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VOP sú záväzné pre všetkých zamestnancov a/alebo zástupcov osoby využívajúcej služby hangárovania a 
parkovania (ďalej len „Klient“) pri hangárovaní a pri parkovaní lietadiel na parkovacích plochách spol. VIP 
HANDLING, a.s. (ďalej len „VIP Handling“) na medzinárodnom letisku M. R. Štefánika v Bratislave – LZIB/BTS. 
Okrem vyššie uvedených VOP sa Klient rovnako zaväzuje dodržiavať predpisy prevádzkovateľa LZIB/BTS, teda 
spol. Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) (ďalej len „Letisko“) a prevádzkovateľa hangáru a 
príslušných parkovacích plôch spol. VIP Handling. 

Vyhlásenie & Definície 
1. ABS Jets je nájomcom objektu VIP Handling určeného na hangárovanie lietadiel nazvaného „Hangár - Loď 

C“ (ďalej len „hangár“ alebo „hangárové priestory“) umiestneného na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave; 
2. ABS Jets užíva nájomný priestor určený na hangárovanie lietadiel na základe platnej nájomnej zmluvy so spol. 

VIP Handling a je autorizovaným držiteľom platných povolení a licencií k prevádzkovaniu príslušných činností 
prostredníctvom vlastných, plne vyškolených zamestnancov. 

3. ABS Jets je držiteľom poistenia zodpovednosti za škody vyplývajúce z vlastníctva alebo využívania 
budov/objektov v súvislosti s vykonávaním iných leteckých činností, zo zodpovednosti prevádzkovateľa hangáru, 
z dodávok služieb súvisiacich s leteckou prepravou a vykonávaním opráv leteckej techniky, (súhrnne nazývaného 
„Premises, Products, Hangarkeepers and Grounding Liability“), ktoré kryje škody vzniknuté v súvislosti s 
hangárovaním a poskytovaním služieb odbavenia lietadiel; 

4. Hangárovaním lietadla sa rozumie poskytovanie služieb hangárovania a umiestnenia Lietadla v Hangárovej  
lodi C; 

5. Parkovaním lietadla sa rozumie zabezpečenie alternatívneho parkovacieho miesta na prevádzkovej ploche pred 
Hangárom VIP Handling alebo na odbavovacích a/alebo odstavných plochách Letiska BTS. 

Vstup a pohyb v hangári a na parkovacích plochách 
1. Hangár a parkovacie plochy VIP Handling sa nachádzajú v neverejnej časti letiska s obmedzeným prístupom 

(SRA - vyhradený bezpečnostný priestor). V súlade s platnými právnymi predpismi má preto Letisko právo 
umožniť časovo obmedzený vstup alebo obmedziť či zakázať prístup a pohyb osôb do príslušných priestorov a 
môže tak urobiť aj bez uvedenia dôvodu. V takom prípade spoločnosť ABS Jets nenesie zodpovednosť za 
akúkoľvek škodu, ktorá tým vznikla. 

2. Klient je oprávnený vstupovať do hangáru a na parkovacie plochy a pohybovať sa v nich a na nich len s vedomím 
a/alebo v sprievode zamestnanca a/alebo zástupcu ABS Jets (ďalej len „Sprievod”) a v „Návštevnom 
režime“ prípadne s vlastným letiskovým identifikačným preukazom (ďalej len „LIP“), pokiaľ je jeho držiteľom. 

3. Klient alebo ním poverený zástupca je oprávnený vykonávať činnosť údržbového charakteru na lietadle v 
priestoroch hangáru len so súhlasom kompetentného zamestnanca ABS Jets a pod dohľadom zamestnanca 
ABS Jets. 

4. Klient môže byť kedykoľvek podrobený bezpečnostnej prehliadke, kontrole vecí vnášaných/vynášaných z a do 
priestorov alebo testu na prítomnosť alkoholu alebo psychotropných látok. Pri pobyte v príslušných priestoroch 
je Klient povinný riadiť sa pokynmi sprevádzajúcej osoby a nosiť návštevnícku kartičku alebo LIP viditeľne 
pripevnený na odev. 

5. Za účelom bezpečnostnej ochrany civilného letectva a zabezpečením bezpečnosti osôb a majetku, prevádzkuje 
VIP Handling v hangári a na parkovacích plochách kamerový systém so záznamom (CCTV) v režime 24/7. 

Práva a povinnosti Klienta pri hangárovaní a parkovaní lietadiel 
1. Klientovi vzniká právo na hangárovanie alebo parkovanie lietadiel na základe platného zmluvného vzťahu 

prípadne objednávky služby v prípade krátkodobého parkovania. ABS Jets si vyhradzuje právo v prípade 
neočakávane vzniknutej prevádzkovej potreby hangáru zabezpečiť pre lietadlo/lietadlá klienta alternatívne 
parkovacie miesto na prevádzkovej ploche pred Hangárom alebo na odbavovacích a/alebo odstavných 
plochách Letiska alebo iný hangárovací priestor na Letisku M. R. Štefánika, podľa aktuálnych kapacitných 
možností. V prípade nutnosti vytiahnutia lietadla/lietadiel klienta z hangáru sa ABS Jets zaväzuje klienta o tejto 
skutočnosti bezodkladne informovať s ponukou alternatívneho parkovacieho alebo hangárovacieho priestoru. 
Klient súhlasí s následným prefakturovaním príslušných nákladov. 

2. ABS Jets si vyhradzuje právo určovať poradie a umiestnenie lietadiel. ABS Jets si vyhradzuje právo odmietnuť 
plnenie až do doby, kedy budú splnené alebo dostatočne zabezpečené povinnosti zo strany Klienta. 

3. Po pristátí bude lietadlo zanechané jeho posádkou na stanovenej pozícii v stave, ktorý umožňuje jeho 
odtiahnutie (t.j. v konfigurácii „A/C in configuration for hangarage“). Posádka, technik alebo iná oprávnená 
osoba poskytne handlingovému pracovníkovi 24/7 kontakt na vlastníka a/alebo prevádzkovateľa hangárovaného 
alebo zaparkovaného lietadla pre prípad potreby. 

4. Ťahanie lietadiel vykonáva ABS Jets, prípadne iní oprávnení poskytovatelia služieb, s využitím príslušného 
technického vybavenia. Ťahanie nesmie byť vykonávané Klientom alebo inou handlingovou organizáciou bez 
vedomia ABS Jets, v opačnom prípade je Klient povinný nahradiť akúkoľvek vzniknutú majetkovú i nemajetkovú 
ujmu. 

5. Z odôvodniteľných prevádzkových alebo bezpečnostných dôvodov je ABS Jets na dobu nevyhnutne nutnú 
oprávnená odmietnuť vykonať ťahanie alebo manipuláciu s lietadlom. V takom prípade je Klient povinný riadiť sa 
týmto rozhodnutím až do jeho odvolania. 

6. Klient musí oznámiť požiadavky na hangárovanie a parkovanie lietadiel ABS Jets preukázateľne najmenej dve 
hodiny vopred prostredníctvom písomnej či elektronickej objednávky. Písomná forma je zachovaná, aj pokiaľ je 
objednávka vykonaná elektronickými alebo inými technickými prostriedkami umožňujúcimi zachytiť obsah a 
určenie Klienta. 

7. Pre účely overenia vlastníka či prevádzkovateľa príslušného lietadla je Klient povinný na požiadanie predložiť 
kópiu dokladov preukazujúcich túto skutočnosť. 

Manipulácia s palivom 
1. Akákoľvek manipulácia s palivom v hangári a na parkovacích plochách je prísne ZAKÁZANÁ. 
2. Tankovanie paliva do lietadiel vykonáva výhradne dodávateľ paliva schválený Dopravným úradom a Letiskom, a 

to na stanovených miestach a za použitia zariadenia, k tomu určenému. 
3. Akýkoľvek únik paliva a ďalších prevádzkových kvapalín je nevyhnutné bez zdržania oznámiť hasičskej a 

záchrannej službe (ďalej len „HZS“) prostredníctvom zamestnanca ABS Jets alebo priamo na núdzové číslo 
HZS – viď časť kontakty nižšie. 

4. Klient je povinný prijať všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby boli riziká obmedzené na minimum, aby bolo 
ochránené zdravie a bezpečnosť osôb a aby sa zabránilo ujme na živote, zdraví, majetku a životnom prostredí. 

Pohonné jednotky lietadiel 
1. Spúšťanie a motorové skúšky prúdových, vrtuľových i pomocných (APU) pohonných jednotiek sa vykonáva 

výlučne mimo hangáru, na vyhradených a k tomu určených miestach letiskovej plochy, a v dostatočnej a 
bezpečnej vzdialenosti od budov, a to vždy po predchádzajúcej dohode so zamestnancom oddelenia handling 
ABS Jets, resp. VIP Handling. 

2. Letisko je oprávnené stanoviť čas a miesto pre prevádzku pohonných jednotiek a ak to bude nevyhnutné, tiež ju 
obmedziť alebo zakázať. V takom prípade spoločnosť ABS Jets nenesie žiadnu zodpovednosť za vzniknutú 
škodu. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi 
1. Klient sa zaväzuje informovať všetkých svojich zamestnancov a/alebo zástupcov o možných rizikách a o nutnosti 

dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Ďalej sa Klient zaväzuje dať 
im pokyn, aby svoju činnosť vykonávali tak, aby zabránili vzniku požiaru, vlastného zranenia alebo zranenia 
ďalších osôb a poškodenia zdravia, majetku alebo životného prostredia. 

2. Zamestnanci a/alebo zástupcovia Klienta sú povinní sa zoznámiť s prevádzkou a pracoviskami ABS Jets v 
hangári, Evakuačnými plánmi, umiestnením lekárničiek prvej pomoci a hasiacich zariadení a s núdzovými 
telefónnymi číslami. 

3. Pri práci sú zamestnanci a/alebo zástupcovia Klienta povinní: 
a. Používať stanovené osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky a dodržiavať bezpečnostné nápisy, 

oznámenia, signály a pokyny; 
b. Dodržiavať zákaz konzumácie alkoholu a požívania psychotropných látok na pracoviskách ABS Jets a v 

hangári a povinnosť podrobiť sa testom na prítomnosť alkoholu a psychotropných látok; 
c. Dodržiavať absolútny zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa; 
d. Bez zdržaní ABS Jets informovať o všetkých pracovných úrazoch, ku ktorým prišlo; 
e. Vykonávať svoju činnosť s osobitnou pozornosťou, najmä pri práci s elektrickými prístrojmi, strojmi, 

káblami a spotrebičmi; 
f. Manipulovať s chemickými látkami a vykonávať technické práce, opravy, práce vo výškach alebo 

nebezpečné práce výlučne v prítomnosti osôb, ktoré sú k tomu spôsobilé zo zdravotného a technického 
hľadiska a ktoré majú príslušné oprávnenie. Toto oprávnenie musia byť schopní na požiadanie predložiť. 

g. Pri akejkoľvek činnosti na lietadle vždy použiť uzemňujúci kábel, pokiaľ je tak vyžadované s ohľadom na 
vykonávanú činnosť. 

4. V hangároch a na parkovacích plochách je prísne ZAKÁZANÉ vykonávať hlavne nasledujúce rizikové činnosti: 
a. Rezanie a zváranie pomocou plameňa alebo elektrického oblúka, brúsenie a rezanie vysokootáčkovými 

prístrojmi alebo s použitím otvoreného ohňa; 
b. Práškovanie, striekanie a mechanická aplikácia aerosólov, rozpúšťadiel, farieb a lepidiel; 
c. Otváranie, rozoberanie a plnenie akumulačných článkov a batérií. 

Životné prostredie a manipulácia s odpadmi 
1. ABS Jets využíva v priestoroch hangáru VIP handlingom na základe nájomnej zmluvy garantovanú dostupnosť 

pitnej vody, osvetlenie, kúrenie a zodpovedajúce hygienické podmienky. ABS Jets udržiava v priestoroch čistotu 
a riadi sa príslušnými predpismi spoločnosti VIP Handling. 

2. VIP Handling vykonáva pravidelné čistenie a dezinfekciu všetkých príslušných priestorov. Poplatky za pravidelnú 
spotrebu vody, elektrickej energie a tepla a za odvoz bežného komunálneho odpadu, ku ktorým prichádza pri 
hangárovaní a parkovaní lietadiel, sú zahrnuté v cene služieb účtovaných Klientovi. 

3. Klient je povinný vykonávať svoju činnosť spôsobom šetrným k životnému prostrediu, neplytvať produktmi alebo 
zdrojmi a zhromažďovať vyprodukovaný odpad v nádobách na to určených. 

4. Klient nesmie v hangári a na parkovacích plochách produkovať nebezpečný, toxický alebo rádioaktívny odpad a 
nesmie tam nechávať veci a zariadenia, ktoré sú takým odpadom znečistené alebo poškodené. 

5. V oprávnených prípadoch sú zamestnanci a/alebo zástupcovia ABS Jets oprávnení neprijať alebo zabrániť 
manipulácii s odpadom Klienta. 

Zodpovednosť 
1. Klient je povinný nahradiť všetku majetkovú a nemajetkovú ujmu vzniknutú úmyselným porušením dobrých 

mravov, porušením zákona, porušením zmluvnej povinnosti alebo týchto VOP. V takom prípade je Klient 
povinný uhradiť túto škodu v plnej výške. 

2. ABS Jets nezodpovedá za škodu na zdraví a majetku Klienta, ktorá vznikla v dôsledku nedbalosti, úmyselného 
jednania alebo prehliadnutia Klienta. 

3. Klient je povinný informovať ABS Jets o všetkých škodách bez zdržania po ich vzniku. 
4. ABS Jets nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá nebola nahlásená bez zdržania po odovzdaní príslušného 

lietadla po jeho odtiahnutí, parkovaní alebo hangárovaní. 

Povinnosť udržiavať mlčanlivosť a dôvernosť informácií 
1. Nahrávanie audiovizuálnych záznamov v hangároch a na parkovacích plochách je bez vedomia ABS Jets a VIP 

Handling prísne ZAKÁZANÁ. 
2. Klient sa zaväzuje považovať všetky informácie získané alebo sprístupnené v súvislosti s hangárovaním alebo 

parkovaním za dôverné a za predmet obchodného tajomstva. Klient sa zaväzuje udržiavať tieto informácie v 
tajnosti, pokiaľ sa nestanú verejne známymi iným spôsobom než porušením záväzkov Klienta (ďalej len 
„Informácie“). Informácie, ktoré sú považované za tajné a dôverné, zahŕňajú najmä: 

a. Mená klientov ABS Jets; 
b. Flotilu lietadiel klientov ABS Jets; 
c. Mená cestujúcich spoločnosti ABS Jets alebo ich klientov; 
d. Zmluvné ceny a podmienky; 
e. Nepovolené audiovizuálne záznamy súvisiace so spoločnosťou ABS Jets alebo jej Klientmi; 
f. Všetky informácie, ktoré nie sú vyslovene uvedené vyššie, ale ktoré by mohli mať potenciálne negatívne 

obchodné dôsledky pre spoločnosť ABS Jets alebo jej Klientov alebo ktoré by mohli vyvolať nežiadúcu 
pozornosť médií. 

3. Klient je povinný dodržiavať svoju povinnosť zachovávať mlčanlivosť a dôvernosť Informácií, prijať všetky možné 
opatrenia za účelom zabránenia úniku Informácií tretím osobám, neposkytovať tieto Informácie akýmkoľvek 
tretím osobám a neumožniť tretím osobám tieto Informácie získať. 

4. Klient je povinný bez zdržania informovať ABS Jets, pokiaľ sa dozvie o porušení svojej povinnosti zachovávať 
mlčanlivosť a dôvernosť Informácií. 

Zmluvná pokuta 
1. Spoločnosť ABS Jets je oprávnená požadovať od Klienta zmluvnú pokutu vo výške 100 000,00 EUR (slovami: 

stotisíc euro) za akékoľvek porušenie povinností plynúcich z týchto VOP, predovšetkým za porušenie povinnosti 
zachovávať dôvernosť Informácií. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu vzniknutej 
škody. 

Záverečné ustanovenia 
1. Tieto VOP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
2. Všetky právne spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito VOP, rozhoduje príslušný súd. 
3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o hangárovaní alebo Objednávky na poskytovanie 

hangárovania. V prípade rozporu medzi podmienkami Zmluvy o hangárovaní alebo Objednávky na 
poskytovanie hangárovania a týmito VOP, majú prednosť ustanovenia zmienenej Zmluvy alebo Objednávky. 

4. ABS Jets je oprávnená VOP jednostranne meniť či upravovať. Pokiaľ Klient nesúhlasí so zmenou, má právo 
zmluvu vypovedať v 3-mesačnej výpovednej lehote. 

5. Tieto VOP sú vypracované v slovenskom a v anglickom jazyku. 
6. Aktuálna verzia VOP je Klientovi k dispozícii na http://www.absjets.com/cs/dokumenty/vseobecne-obchodni-

podminky alebo v písomnej podobe na žiadosť u handlingu ABS Jets. 
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