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KONTROLNÝ ZOZNAM 

LETISKOVEJ PREVÁDZKOVEJ 

PRÍRUČKY  

(Aerodrome Manual) 

Názov letiska: 
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Vysvetlivky: 

* V prípade odpovedi NIE, vložte komentár ku každému bodu.

Použité skratky: 

ACN - Aircraft Classification Number (Klasifikačné číslo lietadla) 

ADR - Aerodrome (letisko) 

AIP SR - Aeronautical Information Publication of the Slovak Republic (Letecká informačná príručka Slovenskej 

republiky) 

AMC - Acceptable Means of Compliance (Prijateľné prostriedky preukázania zhody) 

APAPI - Abbreviated Precision Approach Path Indicator (Zjednodušená svetelná zostupová sústava) 

APN -  Apron (Odbavovacia plocha) 

ASDA - Accelerate-stop Distance Available (Použiteľná dĺžka pre prerušený vzlet) 

CS - Certification Standard (Certifikačné špecifikácie) 

CWY - Clearway (Predpolie) 

DAAD - Deviation Acceptance and Action Document (Dokument o prijatí odchýlky a následných opatreniach) 

DSN - Design (Návrh) 

EASA - European Aviation Safety Agency (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva) 

ELOS - Equivalent Level of Safety (Rovnocenná úroveň bezpečnosti) 

ETRS - European Terrestrial Reference System (Európsky terestrický referenčný systém) 

LDA - Landing Distance of Available (Použiteľná dĺžka pre pristátie) 

LPP - Letisková prevádzková príručka 

m - meter 

NOTAM - A notice containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical 

facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned 

with flight operations (Oznámenie rozširované prostredníctvom telekomunikácií, ktoré obsahuje 

informácie o zriadení, stave alebo zmene leteckého zariadenia, služby, postupov alebo nebezpečenstva, 

ktorých včasná znalosť je dôležitá pre pracovníkov zabezpečujúcich leteckú prevádzku). 

OPS - Operational Requirements (Prevádzkové požiadavky) 

OR - Organisation Requirements (Požiadavky na organizáciu) 

PAPI - Precision Approach Path Indicator (Svetelná zostupová sústava) 

PCN - Pavement classification number (Klasifikačné číslo vozovky) 

RESA - Runway End Safety Area (Koncová bezpečnostná plocha) 

RVR - Runway Visual Range ( 

RWY - Runway (Vzletová a pristávacia dráha) 

SC - Special Conditions (Osobitné podmienky) 

SWY - Stopway (Dojazdová dráha) 

THR - Threshold (Prah vzletovej a pristávacej dráhy) 

TODA - Take-off Distance Available (Použiteľná dĺžka pre vzlet) 

TORA - Take-off Run Available (Použiteľná dĺžka pre rozjazd) 

TWY - Taxiway (Rolovacia dráha) 

VASIS - Visual Approach Slope Indicator System (Svetelná zostupová sústava) 

VOR - Very Hight Frequency Omnidirectional Radio Range (Všesmerový rádiomaják pracujúci vo 

frekvenčnom rozsahu metrových – veľmi krátkych vĺn) 

WGS 84 - World Geodetic System 84 (Svetový geodetický systém 84) 
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KONTROLNÝ LIST Letiskovej prevádzkovej príručky 

Tento kontrolný zoznam (Checklist) Letiskovej prevádzkovej príručky (ďalej len „LPP“) bol 

spracovaný ako pomôcka pre prevádzkovateľov letísk pri vytváraní LPP podľa nasledujúcich 

prijateľných spôsobov preukázania zhody s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

216/2008 z 20.februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa 

zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES, jeho 

vykonávacími predpismi a požiadavkami implementačných pravidiel Európskej agentúry pre 

bezpečnosť letectva (EASA), „ADR Requirements and administrative procedures related to the 

aerodromes (ED Decision 2014/012/R, Subpart E, Aerodrome manual (ADR.OR.E)“. 

V zmysle uvedeného dokumentu: 

AMC1 ADR.OR.E.005 

Všeobecne 

(a) LPP sa môže líšiť v detailoch podľa typu letiska a náročnosti a komplexnosti leteckej 

prevádzky. 

(b) LPP alebo jej časti je možné predkladať v akejkoľvek forme, vrátane elektronickej. Mala by 

však byť vždy prístupná, použiteľná a údaje uvedené v nej by mali byť spoľahlivé. 

(c) LPP by mala spĺňať nasledovné požiadavky: 

(1) všetky časti LPP majú byť konzistentné a kompatibilné, čo sa týka formy a obsahu; 

(2) LPP je možné jednoduchým spôsobom meniť a dopĺňať; 

(3) zmeny a doplnky LPP musia byť jednoduchým spôsobom identifikované (označené). 

(d) LPP by mala obsahovať popis jej zmien a revízií, týkajúcich sa: 

(1) osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať zmeny a revízie LPP; 

(2) podmienok pre dočasné revízie a/alebo okamžité zmeny alebo revízie požadované 

z hľadiska bezpečnosti (safety); 

(3) metód, akými sa personál a organizácie oboznamujú so zmenami LPP. 

(e) LPP môže obsahovať aj časti alebo odkazy na iné riadené dokumenty (napríklad 

o zariadeniach na letisku a podobne), ktoré musia byť k dispozícii personálu na ich použitie.

AMC2 ADR.OR.E.005 (i) (2) 

Použitý jazyk v LPP 

Príslušné časti LPP môžu byť za účelom akceptovateľného spôsobu zaistenia súladu s príslušnými 

požiadavkami preložené do slovenského jazyka. Personál, ktorý má používať príslušné preložené 

časti LPP, musí byť schopný prečítať a porozumieť častiam, ktoré nie sú preložené do slovenského 

jazyka.  

AMC3 ADR.OR.E.005 

LPP by mala mať nasledovnú štruktúru a obsahovať minimálne ďalej uvedené informácie. Ak sa 

príslušná položka nepoužije, malo by sa na príslušnom mieste v texte uviesť „Neuplatňuje sa“ alebo 

„Zámerne nepoužité“, spolu s uvedením dôvodu. 

Pokyny pre vypĺňanie kontrolného zoznamu 

Pre kontrolu poslednej verzie LPP vyplňte nasledovný kontrolný zoznam. U jednotlivých bodov 

uvádzajte splnenie danej položky v tvare áno/nie (predposledný stĺpec). U každej položky súčasne 

uvádzajte odkaz na príslušnú stranu LPP, prípadne na číslo prílohy (posledný stĺpec). 
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ČASŤ A – Všeobecne 

Správa a riadenie LPP (ADR.OR.E.005 a ADR.OR.E.010) áno     nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

0.1 Úvod 

0.1.1 

Vyhlásenie, podpísané zodpovedným manažérom, že LPP je v súlade so 

všetkými platnými požiadavkami a podmienkami osvedčenia 

(certifikátu) 

0.1.2 

Vyhlásenie, podpísané zodpovedným manažérom, že LPP obsahuje 

prevádzkové inštrukcie (návody), ktoré musia byť plnené príslušným 

personálom letiska 

0.1.3 Stručný zoznam a popis rôznych častí LPP, ich obsahu a použiteľnosti 

0.1.4 Vysvetlivky, skratky a definície potrebné na používanie LPP 

* 

Systém zmien a revízií  áno     nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

0.2.1 
Detaily o osobe (osobách) zodpovedných za vydávanie zmien 

a vkladanie doplnkov a opráv (revízií) 

0.2.2 
Záznamy o zmenách a opravách (revíziách) s uvedením dátumu 

zaradenia a dátumu účinnosti 

0.2.3 

Vyhlásenie, že ručne písané zmeny a opravy (revízie) nie sú povolené, 

okrem prípadov, ktoré si vyžadujú okamžitú zmenu alebo opravu 

v záujme bezpečnosti (safety) 

0.2.4 
Popis systému pre anotáciu strán alebo odsekov spolu s ich dátumom 

účinnosti 

0.2.5 Zoznam platných strán a odsekov 

0.2.6 Anotácia zmien (ak je to možné v texte, schémach a diagramoch) 

0.2.7 Dočasné opravy 

0.2.8 
Popis systému distribúcie a zoznam subjektov pre distribúciu LPP, jeho 

zmien a opráv (revízií) 

*
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1. Všeobecné informácie áno     nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

1.1 Účel a rozsah LPP 

1.2 Požiadavky zákonov na osvedčenie letiska a LPP v zmysle ADR.OR 

1.3 Podmienky používania letiska jeho užívateľmi 

1.4 

Záväzky prevádzkovateľa letiska; práva príslušného úradu a návod pre 

personál, ako uľahčiť vykonávanie auditov/kontrol zo strany príslušných 

pracovníkov úradu 

*
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ČASŤ B  – SYSTÉM RIADENIA LETISKA, POŽIADAVKY NA 

KVALIFIKÁCIU A VÝCVIK 

2. Popis systému riadenia, vrátane nasledovného (ADR.OR.D.005) áno       nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

2.1 

Organizácia letiska a zodpovednosti - popis organizačnej štruktúry, 

vrátane všeobecného organizačného diagramu s uvedením ďalších 

organizačných článkov (oddelení) a zobrazením vzťahov medzi nimi. 

Mala by sa uviesť línie nadriadenosti a podriadenosti na všetkých 

úrovniach organizačnej štruktúry (napríklad vzťahy medzi oddeleniami 

a sekciami a podobne), vo vzťahu zaistenia bezpečnosti (safety) 

Názvy organizačných zložiek, zodpovednosti a povinnosti (záväzky) 

ostatného personálu prevádzky, údržby, ako aj bezpečnostného/ých 

výborov letísk (safety) a Local Runway Safety Team-u, ich činnosť 

a účasť príslušných úradov 

* 

2.2 Popis systému riadenia bezpečnosti (safety) áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

2.2.1 Pôsobnosť systému riadenia bezpečnosti 

2.2.2 Politika a ciele bezpečnosti 

2.2.3 Zodpovednosť za bezpečnosť a kľúčový bezpečnostný personál 

2.2.4 Postupy riadenia dokumentácie 

2.2.5 
Proces bezpečnostného riadenia rizík, vrátane identifikácie 

nebezpečenstva a systémov posudzovania rizík 

2.2.6 
Monitorovanie implementácie a účinnosti prijatých bezpečnostných 

opatrení a opatrenia na zmiernenie rizík 

2.2.7 Monitorovanie výkonnosti bezpečnosti (safety) 

2.2.8 
Bezpečnostné hlásenia (vrátane hlásení ohrození alebo 

o nebezpečenstve) a vyšetrovanie (ADR.OR.C.030 a ADR.OR.D.030)

2.2.9 Plánovanie reakcií na núdzové udalosti (ADR.OPS.B.005) 

2.2.10 
Riadenie zmien (vrátane organizačných zmien s ohľadom na 

zodpovednosť za bezpečnosť (safety) (ADR.OR.B.040) 

2.2.11 Propagácia bezpečnosti (ADR.OR.D.027) 

2.2.12 Výstupy systému riadenia bezpečnosti 

*
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2.3   Popis kontroly (sledovania) dodržiavania predpisov a súvisiacich postupov 

(ADR.OR.B.050, ADR.OR.D.010 a ADR.OR.D.025) 

áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

* 

2.4 Popis systému riadenia kvality pre poskytovanie leteckých údajov, 

informácií,  aktivít a príslušných postupov, vrátane tých, pre splnenie 

príslušných cieľov bezpečnosti (safety) a bezpečnostnej ochrany 

(ADR.OR.D.007, ADR.OPS.A.005, ADR.OPS.A.010 a ADR.OPS.A.015) 

áno      nie  
Strana 

LPP/príloha 

č. 

* 

2.5  Postupy pre hlásenie a oznamovanie leteckých nehôd, vážnych incidentov 

a udalostí príslušnému úradu. Táto časť musí obsahovať minimálne 

(ADR.OR.C.005 písm.(d), ADR.OR.C.025 a ADR.OR.C.030) 
áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

(a) 
Definíciu leteckej nehody, vážneho incidentu a ich výskytu 

a zodpovednosti všetkých zainteresovaných osôb 

(b) 

Vzory formulárov, ktoré sa majú použiť (alebo kópie samotných 

formulárov), návod na ich vypĺňanie, adresy na ktoré majú byť zaslané 

a časové lehoty na ich zasielanie 

(c) 
Postupy a opatrenia na zabezpečenie dôkazov, vrátane nahrávok, 

záznamov a hlásených udalostí 

* 

2.6  Postupy na zisťovanie užívania alkoholu a psychotropných látok a liečiv 

pracovníkmi na letisku (ADR.OR.C.040 a ADR.OR.C.045) 

áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

*
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2.7   Postupy na:  áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

2.7.1 Plnenie bezpečnostných smerníc 

2.7.2 Reakcie na bezpečnostné problémy 

2.7.3 
Zaobchádzanie s bezpečnostnými odporúčaniami vydanými úradmi 

vyšetrovania bezpečnosti (Letecký a námorný vyšetrovací útvar). 

* 

2.8   Popis metód a postupov pre evidenciu pohybov lietadiel, vrátane pohybu 

a typu lietadla, dátumu letu a počte cestujúcich 

áno       nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

* 

3. Požadovaná kvalifikácia personálu letiska (GM1 ADR.OR.D.015(d)). Okrem

tohto aj postupy týkajúce sa
áno       nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

3.1 Výcvikového programu, ktorý musí obsahovať 

3.1.1 

Stanovenie zodpovednosti, počtu školení, návody, sylaby a nastavenie 

vzdelávacích noriem pre všetkých pracovníkov zainteresovaných na 

prevádzke letiska, udržiavaní záchranných a hasičských služieb a riadení 

letiska, a tých osôb, ktoré sa pohybujú bez sprievodu na pohybovej 

ploche letiska a ďalších prevádzkových plochách letiska 

(ADR.OR.D.017). 

3.1.2 Postupy 

3.1.2.1 Postupy pre výcvik a kontrolu školeného personálu 

3.1.2.2 
Postupy, ktoré sa používajú v prípade, ak personál nedosiahne 

požadované kritériá 

3.1.3 
Popis dokumentácie, ktorá sa má uchovávať, a lehoty uchovávania 

(ADR.OR.D.035) 

3.2 Overenie spôsobilosti programu, vrátane zodpovednosti a počtu  školení 

3.2.1 
Postupy, ktoré sa majú použiť v prípade, ak personál nedosiahne 

požadované kritériá 

3.2.2 
Popis dokumentácie, ktorá sa má uchovávať a lehoty uchovávania 

(ADR.OR.D.035) 
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*



10/19 

ČASŤ C - ÚDAJE O UMIESTNENÍ LETISKA 

4. Popis umiestnenia letiska, najmä nasledovné informácie: áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

4.1 
Poloha letiska s vyznačením vzdialenosti letiska od najbližšieho mesta, 

obce alebo inej osídlenej oblasti 

4.2 

Detailná mapa letiska s vyznačením polohy letiska (údaje o zemepisnej 

šírke a dĺžke) a jeho hraníc (územný obvod letiska), vybavením 

a zariadením letiska, vzťažným bodom letiska, usporiadaním RWY, 

TWY a APN, vizuálnych a nevizuálnych prostriedkov, ukazovateľov 

smeru vetra 

4.3 
Plán letiska s vyznačením polohy zariadení a vybavení letiska, ktoré sa 

nachádzajú mimo hraníc (obvodu) letiska 

4.4 

Popis fyzikálnych charakteristík letiska, nadmorská výška letiska, 

vizuálne a nevizuálne prostriedky, ako aj informácie o vzťažnej teplote 

letiska, únosnosti spevnených letiskových plôch, úrovne požiarnej 

kategórie záchrannej a hasičskej služby na letisku, pozemné zariadenia 

a najvyššie alebo významné prekážky na letisku a v jeho okolí 

4.5 
Popis všetkých výnimiek a odchýlok, porovnateľná úroveň bezpečnosti 

(safety), špeciálne podmienky a prevádzkové obmedzenia 

4.6 Popis druhov leteckej prevádzky, pre ktoré je letisko schválené 

*
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ČASŤ D  – PODROBNOSTI O LETISKU, KTORÉ SA MUSIA PUBLIKOVAŤ 

LETECKOU INFORMAČNOU SLUŽBOU 

5. Informácie a postupy na publikáciu Leteckou informačnou službou áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

5.1 Názov letiska 

5.2 Poloha letiska 

5.3 Zemepisné súradnice vzťažného bodu letiska vo WGS-84 (ETRS) 

5.4 Nadmorská výška letiska a zvlnenie geoidu 

5.5 

Nadmorská výška každého prahu RWY a zvlnenie geoidu, nadmorská 

výška konca RWY, všetkých význačné vyvýšené a znížené body pozdĺž 

RWY a nadmorská výška najvyššieho bodu dotykovej zóny RWY pre 

presné priblíženie 

5.6 Vzťažná teplota letiska 

5.7 Podrobnosti o letiskovom majáku 

5.8 
Meno a adresa prevádzkovateľa letiska a telefónne čísla, na ktorých je 

možné prevádzkovateľa letiska kontaktovať v ktoromkoľvek čase 

* 

6. Rozmery letiska a súvisiace informácie áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

6.1 

RWY – zemepisný smer, označenie, dĺžka, šírka, umiestnenie 

posunutého THR (ak sa používa), pozdĺžny a priečny sklon, druh 

povrchu, kategória RWY a pre RWY na presné priblíženie existenciu 

bezprekážkového priestoru 

6.2 

Vzletový a pristávací pás (STRIP) - dĺžka, šírka a povrch, koncová 

bezpečnostná plocha (RESA), dojazdová dráha (SWY), TWY – 

dĺžka, šírka a druh povrchu, odbavovacia plocha (APN) – druh povrchu 

a umiestnenie stojísk, predpolie (CWY) – dĺžka a pozdĺžny profil 

6.3 

Vizuálne prostriedky na priblíženie, druh približovacieho zariadenia 

(PAPI/APAPI), značenie a osvetlenie RWY, TWY a APN, ostatné 

vizuálne navádzacie a riadiace zariadenia na TWY  a APN (vyčkávacie 

miesta, stop priečky), umiestnenie a druh vizuálneho navádzacieho 

systému na APN (Visual Docking Systems) a dostupnosť záložných 

energetických zariadení pre svetelné prostriedky 

6.4 Umiestnenie bodov na kontrolu VOR 
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6.5 Umiestnenie a označenie štandardných rolovacích trás 

6.6 
Zemepisné súradnice každého THR RWY, príslušných bodov osovej 

čiary na TWY a stojísk na APN 

6.7 

Zemepisné súradnice a nadmorské výšky najvyšších bodov význačných 

prekážok v priestore priblíženia a vzletu, letiskového okruhu 

a v blízkosti letiska (vo forme mapy) 

6.8 
Typy vozoviek (druh povrchu) a ich únosnosť stanovená metódou ACN-

PCN 

6.9 Body na APN určené na kontrolu výškomera a ich nadmorská výška 

6.10 Vyhlásené dĺžky RWY (TORA, TODA, ASDA, LDA) 

6.11 

Podrobné  kontaktné informácie (telefón, telex, fax a e-mailové adresy) 

na príslušné osoby zodpovedné za vykonávanie postupov v prípade 

odstraňovania lietadiel neschopných pohybu, informácie o možnostiach 

odstránenia /odtiahnutia lietadla, informácia o najväčšom type lietadla, 

ktoré je schopné letisko odtiahnuť/odstrániť 

6.12 

Záchranná hasičská služba na letisku - úroveň poskytovanej požiarnej 

ochrany, kategória, typy a množstvo hasiacich látok bežne dostupných 

na letisku 

6.13 
Výnimky alebo odchýlky od platných požiadaviek, prípadne ELOS, SC 

alebo DAAD 

*
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ČASŤ E – PODROBNOSTI O PREVÁDZKOVÝCH POSTUPOCH NA 

LETISKU, JEHO VYBAVENÍ A OPATRENÍ NA ZAISTENIE 

BEZPEČNOSTI 

7. Oznamovacie povinnosti na letisku áno     nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

7.1 

Opatrenia a postupy na oznamovanie zmien o údajoch letiska, uvedených 

v AIP SR a postupoch na vydávanie správ NOTAM, vrátane 

oznamovania zmien príslušnému úradu, a zaznamenávania 

oznamovaných zmien 

7.2 
Postupy a časové požiadavky na vykonávanie prehľadu nad leteckými 

údajmi, vrátane oblastí dozoru 

* 

8. Postupy pre prístup na pohybové plochy letiska (ADR.OPS.B.015

a ADR.OPS.C.010)
áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

8.1 Koordinácia a spolupráca s bezpečnostnými agentúrami (zložkami) 

8.2 
Postupy na zabránenie neoprávneného vstupu osôb a vjazdu vozidiel na 

pohybové plochy letiska 

* 

9. Postupy na vykonávanie kontrol, hodnotenia a oznamovania informácií

o stave pohybových plôch a prevádzkových plôch letiska a zariadení letiska

(vrátane merania a posudzovania charakteristík trenia na RWY a merania 

hĺbky vody na RWY) (ADR.OPS.B.015 a ADR.OPS.C.005) 

áno     nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

9.1 
Postupy a prostriedky na komunikáciu s letovými prevádzkovými 

službami počas vykonávania kontrol 

9.2 Kontrolný zoznam, denník a udržiavanie záznamov 

9.3 
Časové intervaly vykonávania kontrol a časy kontrol; oznamovanie 

výsledkov kontrol a prijímanie následných nápravných opatrení 

*



14/19 

10. Postupy na vykonávanie kontrol a bežnej ako aj núdzovej údržby

vizuálnych a nevizuálnych zariadení a letiskových elektrických systémov

(ADR.OPS.B.065)
 áno     nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

10.1 Kontrolný listy, denník a udržiavanie záznamov 

10.2 
Časové intervaly vykonávania kontrol a časy kontrol; oznamovanie 

výsledkov kontrol a prijímanie následných nápravných opatrení 

* 

11. Návody (inštrukcie) na prevádzku, údržbu a opravu, servisné informácie,

návody na riešenie problémov a postupy na kontrolu zariadení letiska

áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

* 

12. Postupy áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

12.1 

Na údržbu pohybových plôch letiska, vrátane spevnených plôch, 

nespevnených RWY a TWY; RWY a ich vzletových a pristávacích 

pásov a kanalizačnej a odvodňovacej siete letiska 

12.2 Preťažovanie plôch prevádzkou veľkých lietadiel 

* 

13. Postupy na práce na letisku (ADR.OPS.B.070) áno     nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

13.1 
Postupy na koordináciu, plánovanie a vykonávanie konštrukčných 

a údržbových prác 

13.2 
Postupy a prostriedky na komunikáciu s letovými prevádzkovými 

službami počas vykonávania takýchto prác 

*

janusicova
Odtlačok



15/19 

14. Postupy pre riadenie prevádzky na APN letiska áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

14.1 
Postupy na odovzdávanie riadenia lietadla medzi letovými 

prevádzkovými službami a službou riadenia prevádzky na APN 

14.2 Postupy na prideľovanie stojísk na APN jednotlivým lietadlám 

14.3 Postupy na štartovanie motorov lietadiel a vytláčanie lietadiel 

14.4 Postupy na navádzanie lietadiel a službu Follow-me 

*
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15. Postupy na riadenie bezpečnosti prevádzky na APN letiska áno     nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

15.1 
Postupy na ochranu pred účinkami prúdu výtokových plynov z motorov 

lietadiel 

15.2 
Postupy presadzovania bezpečnostných opatrení počas plnenia lietadiel 

leteckými pohonnými látkami 

15.3 

Postupy na zabránenie výskytu nebezpečných cudzích zvyškov na 

pohybových plochách letiska, vrátane postupov na čistenie/zametanie 

týchto plôch 

15.4 
Monitorovanie činnosti personálu na APN s postupmi na riadenie 

bezpečnosti na APN 

* 

16. Postupy na riadenie prevádzky vozidiel na alebo v blízkosti pohybových

plôch letiska, vrátane pravidiel prevádzky vozidiel a pohybu osôb na

pohybových plochách, obmedzenia rýchlosti, uplatňovanie pravidla

prednosti pravej ruky, postupy na vydávanie povolení na vedenie vozidiel

na letisku a prostriedky na presadzovanie stanovených pravidiel

(ADR.OPS.B.025 a ADR.OPS.B.080)

áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

* 

17. Postupy na riadenie rizík voľne žijúcich živočíchov, vrátane posudzovania

rizík a prijímaných opatrení, na implementáciu programu riadenia rizík

voľne žijúcich živočíchov a zverejňovanie príslušných informácií leteckej

informačnej službe; formulár na evidenciu stretu lietadiel s vtákmi a voľne

žijúcimi živočíchmi (ADR.OPS.B.020)

áno     nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

*
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18. Postupy áno    nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

18.1 

Riadenia a monitorovania prekážok vnútri a mimo hraníc letiska 

(územný obvod letiska) a oznamovania druhu a umiestnenia prekážok 

príslušnému úradu a následný postup na pridanie alebo prípadné 

odstránenie prekážky, vrátane postupu publikácie prekážky leteckou 

informačnou službou (ADR.OPS.B.075 a ADR.OPS.B.080) 

18.2 
Monitorovania a zmierňovania nebezpečenstva, vyplývajúceho z ľudskej 

činnosti a využívania pozemkov na letisku alebo v jeho okolí 

18.3 

Príslušné kontrolné listy, denníky a evidencia kontrol, časové intervaly 

vykonávania kontrol a časy kontrol; oznamovanie výsledkov kontrol 

a prijímanie následných nápravných opatrení 

* 

19. Núdzový plán letiska (ADR.OPS.B.005)  áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

19.1 Postupy na riešenie núdzových situácií na letisku alebo v jeho okolí 

19.2 
Preskúšavanie zariadení a vybavení letiska, používaných v prípade 

núdzových situácií, vrátane stanovenia intervalu ich kontroly 

19.3 
Postupy na vykonávanie nácvikov a previerok núdzového plánu, vrátane 

stanovenia intervalu ich vykonania 

* 

20. Záchranná a hasičská služba, vrátane popisu príslušných zariadení,

vybavenia, personálu a postupov na plnenie požiadaviek hasičskej služby

(ADR.OPS.B.010)

 áno     nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

* 

21. Plán odstraňovania alebo odtiahnutia lietadiel neschopných pohybu,

vrátane príslušných dohôd, zariadení a postupov na ich realizáciu

áno       nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

*



18/19 

22. Postupy pre zaistenie bezpečnej obsluhy a skladovania pohonných látok

a nebezpečného tovaru na letisku, vrátane
áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

22.1 

zariadení, vybavení, skladovacích priestorov, priestorov pre dodávku, 

opatrení na bezpečnú dodávku a výdaj látok a obsluhu príslušných 

zariadení (ADR.OR.D.020) 

22.2 

postupov na zaistenie kvality a správnej špecifikácie leteckých 

pohonných látok; postupov na vykonávanie auditov, vrátane intervalov 

ich vykonávania, spracovania kontrolných listov, vzorkovania paliva 

a vedenia záznamov (ADR.OPS.B.055) 

* 

23. Letecká prevádzka za podmienok malých hodnôt dohľadností: popis

prevádzkových postupov, koordinácie s letovými prevádzkovými službami

a riadením pohybu na APN, štandardných rolovacích trás, riadenia

činností a opatrenia na ich elimináciu, oznamovanie dráhovej dohľadnosti

(RVR) (ADR.OPS.B.045)

áno     nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

* 

24. Postupy pre zabezpečenie zimnej prevádzky, vrátane snehového plánu

a postupov pre jeho vykonanie ako aj popis dostupných prostriedkov

a prehľad príslušných zmlúv (ADR.OPS.B.035)

áno       nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

* 

25. Postupy na prevádzku za nepriaznivých poveternostných podmienok

(ADR.OPS.B.050) áno       nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

*
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26. Postupy pre zabezpečenie leteckej prevádzky v noci (ADR.OPS.B.040)

áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

* 

27. Postupy pre ochranu radarov a ostatných navigačných prostriedkov,

riadenie činnosti a pozemnej údržby v blízkosti inštalácie týchto zariadení

áno     nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

* 

28. Postupy pre prevádzku lietadiel vyššieho kódového písmena ako je pre

letisko stanovené, vrátane stanovenia rolovacích trás (ADR.OPS.B.090)

 áno      nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

* 

29. Postupy a opatrenia na prevenciu požiaru na letisku (ADR.OR.C.040)

áno     nie 

Strana 

LPP/príloha 

č. 

*
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