
Dopravný úrad, divízia civilného letectva, ako príslušný orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa ustanovenia § 34a 

ods. 5 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov posudzuje spoľahlivosť osôb vykonaním rozšírenej (posilnenej) alebo štandardnej previerky osoby. 

 

 
 Podľa bodu 11.1.1. prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1998 rozšírenú (posilnenú) previerku osoby 

musia úspešne absolvovať: 

a) osoby, ktoré sa prijímajú do zamestnania, aby vykonávali detekčné kontroly, kontroly vstupu alebo iné kontroly 

bezpečnostnej ochrany vo vyhradenom bezpečnostnom priestore, alebo aby boli za ich vykonávanie zodpovedné; 

b) 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) - uplatňuje 

sa od 1. januára 2023.  

 

Pred uvedeným dátumom musia tieto osoby absolvovať rozšírenú (posilnenú) alebo štandardnú previerku osoby buď 

v súlade s bodom 1.2.3.1. prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1998, alebo podľa určenia príslušného 

orgánu v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi predpismi.1  

c) inštruktori uvedení v kapitole 11.5 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1998; 

d) overovatelia bezpečnostnej ochrany letectva EÚ uvedení v kapitole 11.6. prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie 

(EÚ) 2015/1998. 

Podľa bodu 1.2.3.1. prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1998 sa identifikačný preukaz člena 

posádky, ktorý je zamestnancom leteckého dopravcu Únie, a letiskový identifikačný preukaz môžu vydávať len osobám, 

pri ktorých to vyžadujú prevádzkové potreby a ktoré úspešne absolvovali posilnenú previerku osoby v súlade s bodom 

11.1.3. prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1998. 

Podľa bodu 11.1.2. prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1998 štandardnú previerku osoby musia 

úspešne absolvovať2: 

a) osoby, ktoré sa prijímajú do zamestnania, aby vykonávali detekčné kontroly, kontroly vstupu alebo iné kontroly 

bezpečnostnej ochrany v inom ako vo vyhradenom bezpečnostnom priestore, alebo aby boli za ich vykonávanie 

zodpovedné; 

b) osoby, ktoré majú nesprevádzaný prístup k leteckému nákladu a poštovým zásielkam, k poštovým zásielkam 

a materiálom leteckého dopravcu, dodávkam potrebným počas letu a letiskovým dodávkam, pri ktorých sa vykonali 

požadované bezpečnostné kontroly; 

c) osoby, ktoré majú práva administrátora alebo neobmedzený prístup bez dozoru ku kritickým systémom 

informačných a komunikačných technológií a k údajom používaným na účely bezpečnostnej ochrany civilného letectva 

opísané v bode 1.7.1. prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1998 v súlade s vnútroštátnym programom 

bezpečnostnej ochrany letectva, alebo boli inak identifikované v posúdení rizika podľa bodu 1.7.3. prílohy k 

vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1998. 

 

Pokiaľ nie je v tomto nariadení stanovené inak, príslušný orgán v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi určuje, či je 

potrebné absolvovať rozšírenú alebo štandardnú previerku osoby. 
 

 

Vysvetlivky k znakom nachádzajúcim sa v ľavom hornom rohu  

ROZHODNUTIA o spoľahlivosti osoby vydaného Dopravným úradom 

Č. p.: 17559/2022/OBOCL-10/LF/S 

Č. p.: 17559/2022/OBOCL-10/LF/R 

17559  označenie čísla spisu v registratúre 

2022   rok vydania rozhodnutia 

OBOCL   odbor bezpečnostnej ochrany civilného letectva 

10   označenie poradového čísla záznamu v spise 

LF   označenie iniciálov zamestnanca, ktorý rozhodnutie vydal 

S  označenie typu previerky osoby - štandardná (opakovanie previerky v pravidelných najviac 3-ročných 

intervaloch) 

R označenie typu previerky osoby - rozšírená (posilnená) (opakovanie previerky v pravidelných najviac 12-

mesačných intervaloch) 

 

                                                           
1 Bod 6.11.1.10. Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania v platnom znení znie: „Osoba 

podľa bodu 11.1.1. prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998, držiteľ identifikačného preukazu posádky podľa bodu 1.2.3. prílohy 

k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998 a držiteľ letiskového identifikačného preukazu podľa bodu 1.2.3. prílohy k vykonávaciemu 
nariadeniu (EÚ) 2015/1998 a manažér bezpečnostnej ochrany musí na výkon svojej činnosti v civilnom letectve úspešne absolvovať rozšírenú 

previerku osoby podľa bodu 11.1.3. prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998 zohľadňujúc bod 11.1.7. písm. b) prílohy k 

vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998 vrátane posúdenia bezúhonnosti podľa zákona č. 143/1998 Z. z.“. 
2 Bod 6.11.1.11. Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania v platnom znení znie: „Osoba 

podľa bodu 11.1.2. prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998 musí na výkon svojej činnosti v civilnom letectve úspešne absolvovať 

štandardnú previerku osoby podľa bodu 11.1.4. prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998 zohľadňujúc bod 11.1.7. písm. b) prílohy 
k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/1998 vrátane posúdenia bezúhonnosti podľa zákona č. 143/1998 Z. z.“. 


