KRÍZOVÝ MANAŽMENT
V LETECKEJ DOPRAVE
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OSNOVA
•

základné ciele a definície

•

Národný bezpečnostný program civilného letectva Slovenskej republiky
(State Safety Programme of the Slovak republic)

•

Letiskový bezpečnostný program

•

Núdzový plán letiska

•

bezpečnostný výbor

•

medzinárodná spolupráca v oblasti bezpečnosti

•

legislatívne normy
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CIELE A ÚLOHY
Cieľ zaistenia bezpečnosti:
•

ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania

Základná úloha:
•

bezpečnosť cestujúcich, posádky, pozemného personálu a verejnosti pred
činmi protiprávneho zasahovania

Zodpovednosť:
•

ministerstvo: organizuje, vypracováva plány, zavádza postupy zaručujúce
štandardnú úroveň ochrany prevádzky letov za normálnych
podmienok, ktoré je možné rýchlo rozšíriť na riešenie
zvýšenia ohrozenia bezpečnosti.
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CIELE A ÚLOHY
Definície:
•

čin protiprávneho zasahovania:
•

násilie voči osobe na palube letiaceho lietadla, ktoré môže ohroziť bezpečnosť
letu

•

úmyselné zničenie prevádzkovaného lietadla, v dôsledku čoho nemôže lietať,
prípadne je ohrozená bezpečnosť jeho letu

•

umiestnenie alebo napomáhanie pri umiestnení zariadenia alebo materiálu do
lietadla, ktorý ho môže poškodiť alebo zničiť tak, že nebude môcť letieť alebo
bude ohrozená jeho bezpečnosť

•

úmyselné zničenie alebo poškodenie navigačných prostriedkov alebo rušenie
ich činnosti, ak táto činnosť môže ohroziť bezpečnosť letiaceho lietadla

•

oznámenie informácií, ktoré sú vedome falošné, čím sa ohrozí alebo môže
ohroziť bezpečnosť letiaceho lietadla

•

nezákonné a zámerné použitie zariadenia, materiálu alebo zbrane
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CIELE A ÚLOHY
Definície:
•

čin protiprávneho zasahovania:
•

nezákonné a zámerné použitie zariadenia, materiálu alebo zbrane na:
•

vykonanie násilia voči osobe na letisku v službách civilného letectva,
ktorej spôsobí alebo môže spôsobiť vážne poranenie alebo smrť

•

zničenie alebo vážne poškodenie zariadení letiska, ktoré slúžia civilnému
letectvu alebo momentálne nepoužívaného lietadla, ktoré sa na letisku
nachádza,

•

prípadne prerušenie služieb, ak takýto skutok hrozí alebo môže ohroziť
bezpečnosť na príslušnom letisku
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CIELE A ÚLOHY
Definície:
•

bezpečnosť:
•

•

bezpečnostná kontrola:
•

•

špeciálne zariadenia určené individuálne alebo ako súčasť systému na prevenciu alebo
odhaľovanie protiprávnych činností v civilnom letectve a jeho zariadeniach

bezpečnostný program:
•

•

opatrenia, ktorými sa zabráni použitiu alebo preneseniu zbraní, výbušnín alebo
predmetov, ktoré môžu byť použité na spáchanie činov protiprávneho zasahovania

bezpečnostné zariadenia:
•

•

súbor opatrení, ľudských a materiálových zdrojov určených na zabezpečenie ochrany
civilného letectva

opatrenia určené na zabezpečenie ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho
zasahovania

detekčná kontrola:
•

použitie technických alebo iných prostriedkov na zisťovanie zbraní, výbušnín alebo
iných nebezpečných prostriedkov, ktoré môžu byť použité na vykonávanie činov
protiprávneho zasahovania
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Úlohy:
•

ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania

Forma realizácie:
•

predpisy, smernice a postupy zohľadňujúce: bezpečnosť,
pravidelnosť,
efektívnosť letov

Zodpovednosť za realizáciu:
•

Ministerstvo DVRR SR určuje zodpovednosť za realizáciu jednotlivých
úloh:
•

jednotlivými ministerstvami

•

Leteckému úradu SR

•

subjektom činným v civilnom letectve
•

prevádzkovatelia letísk

•

prevádzkovatelia lietadiel.....

7

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Opatrenia vyplývajúce z NBP:
•

kontrola miery ohrozenia civilného letectva na území SR s ohľadom
na medzinárodnú situáciu
(plní MDVRR SR, LÚ SR v spolupráci s MV SR)

•

úprava príslušných častí národného bezpečnostného programu
(plní MDVRR SR, LÚ SR)
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Štruktúra:
Hlava 1 Definície a skratky
Hlava 2 Ciele národného bezpečnostného programu civilného letectva SR
Hlava 3 Politika a ciel bezpečnosti
Hlava 4 Manažment rizík na úrovni štátu
Hlava 5 Úloha štátnej správy pri zaistení bezpečnosti
Hlava 6 Podporovanie bezpečnosti na úrovni štátu
Príloha A

Politika bezpečnosti civilného letectva Slovenskej republiky

Príloha B

Štruktúra systému manažmentu bezpečnosti

Príloha C

Štatistický prehľad udalostí v civilnom letectve

Príloha D

Indikátory výkonnosti bezpečnosti
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 1 Definície a skratky
•

Definície

•

Skratky

Definuje všetky výrazy, pojmy a skratka použité v dokumente:
•
•
•
•
•
•
•

Bezpečnosť civilného letectva
Indikátor výkonnosti bezpečnosti
Národný bezpečnostný program civilného letectva
Nebezpečenstvo / ohrozenie
Požiadavky na bezpečnosť
Riziko
Systém manažmentu bezpečnosti
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 2 Ciele národného bezpečnostného programu civilného letectva SR
Integrovanie záväzných právnych predpisov a činností zameraných na
zvyšovanie úrovne bezpečnosti s cieľom dosiahnutie prijateľnej úrovne
bezpečnosti subjektov činných v civilnom letectve
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 3 Politika a ciel bezpečnosti
•

Legislatívny rámec bezpečnosti

•

Tvorba regulácie inej ako je prijatie štandardov a odporúčaní vyplývajúcich z
medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná

•

Povinnosti a zodpovednosť štátu v oblasti bezpečnosti

•

Vykonávacia politika - vymožiteľnosť
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 3 Politika a ciel bezpečnosti
•

Legislatívny rámec bezpečnosti

•

Tvorba regulácie inej ako je prijatie štandardov a odporúčaní vyplývajúcich z
medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná

•

Povinnosti a zodpovednosť štátu v oblasti bezpečnosti

•

Vykonávacia politika - vymožiteľnosť

Pramene, rozsah a forma ich akceptácie:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (Chicagský dohovor -1944)
Dohoda o vývoji, prijatí a zavedení jednotných leteckých predpisov (Cyperský dohovor 1990)
Medzinárodný dohovor o spolupráci v záujme bezpečnosti letovej prevádzky
(EUROCONTROL -1960)
Nariadenia Európskeho parlamentu, Rady alebo Európskej komisie
Smernice Európskeho parlamentu, Rady alebo Európskej komisie
Rozhodnutie Európskej únie
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov
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Národné letecké predpisy

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 3 Politika a ciel bezpečnosti
•

Legislatívny rámec bezpečnosti

•

Tvorba regulácie inej ako je prijatie štandardov a odporúčaní vyplývajúcich z
medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná

•

Povinnosti a zodpovednosť štátu v oblasti bezpečnosti

•

Vykonávacia politika - vymožiteľnosť

•
•

aplikácia systému manažérstva bezpečnosti (SMS)
aplikácia regulácie (PVR) formou analýzy
•
•
•
•
•

•

identifikácia problému
určenie podstaty
návrh variantov riešenia
analýza vplyvov
porovnanie variantov riešenia

aplikácia SMM (ICAO – Doc.9859)
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 3 Politika a ciel bezpečnosti
•

Legislatívny rámec bezpečnosti

•

Tvorba regulácie inej ako je prijatie štandardov a odporúčaní vyplývajúcich z
medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná

•

Povinnosti a zodpovednosť štátu v oblasti bezpečnosti

•

Vykonávacia politika - vymožiteľnosť

•
•
•

aplikácia systému manažérstva bezpečnosti (SMS)
aplikácia regulácie (PVR) formou analýzy
aplikácia SMM (ICAO – Doc.9859) v oblasti
•

•
•
•
•
•
•
•
•

bezpečnosti
výkonnosti a spôsobilosti regulátora
harmonizácie s inou reguláciou
ekonomiky
životného prostredia
proporcionality požiadaviek
sociálnej oblasti
predbežnej analýzy možností
záverečného hodnotenia a voľby riešenia
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 3 Politika a ciel bezpečnosti
•

Legislatívny rámec bezpečnosti

•

Tvorba regulácie inej ako je prijatie štandardov a odporúčaní vyplývajúcich z
medzinárodných dohôd, ktorými je slovenská republika viazaná

•

Povinnosti a zodpovednosť štátu v oblasti bezpečnosti

•

Vykonávacia politika - vymožiteľnosť

Deleguje právomoci a úlohy jednotlivých prvkov riadenia a určuje:
•

zodpovednosť voči ICAO za riadenia a plnenie SSP na:
 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

•

zodpovednosť za praktický výkon a realizáciu SSP na:
 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 Letecký úrad
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 3 Politika a ciel bezpečnosti
•

Legislatívny rámec bezpečnosti

•

Tvorba regulácie inej ako je prijatie štandardov a odporúčaní vyplývajúcich z
medzinárodných dohôd, ktorými je slovenská republika viazaná

•

Povinnosti a zodpovednosť štátu v oblasti bezpečnosti

•

Vykonávacia politika - vymožiteľnosť

Definuje základné pravidlá pre realizáciu s dôrazom na:
• základné dokumenty
• administratívne opatrenia
• sankcie
• uplatňovanie kultúry zodpovednosti
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 4 Manažment rizík na úrovni štátu
•

Požiadavky na systém manažmentu bezpečnosti subjektov činných v civilnom letectve

•

Výkonnosť bezpečnosti subjektov činných v civilnom letectve
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 4 Manažment rizík na úrovni štátu
•

Požiadavky na systém manažmentu bezpečnosti subjektov činných v civilnom letectve

•

Výkonnosť bezpečnosti subjektov činných v civilnom letectve

Definuje základné pojmy a požiadavky na:
• systematickosť
• proaktívnosť
• jednoznačnosť
• adresnosť
• subjekt činný v civilnom letectve

(prevádzka a údržba lietadiel, poskytovanie LPS,
prevádzka letísk, výcvik leteckého personálu,
pozemná obsluha)
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 4 Manažment rizík na úrovni štátu
•

Požiadavky na systém manažmentu bezpečnosti subjektov činných v civilnom letectve

•

Výkonnosť bezpečnosti subjektov činných v civilnom letectve

Definuje základné pravidlá pre realizáciu s dôrazom na:
• kľúčové prvky prijateľnej úrovne bezpečnosti (ALoS)
• indikátory a ciele bezpečnosti musia charakterizovať prvky systému,
a to:
•

letecké nehody

(rast, frekvenciu, počet)

•

vážne incidenty

(rast, frekvenciu, počet)

•

incidenty

(rast, frekvenciu, počet)

•

iné udalosti

(tendencia, opakovanie)
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 5 Úloha štátnej správy pri zaistení bezpečnosti
•

Dohľad nad bezpečnosťou

•

Zhromažďovanie, analýza a výmena údajový týkajúci sa bezpečnosti

•

Zameranie dohľadu v oblasti vyššieho záujmu alebo potreby založeného na posúdení
údajov týkajúcich sa bezpečnosti
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 5 Úloha štátnej správy pri zaistení bezpečnosti
•

Dohľad nad bezpečnosťou

•

Zhromažďovanie, analýza a výmena údajový týkajúci sa bezpečnosti

•

Zameranie dohľadu v oblasti vyššieho záujmu alebo potreby založeného na posúdení
údajov týkajúcich sa bezpečnosti

Definuje základné formy dohľadu:
• kontrola
• audit
• inšpekcia
• posúdenie dokumentácie
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 5 Úloha štátnej správy pri zaistení bezpečnosti
•

Dohľad nad bezpečnosťou

•

Zhromažďovanie, analýza a výmena údajový týkajúci sa bezpečnosti

•

Zameranie dohľadu v oblasti vyššieho záujmu alebo potreby založeného na posúdení
údajov týkajúcich sa bezpečnosti

Spôsob zhromažďovania údajov:
• hlásenia o udalostiach z povinného systému ohlasovania udalostí
• hlásenia o udalostiach z dobrovoľného systému ohlasovania udalostí
• záverečné správy z výkonu Štátneho odborného dozoru vykonaného
orgánmi Leteckého úradu
• akýkoľvek prijatý vstup (cestujúci a pod.)
• výročné správy od subjektov činných v civilnom letectve
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 5 Úloha štátnej správy pri zaistení bezpečnosti
•

Dohľad nad bezpečnosťou

•

Zhromažďovanie, analýza a výmena údajový týkajúci sa bezpečnosti

•

Zameranie dohľadu v oblasti vyššieho záujmu alebo potreby založeného na posúdení
údajov týkajúcich sa bezpečnosti

Analýzy údajov vykonáva Letecký úrad a útvar odborného vyšetrovania
leteckých nehôd a incidentov s cieľom:
• identifikácia trendov
• možnosť opravy, objasnenia alebo zistenia možného zlyhania
• identifikácia najdôležitejších možných zlyhaní
• identifikácia možnosti zmenšenia rizika
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 5 Úloha štátnej správy pri zaistení bezpečnosti
•

Dohľad nad bezpečnosťou

•

Zhromažďovanie, analýza a výmena údajový týkajúci sa bezpečnosti

•

Zameranie dohľadu v oblasti vyššieho záujmu alebo potreby založeného na posúdení
údajov týkajúcich sa bezpečnosti

Definuje:
•

rozsah monitorovaných vstupov

•

spôsob práce s dostupnými informáciami

•

ciele monitorovania a posudzovania dostupných informácií

•

spôsob nápravy zisteného stavu
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 6 Podporovanie bezpečnosti na úrovni štátu
•

Interný výcvik, komunikácia a šírenie informácií týkajúcich sa bezpečnosti

•

Externý výcvik, komunikácia a šírenie informácií týkajúcich sa bezpečnosti
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 6 Podporovanie bezpečnosti na úrovni štátu
•

Interný výcvik, komunikácia a šírenie informácií týkajúcich sa bezpečnosti

•

Externý výcvik, komunikácia a šírenie informácií týkajúcich sa bezpečnosti

Definuje:
•

požiadavku odbornej pripravenosti príslušníkov štátneho odborného
dozoru formou kurzov týkajúcich sa SMS

•

využívanie databázy ohlásených udalostí

•

zriadenie pracovnej skupiny pre problematiku bezpečnosti v civilnom
letectve a jej povinnosti
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Hlava 6 Podporovanie bezpečnosti na úrovni štátu
•

Interný výcvik, komunikácia a šírenie informácií týkajúcich sa bezpečnosti

•

Externý výcvik, komunikácia a šírenie informácií týkajúcich sa bezpečnosti

Požaduje:
•

požiadavku odbornej pripravenosti personálu subjektov činných v
civilnom letectve formou kurzov týkajúcich sa SMS

•

zverejňovanie kurzov organizovaných externými organizáciami
(ICAO, EUROCONTROL, IATA, JAA – TO)

•

nepretržitú komunikáciu Leteckého úradu a subjektov činných v
civilnom letectve
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Príloha A

Politika bezpečnosti civilného letectva Slovenskej republiky

Príloha B

Štruktúra systému manažmentu bezpečnosti

Príloha C

Štatistický prehľad udalostí v civilnom letectve

Príloha D

Indikátory výkonnosti bezpečnosti
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Príloha A

Politika bezpečnosti civilného letectva Slovenskej republiky

Príloha B

Štruktúra systému manažmentu bezpečnosti

Príloha C

Štatistický prehľad udalostí v civilnom letectve

Príloha D

Indikátory výkonnosti bezpečnosti

Deklaruje:
•

bezpečnosť leteckej dopravy ako jednu z priorít

•

záväzok tvorby , implementácii a zlepšovania stratégií a procesov pre
vyššiu úroveň bezpečnosti

•

povinnosť subjektov činných v civilnom letectve preukazovať
schopnosť napĺňať úlohy SMS

•

základné úlohy Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti civilného
letectva
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Príloha A

Politika bezpečnosti civilného letectva Slovenskej republiky

Príloha B

Štruktúra systému manažmentu bezpečnosti

Príloha C

Štatistický prehľad udalostí v civilnom letectve

Príloha D

Indikátory výkonnosti bezpečnosti

Definuje požiadavku leteckého úradu na subjekty činné v civilnom letectve na
implementáciu SMS podľa určených schém, so zameraním hlavne na:
•

politiku a ciele bezpečnosti

•

identifikáciu nebezpečenstiev

•

uistenie sa o bezpečnosti

•

podporovanie bezpečnosti

•

plánovanie postupov pre núdzové (nezvyčajné) situácie
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Príloha A

Politika bezpečnosti civilného letectva Slovenskej republiky

Príloha B

Štruktúra systému manažmentu bezpečnosti

Príloha C

Štatistický prehľad udalostí v civilnom letectve

Príloha D

Indikátory výkonnosti bezpečnosti

Obsahuje štatistický prehľad udalostí v civilnom letectve od roku 1994, ktorý
obsahuje počet vo forme tabuľky a grafov:
•

leteckých nehôd

•

vážnych incidentov

•

incidentov

•

incidentov mimo územia SR

•

pozemných incidentov

•

mŕtvych

•

zranených
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NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
CIVILNÉHO LETECTVA
Príloha A

Politika bezpečnosti civilného letectva Slovenskej republiky

Príloha B

Štruktúra systému manažmentu bezpečnosti

Príloha C

Štatistický prehľad udalostí v civilnom letectve

Príloha D

Indikátory výkonnosti bezpečnosti

Obsahuje prehľad indikátorov bezpečnosti rozdelených podľa jednotlivých
prvkov , a to:
•

útvar odborného vyšetrovania leteckých nehôd a incidentov

•

Ministerstvo DVRR Slovenskej republiky / Letecký úrad

•

poskytovateľ leteckých navigačných služieb

•

prevádzkovatelia letísk

•

leteckí dopravcovia

•

výcvikové organizácie (do úrovne súkromného pilota)

•

organizácia vykonávajúca údržbu lietadla (schválená)
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LETISKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
Každé verejné letisko MUSÍ mať spracovaný letiskový bezpečnostný
program zodpovedajúci potrebám leteckej prevádzky
Východiská:
• národný bezpečnostný program civilného letectva
• požiadavky národného leteckého úradu
Spracovateľ a realizátor:
• prevádzkovateľ letiska (určená osoba uvedená v LBP)
Schvaľovateľ:
• národný letecký úrad
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LETISKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
Štruktúra:
1. Organizácia bezpečnostnej ochrany
2. Preventívne opatrenia
3. Krízové plánovanie
4. Kontrola kvality bezpečnostných opatrení
Prílohy
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LETISKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
Štruktúra:
1. Organizácia bezpečnostnej ochrany
2. Preventívne opatrenia
3. Krízové plánovanie
4. Kontrola kvality bezpečnostných opatrení
Prílohy
•
•

Ciele
Štruktúra organizácie
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LETISKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
Štruktúra:
1. Organizácia bezpečnostnej ochrany
2. Preventívne opatrenia
3. Krízové plánovanie
4. Kontrola kvality bezpečnostných opatrení
Prílohy
•
•
•
•
•
•
•
•

Definície
Bezpečnostné ochrana letiska
Bezpečnostná ochrana lietadiel
Cestujúci a príručná batožina
Podaná batožina
Náklad, kuriérske a expresné balíky
Poštové zásielky
Poštové zásielky a prepravované veci leteckého dopravcu
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LETISKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
Štruktúra:
1. Organizácia bezpečnostnej ochrany
2. Preventívne opatrenia
3. Krízové plánovanie
4. Kontrola kvality bezpečnostných opatrení
Prílohy
•
•
•
•
•

Zásoby a dodávky jedál a nápojov
Čistenie a doplňovanie čistiacich prostriedkov
Všeobecné letectvo
Nábor, školenie a výcvik zamestnancov
Zariadenia bezpečnostnej ochrany
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LETISKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
Štruktúra:
1. Organizácia bezpečnostnej ochrany
2. Preventívne opatrenia
3. Krízové plánovanie
4. Kontrola kvality bezpečnostných opatrení
Prílohy
•

Rozpoznávanie a riešenie krízových situácií
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LETISKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
Štruktúra:
1. Organizácia bezpečnostnej ochrany
2. Preventívne opatrenia
3. Krízové plánovanie
4. Kontrola kvality bezpečnostných opatrení
Prílohy
•
•

Monitorovanie účinnosti bezpečnostného programu
Ohlasovanie kontrolných zistení
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LETISKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
Štruktúra:
1. Organizácia bezpečnostnej ochrany
2. Preventívne opatrenia
3. Krízové plánovanie
4. Kontrola kvality bezpečnostných opatrení
Prílohy
•

Národné právne predpisy, predpisy komunitárneho práva a medzinárodné
štandardy a odporúčania

•

mapa letiska a vonkajšieho okolia

•

detailná mapa neverejnej a verejnej časti letiska

•

detailná mapa terminálov

•

technický popis bezpečnostných zariadení

•

bezpečnostné opatrenia pre zvlášť rizikové lety
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LETISKOVÝ BEZPEČNOSTNÝ PROGRAM
Štruktúra:
1. Organizácia bezpečnostnej ochrany
2. Preventívne opatrenia
3. Krízové plánovanie
4. Kontrola kvality bezpečnostných opatrení
Prílohy
•

postupy pre:
•
•
•
•
•

•

zaobchádzanie s diplomatmi a inými privilegovanými osobami
zaobchádzanie s potenciálne rušivými cestujúcimi
zaobchádzanie a zneškodnenie podozrivých predmetov, zbraní a výbušnín
identifikáciu zapísanej batožiny a vybavenie batožiny mimo letiska
ohlasovanie udalostí

školiaci a výcvikový program
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NÚDZOVÝ PLÁN LETISKA
•

je vypracovaný v súlade s prevádzkou lietadiel a ostatnými činnosťami na
letisku

•

zohľadňuje koordináciu činností v prípade výskytu núdzovej situácie na
letisku a v jeho okolí

Núdzové plánovanie je:
•

proces prípravy na zvládnutie núdzového stavu na letisku a v jeho blízkosti

Cieľ:
•

minimalizovať dopad núdzového stavu z hľadiska záchrany ľudských životov
a udržiavania prevádzky lietadiel

Poslanie:
•

určuje postup koordinácie rozhodnutí letiskových jednotiek, ktoré môžu
pomôcť pri riešení núdzových stavov
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BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR
Zriaďuje sa na KAŽDOM verejnom letisku
Zloženie:
•

predseda:

riaditeľ letiska

•

podpredseda:

zástupca miestneho útvaru PZ SR

•

členovia:

zástupcovia organizácií zodpovedných za plnenie
bezpečnostných opatrení
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BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR
Pôsobnosť:
•
•

koordinácia realizácie Národného bezpečnostného programu na letisku
vykonávanie dozoru nad dodržiavaním bezpečnostného programu letiska
a špeciálnych opatrení určených
•
•

•

zaistenie minimálnych bezpečnostných opatrení a postupov na zabránenie
ohrozenia a ich sledovanie
•
•
•

•
•
•

v normálnych situáciách;
z hľadiska zvýšených bezpečnostných opatrení;
núdzových situácií

vykonávanie náhodných kontrol
zabezpečenie realizácie odporúčaní na zlepšenie bezpečnostných opatrení
a postupov
informovanie príslušných inštitúcií pre bezpečnosť o:
•
•
•

•

prevádzkovateľom letiska;
prevádzkovateľmi a nájomcami na letisku

momentálnom stave bezpečnostných opatrení
postupoch na letisku
problémoch súvisiacich s ochranou letiska a jeho služieb

zabezpečiť zapracovanie bezpečnostných opatrení do programov
modernizácie a rozširovania letiska
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BEZPEČNOSTNÝ VÝBOR
Prevádzkovateľ letiska je povinný:
•

zabezpečiť v súčinnosti z útvarom PZ SR vykonávanie opatrení na
preskúmanie podozrivých sabotážnych alebo iných potenciálnych
nebezpečenstiev na letisku a ich likvidáciu

•

vypracovať plány pre všetky prípady ohrozenia bezpečnosti

•

zabezpečiť prostriedky na ochranu letiska, leteckého pozemného zariadenia
pred činnými protiprávneho zasahovania

•

vypracovať a uskutočňovať výcvikové programy na zaistenie efektívneho
bezpečnostného programu (aj prevádzkovateľ leteckých pozemných zariadení a
právnické a fyzické osoby poskytujúce letecké dopravné služby alebo
podieľajúce sa na zabezpečovaní ochrany a bezpečnosti)

46

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
V OBLASTI BEZPEČNOSTI
Výmena informácií:
•

ohľadne výcvikových programov

•

v oblasti výskumu a vývoja nových bezpečnostných zariadení

•

týkajúcich sa plánov, projektov, zariadení, metód a postupov ochrany
civilného letectva

Hlásenia o pristáti lietadla, ktoré sa stalo predmetom protiprávneho
zasahovania podáva MDVRR SR štátu:
•

registrácie lietadla

•

plánovaného pristátia

•

ktorého občania boli - zranení alebo prišli o život
- zadržaní ako rukojemníci
- na palube lietadla

•

Medzinárodnej organizácii civilného letectva (ICAO)
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LEGISLATÍVNE NORMY
ICAO:
•
•

Annex 17 ICAO
dokument Doc 8973/6 k Annexu 17 ICAO
Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference

•

ECAC.CEAC Doc No. 30
Policy Statement in the Field of Aviation Security (12th Edition – April 2007)

•

dokument Doc.9859
Safety Management Manual
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LEGISLATÍVNE NORMY
Európska únia:
•

•

•

•
•

•
•

Nariadenie (ES) č. 2320/2002 Európskeho parlamentu a Európskej Rady o
ustanovení spoločných pravidiel v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného
letectva
Nariadenie (ES) EP a ER č. 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti
bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES)
č.2320/2002
Nariadenie Komisie (ES) č. 72/2009 ktorým sa dopĺňajú spoločné základné
normy bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovené v prílohe k
nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008
Nariadenie EK č. 820/2008 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných
základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva
Nariadenie Komisie (ES) č.483/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES)
č. 820/2008 o ustanovení opatrení na vykonávanie spoločných základných
noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva
Rozhodnutie Komisie (ES) č. 4333/2008 - Laying Down Additional Measures
for the implementation of the Common Basic Standards on Aviation Security
Nariadenie EK č. 1138/2004, ktorým sa stanovuje spoločná definícia citlivých
častí ochranných priestorov na letiskách
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LEGISLATÍVNE NORMY
Slovenská republika:
•

Zákon NR SR č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
•
•
•
•
•
•

•
•
•

§ 2 písm. n)
siedma časť
§ 48 ods. 1 písm. t)
§ 49
§ 51 ods. 2 písm. g)
§ 56

L 17 - Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania –
vydané úpravou MDPaT SR č. 8/2008 z 18.3.2008
Smernica MDPT SR č. 8/2001 - Národný program bezpečnostného výcviku v
civilnom letectve
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 748/2004 „Rozdelenie výkonu
preventívnych opatrení ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho
zasahovania“.
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