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Čl. 1
ÚČEL POKYNOV
(1) Účelom pokynov je stanoviť jednotný postup pri:
a) klasifikovaní parašutistických udalostí,
b) ohlasovaní parašutistických udalostí,
c) vyšetrovaní parašutistických udalostí.
(2) Pokyny sú určené pre zamestnancov ministerstva obrany Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“), profesionálnych vojakov a zamestnancov
ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ktorí riadia,
vykonávajú alebo zabezpečujú zoskoky padákom.
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Čl.2
VYMEDZENIE POJMOV
(1) Vojenský parašutista je zamestnanec ministerstva alebo profesionálny
vojak alebo zamestnanec ozbrojených síl, ktorý vykonáva zoskoky padákom.
(2) Parašutistická udalosť je udalosť pri vykonávaní, riadení a zabezpečovaní
zoskokov, ktorá je vo svojom dôsledku hodnotená ako:
a) parašutistická nehoda,
b) závažná udalosť,
c) nezávažná udalosť.
(3) Parašutistická nehoda je parašutistická udalosť, ktorá vznikla pri zoskoku
vojenského parašutistu z lietadla a pri ktorej došlo k usmrteniu alebo k ťažkému
zraneniu vojenského parašutistu. Vážnosť a rozsah zranení posúdi lekár.
(4) Závažná udalosť je parašutistická udalosť pri ktorej došlo k ohrozeniu
bezpečnosti vojenského parašutistu pri zoskoku z lietadla. Do závažných
udalostí je zahrnuté:
a) zachytenie vojenského parašutistu pri výskoku z lietadla niektorou časťou
lietadla,
b) neotvorenie vrchlíka hlavného padáku alebo jeho nesprávna funkcia,
c) vážne poškodenie padáku pri otvorení,
d) aktivácia AAD (Automatic Activation Device) prístroja na záložnom
(rezervnom) padáku.
(5) Nezávažná udalosť je parašutistická udalosť pri ktorej došlo k:
a) ľahkému zraneniu vojenského parašutistu pri zoskoku alebo pristátí (vážnosť
zranenia posúdi lekár),
b) pristátiu na prekážku,
c) nedodržaniu výšky otvárania padáku,
d) predčasnému otvoreniu padáku bez zásahu vojenského parašutistu (okrem
aktivácie AAD),
e) menej závažnému poškodeniu padáku pri pristátí,,
f) neplánovanému otvoreniu záložného padáku so zásahom vojenského
parašutistu,
g) kolízii vojenských parašutistov počas voľného pádu alebo počas letu
na otvorených padákoch.
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Čl.3
ÚLOHY VELITEĽA ÚTVARU A RIADIACEHO ZOSKOKOV PRI
HLÁSENÍ PARAŠUTISTICKÝCH UDALOSTÍ
(1) Vznik parašutistickej nehody veliteľ útvaru hlási bezodkladne telefonicky
nadriadenému veliteľovi; písomne (faxovou správou) ohlási vznik
parašutistickej nehody nadriadenému veliteľovi do dvoch hodín.
(2) Po vzniku parašutistickej nehody vydá veliteľ útvaru zákaz vykonávania
zoskokov.
(3) Vznik závažnej udalosti ohlási veliteľ útvaru telefonicky nadriadenému
veliteľovi najneskôr do dvoch hodín.
(4) Riadiaci zoskokov1) alebo funkcionár riadiaci zoskoky2) (ďalej len
„riadiaci zoskokov“) bezodkladne telefonicky ohlási nadriadenému veliteľovi,
hlavnému inšpektorovi bezpečnosti letov Úradu vojenského letectva
ministerstva (ďalej len „hlavný inšpektor bezpečnosti letov“), vedúcemu
staršiemu inšpektorovi bezpečnosti letov štábu strategického plánovania
generálneho štábu ozbrojených síl (ďalej len „vedúci starší inšpektor
bezpečnosti letov“) a náčelníkovi oddelenia bezpečnosti letov veliteľstva
vzdušných síl ozbrojených síl (ďalej len „náčelník oddelenia bezpečnosti letov“)
vznik parašutistickej nehody.
(5) Riadiaci zoskokov ohlási telefonicky najneskôr do dvoch hodín vznik
závažnej udalosti veliteľovi, hlavnému inšpektorovi bezpečnosti letov,
vedúcemu staršiemu inšpektorovi bezpečnosti letov a náčelníkovi oddelenia
bezpečnosti letov.
(6) V prípade ak došlo pri parašutistickej udalosti k úmrtiu alebo k takému
zraneniu vojenského parašutistu, ktorého doba liečenia si vyžiada sedem a viac
dní (dobu liečenia určí lekár), ohlási riadiaci zoskokov neodkladne túto
parašutistickú udalosť aj vojenskej polícii.
(7) Riadiaci zoskokov po vzniku parašutistickej nehody a závažnej udalosti
spracuje prvotné hlásenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 k týmto
pokynom. V prípade vzniku parašutistickej nehody odošle prvotné hlásenie
faxom hlavnému inšpektorovi bezpečnosti letov, vedúcemu staršiemu
inšpektorovi bezpečnosti letov a náčelníkovi oddelenia bezpečnosti letov.
V prípade vzniku závažnej udalosti odošle prvotné hlásenie faxom hlavnému
1
2

) Čl. 6 vojenského predpisu o padákovej, výsadkovej a záchrannej službe (ev. zn. Let-3-16),
) ods. 237, čl. 7, hl. 4 vojenského predpisu o výsadkovej príprave (ev. zn. S-Výs-3-1).
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inšpektorovi bezpečnosti letov a vedúcemu staršiemu inšpektorovi bezpečnosti
letov.
Čl. 4
ÚLOHY RIADIACEHO ZOSKOKOV PO VZNIKU PARAŠUTISTICKEJ
UDALOSTI
Po vzniku parašutistickej nehody riadiaci zoskokov plní tieto úlohy:
zabezpečuje záchranu a následné ošetrenie vojenského parašutistu,
ukončí vykonávanie zoskokov,
zaisťuje dokumentáciu vzťahujúcu sa k parašutistickej nehode,
informuje veliteľa posádky lietadla, ktorá zabezpečuje vykonávanie
zoskokov o vzniku parašutistickej nehody,
e) podáva hlásenia podľa čl. 3.
(1)
a)
b)
c)
d)

(2) Po vzniku závažnej udalosti riadiaci zoskokov plní tieto úlohy:
a) preruší vykonávanie zoskokov,
b) zaisťuje dokumentáciu vzťahujúcu sa k závažnej udalosti,
c) informuje veliteľa posádky lietadla, ktorá zabezpečuje vykonávanie
zoskokov o vzniku závažnej udalosti,
d) podáva hlásenia podľa čl. 3,
e) vykoná rozbor závažnej udalosti s vojenskými parašutistami, ktorí sa
zúčastňujú zoskokov, prijme opatrenia a vykoná zápis do dokumentácie
riadiaceho zoskokov,
f) po prijatí opatrení môže vydať pokyn pre pokračovanie v zoskokoch.
(3) Po vzniku nezávažnej udalosti riadiaci zoskokov plní tieto úlohy:
a) zabezpečuje ošetrenie vojenského parašutistu,
b) preruší vykonávanie zoskokov,
c) informuje veliteľa posádky lietadla, ktorá zabezpečuje vykonávanie
zoskokov o vzniku nezávažnej udalosti,
d) vykoná rozbor nezávažnej udalosti s vojenskými parašutistami, ktorí sa
zúčastňujú zoskokov, prijme opatrenia a vykoná zápis do dokumentácie
riadiaceho zoskokov,
e) po prijatí opatrení môže vydať pokyn pre pokračovanie v zoskokoch.
Čl. 5
POVOLENIE ZOSKOKOV PADÁKOM PO PARAŠUTISTICKEJ
UDALOSTI
(1) Povolenie k vykonávaniu zoskokov po parašutistickej udalosti vydáva:
a) pri parašutistickej nehode – veliteľ útvaru, v ktorom parašutistická nehoda
vznikla,
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b) pri závažnej udalosti - riadiaci zoskokov,
c) pri nezávažnej udalosti - riadiaci zoskokov.
(2) Povolenie k vykonávaniu zoskokov sa vydá až po vykonaní rozboru
parašutistickej udalosti a odstránení nedostatkov zistených počas vyšetrovania
parašutistickej udalosti.
Čl. 6
VYŠETROVANIE PARAŠUTISTICKÝCH NEHÔD A ZÁVAŽNÝCH
UDALOSTÍ
(1) Trestné činy spáchané v súvislosti s parašutistickými udalosťami
vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní podľa ustanovení Trestného poriadku
o vecnej a miestnej príslušnosti.
(2) Komisiu na vyšetrenie konkrétnej parašutistickej nehody zriaďuje riaditeľ
úradu vojenského letectva na návrh predsedu stálej komisie z členov stálej
komisie3). Riaditeľ úradu vojenského letectva uverejní jej zloženie vo svojom
rozkaze.
(3) Pri vyšetrovaní parašutistickej nehody si predseda komisie prevezme od
veliteľa útvaru, kde parašutistická nehoda vznikla, prvotné informácie,
dokumentáciu a predmety súvisiace s parašutistickou nehodou a určí postup na
ich využitie.
(4) Vyšetrovanie parašutistickej nehody pokračuje zhromažďovaním údajov
súvisiacich s prípravou na zoskoky, ich zabezpečením, riadením a vykonávaním.
Zisťuje sa stav odbornej spôsobilosti osôb, ktoré pripravovali, vykonávali
a zabezpečovali zoskoky, ich zdravotný stav, dodržanie lehôt preskúšania a stav
dokumentov súvisiacich s prípravou zoskokov, dodržiavanie osobitných
predpisov4) určených na plánovanie, vykonávanie a zabezpečenie zoskokov.
(5) Ak dôjde k úmrtiu vojenského parašutistu, vykoná sa pitva a komplexná
súdno-lekárska analýza. Pitvu, expertízy a laboratórne vyšetrenia vykoná súdny
znalec z oboru leteckej patológie.
(6) Po ukončení vyšetrovania parašutistickej nehody spracuje predseda
komisie správu o vyšetrení parašutistickej nehody. Vzor správy o vyšetrení
parašutistickej nehody je uvedený v prílohe č. 2 k týmto pokynom.

3
4

) Čl. 6 ods. 2 a 3 vojenského predpisu o bezpečnosti letov (evid. zn. Let-1-5)
) Napríklad vojenský predpis o padákovej, výsadkovej a záchrannej službe (evid. zn. Let-3-16) v znení
neskorších predpisov, vojenský predpis Výsadková príprava (evid. zn. Vys-3-1/S).
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(7)

Správu o vyšetrení parašutistickej nehody predseda komisie zašle:
a) náčelníkovi generálneho štábu ozbrojených síl,
b) veliteľovi vzdušných síl ozbrojených síl,
c) veliteľovi útvaru, kde parašutistická nehoda vznikla.

(8) Po ukončení vyšetrovania parašutistickej nehody vykoná predseda
komisie rozbor parašutistickej nehody vo vojenskom útvare, kde parašutistická
nehoda vznikla.
(9) Komisiu na vyšetrenie konkrétnej závažnej udalosti menuje a zverejní vo
svojom rozkaze veliteľ útvaru, v ktorom závažná udalosť vznikla. Predsedom
tejto komisie je spravidla riadiaci zoskokov. Za členov komisie sú určovaní
príslušníci útvaru, u ktorého závažná udalosť vznikla.
(10) Po ukončení vyšetrovania závažnej udalosti spracuje predseda komisie
správu o vyšetrení závažnej udalosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3
k týmto metodickým pokynom.
(11) Predseda komisie rozošle správu o vyšetrení závažnej udalosti:
a) hlavnému inšpektorovi bezpečnosti letov,
b) náčelníkovi oddelenia bezpečnosti letov.
(12) Po ukončení vyšetrovania závažnej udalosti vykoná predseda komisie
rozbor závažnej udalosti s vojenskými parašutistami, kde závažná udalosť
vznikla.
(13) Vyšetrenie nezávažnej udalosti vykoná riadiaci zoskokov. Po zistení
príčin nezávažnej udalosti vykoná rozbor s vojenskými parašutistami, ktorí sa
zúčastňujú zoskokov.
Čl.7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zrušujú sa metodické pokyny Úradu vojenského letectva ministerstva
obrany Slovenskej republiky evid. zn. MP-ÚVL-1/1-143/2010 vydané v roku
2010.
Čl. 8
ÚČINNOSŤ
Tieto metodické pokyny nadobúdajú účinnosť dňom 1. apríla 2014.
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Príloha č. 1
VZOR FAXOVEJ SPRÁVY
Výtlačok jediný
Počet listov:
PRVOTNÉ HLÁSENIE PARAŠUTISTICKEJ NEHODY
Vyplňuje sa PALIČKOVÝM PÍSMOM!
Dátum udalosti

: ................................................ Čas udalosti: ..........................................

Miesto udalosti

: ................................................................... Útvar: ..................................

Typ pad. techniky

: .................................................................................................................

Voj. parašutista

: ................................................................... Trieda .................................

Podrobný popis udalosti:
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Príloha č. 2
VZOR
SPRÁVY O VYŠETRENÍ PARAŠUTISTICKEJ NEHODY
MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Úrad vojenského letectva
Č.p:

Bratislava (dátum)............................
Stupeň utajenia
Výtlačok č.:
Počet listov:
Z toho
Počet príloh/počet listov:
SPRÁVA O VYŠETRENÍ PARAŠUTISTICKEJ NEHODY

.................................................................................., ku ktorej došlo ..........................................
(parašutistická nehoda)
(deň, mesiac, rok, hodina)
vo
.......................................................................................................................................................
( útvar)

na padáku ................................................................................. ...................................................
(typ padáku, výrobca padáku, výrobné číslo padáku)
vojenský parašutista
Vojenská hodnosť,
Služobné
Smrteľne
Trieda
Nezranený
Zranený
meno, priezvisko
zaradenie
zranený

Vyšetrovacia komisia v zložení:
predseda:
..............................................................................................................................................
členovia
..............................................................................................................................................
(vojenská hodnosť, titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis)

:
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ZOZNAM PRÍLOH K SPRÁVE O VYŠETRENÍ PARAŠUTISTICKEJ NEHODY
Názov prílohy
I. Záver vyšetrovania parašutistickej nehody.
II. Záver funkcionára, ktorý určil vyšetrovaciu komisiu.
III. Technický zápis.
IV. Správa lekára.
V. Výpovede svedkov.
VI. Fotodokumentácia.
VII. Odborné expertízy.
OSNOVA NA SPRACOVANIE PRÍLOH
K SPRÁVE O VYŠETRENÍ PARAŠUTISTICKEJ NEHODY
I.
ZÁVER VYŠETROVANIA PARAŠUTISTICKEJ NEHODY
1. Základné údaje:
a) čas, dátum; útvar, v ktorom došlo k parašutistickej nehode; typ, výrobné číslo
padákovej techniky,
b) škoda na padákovej technike, škoda na inom majetku.
2.
a)
b)
c)

Údaje o vojenskom parašutistovi:
vojenská hodnosť, meno priezvisko, trieda, dátum narodenia a funkcia v útvare,
zdravotný stav po parašutistickej nehode,
počet zoskokov, dosiahnutá úroveň výcviku.

3. Závery expertíz:
Stručný výpis výsledkov jednotlivých expertíz.
4. Príčiny vzniku parašutistickej nehody:
Uvedú sa príčiny vzniku parašutistickej nehody.
5. Uvedú sa všetky nedostatky zistené pri vyšetrovaní parašutistickej nehody.
6. Opatrenia
Uvedú sa opatrenia na odstránenie príčin vzniku parašutistickej nehody.
Uvedie sa hlavná príčina vzniku parašutistickej nehody, spôsob jej zapríčinenia
ľudským faktorom a uvedie sa riešenie vzniknutých škôd.
7. Záver:
Uvedie sa hlavná príčina vzniku parašutistickej nehody, spôsob jej zapríčinenia
ľudským faktorom a uvedie sa riešenie vzniknutých škôd.
II.
ZÁVER FUNKCIONÁRA, KTORÝ URČIL VYŠETROVACIU KOMISIU
Vyjadrenie súhlasu alebo výhrad k záverom vyšetrovania parašutistickej nehody.
III.
TECHNICKÝ ZÁPIS
1. popis padákovej techniky:
a) typ hlavného padáku, rok výroby, výrobca, výrobné číslo
b) typ záložného padáku, rok výroby, výrobca, výrobné číslo
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2. zhodnotí sa spôsob ošetrovania padákovej techniky.
IV.
SPRÁVA LEKÁRA
1.Uvedie sa zdravotný stav vojenského parašutistu pred parašutistickou nehodou.
2.Zdravotný stav vojenského parašutistu na mieste parašutistickej nehody.
3. Pitevný protokol.
4. Závery lekára útvaru od ktorého bol vojenský parašutista.
V.
VÝPOVEDE SVEDKOV
1. Výpovede členov posádky lietadla, ktorá zabezpečovala zoskoky.
2. Výpovede ostaných vojenských parašutistov, ktorý sa zúčastňovali zoskokov.
3. Výpovede iných osôb.
VI.
FOTODOKUMENTÁCIA
Fotodokumentácia z miesta parašutistickej nehody, padákovej techniky.
VII: ODBORNÉ EXPERTÍZY
Expertízy padákovej techniky vyžiadané po parašutistickej nehode.
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Príloha č. 3
VZOR
SPRÁVY O VYŠETRENÍ ZÁVAŽNEJ UDALOSTI
Dopravné krídlo Kuchyňa
Č.p:

Kuchyňa............................
(dátum)
Stupeň utajenia
Výtlačok č.:
Počet listov:
Z toho
Počet príloh/počet listov:
SPRÁVA O VYŠETRENÍ ZÁVAŽNEJ UDALOSTI

.................................................................................., ku ktorej došlo ..........................................
(závažnej udalosti)
(deň, mesiac, rok, hodina)
vo
.......................................................................................................................................................
( útvar)

na padáku ................................................................................. ...................................................
(typ padáku, výrobca padáku, výrobné číslo padáku)
vojenský parašutista
Vojenská hodnosť,
Služobné
Trieda
Nezranený
Zranený
meno, priezvisko
zaradenie

Vyšetrovacia komisia v zložení:
predseda:
..............................................................................................................................................
členovia..................................................................................................................................
(vojenská hodnosť, titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis)
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OSNOVA NA SPRACOVANIE SPRÁVY O VYŠETRENÍ ZÁVAŽNEJ UDALOSTI
I.
ZÁVER VYŠETROVANIA ZÁVAŽNEJ UDALOSTI
1. Základné údaje:
a) čas, dátum, útvar, v ktorom došlo k závažnej udalosti, charakter závažnej udalosti, typ,
výrobné číslo padákovej techniky,
b) škoda na padákovej technike, škoda na inom majetku.
2.
a)
b)
c)

Údaje o vojenskom parašutistovi:
vojenská hodnosť, meno priezvisko, trieda, dátum narodenia a funkcia v útvare,
zdravotný stav po závažnej udalosti,
počet zoskokov, dosiahnutá úroveň výcviku.

3. Príčiny vzniku závažnej udalosti:
Uvedú sa príčiny vzniku závažnej udalosti.
4. Nedostatky:
Uvedú sa všetky nedostatky zistené pri vyšetrovaní závažnej udalosti.
5. Záver:
Uvedie sa hlavná príčina vzniku závažnej udalosti, spôsob jej zapríčinenia ľudským
faktorom a uvedie sa riešenie vzniknutých škôd.
6. Opatrenia
Uvedú sa prijaté opatrenia
II.
ZÁVER FUNKCIONÁRA, KTORÝ URČIL VYŠETROVACIU KOMISIU
Vyjadrenie súhlasu alebo výhrad k záverom vyšetrovania závažnej udalosti.
VII. TECHNICKÝ ZÁPIS
1. popis padákovej techniky:
a) typ hlavného padáku, rok výroby, výrobca, výrobné číslo
b) typ záložného padáku, rok výroby, výrobca, výrobné číslo
2. zhodnotí sa stav padákovej techniky:
VIII. FOTODOKUMENTÁCIA
V prípade potreby, fotodokumentácia z miesta závažnej udalosti, padákovej techniky,
alebo poškodenej padákovej techniky.
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Príloha č.4
PREHĽAD TEEFÓNNYCH A FAXOVÝCH ČÍSIEL
Funkcia
Hlavný
inšpektor
bezpečnosti
letov
Vedúci starší
inšpektor
bezpečnosti
letov
Náčelník
oddelenia
bezpečnosti
letov
Stály operačný
dozor (SOD)

Zložka

Číslo telefónu
na pracovisko

Číslo
mobilného
telefónu

Číslo faxu

ÚVL MO SR

0960 315 801

0903 824 218

0960 312 522

ŠbSP GŠ OS SR

0960 313 083

0903 820 325

0960 313 730

VVzS OS SR

0960 464 468

0903 820 080

0960 464 560

Vojenská polícia

0960 339 484
032 74 42 134

0903 824 295

0960 339 494

