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DODATOK 4-C VNK2015/1998
CESTUJÚCI A PRÍRUČNÁ BATOŽINA
ZOZNAM ZAKÁZANÝCH PREDMETOV
Bez toho, aby boli dotknuté uplatniteľné
bezpečnostné predpisy, cestujúcim sa
nepovoľuje mať pri sebe vo vyhradených
bezpečnostných priestoroch a na palube
lietadla tieto predmety:
a) palné a strelné zbrane a iné prostriedky na

-

-

b)

-

vystrelenie náboja — predmety, ktoré
môžu alebo budia dojem, že by mohli
spôsobiť vážne zranenie vystrelením
náboja, vrátane:
všetkých druhov strelných zbraní, ako
sú pištole, revolvery, pušky, brokovnice,
hračkárskych
zbraní,
replík
a
napodobenín strelných zbraní, ktoré si
možno
pomýliť
so
skutočnými
zbraňami,
súčiastok strelných zbraní s výnimkou
teleskopických zameriavacích zariadení,
zbraní na stlačený vzduch a CO2, ako sú
pištole a pušky, do ktorých sa používajú
ako náboje plastové či kovové diabolky
či broky,
signálnych pištolí a štartovacích pištolí,
lukov, kuší a šípov,
zbraní vystreľujúcich harpúny a oštepy,
prakov a katapultov;
omračujúce zariadenia — zariadenia
špeciálne vyhotovené na omráčenie alebo
znehybnenie vrátane:
zariadení spôsobujúcich šoky, ako sú
napríklad omračujúce pištole, tasery a
omračujúce obušky,
zariadení na omráčenie zvierat a
jatočných pištolí,
ochromujúcich
a
znehybňujúcich
chemických látok, plynov a sprejov, ako
sú koreninové spreje, slzný plyn,
chemické spreje a spreje na
odpudzovanie zvierat;
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ATTACHMENT 4-C CIR2015/1998
PASSENGERS AND CABIN BAGGAGE
LIST OF PROHIBITED ARTICLES
Without prejudice to applicable safety rules,
passengers are not permitted to carry the
following articles into security restricted areas
and on board an aircraft:
a) guns, firearms and other devices that

-

discharge projectiles — devices capable, or
appearing capable, of being used to cause
serious injury by discharging a projectile,
including:
firearms of all types, such as pistols,
revolvers, rifles, shotguns,
toy guns, replicas and imitation firearms
capable of being mistaken for real
weapons,
component parts of firearms, excluding
telescopic sights,
compressed air and CO2 guns, such as
pistols, pellet guns, rifles and ball
bearing guns,
signal flare pistols and starter pistols,
bows, cross bows and arrows,
harpoon guns and spear guns,
slingshots and catapults;

b) stunning devices — devices designed

specifically to stun or immobilise, including:
- devices for shocking, such as stun guns,
tasers and stun batons,
- nimal stunners and animal killers,
- disabling and incapacitating chemicals,
gases and sprays, such as mace, pepper
sprays, capsicum sprays, tear gas, acid
sprays and animal repellent sprays;
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predmety s ostrým hrotom alebo ostrou
hranou — predmety s ostrým hrotom
alebo ostrou hranou, ktoré môžu spôsobiť
vážne zranenie, vrátane:
predmetov určených na sekanie, ako sú
napríklad sekery, sekerky a sekáčiky,
nástrojov na drvenie a sekanie ľadu,
žiletiek,
orezávacích nožov,
nožov s čepeľou dlhšou ako 6 cm,
nožníc s ostrím dlhším ako 6 cm
meraným od čapu,
nástrojov bojových umení s hrotom
alebo ostrím,
mečov a šablí,
pracovné nástroje — nástroje, ktoré môžu
spôsobiť vážne zranenie alebo môžu byť
použité na ohrozenie bezpečnosti lietadla,
vrátane:
sochorov,
vrtákov a vŕtacích koruniek vrátane
prenosných vŕtačiek na batérie,
nástrojov s ostrím alebo vretenom
dlhším ako 6 sm, ktoré sa môžu použiť
ako zbraň, ako sú skrutkovače a dláta,
píl vrátane prenosných píl na batérie,
spájkovacích lámp,
svorkovačiek a klincovačiek,
tupé nástroje — predmety, ktoré môžu pri
údere spôsobiť vážne zranenie, vrátane:
bejzbalových a softbalových pálok,
palíc a obuškov, ako sú napríklad kyjaky,
obušky s olovenou hlavicou a policajné
obušky,
nástrojov bojových umení,
výbušniny a zápalné látky a zariadenia —
výbušniny a zápalné látky a zariadenia,
ktoré môžu, alebo budia dojem, že by
mohli, spôsobiť vážne zranenia alebo
predstavujú hrozbu pre bezpečnosť
lietadla, vrátane:
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objects with a sharp point or sharp edge —
objects with a sharp point or sharp edge
capable of being used to cause serious
injury, including:
items designed for chopping, such as
axes, hatchets and cleavers,
ice axes and ice picks,
razor blades,
box cutters,
knives with blades of more than 6 cm,
scissors with blades of more than 6 cm
as measured from the fulcrum,
martial arts equipment with a sharp
point or sharp edge,
swords and sabres;
workmen's tools — tools capable of being
used either to cause serious injury or to
threaten the safety of aircraft, including:
crowbars,
drills and drill bits, including cordless
portable power drills,
tools with a blade or a shaft of more
than 6 cm capable of use as a weapon,
such as screwdrivers and chisels,
saws, including cordless portable power
saws,
blowtorches,
bolt guns and nail guns;
blunt instruments — objects capable of
being used to cause serious injury when
used to hit, including:
baseball and softball bats,
clubs and batons, such as billy clubs,
blackjacks and night sticks,
martial arts equipment;
explosives and incendiary substances and
devices — explosives and incendiary
substances and devices capable, or
appearing capable, of being used to cause
serious injury or to pose a threat to the
safety of aircraft, including:
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munície,
výbušných hlavíc,
detonátorov a rozbušiek,
replík alebo napodobenín výbušných
zariadení,
mín, granátov a iných vojenských
výbušných materiálov,
ohňostrojov a inej pyrotechniky,
dymotvorných nádob a zásobníkov,
dynamitu, pušného prachu a
plastických trhavín.
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ammunition,
blasting caps,
detonators and fuses,
replica or imitation explosive devices,
mines, grenades and other explosive
military stores,
fireworks and other pyrotechnics,
smoke-generating canisters and smokegenerating cartridges,
dynamite, gunpowder and plastic
explosives.
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