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LETISKOVEJ PREVÁDZKOVEJ PRÍRUČKY
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Ing. Dušan Hanula
Vyhlásenie prevádzkovateľa letiska
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Som si plne vedomý následkov ohrozenia bezpečnosti civilnej leteckej prevádzky, ktoré môžu vzniknúť
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A.

ÚČEL LETISKOVEJ PREVÁDZKOVEJ PRÍRUČKY

Letisková prevádzková príručka Letiska Dubová obsahuje všetky dôležité údaje o letisku, zariadeniach letiska,
vybavení letiska, prevádzkových postupoch používaných prevádzkovateľom letiska pri zabezpečovaní jeho
prevádzkyschopnosti.
Letisková prevádzková príručka Letiska Dubová je referenčným dokumentom, ktorý obsahuje informácie,
ktoré umožňujú príslušnému orgánu (Leteckému úradu Slovenskej republiky) rozhodnúť o vhodnosti letiska
na prevádzku lietadiel, ako aj žiadateľa na udelenie povolenia na prevádzkovanie letiska.
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B.
ZOZNAM DRŽITEĽOV LETISKOVEJ PREVÁDZKOVEJ PRÍRUČKY
Zoznam držiteľov letiskovej prevádzkovej príručky
(evidované výtlačky)
V nižšie uvedenej tabuľke sú uvedené subjekty, ktoré obdržali oficiálny evidovaný výtlačok/elektronickú
verziu (CD-ROM) Letiskovej prevádzkovej príručky Letiska Dubová. Za akékoľvek iné výtlačky/kópie, ktoré sú
vyhotovené ako kópie oficiálnych evidovaných výtlačkov/elektronických verzií a používané pri prevádzke na
Letisku Dubová, nenesie prevádzkovateľ Letiska Dubová, spoločnosť GOSET, s.r.o. žiadnu právnu
zodpovednosť.
Číslo
evidovaného
výtlačku LPP

Držiteľ

Výtlačok

CD-ROM

1

Letecký úrad Slovenskej republiky

1

1

2

GOSET, s.r.o.

2

1
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C.
POUŽITÉ POJMY A SKRATKY
1

Použité pojmy

Bezpečnostná ochrana (Security)
Súbor opatrení, ľudských a materiálnych zdrojov určených na zabezpečenie ochrany civilného letectva pred
činmi protiprávneho zasahovania.
1.1

1.2

Letecké pozemné zariadenie

Stavby, technické prostriedky a systémy slúžiace na zabezpečenie leteckej prevádzky.

Letecká prevádzka
Činnosť súvisiaca so zabezpečením a vykonaním letu lietadla.
1.3

Letisko
Plocha určená na vzlety, pristátia, pohyby a státie lietadiel, na ktorej sú umiestnené letecké pozemné
zariadenia a ďalšie objekty a komunikácie, ktorých používanie bezprostredne súvisí s leteckou
prevádzkou.
1.4

Lietadlo
Zariadenie schopné pohybu v atmosfére následkom reakcií vzduchu iných, ako sú reakcie vzduchu voči
zemskému povrchu.
1.5

1.6

Neverejné letisko (privátne letisko)

Letisko, ktoré je v medziach svojich technických a prevádzkových podmienok prístupné len určeným civilným
leteckým prevádzkovateľom schválených Leteckým úradom Slovenskej republiky, oprávneným
vykonávať lety vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Na prístup na neverejné letisko sa
vyžaduje súhlas (ústny alebo písomný) majiteľa alebo prevádzkovateľa letiska. Aktuálne údaje
o neverejnom letisku nie sú zverejňované v Leteckej informačnej príručke Slovenskej republiky
a je ich možné získať len od prevádzkovateľa alebo majiteľa letiska.

Osvedčenie letiska
Osvedčenie vydané leteckým úradom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
1.7

Systém manažmentu bezpečnosti (Safety)
Systém na zaisťovanie bezpečnosti na letiskách, vrátane organizačnej štruktúry, zodpovednosti, postupov,
procesov a opatrení, na zavedenie bezpečnostných metodík a postupov letiska jeho
prevádzkovateľom. Systém musí zaisťovať riadenie bezpečnosti a bezpečné využívanie letiska.
1.8

Určenie letiska
Vyjadrenie právneho stavu letiska, jeho postavenia v infraštruktúre leteckej dopravy a úrovne poskytovaných
služieb, vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti leteckej prevádzky na letisku.
1.9

Vnútroštátne letisko
Letisko určené a vybavené na vykonávanie vnútroštátnych letov.
1.10

1.

Použité skratky
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Aircraft

Nad strednou hladinou mora (výška)

AMSL

Vzťažný bod letiska

ARP

Použiteľná dĺžka prerušeného vzletu

ASDA

Abreviation Stop DistanceAvailable

Balt po vyrovnaní

B.p.v.

-

Stupeň Celsia

°C

Východ alebo východná dĺžka

E

AboveMeanSea Level (height)
AerodromeReference Point

DegreesCelsius (Centigrade)
East or EasternLongitude

Východo-severo-východ

ENE

East-North-East

Východ-juho-východ

ESE

East-South-East

Stopa/stopy (miera dĺžky/výšky)

ft

Foot/Feet

Kilogram

kg

Kilograms

Použiteľná dĺžka pristátia
Meter (miera dĺžky)

m

LandingDistanceAvailable
Metres

Minimálny

min.

Minimum

Megapascal (miera tlaku)

MPa

Megapascal

Metrov nad morom

m
n.m.

Sever

N

Severo-východ

NE

MSL – MeanSea Level
North
North-East

Severo-severo-východ

NNE

North-North-East

Severo-severo-západ

NNW

North-North-West

Severo-západ
Vzletová a pristávacia dráha

NW

North-West

RWY

Runway

Juh, južný

S

Juho-východ

SE

Juho-juho-východ

SSE

South-South-East

Juho-juho-západ

SSW

South-South-West

Juho-západ

SW

South
South-East

South-West

Použiteľná dĺžka vzletu

TODA

Take-OffDistanceAvailable

Použiteľná dĺžka rozjazdu

TORA

Take-Off Run Available

Prah RWY
Vzťažná teplota

Platnosť : 01.05.2019
Vydanie : tretie
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THR
Tvz

Threshold
-
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Rolovacia dráha

TWY

Taxiway

Podmienky letu za viditeľnosti

VFR

VisualFlightRules

Vzletový a pristávací pás

VPP

Vysoké napätie

VN

Veľmi vysoké napätie

VVN

Západ alebo západná zemepisná dĺžka

W

HighVoltage
VeryHighVoltage
West or Western Longitude

Svetový geodetický systém

WGS

WorldGeodeticSystem

Západo-severo-západ

WNW

West-North-West

Západo-juho-západ

WSW

West-South-West

Percentá

Platnosť : 01.05.2019
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I.
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.

Údaje o prevádzkovateľovi letiska
GOSET, s.r.o., Štefánikova 94,
900 01 Modra
podnikateľský súkromný subjekt

1.1

Adresa prevádzkovateľa letiska:

1.2

Právna forma prevádzkovateľa letiska:

1.3

Telefón, fax e-mail:

mobil :+ 421 903 44 99 39
fax : + 421 33 647 51 92
e-mail: goset@goset.sk

1.4

Zodpovedný zástupca prevádzkovateľa:

Ing. Dušan Hanula, konateľ

1.5

Podpisový vzor
zodpovedného zástupcu prevádzkovateľa:

1.6

Osoba zodpovedná za prevádzku letiska:

1.7

Podpisový vzor
osoby zodpovednej za prevádzku letiska:

Ing. Ondrej Somorovský

2.

Vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľmi letiska

2.1

Letisko Dubová je neverejné vnútroštátne letisko.

2.2

Letisko Dubová je pre leteckú prevádzku využívané vlastníkom a prevádzkovateľom letiska.

2.3

Používanie Letiska Dubová inými užívateľmi, osobami alebo prevádzkovateľmi lietadiel je možné
len na základe získania súhlasu vlastníka letiska. Súhlas je možné získať na kontaktných číslach
uvedených v časti II. Údaje o letisku, bod 1.13.

3.

Činnosť zložiek
Neaplikuje sa.

4.

Obmedzenie alebo zastavenie prevádzky letiska

4.1

Leteckú prevádzku na Letisku Dubová je oprávnený obmedziť alebo zastaviť :
- oprávnený zamestnanec LÚ SR,
- vlastník alebo prevádzkovateľ letiska

4.2

Pred začatím leteckej prevádzky zodpovedá vlastník alebo prevádzkovateľ letiska alebo ním
poverená osoba za vykonanie kontroly letiska za účelom hodnotenia prevádzkovej spôsobilosti.
Výsledok kontroly zapíše do Knihy leteckej prevádzky (príloha č.1).
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I.
ÚDAJE O LETISKU
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Základné prevádzkovo technické údaje
Názov letiska
Prevádzkovateľ/vlastník
Charakter letiska (štatút)
Povolené druhy letov
Kódové značenie letiska
Vzťažný bod letiska – VBL (WGS 84)
Umiestnenie VBL

:
:
:
:
:
:
:
:

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Nadmorská výška VBL
Vzdialenosť a smer od stredu mesta
Nadmorská výška
Vzťažná teplota letiska
Prevodná výška
Prevádzková doba

:
:
:
:
:
:

1.12
1.13

Poštová adresa
Dôležité kontaktné čísla

:

Vedúci letovej prevádzky

Telefón
Mobil
Mobil
AFTN

:
:

e-mail

:

1.14

Ubytovacie možnosti

:
:

1.15
1.16

Stravovacie možnosti
Zdravotná služba

:
:

1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

Dopravné prostriedky na letisko
Druhy palív
Druhy olejov
Zariadenie na plnenie palivom
Kyslík a iné prostriedky
Hangárovací priestor
Opravárenské služby

:
:
:
:
:
:
:

Platnosť : 01.05.2019
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LETISKO DUBOVÁ
GOSET, s.r.o.
vnútroštátne, neverejné
VFR – deň
1B
48° 20´ 49,25 ´´ N
17° 21´ 23,63 ´´ E
Stred medzi trávnatou a budúcou
spevnenou RWY
628 ft / 191,30 m n.m.
3,6 km GEO 249° od mesta Modra
193,7 m n.m. (B.p.v.)
+ 28,6° C
NIL
Po - Pia na vyžiadanie
So / Ne 0900 - SS
Štefánikova 94, 900 01 Modra
NIL
+ 421 903 44 99 39
+ 421 904 06 43 40
NIL
info@letiskodubova.sk
5 osôb na letisku,
v meste Modra, v obciach Dubová a
Budmerice
na letisku
nie je poskytovaná, najbližšia služba
v meste Modra, tel. č. 120
osobné motorové vozidlá, taxi
na vyžiadanie BA95
NIL
NIL
NIL
na vyžiadanie
NIL

Letisko Dubová
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1.24

Záchranná a hasičská služba

:

1.25
1.26

Telefónne čísla na najbližšiu hasičskú stanicu
Sezónna použiteľnosť

:
:

1.27

Miestne obmedzenia

:

1.28

Vykonávanie okruhov
Vzlety z RWY 31

:

Vzlety z RWY 13

:

Výškové obmedzenie

:

1.29

Miesto pre predletovú kontrolu výškomeru

:

1.30

Meteorologické údaje

:

Platnosť : 01.05.2019
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jedno motorové vozidlo vybavené
hasiacim prístrojom – práškový 90 kg
Pezinok – 112
celoročná s možnosťou obmedzenia
pri vykonávaní údržby trávnatej
RWY; v zimnom období nie je
zaistená údržba RWY
juhozápadným smerom sa nachádza
CTR Štefánik, v ktorom je výškový
rozsah stanovený od GND po 5000
ft (1500 m) MSL a vzdušný priestor
triedy D,
západným smerom sa nachádza
hranica MTMA Malacky, v ktorom je
výškový rozsah stanovený od výšky
1000 ft (300 m) AGL po letovú
hladinu FL 125 a vzdušný priestor
triedy D.
Začiatok letovej prevádzky na letisku
je potrebné oznámiť na APP Štefánik
LZIB (tel. číslo 02 4857 2250).
Pred každým letom na Letisko
Dubová je veliteľ lietadla povinný
získať súhlas vlastníka letiska.
smerom doľava, výška 1. a 4.
okruhovej zatáčky minimálne 100 m
AGL. Prvá zatáčka musí byť
ukončená pred obytnou zónou obce
Dubová.
smerom doľava, výška 1. a 4.
okruhovej zatáčky minimálne 100 m
AGL, mimo obce Dubová
maximálna výška pre vykonávanie
letovej
prevádzky
v priestore
priestoru 4 km od stredu Letiska
Dubová je 800 ft / 250 m AGL
plocha vedľa trávnatej RWY
výška 194 m n.m.
NIL
alebo
na meteorologickej
služobni LMRŠ tel . +421 2 4857
4262-3,
Fax. +421 2 4333 8548

Letisko Dubová

1.31
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Fyzikálne charakteristiky prevádzkových plôch
Rozmery
Zem.
smer

1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
l 1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
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Vyhlásené dĺžky

RWY

VPP

(m)

(m)

TOR
A
(m)

136°

505 x 30

710 x 60

316°

505 x 30

710 x 60

ASDA

TODA

LDA

Únosnosť

Povrch

RWY

RWY

(m)

(m)

(m)

610

680

610

575

5700 kg/ 0,60 MPa

tráva

605

680

605

580

5700 kg/ 0,60 MPa

tráva

Poznámka : pred THR RWY 31 je umiestnený štartovací pás o dĺžke 100m
pred THR RWY 13 je umiestnený štartovací pás o dĺžke 105m
: 0,79 % stúpa smerom od THR RWY
Sklon RWY
31
Rolovacie dráhy
: NIL
Pomôcky na určenie miesta
: NIL
: Ukazovateľ smeru vetra na cisterne
Ukazovatele a návestné zariadenia
na vodu a vedľa odstavnej plochy
Svetelné zariadenia
: NIL
Náhradný zdroj elektrickej energie
: NIL
Označenie a osvetlenie prekážok
: NIL
Značky na prevádzkových plochách
: Pozri príloha č.2
: Priestor vzletu v sektore 136° a 316°
Prekážky v priestoroch priblíženia a vzletu
je
bez
prekážok
pre
sklon
prekážkovej roviny 1 : 20
: Kruh o polomeru 4 km od stredu
Okrsok letiska
letiska
Frekvencia pre hlasovú komunikáciu
: 123,930 MHz
Rádionavigačné zariadenie
: NIL
: NIL (podľa pokynov APP – Štefánik
Príletové trate
RADAR 134,925 MHz (118,975 MHz))
: NIL (podľa pokynov APP – Štefánik
Odletové trate
RADAR 134,925 MHz (118,975 MHz))
Kritický typ lietadla
z hľadiska hmotnosti : do 5700kg
z hľadiska rozpätia krídla : do 24 m
z hľadiska rozchodu podvozka : do 6 m
z hľadiska požiarnej kategórie a vybavenia : kategória 3
(dĺžka trupu do 18m, šírka max. 3m)

Platnosť : 01.05.2019
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III.
KOORDINÁCIA PREVÁDZKY LETECKÝCH DOPRAVCOV
NEAPLIKUJE SA.

Platnosť : 01.05.2019
Vydanie : tretie
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IV.
ORGANIZÁCIA PREVÁDZKOVÉHO TOKU
1.

Pravidlá vzťahujúce sa na vstup, tranzit a výstup cestujúcich
a posádok v medzinárodnej leteckej doprave
NEAPLIKUJE SA.

2.

Zásady
pre
vybavovanie
cestujúcich,
v medzinárodnej leteckej doprave

batožín

a tovaru

NEAPLIKUJE SA.

3.

Zásady pre vybavovanie cestujúcich,
vnútroštátnej leteckej doprave

batožín

a tovaru

vo

NEAPLIKUJE SA.

4.

Zásady pre vybavovanie cestujúcich, batožín a tovaru (všeobecné
letectvo)

4.1

Na Letisku Dubová sa vykonávajú lety všeobecného letectva alebo vybrané druhy leteckých
prác.

4.2

Nástup a výstup osôb do a z lietadiel sa vykonáva na stojisku na odstavnej ploche.

4.3

Veliteľ lietadlaje povinný sa presvedčiť o identite osôb, nezávadnosti ich batožiny
a prevážaného tovaru. Za bezpečnosť letu zodpovedá vždy veliteľ lietadla. V prípade, ak
prevážaná osoba chce so sebou do lietadla vziať predmety, ktoré majú charakter zakázaných
alebo nebezpečných predmetov, látok a prostriedkov, je veliteľ lietadla oprávnený takejto osobe
odmietnuť vstup do lietadla.

Platnosť : 01.05.2019
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V.
ORGANIZÁCIA POHYBU OSÔB A
MOBILNÝCH PROSTRIEDKOV PO LETISKU
5.1

Pohyb osôb a mobilných prostriedkov po letisku je povolený len na základe súhlasu vlastníka
alebo prevádzkovateľa Letiska Dubová.

5.2

Pohyb osôb a mobilných prostriedkov po letisku (RWY a odstavná plocha) počas leteckej
prevádzky je povolený len leteckému a obslužnému personálu. Akákoľvek povolená prevádzka
mobilných prostriedkov po letisku je povolená v zmysle schémy pohybu (príloha č. 3).

5.3

Tento personál musí byť počas prevádzky na Letisku Dubová označený na viditeľnom mieste
identifikačnou kartou, ktorú vydáva prevádzkovateľ letiska a podpisuje ju vlastník letiska (vzor
identifikačnej karty je uvedený v prílohe č. 4).

5.4

Počas leteckej prevádzky musí mobilný prostriedok dať prednosť lietadlu v pohybe, musí alebo
zastaviť na mieste alebo uvoľniť predpokladanú trajektóriu lietadlu do bezpečnej vzdialenosti od
lietadla smerom od trávnatej RWY (minimálne 10 m od okraja trávnatej RWY).

5.5

Počas leteckej prevádzky na letisku platí zákaz vstupu cudzích osôb (osoby nezúčastnené na
leteckej prevádzke – neoznačené identifikačnou kartou) do priestorov vyznačenej RWY
a odstavnej plochy.

5.6

Do priestoru státia lietadiel a státia mobilných prostriedkov (motorových vozidiel) platí zákaz
vstupu cudzích osôb do vzdialenosti minimálne 10 m od obrysu lietadiel a mobilných
prostriedkov. Osoby sa musia nachádzať počas leteckej prevádzky mimo priestoru RWY a pásu
RWY (minimálne vo vzdialenosti 30 m od osi RWY).

5.7

Návštevníkom letiska je povolený vstup len zo NE strany letiska po hranicu, ktorá je rovnobežná
s NE okrajom odstavnej plochy pre lietadlá.

5.8

Iné podujatia alebo využívanie trávnatej RWY Letiska Dubová na účely modelárskeho využitia je
povolené len na základe súhlasu vlastníka alebo prevádzkovateľa letiska. V takom prípade nie je
možné vykonávať leteckú prevádzku na letisku.

Platnosť : 01.05.2019
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VI.
TECHNICKÁ, POŽIARNA A ZÁSAHOVÁ SLUŽBA
6.1

Prevádzkovateľ Letiska Dubová firma GOSET, s.r.o., zabezpečuje ochranu pred požiarmi
v rozsahu stanovenom predpisom L 14 S „Športovéletiská“.

6.2

Na Letisku Dubová je k dispozícii počas prevádzky lietadiel jedno osobné motorové vozidlo,
ktoré je schopné dopraviť hasičov, stanovené hasiace prostriedky a technické vybavenie na
miesto nehody alebo zásahu.

6.3

Vozidlo je vybavené mobilným komunikačným prostriedkom pre spojenie s letiskom (mobilný
telefón).

6.4

Na letisku sú mobilné komunikačné prostriedky na privolanie hasičských útvarov okresného
úradu Pezinok a obcí Dubová a Budmerice.

6.5

Minimálne množstvá hasiacich látok pre lietadlá používajúce Letisko Dubová (do rozpätia
krídiel 24 m):
Hasiaci prášok
alebo
(kg)
90

Oxid uhličitý
alebo
(kg)
180

Halogénové uhľovodíky
(kg)
90

Množstvá hasiacich látok k dispozícií na letisku:
Hasiaci prášok: 112 kg
Oxid uhličitý: 10 kg
Požiarna nádrž o objeme: > 25 m3

6.6

Na hasenie požiaru motora musí byť k dispozícii minimálne množstvo halogénových uhľovodíkov
9 kg na jeden motor alebo minimálne množstvo oxidu uhličitého 18 kg na jeden motor, ak sa
používa ako hlavná hasiaca látka hasiaci prášok.

6.7

Letisko Dubová je situované v blízkosti vodného toku – Poľný kanál a Dubovský potok, z ktorých
je možné čerpať vodu na hasenie požiarov.

6.8

Minimálne požadované technické vybavenie :
Technické vybavenie
Sekera (bez klina)
Píla (všeobecné použitie)
Páčidlo, sochor (1 m)
Kliešte
Sada skrutkovačov
Ohňuvzdorná prikrývka
Rebrík alebo schodíky (podľa typu lietadla napr. AN2)
Kliešte na strihanie skrutiek
Píla na kov s náhradnými plátmi
Lovecký nôž s puzdrom
Otvárač na plechy
Lano dĺžky 15 m priemeru 5 mm
Hák
Francúzsky kľúč

Platnosť : 01.05.2019
Vydanie : tretie
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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6.9
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Minimálne požadované zdravotnícke vybavenie :
Zdravotnícky materiál
Zdravotnícka šatka / rúška (127 x 102 mm)
Zdravotnícka šatka / rúška (203 x 178 mm)
Zdravotnícka šatka / rúška (280 x 178 mm)
Zdravotnícka šatka / rúška (330 x 203 mm)
Rúška na oko
Trojuholníková šatka
Zdravotnícke nožnice
Prikrývky (vlnené, fólie)
Nosidlo
Balíček na ošetrenie popálenín
Dlahy na fixovanie zlomenín

6.10
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Počet kusov
3
4
4
2
2
4
1
4
1
1
2

Na Letisku Dubová sa odborná zdravotná služba zaisťuje len externým spôsobom, zdravotnou
záchrannou službou telefónne číslo 155 alebo 112).
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VII.
POSTUPY PRI LETECKÝCH UDALOSTIACH
7.1

V prípade leteckej mimoriadnej udalosti (leteckej nehody a podobne) sa postupuje v zmysle
predpisu L 13 „Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov“).

7.2

Všetci účastníci leteckej prevádzky sú povinní bezodkladne vykonať všetky opatrenia :

7.3

-

na záchranu ľudských životov a zdravia posádky lietadla, ako aj ostatných osôb,

-

na zabránenie vzniku škôd,

-

na záchranu majetku a materiálu,

-

na zaistenie svedkov a dokumentácie,

-

na zabezpečenie trosiek pred manipuláciou a poškodením až do príchodu vyšetrovacej
komisie.

O vzniku leteckej mimoriadnej udalosti je povinný vlastník alebo prevádzkovateľ Letiska Dubová
informovať zložky :
-

Policajného zboru – telefónne číslo a

-

Leteckého úradu Slovenskej republiky – telefóne číslo +421 2 4857
+421 918 382 061, +421 918 382 059 alebo faxové číslo 02 4857 4077.

4077,

7.4

O vzniku leteckej mimoriadnej udalosti je povinný vlastník alebo prevádzkovateľ letiska podať
predbežné oznámenie v zmysle predpisu L 13 (forma a obsah oznámenia o vzniku leteckej
mimoriadnej udalosti je v prílohe č. 5).

7.5

Iná udalosť v civilnom letectve, ktoré nie je mimoriadnou udalosťou podľa predpisu L13, ale
má, alebo môže mať vplyv na bezpečnosť civilného letectva (prerušenie prevádzky, porucha,
chybná funkcia alebo iná neobvyklá udalosť) podlieha ohlasovacej povinnosti v zmysle
nariadenia vlády SR č.661/2005 Z.z.

7.6

Hlásenie o udalosti v civilnom letectve predkladajú prevádzkoví pracovníci vlastníka a
prevádzkovateľa letiska osobe zodpovednej za prevádzku letiska ihneď po vzniku udalosti.

7.7

Hlásenie o udalosti v civilnom letectve zašle osoba zodpovedná za prevádzku letiska
Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky bezodkladne, najneskôr však
do 14 dní od jej zistenia (forma a obsah oznámenia o vzniku inej udalosti v civilnom letectve je
v prílohe č. 9).

7.8

Spoločnosť Goset, s.r.o. ako prevádzkovateľ a vlastník letiska prehlasujú, že žiadny
zamestnanec po podaní hlásenia nebude znevýhodnený svojim zamestnávateľom za oznámenie
udalosti v civilnom letectve.

Platnosť : 01.05.2019
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k Letiskovej prevádzkovej príručke Letiska Dubová

Letisko Dubová
Dátum

Číslo listu :

:

Smer a rýchlosť vetra
QFE
QNH
QBB (výška základne
Stav počasia
:
oblačnosti)
Množstvo oblačnosti
Vrstvy oblačnosti (počet)
Stav
Mena a priezvisko prevádzkovateľa
letiska/zástupca

:
:
:
:

........... / ....... m.s-1
....................... HPa
....................... HPa

................. mm Hg
................. mm Hg

........................ m

................. ft

:
:
:
:

.............. / 8
........................
Slnečno 
Dážď 

Sneh 
Podpis :

Ľad 

Kontrola stavu letiska
Stav trávnatej RWY
a plochy pre státie
lietadiel

Priem. výška porastu
Výskyt neúnosného terénu

:
:

......................... cm
Miesto :

Prekážky na RWY

:

Miesto a druh :

Suchá RWY 
Mokrá RWY 
Po daždi 
Sneh 
Vyhovuje 
Nevyhovuje  Dôvod
Prahové značenie
Stav denného
Nevyhovuje  Dôvod
Postranné značenie Vyhovuje 
značenia RWY
Vyhovuje 
Nevyhovuje  Dôvod
Nadzemné značky
Vyhovuje 
Nevyhovuje  Dôvod
Ukazovateľ smeru vetra
Vyhovuje 
Nevyhovuje  Dôvod
Stav hasiacich prostriedkov
Typ, druh, obsah
Čas
Tel. č. 02 4857 2250
.............. hod. ...... min. LT
spojenia

Povolená prevádzka
Nepovolená prevádzka 
Spojenie s TWR
Obmedzenia :
Štefánik

Ľad 
:
:
:
:
:
Dôvod :

Výškové obmedzenie :
Vozidlo určené na
záchranu

EČV :

Typ

Stav

Stav ochranných
prostriedkov
Kontrola voľnosti
vzletových
priestorov

RWY 14 :
Vyhovuje 
Nevyhovuje 

RWY 32
Vyhovuje 
Nevyhovuje 
meno

Dôvod :

priezvisko

Číslo IDC

Osoby spoľupodieľajúce
sa na zabezpečovaní
prevádzky
Osoba zodpovedná za
prevádzku letiska
Poznámky :

meno

priezvisko

podpis

ZNAČKY NA PREVÁDZKOVÝCH PLOCHÁCH
LETISKA DUBOVÁ

OS NESPEVNENEJ RWY

PRAHOVÉ ZNAČKY

POSTRANNÉ ZNAČKY

PRAHOVÁ ZNAČKA RWY

NADZEMNÁ ZNAČKA PRAHU RWY
- VARIANTY

KUŽEĽ

0,8 m

1/3 L

0,2 – 0,3 m

Ø = asi 0,3 m

PRÁPOREK

L = 0,3 - 0,6 m

0,5 m

0,8 m
0,8 m

3,0 m

POSTRANNÁ ZNAČKA RWY

Príloha č. 2
k Letiskovej prevádzkopvej príručke Letiska Dubová

0,8 m

6,0 m

4,5 m

Šírka RWY = 30 m

NADZEMNÉ ZNAČKY PRAHU
RWY

max. 200 m

max. 200 m

max. 200 m

Príloha è. 3
k Letiskovej prevádzkovej príruèke Letiska Dubová

SCHÉMA POHYBU OSÔB A MOTOROVÝCH VOZIDIEL
NA LETISKU DUBOVÁ

smer Dubová

Parkovisko
Letiskové
budovy
Parkovisko

Požiarna
nádrž
o
isk
j
o e
St pr dlá
ta
lie

Hangár

13

smer
štátna cesta 1. triedy è. 504
Modra - Budmerice

100 m

pohyb osôb
pohyb motorových vozidiel

Príloha č. 4
k Letiskovej prevádzkovej príručke Letiska Dubová

VZOR IDENTIFIKAČNEJ KARTY

Príloha č. 5
k Letiskovej prevádzkovej príručke Letiska Dubová

HLÁSENIE O LETECKEJ NEHODE ALEBO INCIDENTE
ACCIDENT/INCIDENT DATA REPORTING
a) Označenie druhu udalosti / Occurrence class ( accident, serious incident, incident )

a)

Udalosť / Occurrence

dátum (date of occurrence )
odkiaľ ( last departure point )
letový plán ( flight plan)

čas ( UTC time of occurrence )
kam ( planned destination )
doba letu( duration of flight)

fáza letu

parkovanie

( flightphase )

( standing)

b)

trať ( en route )

priblíženie(approach)

rolovanie( taxi)

zmena hladiny

pristátie( landing )

vzlet( take off)

vyčkávanie ( holding )

manévrovanie

stúpanie( climb)

klesanie( descent )

visenie( hover )

( flight level change )

( manoeuvring )

Lietadlo / Aircraft

poznávacia značka

prevádzkovateľ

( aircraft registration )

( operator )

výrobca(manufacturer )
štát reg. 
( state of registry )

typ( variant / model)
let číslo - c/s ( flight

hmotnostná kategória
( weight category mtow )

poškodenie lietadla
( damage to the aircraft)

nr.-c/s )

> 272 001 kg

5 701 - 27 000 kg

0 -2 250 kg

27 001 - 272 000 kg

2 251 - 5 700 kg

nezistená ( unknown)

zničené( destroyed )

poškodenie vo veľkom
rozsahu
( substantial )

poškodenie v malom
rozsahu( minor )

žiadne( none )

iné( other)

nezistené ( unknown)

škoda voči tretej osobe
( third party damage - buildings, vehicles,
plants....)

nebezpečný náklad na
palube
( dangerous goods on board)
d) Určenie miesta udalosti ( vo vzťahu k všeobecne známemu miestu, prípadne v zemepisných súradniciach )
Position of the aircraft ( with reference to some easily defined geographical point (latitude and longitude )

a)

Meno veliteľa lietadla ( zodpovednej osoby ) / Pilot in Command ( responsible person )

b)

počet (number of personsons on board
)

počet (number of persons injured )
smrteľné (fatal )
vážne (serious )
ľahké ( minor )
bez zranenia ( none )
c)

posádka ( crew )

cestujúci ( passengers )

ďaľšie osoby
( others )

posádka ( crew )

cestujúci ( passengers )

na zemi ( other on ground )

Typ prevádzky/ Operation type

Letecká doprava / Commercial Air Transport

pravidelná

medzinárodná

( scheduled revenue operations )

( international )

vnútroštátna
( domestic )

nepravidelná

medzinárodná
1

cestujúci( passengers )

nákladná( cargo )

cestujúci( passengers )

nákladná( cargo )

cestujúci( passengers )

nákladná( cargo )

Príloha č. 5
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( non-scheduled revenue operations )

( international )

vnútroštátna

cestujúci( passengers )

nákladná( cargo )

let bez cestujúcich

výcvikový

( ferry )

( training / check )

neznáma (unknown )

( domestic )

iná (non- revenue operations )
Všeobecné letectvo / General Aviation

športové a rekreačné
lietanie (pleasure )
letový výcvik
( flight traing / instructional )

iná (other )

navigačný (cross-country

miestny( local )

obchodný ( business )

vo dvojom( dual )

sólo( solo )

kontrolný( check )

testovací

predvádzací

let bez cestujúcich

(test/experimental )

( demonstration )

( ferry )

)

letecké podujatie

nezákonný( illegal )

neznáma ( unknown )

( airshow / race )

Letecké práce / Aerial Work

letecká reklama
(aerial advertising )

letecké pozorovanie
(aerial observation )

letecký prieskum( aerial survey )

poľnohospodárske( agricultural )

výsadky( parachute drop )

let s podvesom ( construction/sling load )

fotografovanie ( photography )

hasenie požiaru ( fire fighting )

pátranie a záchrana

vojenské( military )

iné( other )

firemné( corporate )

štátny

predaj / prenájom / servis

iný ( other )

( search and rescue )

Štátne lety / State flights

policajné 
( police )
d)

Typ prevádzkovateľa / Type of Operator

aeroklub / letecká škola
( flying club / school )

súkromný majiteľ( private owner )
e)

( government agency )

( sales / rental / service )

Meteorologické podmienky / General weather in the area of occurrence

meteorologické
podmienky( weather conditions

vmc

imc

neznáme (unknown )

deň( daylight )

západ( dusk-twilight )

noc( night dark )

neznáma (unknown )

)

denná doba
( light condition at the moment of the
event)

východ( dawn

)

mesačný svit
( night moonlight )

dohľadnosť( visibility)
oblačnosť
( cloud amount)

zrážky ( precipitation )

námraza ( icing)

km



jasno ( sky clear )

3/8-4/8 ( scattered )

zamračené( overcast )

1/8-2/8( few clouds )

5/8-7/8 ( broken )

súvislá oblačnosť

opar( haze )

mrznúce mrholenie / dážď

krúpy( hail )

mrholenie( drizzle )

sneh s dažďom

( freezing drizle / rain )
( rain and snow )

dážď ( rain )
ľahká ( light )

sneh( snow )
mierna ( moderate )

( sky obscured )

iné( other )
neznáme ( unknown )
silná ( severe )

f)

Opis a okolnosti udalosti / Narrative and a brief description of the occurrence including emergency circumstances and significant information

g)

Predbežné opatrenia, dodatočné opatrenia a iné informácie / Safety recommendations and corrective action taken or under consideration

h)

Kontaktné údaje / Contact

pracovisko( organization)
tel: / ( phone)
fax:

2
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odoslať na ( send to)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Letecký a námorný vyšetrovací útvar
Námestie slobody 6, P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Slovenská republika

Č Pohotovostný mobil / On-duty contact for occurrences
+421 917 490 817

"

ax:
F
E-mail:
web:

+421 2 5273 1442
vysetrovanie@mindop.sk
www.mindop.sk

3

Príloha č. 6
Letisková prevádzková príručka Letiska Dubová

Príloha č. 11
Organizácia výsadkovej činnosti - mapa

Miesto pre
balenie padákov
Miesto pre
zhromaždenie
parašutistov

Príloha č. 7 LPP LZDV

VFR manuál

LZDV DUBOVÁ
ARP 482049N 0172124E
DUBOVÁ PREVÁDZKA
123,930
RWY

VFR
deň

634 ft (193 m)

FIC
124,300

ŠTEFÁNIK RADAR
134,925

13/31
505 m
Výška na okruhu:
MAX 800 ft (250 m) AGL

28 FEB 2019

MON-FRI: O/R
SAT-SUN: 0900 (0800) - SS

Neverejné Vnútroštátne

+421/903/44 99 39
Goset, s. r. o.
Štefánikova 94
900 01 MODRA
airfield@goset.sk

Posledná zmena: Prvé vydanie

© LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik

NR 001

Príloha č. 8 LPP LZDV

VFR manuál

28 FEB 2019

LZDV DUBOVÁ
ARP 482049N 0172124E

634 ft (193 m)

DUBOVÁ PREVÁDZKA
123,930
RWY

MAG
smer

TORA
(m)

TODA
(m)

ASDA
(m)

LDA
(m)

13

132°

610

610

680

575

5 700 kg/0,6 MPa

31

312°

605

605

680

580

5 700 kg/0,6 MPa

Únosnosť

Príloha č. 7 LPP LZDV

%

Celoročne, odstraňovanie
snehu sa zabezpečuje len O/R.

Ý

Poskytované

2

V meste Modra.

¸

NIL

º

NIL

c

Záchranná služba: 112

´

V meste Modra.

½

Autobus, vlak, taxi Modra
+421/911/88 04 51, +421/
910/79 96 66

© LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik

NR 001

VFR manuál

1.

Príloha č. 9 LPP LZDV

28 FEB 2019

Miestne pravidlá prevádzky

Preferovaný smer vzletu RWY 13, preferovaný smer pristátia RWY 31. Okruhy ľavé, inak len podľa pokynov
riadiaceho prevádzky.
Vzlety z RWY 31: po vzlete kurz 300°, prvá zatáčka musí byť ukončená pred úrovňou obytnej zóny obce
Dubová.
Okruhy pre RWY 13: mimo obce Vištuk a Dubová.
Prílety a odlety mimo zastavaného územia obcí Dubová a Vištuk.
2.

Poplatky

Podľa cenníka na www.letiskodubova.sk.
3.

Doplňujúce informácie

NIL

© LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik

NR 001

Príloha č. 10
k Letiskovej prevádzkovej príručke Letiska Dubová

Vykonávanie výsadkovej činnosti
1. Definície a skratky
Výsadkový let
Let vykonaný za účelom vysadenia používateľa/používateľov padáka riadne
ustrojeného/ustrojených do upínacích popruhov padáka/padákov (ďalej len
„parašutista/parašutisti“) za účelom vykonania výskoku, voľného pádu a následného
zostupného letu s pristátím na zemský povrch (ďalej len „zoskok“). Výsadkovým letom je
aj let, ktorého účelom je vysadenie skúšobných parašutistov alebo skúšobných figurín za
účelom skúšok padákov alebo ich súčastí.
Organizátor výsadkovej činnosti
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá zodpovedá za organizovanie výsadkovej činnosti.
Koniec výsadku
Vykonanie výskoku posledného parašutistu z lietadla v rámci výsadkového letu.
Poverená organizácia
Právnická alebo fyzická osoba poverená na základe § 48 odsek 3 Zákona č. 143/1998 Z. z.
o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Začiatok výsadku
Vykonanie výskoku prvého parašutistu z lietadla v rámci výsadkového letu.
Skratky
Nad strednou hladinou mora
Okrsok letiska
Spoločná poradná prevádzková frekvencia
Letové informačné stredisko
Letová informačná služba
Povrch zeme
Riadenie letovej prevádzky

AMSL
ATZ
CTAF
FIC
FIS
GND
ATC

Above Mean Sea Level
Aerodrome Traffic Zone
Common Traffic Advisory Frequency
Flight information centre
Flight information service
Ground
Air traffic control

2. Vykonávanie výsadkovej činnosti na letisku Dubová (LZDV)
Pri vykonávaní výsadkovej činnosti na letisku Dubová sa postupuje podľa Úpravy
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 4/2010 Pravidlá pre
výsadkové činnosti (ďalej len „Úprava MDPT SR č. 4/2010“).
Povolenie (súhlas) na vykonanie výsadkovej činnosti na letisku Dubová vydáva
prevádzkovateľ letiska, alebo ním poverená osoba (vedúci letovej prevádzky). Povolenie na
vykonanie výsadkovej činnosti sa potvrdí formálne podpisom v Plánovacej knihe zoskokov.
Za organizovanie výsadkovej činnosti a plánovanie výsadkových letov zodpovedá riadiaci
zoskokov, uvedený v Plánovacej knihe zoskokov.
V prípade potreby určuje riadiaci zoskokov výsadkového sprievodcu a dozorného doskokovej
plochy. Povinnosti riadiaceho zoskokov, výsadkového sprievodcu a dozorného doskokovej

Príloha č. 10
k Letiskovej prevádzkovej príručke Letiska Dubová

plochy sú uvedené v Úprave MDPT SR č. 4/2010.
Pohyb parašutistov po letisku je riadený riadiacim zoskokov, ktorý svoje rozhodnutia
koordinuje s operátorom CTAF.
Výsadková činnosť na letisku Dubová sa vykonáva v priestore horizontálnych a vertikálnych
hraníc ATZ letiska Dubová.
V prípade vykonávania výsadkovej činnosti mimo vertikálnych hraníc ATZ letiska Dubová je
potrebné vyžiadať povolenie od stanovišťa ATC Štefánik Radar 134,925MHz.
Poznámka:
Symbol padáka má na mape ICAO 1 : 500 000 význam navigačnej výstrahy na vykonávanie
výsadkovej činnosti v horizontálnych hraniciach ATZ na obdobie SR-SS bez ohľadu na
publikovanú prevádzkovú dobu z výšky, ktorá môže byť i nad hornou hranicou ATZ, ale
maximálne do hornej hranice vzdušného priestoru triedy G.
Na vykonávanie výsadkovej činnosti v ATZ LZDV v dobe SS-SR musí byť vždy vyčlenený a
správou NOTAM publikovaný obmedzený priestor.
Výsadková činnosť v priestore ATZ LZDV sa môže vykonávať iba vtedy, ak sú na letisku
počas tejto činnosti poskytované informácie operátorom CTAF (FREQ 123,600 MHz). Na
frekvencii CTAF získajú piloti lietadiel letiacich v priestore ATZ LZDV, doň vstupujúcich alebo
prelietavajúcich, informácie o vykonávaní výsadkovej činnosti.
Miesto vyhradené na označenie doskokovej plochy, (oranžové pásy v tvare kríža) sa
nachádza medzi prevádzkovou budovou a vzletovou a pristávacou dráhou, pozri mapu
letiska Príloha č. 11.
Miesto pre balenie padákov sa nachádza na okraji technicko-odstavnej plochy pri
prevádzkovej budove, pozri mapu letiska Príloha č.11.
Miesto pre zhromaždenie parašutistov pred nástupom do lietadla sa nachádza na spevnenej
ploche pred hangárom, pozri mapu letiska Príloha č.11.
Účastníci výsadkovej činnosti sú povinní v prípade zranenia alebo inej nepredvídanej
udalosti toto ohlásiť
riadiacemu zoskokov, ktorý postupuje v súlade s postupmi
stanovenými v prevádzkovej príručke letiska Dubová (pozri časť VII).

