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Opatrenie 

Útvaru vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva 

pre prevádzkovateľa lietadla, leteckého prevádzkovateľa, leteckého dopravcu a člena 

leteckého personálu 
 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Útvar vedúceho hygienika rezortu (ďalej len 

„Útvar vedúceho hygienika rezortu“) ako orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva 

príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. b) a § 7 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie prenosného ochorenia COVID-

19, zohľadňujúc účinné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození 

verejného zdravia, platné odporúčania a usmernenia Európskej komisie, Agentúry Európskej únie pre 

bezpečnosť letectva a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb vo vzťahu k prenosnému 

ochoreniu COVID-19 podľa § 12 ods. 2 v spojení s § 48 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje 

pre oblasť civilného letectva tieto opatrenia: 

 

I. 
 

Prevádzkovateľovi lietadla, leteckému prevádzkovateľovi alebo leteckému dopravcovi sa pri 

letoch vo vzťahu k vzdušnému priestoru Slovenskej republiky s pristátím na letisku na území 

Slovenskej republiky nariaďuje: 

a) zabezpečiť monitoring zdravotného stavu členov leteckého personálu v súlade s platnými 

usmerneniami Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva na riadenie členov posádky 

v súvislosti s pandémiou COVID 19;1)  

b) dodržiavať platné usmernenia Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva na riadenie 

členov posádky v súvislosti s pandémiou COVID 191) v záujme ochrany zdravia členov 

leteckého personálu a cestujúcich, ako aj zabránenia šírenia prenosného ochorenia COVID-19; 

c) zabezpečiť dôslednú dezinfekciu lietadiel dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom 

v súlade s platným bezpečnostným príkazom Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva 

na ochranu pred šírením prenosného ochorenia COVID-192) zohľadňujúc platný poradenský 

materiál Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva na čistenie a dezinfekciu lietadiel 

v súvislosti s pandémiou COVID-193) a platné usmerneniami Agentúry Európskej únie pre 

bezpečnosť letectva a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb na čistenie 

a dezinfekciu lietadiel v súvislosti s pandémiou COVID-19;4) 

                                                           
1) EASA Guidance on the management of crew members in relation to the COVID-19 pandemic, Annex I - ICAO CREW 

COVID-19 STATUS CARD; https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/guidance-

management-crew-members. 
2) Napríklad EASA Safety Directive - Operational Measures to Prevent the Spread of Coronavirus `SARS-CoV-2` 

Infection; https://ad.easa.europa.eu/ad/SD-2020-04. 
3) Napríklad Guidance on aircraft cleaning and disinfection in relation to the COVID-19 pandemic; 

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/guidance-aircraft-cleaning-and-disinfection.  
4) Napríklad COVID-19 Aviation Health Safety Protocol - Operational guidelines for the management of air passengers 

and aviation personnel in relation to the COVID-19 pandemic; https://www.easa.europa.eu/document-library/general-

publications/covid-19-aviation-health-safety-protocol.  

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/guidance-management-crew-members
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/guidance-management-crew-members
https://ad.easa.europa.eu/ad/SD-2020-04
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/guidance-aircraft-cleaning-and-disinfection
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/covid-19-aviation-health-safety-protocol
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/covid-19-aviation-health-safety-protocol


Číslo: 04024/2021/ÚVHR/83711 Dátum: 12. 07. 2021 Strana: 2/3 
Stupeň dôvernosti: VJ 

d) informovať cestujúcich o povinnosti vyplniť pred príletom na územie Slovenskej republiky 

elektronický formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia 

(Public Health Passenger Locator Form; „formulár PLF“) zverejnený na webovej stránke 

https://www.mindop.sk/covid/; 

e) umožniť vstup na palubu lietadla len cestujúcim, ktorí vyplnili elektronický formulár PLF 

zverejnený na webovej stránke https://www.mindop.sk/covid/ v prípade letov do vzdušného 

priestoru Slovenskej republiky s pristátím na letisku na území Slovenskej republiky; 

f) uchovávať kontaktné a identifikačné údaje o cestujúcich podľa písm. e) s číslom prideleného 

miesta na sedenie v lietadle po dobu najmenej 30 dní odo dňa vykonania letu; 

g) na vyžiadanie orgánu verejného zdravotníctva bezodkladne poskytnúť údaje o cestujúcich 

podľa písm. e) potrebné na spätné dohľadanie; 

h) umožniť vstup a pobyt na palube lietadla len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami 

respirátorom bez výdychového ventilu kategórie FFP2, KN95 alebo N95; 

i) zabezpečiť možnosť dezinfekcie rúk pre cestujúcich na palube lietadla; 

j) prostredníctvom audiovizuálnej techniky informovať cestujúcich na palube lietadla 

o povinnosti dodržiavať preventívne opatrenia; 

k) uprednostniť bezkontaktné odbavovanie cestujúcich a batožiny (online check-in, mobile 

boarding pass, non-contact boarding a pod.); 

l) obmedziť množstvo, rozmery a hmotnosť príručnej batožiny s cieľom urýchliť proces 

nastupovania na palubu lietadla a vystupovania z paluby lietadla; 

m) minimalizovať poskytovanie jedál a nápojov na palube lietadla, uprednostniť malé 

spotrebiteľské balenia; 

n) obmedziť predaj na palube lietadla, uprednostniť bezhotovostné platby; 

o) minimalizovať pohyb cestujúcich na palube lietadla; 

p) upraviť proces nástupu cestujúcich na palubu lietadla a výstupu z paluby lietadla s cieľom 

minimalizovať kumuláciu cestujúcich (napr. po radoch začínajúc od najvzdialenejšieho radu od 

vchodu pri nástupe, po radoch začínajúc od najbližšieho radu od východu pri výstupe). 

 

II. 

 

V prípade letu do vzdušného priestoru Slovenskej republiky s pristátím na letisku na území 

Slovenskej republiky z krajín neuvedených v osobitnom predpise5) zohľadňujúc povinnosť osoby 

nad 12 rokov veku podľa osobitného predpisu6) sa prevádzkovateľovi lietadla, leteckému 

prevádzkovateľovi alebo leteckému dopravcovi odporúča žiadať od cestujúcich pred ich vstupom 

na palubu lietadla preukázanie sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie 

starším ako 72 hodín. 

III. 

 

(1) Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je 

nevyhnutný na vykonanie letu lietadla s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom 

pristátia na území Slovenskej republiky sa nariaďuje: 

a) sledovať svoj zdravotný stav, pred nástupom na výkon práce odmerať si telesnú teplotu 

a vyplniť prehlásenie o zdravotnom stave (ICAO CREW COVID – 19 STATUS CARD); 

b) dodržiavať platné usmernenia Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva na 

manažment členov posádky v súvislosti s pandémiou COVID 19;1) 

                                                           
5) Príloha č. 1 k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú 

opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky 

v znení vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 227/2021 V. v. SR. 
6) § 2 ods. 4 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 226/2021 V. v. SR v znení vyhlášky Úradu 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 227/2021 V. v. SR. 
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c) používať osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavať hygienu rúk; 

d) maximálne obmedziť priamy kontakt so zamestnancami prevádzkovateľa letiska, 

poskytovateľa služieb pozemnej obsluhy alebo inými osobami, ktorých výkon činnosti je 

nevyhnutný na zabezpečenie prevádzky letiska, alebo na vykonanie letu; 

e) opustiť palubu lietadla len s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov; 

f) dodržiavať aktuálne pokyny orgánov verejného zdravotníctva. 

 

(2) Veliteľovi lietadla alebo veliacemu pilotovi lietadla vykonávajúceho let lietadla s miestom 

vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky sa okrem 

povinností podľa ods. 1 nariaďuje: 

a) po pristátí na prvom letisku na území Slovenskej republiky odovzdať oprávnenej osobe 

prevádzkovateľa letiska vyplnenú zdravotnú časť Všeobecnej deklarácie, 

b) po pristátí na prvom letisku na území Slovenskej republiky odovzdať oprávnenej osobe 

prevádzkovateľa letiska potvrdenie o vykonaní dezinfekcie lietadla podľa ods. 1 písm. c) 

I. časti;  

c) v prípade podozrenia na výskyt prenosného ochorenia COVID-19 na palube lietadla 

vykonávajúceho let s miestom pristátia na území Slovenskej republiky oznámiť túto 

skutočnosť ešte pred pristátím na prvom letisku na území Slovenskej republiky 

príslušnému stanovišťu riadenia letovej prevádzky poskytovateľa letových 

prevádzkových služieb vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. 

 

IV. 

 

Opatrenia podľa I. a III. časti sa v primeranom rozsahu vzťahujú aj na let lietadla s miestom vzletu 

a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky. 

 

V. 

 

Útvar vedúceho hygienika rezortu je oprávnený v prípade okolností hodných osobitného zreteľa 

nariadiť aj iné opatrenia pre oblasť civilného letectva. 

 

VI. 

 

Zrušuje sa opatrenie Útvaru vedúceho hygienika rezortu č. 04024/2021/UVHR/67203 zo dňa 

28. 05. 2021. 

 

VII. 

 

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 13. 07. 2021.  

 

 

 

 

MUDr. Katarína Chudíková, PhD. 

vedúca hygienička rezortu 


