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VYHLÁSENIE ÚČASTNÍKA AKCIE PRI PREVÁDZKOVANÍ, RESP. VYKONANÍ LETOV LIETADLOM SPÔSOBILÝM LIETAŤ BEZ PILOTA VO VZDUŠNOM PRIESTORE 

(TZV. "DRONOV") 

 
 

Meno: __________________________________________ Priezvisko: _______________________________________________ 

Dátum narodenia: ________________________________ Bydlisko: _________________________________________________ 

Číslo občianskeho preukazu: ________________________ Tel. číslo: ________________________________________________ 

Email: __________________________________________                

SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o., so sídlom Vajnorská 8/A 831 04 Bratislava, IČO: 44 407 793, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, 
vl.č. 24378/T (ďalej len "Agency"). Agency je oprávneným užívateľom areálu Automotodrómu Slovakia ring nachádzajúceho sa v katastrálnom území Orechová 
Potôň a prevádzkovateľom automobilovej a motocyklovej rýchlostnej dráhy a Centra bezpečnej jazdy v k.ú. Orechová Potôň (ďalej len „Dráha“) Účastník je fyzická 
osoba, ktorá sa zúčastňuje priamo Akcie formou prítomnosti v zariadení Automotodrómu, resp. Dráhy počas trvania Akcie. 
 
Bezpilotným lietadlom (ďalej aj “UAV” – Unmanned Aerial Vehicle) sa rozumie lietadlo spôsobilé lietať bez pilota na palube (§7 leteckého zákona). Bezpilotné 
lietadlá sa delia na: 

• autonómne lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo, ktoré neumožňuje zásah pilota do riadenia letu), 

• diaľkovo riadené lietadlá (tzn. bezpilotné lietadlo riadené zo stanice osoby, ktorá takéto lietadlo ovláda, a takáto stanica nie je na palube diaľkovo 
riadeného lietadla), 

• modely lietadiel (tzn. bezpilotné lietadlo používané bez obchodného zámeru len na športové, súťažné alebo rekreačné účely). 
 
Vo všetkých prípadoch sa vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky uplatňuje povinnosť prevádzkovať lietadlo iba v súlade s podmienkami a požiadavkami 
platnými pre využívanie vzdušného priestoru a dôsledná separácia lietadiel spôsobilých lietať bez pilota (bez ohľadu na ich hmotnosť) od pilotovaných lietadiel! 
Účastník týmto vyhlasuje nižšie uvedené skutočnosti a zaväzuje sa plniť povinnosti upravené v Rozhodnutí č. 1/2015 z 19.08.2015 Dopravného úradu, ktorým sa 
určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky a ďalšie príslušné všeobecne záväzné 
právne predpisy, a to najmä: 
 
1.) Let diaľkovo riadeným lietadlom alebo modelom lietadla sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby 

sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok. 
2.) S  UAV je zakázané lietať: 

i. do vzdialenosti presahujúcej vizuálny kontakt operátora s UAV alebo do vzdialenosti väčšej ako 1 000 m, podľa toho čo je menej (ďalej len „vizuálny 
kontakt“), 

ii. vo vzdialenosti menšej ako 50 m od akejkoľvek osoby, budovy, lode alebo vozidla s výnimkou zariadenia a osoby zabezpečujúcej vzlet a pristátie, 
iii. v riadenom vzdušnom priestore a vo vyčlenených priestoroch vrátane zón citlivých na hluk z prevádzky lietadiel (napr. chránené územia), 
iv. v blízkosti verejných aj neverejných letísk všeobecného letectva (tzv. športové letiská) vrátane heliportov vo vzdialenosti menšej ako 5 500m od 

vzťažného bodu (ATZ zóna) bez povolenia a koordinácie s prevádzkovateľom letiska alebo správcom plochy. 
3.) Pri prevádzkovaní drona sa účastník zaväzuje najmä rešpektovať zákaz preletu nad pretekárskou dráhou a nebrániť výhľadu traťových komisárov a dohľadu 

nad dráhou. 
4.) Osoba, ktorá ovláda dron: 

a. je povinná počas jeho letu  sním udržiavať nepretržitý priamy vizuálny kontakt 
b. je povinná neustále vizuálne pozorovať okolie, prekážky a letovú prevádzku a vyhnúť sa inej letovej prevádzke na základe princípu zistiť a vyhnúť sa, 
c. nesmie počas letu s diaľkovo riadeným lietadlom alebo modelom lietadla, ktoré ovláda, meniť pôvodné stanovište alebo sa premiestňovať akýmkoľvek 

spôsobom.  
5.) Ak počas letu  nastanú okolnosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letovej prevádzky, osôb alebo majetku na zemi, alebo aj na výzvu zamestnanca Agency, 

je osoba, ktorá ovláda dron, povinná okamžite bezpečne ukončiť let tohto lietadla.   
6.) Zhadzovanie predmetov alebo rozprašovanie chemických látok z diaľkovo riadeného lietadla alebo modelu lietadla je zakázané.  
7.) Účastník sa zaväzuje na požiadanie Agency poskytnúť Agency vzniknuté zábery zabezpečené prevádzkovaním dronu na svoje interné a  marketingové účely. 
8.) Účastník berie na vedomie, že je povinný spracúvať osobné údaje a vyhotovovať zábery zabezpečené prevádzkovaním dronu v súlade s NARIADENÍM 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a ďalšími osobitnými právnymi predpismi SR. Spracúvanie osobných údajov Účastníkom, vykonáva 
Účastník výlučne na vlastnú zodpovednosť. Účastník je povinný dbať na to, aby vyhotovovaním a spracúvaním záberov neprimerane nezasahoval do práv 
a slobôd fyzických osôb. 

9.) Účastník vyhlasuje, že sa Agency nijakým spôsobom nepodieľa na spracúvaní osobných údajov, ktoré vzniká alebo by mohlo vzniknúť vykonávaním činností 
Účastníka podľa tohto Vyhlásenia s výnimkou osobných údajov, ktoré Účastník poskytol Agency podľa bodu 6.) tohto Vyhlásenia.  

10.)  Agency vyhlasuje, že akékoľvek nakladanie so záznamami, ktoré boli poskytnuté zo strany Účastníka podľa bodu 6. bude vykonávať v súlade s platnými 
právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov EÚ a SR tak, aby týmto konaním nebolo neprimerane zasahované do práv a slobôd fyzických osôb. 

 
 
V Bratislave dňa __________________________ 
          _________________________________________ 
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