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Nariadenie RLČ SNA – č.1

Vykonávanie letov z/do krajín Schengenského priestoru cez hranice SR
V súvislosti s nasledujúcimi správami NOTAM C0475/08 a A0475/08,
(A0475/08 NOTAMN
Q)LZBB/QAFXX/IV /NBO/E/000/999/4847N01941E116
A)LZBB B)0803292300 C)PERM
E)REF GEN 1.2.1.1
INSERT PARA: GEN 1.2.1.1.2.1
AIRCRAFT LANDING IN OR DEPARTING FROM THE TERRITORY OF THE SLOVAK REPUBLIC
TO/FROM ABROAD WITHIN SCHENGEN ZONE COUNTRIES CAN MAKE THEIR INITIAL LANDING OR
FINAL TAKE-OFF AT ANY AERODROME WITHOUT CUSTOMS AND PASSPORT SERVICES.)
(C0475/08 NOTAMN
Q)LZBB/QAFXX/IV /NBO/E/000/999/4847N01941E116
A)LZBB B)0803292300 C)PERM
E)REF GEN 1.2.1.1
DOPLNTE ODSEK: GEN 1.2.1.1.2.1
LIETADLA PRILIETAVAJUCE ALEBO ODLIETAVAJUCE NA/Z UZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
DO/Z KRAJIN SCHENGENSKEHO PRIESTORU, MOZU VYKONAT PRVE PRISTATIE ALEBO POSLEDNY
VZLET Z KTOREHOKOLVEK LETISKA BEZ COLNEJ A PASOVEJ SLUZBY.)

vydanými dňa 27. marca 2008 s platnosťou od 29. marca 2008, pripomínam nutnosť dodržiavať
ustanovenia AIP SR a AIP ostatných krajín Schengenského priestoru. Táto správa NOTAM zbavuje
veliteľa lietadla iba povinnosti pasovej a colnej služby pri letoch v rámci Schengenského priestoru.
Aj naďalej je však potrebné na všetky lety križujúce štátne hranice SR podať letový plán (FPL),
vstupovať a vystupovať cez vstupné a výstupné body, ak je tak uverené v AIP a taktiež získať
letové povolenie od poskytovateľa navigačných služieb (LPS SR na Slovensku). Pred a po
ukončení letu je potrebné ohlásiť požadované údaje ako sú čas vzletu, prelety bodov na trati, prelet
štátnych hraníc a tiež čas pristátia. Výraz ktorékoľvek letisko v uvedených správach NOTAM
znamená letisko s platným prevádzkovým povolením LÚ SR. Obe správy NOTAM budú
implementované do AIP SR v blízkej budúcnosti.
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Ku dňu 2. apríla 2008 bol stav v susedných štátoch Schengenského priestoru nasledovný:
Česká republika
Poľsko
Rakúsko
Maďarsko

povinnosť podať FPL
povinnosť podať FPL
povinnosť podať FPL
povinnosť podať FPL

na/z ktoréhokoľvek letiska*
na/z ktoréhokoľvek letiska
na/z ktoréhokoľvek letiska
iba na/z vybraných letísk uvedených v AIP
Maďarska (asi 6 letísk)

* Česká republika deklarovala všetky letiská vrátane plôch pre ULL ako letiskové plochy spôsobilé
na vykonávanie letov v rámci Schengenského priestoru.
Ďalej pripomínam povinnosť veliteľa lietadla získať pred letom platné informácie o zamýšľanom
lete z AIP a správ NOTAM dotknutých štátov.

Poznámka:
Predpis L-2
2.3.1
Zodpovednosť veliteľa lietadla
Veliteľ lietadla bez ohľadu na to či riadi lietadlo sám alebo nie, zodpovedá za riadenie lietadla
v súlade s týmto predpisom okrem prípadov, kedy si okolnosti vynútia odchýlku od uvedených
pravidiel v záujme bezpečnosti.
2.3.2
Predletová príprava
Pred začatím letu je veliteľ lietadla povinný zoznámiť sa so všetkými informáciami na vykonanie
zamýšľaného letu, ktoré sú k dispozícii. Predletová príprava na lety, ktoré sa vzdialia z blízkosti
letiska a na všetky lety podľa prístrojov musí okrem toho zahŕňať starostlivé preštudovanie
platných meteorologických správ a predpovedí, stanovenie potreby pohonných hmôt a určenie
náhradného postupu v prípade, že nebude možné let dokončiť tak, ako bol plánovaný.
Užitočné kontakty a informácie:

■
■
■
■
■
■
■
■

AIP SR, správy NOTAM

http://i077.lps.sk/web_aim/web/?fn=1&lng=sk

AUP SR

www.mil.sk/sites/vvzs/docs/VVP/aup.txt

AIP ČR, správy NOTAM, AUP, UUP

http://lis.rlp.cz/newindexcz.html

AIP Rakúsko

http://www.austrocontrol.at/en/content/atm/AIS/Products/products.shtml

AIP Poľsko

http://www.ais.pansa.pl/?lang=_en

AUP Maďarsko

www.hungarocontrol.hu/legter

AUP Poľsko

http://www.amc.pansa.pl/index.php?lang=_eng

CARO SR (podávanie FPL)

tel. +421 2 43422102
fax. +421 2 43423390

