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Systém manažmentu bezpečnosti

Priamo obsiahnutý v prílohách:

1    Spôsobilosť leteckého personálu
6    Prevádzka lietadiel
8    Letová spôsobilosť
11  Letové prevádzkové služby
13  Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov
14  Letiská
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Smernice a nariadenia 
Európskeho spoločenstva



Smernice a nariadenia 
Európskeho spoločenstva

Základné a rámcové nariadenia 
vydávané EP a R

Vykonávacie predpisy 
vydávané  Komisiou



NARIADENIE RADY (EHS) 
č. 3922/91

zo 16. decembra 1991
o harmonizácii technických 
požiadaviek a správnych 
postupov v oblasti civilného 
letectva

Smernice a nariadenia 
Európskeho spoločenstva



PRÍLOHA III
Spoločné technické požiadavky a 
administratívne postupy uplatňované 
v obchodnej leteckej doprave

OPS 1: Obchodná letecká doprava 
(letúny)

NARIADENIE RADY (EHS) 
č. 3922/91



OPS 1.037
Program prevencie nehôd a 

bezpečnosti letov

a) Prevádzkovateľ stanoví a vedie program
prevencie nehôd a bezpečnosti letov, ktorý
môže byť integrovaný so systémom kvality

OPS 1: Obchodná letecká doprava 



NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY 

(ES) č. 216/2008
z 20. februára 2008

o spoločných pravidlách v oblasti 
civilného letectva a o zriadení 
Európskej agentúry pre
bezpečnosť letectva, ktorým sa 
zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, 
nariadenie (ES) č. 1592/2002
a smernica 2004/36/ES



Spoločenstvo by malo v súlade s normami a 
odporúčanými postupmi Chicagského dohovoru 
ustanoviť základné požiadavky na výrobky, 
súčasti a zariadenia leteckej techniky, na osoby 
a organizácie, ktoré sa podieľajú na prevádzke 
lietadiel, a na osoby, ktoré sa podieľajú na 
výcviku a zdravotných prehliadkach pilotov, a 
výrobky, ktoré sa pri nich využívajú. Komisia by 
mala byť poverená vypracovaním potrebných 
vykonávacích predpisov.

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY 

(ES) č. 216/2008



Článok 15
Informačná sieť

1. Komisia, agentúra a národné letecké úrady
si vymieňajú akékoľvek informácie, ktoré majú
k dispozícii v súvislosti s uplatňovaním tohto
nariadenia a jeho vykonávacích predpisov. Na
prístup k týmto informáciám sú oprávnené
subjekty poverené vyšetrovaním nehôd a
incidentov v civilnom letectve alebo analýzou
ich výskytu.

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY 

(ES) č. 216/2008



NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY 

(ES) č. 216/2008

Článok 16
Ochrana zdroja informácií

1. Ak informácie uvedené v článku 15 ods. 1
poskytne fyzická osoba Komisii alebo agentúre
dobrovoľne, zdroj takýchto informácií sa
nesmie prezradiť. Pri poskytnutí informácií
vnútroštátnemu orgánu sa zdroj takýchto
informácií chráni v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi.



NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY 

(ES) č. 216/2008 

je tzv. 

„Základným nariadením“,

ktoré má sedem príloh:



PRÍLOHA I
Základné požiadavky letovej spôsobilosti uvedené v článku 5

PRÍLOHA II
Lietadlá uvedené v článku 4 ods. 4

PRÍLOHA III
Základné požiadavky na postup pri udeľovaní preukazov 
spôsobilosti pilotom uvedené v článku 7

PRÍLOHA IV
Základné požiadavky na letovú prevádzku uvedenú v článku 8

PRÍLOHA V
Kritériá pre oprávnené subjekty uvedené v článku 13 (ďalej len 
„oprávnený  subjekt“ alebo „subjekt

PRÍLOHA Va
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA LETISKÁ

PRÍLOHA Vb
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ATM/ANS A RIADIACICH LETOVEJ
PREVÁDZKY



NARIADENIE KOMISIE (ES) 
č. 2042/2003

z 20. novembra 2003
o zachovaní letovej spôsobilosti 
lietadiel a leteckých výrobkov, častí 
a zariadení a o schvaľovaní
organizácií a personálu zapojených 
do týchto činností



Časť 145 obsahuje prvky SMB:

•Politika bezpečnosti
•Hlásenie udalostí
•Zavedenie kultúry bezpečnosti

Nepokrýva však všetky oblasti SMB, tak ako je 
to požadované podľa ICAO (Annex 6, 8)

PRÍLOHA  II  (Časť - 145)



PRÍLOHA  II  (Časť - 145)

145.A.65 Politika bezpečnosti a kvality,
postupy údržby a systém kvality

a) Organizácia musí stanoviť politiku
bezpečnosti a kvality organizácie, ktorá sa
začlení do príručky organizácie podľa 145.A.70.



Nariadenia pre oblasť ANS

Požiadavky na SMB sú  obsiahnuté  v 
príslušných vykonávajúcich predpisoch a 
vychádzajú s ESARR 2, 3, 4.



Národné predpisy

•JAR-FCL 1&3 Licencovanie letovej posádky

•L 1 Spôsobilosť leteckého personálu

•L 11 letové prevádzkové služby

•L 14 Letiská
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Národné postupy

•Metodické pokyny

•Usmernenia

•Postupy 

rôzne tematicky zamerané a
vydávané cestou LIS
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•Požiadavky ICAO na SMB nie sú dôsledne
uplatnené v niektorých vykonávacích
predpisoch EU a je predpoklad ich úpravy
do roku 2013.

•Niektoré prvky SMB v predpisoch EU
(program bezpečnosti , systém kvality,
systém hlásení) tvoria základ pre
vybudovanie organizačného systému
bezpečnosti v rámci riadenia organizácie.

Záver


