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Č.p. 10262/2020/RLET-0001/15044/IM 
Bratislava 16.04.2020 

       

  

 

UDELENIE VÝNIMKY 

 

 

 Dopravný úrad ako príslušný orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa ustanovenia 

§ 48 ods. 1 písm. y) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením bodu 1. Článku 

71 „Ustanovenia o flexibilite“, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 

2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej 

únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)  

č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 [ďalej v texte len ako 

„nariadenie (EÚ) 2018/1139“] a z dôvodu mimoriadnej situácie hrozby šírenia koronavírusu SARS 

– CoV - 2 na území Slovenskej republiky, z úradnej moci: 

   

 udeľuje výnimku  

prevádzkovateľom letísk, ktorí sú osvedčení podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139, 

 

kapitoly III, Oddiel IV, Článok 36 písm. a) až g) z postupov pre zachovanie platnosti osvedčení pre 

letiská, ktoré sa týkajú školení vlastných zamestnancov prevádzkovateľov letísk a externých 

spoločností, prípadne školení, pri ktorých je nevyhnutné vycestovať do zahraničia, a to 

v nasledovnom rozsahu:  

 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 139/2014 
z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa 

letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, vrátane jeho 

prijateľných spôsobov dosiahnutia súladu (AMC) a poradenských materiálov (GM) 
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ADR.OR.D.005 Systém riadenia 

vrátane 

AMC1 ADR.OR.D.005 (b) (5) 

AMC1 ADR.OR.D.005 (b) (8) 

AMC1 ADR.OR.D.005 (b) (11) ods. c). 

 

 

 

 

 

 

ADR.OR.D.015 písm. f). 
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ADR.OR.D.017 Výcvikový program a program 

preskúšania odbornej spôsobilosti 

vrátane 

GM1 ADR.OR.D.017 (a);(b) 

GM1 ADR.OR.D.017 (c) 

 

 

 

 

 

 

Platnosť všetkých školení pre 

potreby zaisťovania oblastí 

súvisiacich s uvedenými 

ustanoveniami je predĺžená do 

15.12.2020. 

AMC1 ADR.OPS.B.005 (c) ods. a) 

GM1 ADR.OPS.B.005 (c) Núdzové/ pohotovostné 

plánovanie letiska 

ADR.OPS.B.010 Záchranné a hasičské služby  

vrátane  

GM1 ADR.OPS.B.010 (a) (3) 

AMC1 ADR.OPS.B.010 (b); (c) 

AMC2 ADR.OPS.B.010 (b); (c) 

AMC3 ADR.OPS.B.010 (b); (c) 

GM1 ADR.OPS.B.010 (b); (c) 

GM2 ADR.OPS.B.010 (b); (c) 

GM1 ADR.OPS.B.010 (c) 

ADR.OPS.B.025 Prevádzka vozidiel 

 

Dopravný úrad udelil výnimky z hore uvedených ustanovení postupov zachovávania platnosti 

osvedčení letísk vydaných Dopravným úradom, ktoré sa týkajú školení zamestnancov 

prevádzkovateľov letísk, externých spoločností, prípadne školení, pri ktorých je nevyhnutné 

vycestovať do zahraničia, a to na obdobie do 15.12.2020.  

 

Dopravný úrad postupoval ex offo, teda z úradnej moci z dôvodu mimoriadnej situácie hrozby šírenia 

koronavírusu SARS – CoV - 2 na území Slovenskej republiky a udelil výnimky pre prevádzkovateľov 

letísk osvedčených podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139, ktorí sú uvedení v rozdeľovníku tejto výnimky.  

 

 

 

Ing. Ivan Hasiček 

riaditeľ 

divízia civilného letectva 

 

Elektronicky sa doručí (rozdeľovník): 

- Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS), P. O. Box 160, 823 11 Bratislava 

216, IČO: 35 884 916,  

- Letisko Košice – Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice, IČO: 36 579 343,  

- Letisko Sliač a. s., Letisko Sliač, 962 31 Sliač, IČO: 36 633 283, 

- Letisko Poprad - Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad, IČO: 35 912 651, 

- Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, Piešťany 921 01, IČO: 36 266 906. 

 

Zverejní sa: 

- na webovom sídle Dopravného úradu (www.nsat.sk) 

 

Zakladá sa: 

- do spisu č. 10262/2020/RLET, Dopravný úrad, divízia civilného letectva, sekcia leteckých 

navigačných služieb a letísk, odbor letísk a stavieb  
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