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PROGRAM BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY OPRÁVNENÉHO DODÁVATEĽA 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 

 

Zoznam právnych noriem 

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); 
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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 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); 
 
Aviation Security Manual (Doc 8973 - Restricted); 
 
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). 

1. DEFINÍCIE A SKRATKY 

 

Definícia pojmov bezpečnostnej ochrany civilného letectva v súlade  s nariadením  EPaR 
(ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov v platnom znení a uvedenie skratiek 
používaných v programe bezpečnostnej ochrany 

2. PREDMET ČINNOSTI  Predmet činnosti oprávneného dodávateľa  

3. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA  

SPOLOČNOSTI  

Obchodné meno, právna forma, sídlo, predmet činností, adresa prevádzky (ak je iná ako 

sídlo obchodnej spoločnosti) údaje o spoločníkoch (mená a kontakty) 

  Organizačná schéma  (grafické znázornenie) 

4. PREVENTÍVNE OPATRENIA BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY 

DODÁVKY POTREBNÉ POČAS LETU 

 

 

Bod 8. PRÍLOHY I nariadenia EPaR (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov 

v platnom znení 

Bod 8.0. nariadenia (EÚ) č. 2015/1998 - Všeobecné ustanovenia  

Bod 8.1. nariadenia (EÚ) č. 2015/1998 - Kontroly bezpečnostnej ochrany  

Kontroly bezpečnostnej ochrany - Všeobecné ustanovenia  
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Detekčná kontrola  

Schválenie oprávneného dodávateľa  

Ustanovenie známeho dodávateľa (ak sa aplikuje) 

Bod 8.2. nariadenia (EÚ) č. 2015/1998 - Ochrana dodávok potrebných počas letu; 

Bod 8.3. nariadenia (EÚ) č. 2015/1998 - Dodatočné bezpečnostné opatrenia pre 

dodávky tekutín, aerosólov a gélov (LAG) a dokázateľne neporušených bezpečnostných 

tašiek (STEB) potrebných počas letu  

5. KONKRÉTNE PODMIENKY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY 

DODÁVOK POTREBNÝCH POČAS LETU 

Interné smernice, príkazy týkajúce sa prevádzky, vstupného režimu, dodávok materiálu, 

postupov a spôsobov pečatenia vozidla, prepravy dodávok potrebných počas letu a pod.  

V tejto časti PBO je možné uviesť ISO 9001 - Systém manažmentu kvality, ak je 

v spoločnosti zavedený tento referenčný model pre nastavenie základných riadiacich 

procesov, ktoré pomáhajú neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných výrobkov alebo 

služieb a spokojnosť zákazníka 

6. PRIJÍMANIE A ODBORNÁ PRÍPRAVA ZAMESTNANCOV Bod 11. PRÍLOHY I nariadenia EPaR (ES) č. 300/2008 a jeho vykonávacích aktov v platnom 

znení 

Bod 11.0. nariadenia (EÚ) 2015/1998 - Všeobecné ustanovenia 

Bod 11.1. nariadenia (EÚ) 2015/1998 - Prijímanie zamestnancov 

Bod 11.2. nariadenia (EÚ) č. 2015/1998 - Odborná príprava 

Bod 11.2.1. nariadenia (EÚ) č. 2015/1998 - Všeobecné povinnosti v rámci odbornej 

prípravy 

Bod 11.2.2. nariadenia (EÚ) č. 2015/1998 - Základná odborná príprava  

Bod 11.2.5. nariadenia (EÚ) č. 2015/1998  - Osobitná odborná príprava určená pre osoby, 

ktoré majú všeobecnú zodpovednosť na vnútroštátnej alebo miestnej úrovni za 

zabezpečenie toho, aby program bezpečnostnej ochrany a jeho vykonávanie spĺňali 

všetky právne predpisy (manažéri bezpečnostnej ochrany) 

Bod 11.2.3.10.  nariadenia (EÚ) č. 2015/1998  - Osoby, ktoré vykonávajú iné kontroly 

bezpečnostnej ochrany poštových zásielok a materiálov leteckého dopravcu, dodávok 

potrebných počas letu a letiskových dodávok, ako sú detekčné kontroly 

Bod 11.2.6. nariadenia (EÚ) č. 2015/1998  - Odborná príprava iných osôb, ako sú 

cestujúci, vyžadujúcich nesprevádzaný vstup do vyhradených bezpečnostných priestorov 
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Bod 11.2.7. nariadenia (EÚ) č. 2015/1998 - Odborná príprava osôb, ktoré musia byť 

všeobecne informované o bezpečnostnej ochrane 

Bod 11.4. nariadenia (EÚ) č. 2015/1998 - Opakovaná odborná príprava 

7. KONTROLA KVALITY BEZPEČNOSTNEJ OCHRANY Cieľ kontroly kvality 

Systém kontroly kvality  

Plánovanie kontrolných aktivít 

Formy monitorovania 

Náprava nedostatkov (akčný plán kompenzačných/nápravných opatrení)  

NQCP a nariadenie (EÚ) č. 18/2010  

8. LOKÁLNE POSTUPY (ak sa aplikujú) 

9. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ 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 

10. POSÚDENIE RIZIKA, ALTERNATÍVNE BEZPEČNOSTNÉ 

POSTUPY, OPATRENIA A OSOBITNÉ POSTUPY 

(ak sa aplikujú) 

11. PRÍLOHY  Vyhlásenie o záväzkoch  
Plán a umiestnenie prevádzky  
Zoznam zakázaných predmetov  
Vzor plomby na pečatenie vozidiel/palubných kontajnerov  
Menovanie manažéra bezpečnostnej ochrany  
Rozhodnutie Dopravného úradu o spoľahlivosti osoby 
Certifikát o úspešnom absolvovaní (opakovanej) odbornej prípravy manažéra 
bezpečnostnej ochrany a/alebo inej úspešne absolvovanej (opakovanej) odbornej 
príprave  
Formulár ročného plánu kontroly kvality bezpečnostnej ochrany civilného letectva  
Formulár kontrolného listu o vnútornej kontrole kvality bezpečnostnej ochrany civilného 
letectva 
Akčný plán kompenzačných/nápravných opatrení 
Zoznam vodičov a motorových vozidiel určených na dopravu dodávok potrebných počas 
letu 
Formulár na prepravu dodávok potrebných počas letu  
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Kontrolný list bezpečnostnej prehliadky prevádzkových priestorov 
Vzor identifikačnej karty pracovníka dodávateľa dodávok potrebných počas letu  
Vzor dodacieho listu (ak sa aplikuje) 

 


