktoré zahŕňajú lietadlo nešpecifikované v prílohe II k nariadeniu 
Európskeho parlamentu  a Rady(ES) č. 216/2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej 
agentúry pre bezpečnosť letectva, je predmetom bezpečnostného vyšetrovania v členskom štáte, na ktorého území k nehode 
alebo vážnemu incidentu došlo.  



Legislatíva 
vyšetrovanie udalosti 

Vyšetrovania leteckej nehody alebo incidentu je právne zakotvený                       
v zákone o civilnom letectve č. 143/1998  
§ 18 - Odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd a incidentov 
ods. 3 

  
Každá letecká nehoda alebo incident sa podrobí odbornému vyšetrovaniu. Za vytvorenie 
systému odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov zodpovedá ministerstvo. 
Ministerstvo zabezpečuje materiálne a finančné podmienky prostredníctvom viazaných 
finančných prostriedkov na vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov a poskytuje potrebnú 
pomoc pri odbornom vyšetrovaní.“ 
 
Vyšetrovanie leteckých udalostí vykonáva stála komisia, ktorej členov vymenúva  a odvoláva 
minister dopravy na základe - ROZHODNUTIA MINISTRA o zriadení Stálej komisie na 
bezpečnostné/odborné vyšetrovanie leteckých udalostí. 
 
Stála a bezpečnostná/odborná vyšetrovacia komisia  
je pri výkone vyšetrovania funkčne nezávislá od ministerstva. 
 
 



Legislatíva 
vyšetrovanie udalosti 
O postupe inom, ako je odborné / bezpečnostné vyšetrovania príčin, sa 
rozumie zhromaždenie a analýza všetkých dostupných informácií                 
o incidente, určenie príčin, záverov a uchovanie údajov v databáze udalostí 
ECCAIRS. 
 
Rozhodnutie prijíma vedúci LNVÚ na základe zhodnotenia, že sa jedná            
o udalosť s minimálnymi následkami na bezpečnosť prevádzky.  
 

Tento proces je vykonávaný LNVÚ nasledujúcim spôsobom: 
a) neodkladne informuje príslušné orgány, organizácie a dotknuté strany, 
b) vyžiada a zhromažďuje príslušné údaje, dôkazy, záznamy a dokumenty 

alebo ich kópie, 
c) vyhodnotí informácie, určí príčiny a primeraným spôsobom vedie udalosť   

v databáze. 
d) z každého vyšetrovania incidentu ak je to potrebné vypracuje správu vo 

forme primeranej typu a vážnosti incidentu. Správa obsahuje, ak je to 
vhodné aj bezpečnostné odporúčania. 



Štatistika od roku 2000 
ROK LN VI I mŕtvi zranení  

2000 16 15 13 2 5 
2001 14 14 12 5 6 
2002 16 13 26 1 7 
2003 24 15 49 7 16 
2004 30 24 57 6 11 
2005 16 9 199 7 5 
2006 20 7 170 47 6 
2007 21 2 175 4 10 
2008 20 10 215 6 7 
2009 22 8 329 4 5 
2010 26 1 387 5 10 
2011 18 3 372 1 6 
2012 20 5 428 2 6 
2013 11 9 241 4 9 
2014 7 2 262 0 6 
2015 7 3 270 20 8 
2016 10 2 268 10 1 
2017 11 2 246 6 5 

spolu 309 144 3719 137 129 



Informácie o štatistikách a záverečných 
správach vydaných od roku 2009 nájdete 

na stránkach MDV SR 
 

http://www.mindop.sk/ministerstvo-
1/doprava-3/letecky-a-namorny-

vysetrovaci-utvar/zaverecne-spravy 

OTÁZKY ? 
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