
       

PROGRAM BEZPEČNOTNEJ OCHRANY LETÍSK V SÚLADE S NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 300/2008  

O SPOLOČNÝCH PRAVIDLÁCH V OBLASTI BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY CIVILNÉHO LETECTVA A O ZRUŠENÍ NARIADENIA (ES) č. 2320/2002 

a jeho vykonávacích aktov v platnom znení 

 

Číslo kapitoly Názov kapitoly Obsah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VŠEOBECNÁ ČASŤ  Pokyny pre používanie programu bezpečnostnej ochrany 
Cieľ programu bezpečnostnej ochrany  
Zoznam platných strán  
Zoznam zmien 
Záznamy o schválení  
Definície a použité skratky 
Zoznam právnych noriem 
 
Definícia pojmov bezpečnostnej ochrany civilného letectva v súlade  s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov v platnom 
znení a uvedenie skratiek v programe bezpečnostnej ochrany   
 
Zoznam právnych noriem 
Annex 17 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve; 
 
Aviation Security Manual (Doc 8973 - Restricted); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 o spoločných pravidlách v 
oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 
(nariadenie EPaR (ES) č. 300/2008); 
 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998, ktorým sa stanovujú podrobné  
oparenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany  
letectva v platnom znení (nariadenie (EÚ) 2015/1998); 
  
Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2015) 8005, ktorým sa stanovujú podrobné 
opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva 



       

obsahujúcich informácie uvedené v článku 18 písm. a) nariadenia (ES) č. 300/2008 v znení 
zmien a doplnkov (Restricted) (rozhodnutie C(2015) 8005); 
 
Nariadenie Komisie (ES) č. 272/2009, ktorým sa dopĺňajú spoločné základné pravidlá 
bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe  k nariadeniu Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (nariadenie EPaR (ES) č. 272/2009); 
 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 376/2014 o ohlasovaní udalostí, ich 
analýze a na ne nadväzujúcich opatreniach v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 996/2010 a ktorým sa zrušuje smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES a nariadenia Komisie (ES) č. 1321/2007 a (ES) 
č. 1330/2007 (nariadenie EPaR (EÚ) č. 376/2014); 
 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 18/2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokiaľ ide o špecifikácie národných programov 
kontroly kvality v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva (nariadenie (EÚ)  
18/2010); 
 
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1254/2009, ktorým sa umožňuje členským štátom výnimka zo 
spoločných základných noriem v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva 
a prijímanie alternatívnych bezpečnostných opatrení (nariadenie (EÚ) 1254/2009) 
 
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
 
Národný program ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania 
(NCASP);  
 
Národný program kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva  (NQCP) 

ČASŤ A 
 

INFORMÁCIE O 
PREVÁDZKOVATEĽOVI LETISKA 
 
 
 

Základné informácie o letisku (typ letiska/povolený druh prevádzky, lokalizácia letiska) 
Organizačná schéma (grafické znázornenie) 
Menovanie manažéra bezpečnostnej ochrany 
Právny rámec: najmä nariadenie EPaR (ES) č. 300/2008, nariadenie (EÚ) 2015/1998, 
rozhodnutie C(2015) 8005, Doc 8973, letecký zákon a NCASP 



       

POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETISKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ 
VÝBOR (LBV) 
 
 
OPIS ČINNOSTI LETISKA 

Osoby zodpovedné za bezpečnostnú ochranu letiska (mená a kontakty) 
Bezpečnostné orgány pre dohľad nad uplatňovaním bezpečnostných opatrení 
Zodpovednosť prevádzkovateľa letiska 
Koordinačné postupy pre právnické a fyzické osoby zúčastnené na prevádzkovaní letiska 
a užívateľov letiska 
Dohľad nad verejnou časťou letiska  
Dohľad nad prevádzkovými plochami 
Zaobchádzanie so zbraňami, podozrivými predmetmi alebo výbušnými látkami pri ich 
odhalení  
Povinnosti osôb zúčastnených na leteckej doprave  
 
Kompetencie LBV  
Členovia LBV – organizačná štruktúra LBV a ich povinnosti 
Právny rámec: najmä letecký zákon a NCASP 
 
Prevádzka letiska 
Podmienky využitia letiska 
Letecké činnosti vykonávané na letisku 

ČASŤ B 
 

PREVENTÍVNE OPATRENIA 
BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY 

BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA 
LETISKA 

Všeobecné ustanovenia 
Požiadavky na projektovanie letiska 
Kontrola vstupu 
Dohľad, hliadky a iné fyzické kontroly  
Zakázané predmety 
Kybernetická bezpečnosť 
Právny rámec: najmä nariadenie EPaR (ES) č. 300/2008, nariadenie (EÚ) 2015/1998, 
rozhodnutie C(2015) 8005, letecký zákon a NCASP 

 BEZPEČNOSTNÁ OCHRANA 
LIETADLA 

Bezpečnostná prehliadka lietadla  (ak sa aplikuje) 
Ochrana lietadla (ak sa aplikuje) 
Právny rámec: najmä nariadenie EPaR (ES) č. 300/2008, nariadenie (EÚ) 2015/1998, 
rozhodnutie C(2015)8005 a NCASP 

 PRIJÍMANIE A VÝCVIK 
ZAMESTNANCOV 

Previerka osoby   
Základná odborná príprava 
Opakovaná odborná príprava 



       

Právny rámec: najmä nariadenie EPaR (ES) č. 300/2008, nariadenie (EÚ) 2015/1998, 
letecký zákon a NCASP 

 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ  Právny rámec: vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1583, ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/1998, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na 
vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva, pokiaľ ide 
o opatrenia kybernetickej bezpečnosti a NCASP 

ČASŤ C KONTROLA KVALITY 
BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ 

Cieľ kontroly kvality;  
Systém kontroly kvality;  
Plánovanie kontrolných aktivít;  
Formy monitorovania; 
Náprava nedostatkov (akčný plán kompenzačných/nápravných opatrení) 
Právny rámec: najmä NQCP, letecký zákon a nariadenie (EÚ) 18/2010 

ČASŤ D KRÍZOVÉ PLÁNOVANIE Ohlasovanie a podávanie správ 
Právny rámec: najmä nariadenie (EÚ) 376/2014, nariadenie (EÚ) 2015/1018 a NCASP  

ČASŤ E 
 

LOKÁLNE POSTUPY A POSÚDENIE 
RIZIKA 

Miestne posúdenie rizika 
Údaje o letisku 
Dohľad, hliadky a iné fyzické kontroly 
Právny rámec: najmä Doc 8973 (Restricted), nariadenie EPaR (ES) č. 300/2008, nariadenie 
(EÚ) 1254/2009, nariadenie (EÚ) 2015/1998, rozhodnutie C(2015) 8005 a NCASP  

PRÍLOHY  Plán letiska s vyznačením hraníc  
Menovanie  manažéra bezpečnostnej ochrany 
Rozhodnutie Dopravného úradu o spoľahlivosti osoby 
Certifikát o úspešnom absolvovaní (opakovanej) odbornej prípravy manažéra 
bezpečnostnej ochrany a inej úspešne absolvovanej (opakovanej) odbornej príprave 
Zoznam zakázaných predmetov  
Vzor povolenia vstupu – letová časť (ak nie je uvedené v texte) 
Vzor povolenia vjazdu – letová časť (ak nie je uvedené v textu) 
Formulár vnútornej kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva 
Formulár ročného plánu kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva 
Akčný plán kompenzačných/nápravných opatrení 

 


