
Významný faktor prevencie leteckých nehôd





Význam informácií o udalostiach

 Letecké nehody majú zriedkavo len jednu 
príčinu. Sú skôr výsledkom kombinácií celého 
radu udalostí a okolností.

 Skúsenosti poukazujú na množstvo rôznych 
drobných udalostí, ktoré môžu vypovedať o 
existencii nebezpečenstva a vzniku rizika 
vedúceho k nehode.

 Je dôležité poznať tieto drobné udalosti. Preto je 
nutné ich zhromažďovať a posudzovať za účelom 
prijatia preventívnych opatrení.



Heinrichova pyramída



Definícia udalosti

Udalosť je rôzne definovaná v predpisoch L 13, 
ESARR 2 a  Nariadení vlády č. 661/2005.

Udalosť je:

 Letecká nehoda, vážny incident, incident, iná 
porucha alebo nesprávna činnosť: 

 systémov lietadla a jeho vybavenia, 

 zariadení spojených s prevádzkou lietadla,

 organizačného riadenia,

 človeka.



Systém manažmentu bezpečnosti

Ohlasovanie udalostí je dôležitou súčasťou 
systému manažmentu bezpečnosti:

monitorovanie vývoja ukazovateľov (indikátorov) 
bezpečnosti,

 hodnotenie plnenia (dosahovania) cieľov 
bezpečnosti,

 posudzovanie rizika,

 tvorba preventívnych opatrení.



Legislatívne požiadavky

 Predpis L 13 Vyšetrovanie leteckých nehôd 
a incidentov:

 Hlava 4  - Oznamovanie.

 Hlava 8  - Opatrenia na predchádzanie       

leteckým nehodám.

 Povinný systém oznamovania.

 Dobrovoľné oznamovanie incidentov.



Legislatívne požiadavky

 Nariadenie vlády č.661/2005 o ohlasovaní 
udalostí v CL. (Smernica ES č.2003/42/ES)

Vzťahuje sa na:

 Ohlasovanie iných udalostí než nehôd a incidentov.

 Lietadlá s turbínovým pohonom a lietadlá určené v 
leteckej doprave.

Prílohy č.1 a 2 obsahujú zoznam udalostí, ktorých 
hlásenie je povinné.



Na účely tohto nariadenia vlády sa udalosťou v 

civilnom letectve rozumie prerušenie prevádzky, 
porucha, chybná funkcia alebo iná neobvyklá 
okolnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na 
bezpečnosť civilného letectva a ktorá sa nepovažuje 
za leteckú nehodu alebo incident podľa osobitného 
predpisu.1)

1) § 18 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)

Legislatívne požiadavky



Hlásenie o udalosti v civilnom letectve podľa NV 661/2005

predkladajú:

Prevádzkovatelia lietadla, držitelia licencií a povolení na

vykonávanie leteckej dopravy, prevádzkovatelia letísk,

držitelia povolenia na vývoj, výrobu, vykonávanie

modifikácií a skúšanie výrobkov leteckej techniky, držitelia

povolenia na vykonávanie opráv a údržby výrobkov leteckej

techniky, ako aj osoby poskytujúce letové prevádzkové

služby.

Legislatívne požiadavky



Legislatívne požiadavky

 Nariadenie  č.1702/2003 (vývoj a výroba)

 21A.3 Výpadky, poruchy a závady (AMC 20-8).

 21A.129 Povinnosti výrobcu.

 21A.165 Povinnosti držiteľa.

 Nariadenie  č.2042/2003 (údržba)

 M.A.202 Hlásenie udalostí (AMC M.A.202a,b).

 145.A.60 Hlásenie udalostí (AMC 20-8).



145.A.60 Hlásenie udalostí
a) Organizácia musí príslušnému orgánu štátu
registrácie a organizácii zodpovednej za vývoj
lietadla alebo komponentu hlásiť akýkoľvek stav
lietadla alebo komponentu zistený organizáciou,
ktorého výsledkom je alebo môže byť nebezpečný
stav, ktorý vážne ohrozuje bezpečnosť letov.

Legislatívne požiadavky



Legislatívne požiadavky

 Nariadenie  č.3922/91 (obchodná prevádzka)

 OPS 1.420 hlásenie udalostí.

 ESARR 2  Ohlasovanie a posudzovanie udalostí 
súvisiacich s bezpečnosťou v ATM



Dotknuté subjekty sú povinné vytvoriť 

si v rámci svojej organizácie vnútorný 

systém oznamovania udalostí a systém 

oznamovania udalostí príslušným 

organizáciám. 

(leteckým úradom, výrobcom, 

prevádzkovateľom a pod.).



Podpora „kultúry bezpečnosti“ a riadne 
fungovanie regulačného systému v oblastiach, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, si 
vyžaduje, aby incidenty a nepríjemné udalosti 
spontánne ohlasovali ich svedkovia. Takéto 
ohlasovanie by sa uľahčilo vytvorením 
nerepresívneho prostredia a členské štáty by 
mali prijať vhodné opatrenia na ochranu 
takýchto informácií a ich poskytovateľov.

Základné nariadenie (č.216/2008)



Spôsoby oznamovania

 Letecká nehoda a incident

 Voľná forma podľa L 13 čl. 4.2

 Formulárom (formát .rtf, .pdf) zverejneným na 
internetovej stránke MDPT:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=68631



Formulár oznámenia



Formulár oznámenia



Formulár oznámenia



Spôsoby oznamovania

 Iná porucha alebo nesprávna činnosť

 Vzor uvedený v prílohe č. 3 k nariadeniu vlády 
č.661/2005 a zverejneným (formát .rtf, .pdf) na 
internetovej stránke MDPT:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=68671



Vzor hlásenia



Vzor hlásenia
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Udalosti sa: 

•posudzujú, 

•vkladajú do národnej databázy 

udalosti a 

•šíria sa v rámci európskej siete 

prostredníctvom centrálnej databázy 

udalostí.


