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VYHLVYHLÁÁSENIESENIE

•• VVššeobecneeobecne::
–– Na zNa zááklade posledných nehôd je potreba zmeniklade posledných nehôd je potreba zmeniťť postupy postupy 

informinformááciciíí o lete a systo lete a systéém pm páátrania a ztrania a zááchrany pri letoch cez chrany pri letoch cez 
oceoceáán a do odn a do odľľahlých oblastahlých oblastíí, vr, vráátane ktane kľľúúččových postov na ových postov na 
palube lietadla;palube lietadla;

–– PrevPreváádzkovatelia/ organizdzkovatelia/ organizáácie musia plne vyucie musia plne využžíívavaťť systsystéém m 
SMS;SMS;

–– PresadzovaPresadzovaťť a podporovaa podporovaťť dôvernosdôvernosťť bezpebezpeččnostných nostných 
úúdajov;dajov;

–– ZZáákladným prvkom je dôveryhodnoskladným prvkom je dôveryhodnosťť autorautoríít a organizt a organizááciciíí
a výmena bezpea výmena bezpeččnostných informnostných informááciciíí;;

–– PostupnPostupnéé zavzaváádzanie Nepretrdzanie Nepretržžititéého prho príístupu monitorovania stupu monitorovania 
(sledovania) /(sledovania) /““ CMACMA““ -- ContinuousContinuousMonitoring Monitoring ApproachApproach
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PrvoradPrvoradáá úúlohaloha
-- Posilnenie celosvetovPosilnenie celosvetovéého rho ráámca bezpemca bezpeččnostinosti

•• Podpora zavPodpora zaváádzandzaníí CMA;CMA;
•• AplikAplikáácia SSP a vycia SSP a vyžžadovanie zavedenia a kontrola SMS;adovanie zavedenia a kontrola SMS;
•• TransparentnosTransparentnosťť informinformááciciíí/ dôveryhodnos/ dôveryhodnosťť dopravy;dopravy;
•• GlobGlobáálne a regionlne a regionáálne vlne vččasnasnéé zdiezdieľľanie informanie informááciciíí;;
•• HarmonizHarmonizáácia pocia požžiadaviek iadaviek –– znzníížženie zenie zááťťaažže pre e pre 

organizorganizáácie;cie;
•• VykonaVykonaťť vvššetky potrebnetky potrebnéé legislatlegislatíívne kroky k ochrane vne kroky k ochrane 

dôvernosti informdôvernosti informááciciíí;;
•• VytvoriVytvoriťť novnovúú prpríílohu k Dohovoru lohu k Dohovoru –– systsystéém SSP a SMSm SSP a SMS

HLSC Declaration & Consolidated Conclusions and RecommendationsHLSC Declaration & Consolidated Conclusions and Recommendations
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ZZÁÁVERY VERY –– I. I. ččasasťť

BEZPEBEZPEČČNOSNOSŤŤ::
•• PokraPokraččovaovaťť v zniv znižžovanovaníí popoččtu nehôd s dôrazom na tu nehôd s dôrazom na 

nehody s fatnehody s fatáálnymi nlnymi náásledkami;sledkami;
•• ŠŠttááty musia podporovaty musia podporovaťť systsystéém SMS;m SMS;
•• USOAP je zUSOAP je záákladným pilierom hodnotenia kladným pilierom hodnotenia „„schopnostischopnosti““;;
•• Podpora a postupnPodpora a postupnéé zavzaváádzanie CMA a prechod na dzanie CMA a prechod na 

systsystéém USOAPm USOAP--CMA (2 roky);CMA (2 roky);
•• ICAO zabezpeICAO zabezpeččíí výcvik a dokumentvýcvik a dokumentááciu pre ciu pre „š„šttáátyty““ a a 

organizorganizáácie v rcie v ráámci prechodu na nový systmci prechodu na nový systéém;m;
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ZZÁÁVERYVERY

PRECHOD DO PROSTREDIA SSPPRECHOD DO PROSTREDIA SSP
•• ZavZaváádzanie SSP dzanie SSP –– informovanie a spoluprinformovanie a spoluprááca s ca s 

priemyslompriemyslom;;
•• ZabezpeZabezpeččiiťť nepretrnepretržžitý tok vstupných itý tok vstupných úúdajov z dajov z 

prevpreváádzkovdzkovéého prostredia;ho prostredia;
•• Harmonizovaný a Harmonizovaný a šštandardizovaný prtandardizovaný príístup k tvorbe SPI a stup k tvorbe SPI a 

ALoSALoS;;
•• Potreba regionPotreba regionáálnej spoluprlnej spoluprááce ce –– EU/EASA !!EU/EASA !!
•• PreviazanosPreviazanosťť medzi SSP medzi SSP –– CMA CMA –– SMS;SMS;
•• SMS bude povinný pre CAT aj GAT !SMS bude povinný pre CAT aj GAT !
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ZZÁÁVERYVERY

ZDIEZDIEĽĽANIE BEZPEANIE BEZPEČČNOSTNÝCH INFORMNOSTNÝCH INFORMÁÁCICIÍÍ
•• NevyhnutnNevyhnutnéé pre pre posposíílnenielnenie bezpebezpeččnosti letectva;nosti letectva;
•• ZaloZaložženenéé na jednotných ukazovatena jednotných ukazovateľľoch vroch vráátane tane 

informinformááciciíí o TCO;o TCO;
•• PrincPrincíípy dôvernosti a transparentnosti py dôvernosti a transparentnosti –– nesmie dôjsnesmie dôjsťť k k 

úúmyselnmyselnéému pomu pošškodzovaniu organizkodzovaniu organizáácie;cie;
•• DefinDefiníícia a harmonizcia a harmonizáácia prostriedkov na meranie cia prostriedkov na meranie 

bezpebezpeččnosti a analýz.nosti a analýz.
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ZZÁÁVERYVERY

TRANSPARENTNOSTRANSPARENTNOSŤŤ
•• PrepojenosPrepojenosťť medzi medzi úúradmi, radmi, ššttáátmi, organiztmi, organizááciami, ciami, 

prevpreváádzkou;dzkou;
•• Poskytovanie informPoskytovanie informááciciíí o bezpeo bezpeččnosti nosti prevpreváádzky adzky a

analýz bezpeanalýz bezpeččnosti nosti cestujcestujúúcejcej verejnosti tak, aby sverejnosti tak, aby sa a 
zvýzvýššila dôvera verejnosti v tento druh ila dôvera verejnosti v tento druh transportu transportu 
dopravy.dopravy.
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ZZÁÁVERY VERY –– II. II. ččasasťť
•• VVššetky nehody musia byetky nehody musia byťť dôsledne vydôsledne vyššetrenetrenéé –– je je 

neprijateneprijateľľnnéé aby sa z akaby sa z akééhokohokoľľvek dôvodu oneskorilo vek dôvodu oneskorilo 
vyvyššetrovanie alebo bol nedostatok dôkazov;etrovanie alebo bol nedostatok dôkazov;

•• ŠŠttááty sty súú povinnpovinnéé reagovareagovaťť aktaktíívne na zistenvne na zistenéé nedostatky nedostatky 
a okama okamžžite prijite prijíímamaťť nnáápravnpravnáá opatrenia;opatrenia;

•• Výcvik personVýcvik personáálu prispôsobilu prispôsobiťť rýchlemu rozvoju letectva;rýchlemu rozvoju letectva;
•• ZvýZvýššenie bezpeenie bezpeččnosti vykonnosti vykonáávania postupov priblvania postupov priblíížženia a enia a 

pristpristáátia (tia (performanceperformance basedbased NAV (PR NAV), EFVS, NAV (PR NAV), EFVS, 
vrvráátane RWY tane RWY incursionsincursions !);!);
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ĎĎAKUJEM ZA POZORNOSAKUJEM ZA POZORNOSŤŤ
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