
Nebezpečný tovar, ktorý môže byť prepravovaný cestujúcimi a posádkou

Alkoholické nápoje, v maloobchodnom balení, obsahujúce viac ako 24% ale menej ako 70% obj. jednotiek 

alkoholu, v nádobách nepresahujúcich 5 l, o celkovom čistom objeme 5 l na osobu.
NIE ÁNO ÁNO NIE

Munícia (náboje do zbraní), bezpečne zabalené (v Divízii 1.4S, UN 0012 alebo UN 0014 iba), v množstvách 

nepresahujúcich 5 kg (11 lb) hrubej hmotnosti na osobu pre potreby danej osoby. Povolené kvóty pre viac ako 

jedného cestujúceho nesmú byť kombinované do jedného alebo viacerých balení.
ÁNO ÁNO NIE NIE

Lavínový záchranný vak, jeden (1) na osobu obsahujúci fľašu so stlačeným plynom v Divízii 2.2. Môže byť tiež 

vybavený pyrotechnickým spúšťovým mechanizmom obsahujúcim nie viac ako 200 mg Divízie 1.4S. Vak musí byť 

zabalený tak, aby sa predišlo náhodnej aktivácii. Vzduchové vankúše vnútri vaku musia byť vybavené ventilmi na 

reguláciu tlaku.

ÁNO ÁNO ÁNO NIE

Batožina s inštaloavanými lítiovými batériami, nevyberateľné batérie presahujúce 0.3 g lítia alebo 2.7 Wh.

Batožina s inštaloavanými lítiovými batériami:                                                                                                                                                             

- nevyberateľné batérie. Batérie nemôžu obsahovať viac ako 0.3 g lítia alebo lítium ion nemôžu presahovať 2.7 Wh;

- vyberateľné batérie. Batérie musia byť odobraté ak je batožina zapísaná. Odobraté batérie môžu byť prepravené 

iba v kabíne cestujúcich.
NIE ÁNO ÁNO NIE

Všetky náhradné batérie, vrátane lítiových kovových alebo lítiových iónových článkov

alebo batérií, pre takéto prenosné elektronické prístroje musia byť prepravované iba v 

kabínovej batožine. Predmety, ktoré majú primárne určenie ako zdroj energie, napr. „power banks“, sú považované 

za náhradné batérie. Tieto batérie musia byť chránené proti skratu umiestnením do pôvodného obchodného balenia 

alebo iným izolovaním kontaktov, ako napr. zaizolovaním kontaktov alebo uložením každej batérie oddelene do 

ochranného plastového obalu.

Lítiové batérie nemôžu obsahovať viac ako 2g lítia a výkon Iítium ion batérií nemôže presiahnuť 100 Wh. Limit 

prepravovaných náhradných batérii je max 20ks/osoba. Batérie musia spĺňať požiadavky  Manuálu OSN pre 

Testovania and Kritéria, Časť III, odsek 38.3.

*Dopravca môže schváliť prepravu viac ako 20 batérii.

NIE* NIE ÁNO NIE

Kempingové variče a palivové kontajnery, ktoré obsahovali horľavé kvapalné palivo.

s prázdnou nádržou a/alebo palivovým kontajnerom.
ÁNO ÁNO NIE NIE

Monitorovacie vybavenie chemického agenta, ak je prepravované členmi Organizácie

pre zákaz chemických zbraní na pracovnej ceste.
ÁNO ÁNO ÁNO NIE

Paralyzéry ako slzotvorný plyn, korenistý sprej, atď., obsahujúce dráždivú alebo omračujúcu látku sú zakázané v 

osobnom držaní, v zapísanej alebo kabínovej batožine.

Oxid uhličitý, pevný (suchý ľad), v množstvách nepresahujúcich 2,5 kg (5 lb) na osobu, ak je použitý na chladenie 

tovarov nepodliehajúcich DGR v zapísanej alebo kabínovej batožine za predpokladu, že batožina (balenie) umožňuje 

vypúšťanie plynného oxidu uhličitého. Zapísaná batožina musí byť označená “dry ice” alebo “carbon dioxide” a 

hmotnosťou suchého ľadu alebo indikáciou, že obsah je 2,5 kg alebo menej suchého ľadu.

ÁNO ÁNO ÁNO NIE

Elektronické cigarety (vrátane elektronických cigár, fajok a iných osobných vyvíjačov pary) obsahujúce batérie 

musia byť individuálne chránené proti náhodnej aktivácii.
NIE NIE ÁNO NIE

Elektrošokové zbrane (napr. el. paralyzér) obsahujúce nebezpečné látky ako výbušniny, stlačený plyn, lítiové 

batérie, atď, sú zakázané  v osobnom držaní, v zapísanej alebo kabínovej batožine.

Palivové články obsahujúce palivo, napájajúce prenosné elektronické prístroje (napr. fotoaparáty, mobilné 

telefóny, laptopy a videokamery). Pre podrobnosti kontaktujte: reservations@airexplore.sk 
NIE NIE ÁNO NIE

Palivové náplne, náhradné pre prenosné elektronické prístroje. NIE ÁNO ÁNO NIE

Malé nehorľavé plynové bombičky, obsahujúce oxid uhličitý alebo iný plyn Divízie 2.2. najviac 2 malé bombičky v 

rámci plávacej vesty a najviac 2 náhradné bombičky na osobu, nie viac ako 4 bombičky do 50 ml kapacity pre iné 

zariadenia.
ÁNO ÁNO ÁNO NIE

Nehorľavé, netoxické plynové fľaše, nosené kvôli ovládaniu umelých končatín.

Takisto náhradné fľaše podobných rozmerov, ak sú vyžadované pre dostatočnú zásobu počas cesty. Pre 

podrobnosti kontaktujte: reservations@airexplore.sk 
NIE ÁNO ÁNO NIE

Kulmy na vlasy obsahujúce uhľovodíkový plyn, najviac jeden (1) na cestujúceho alebo člena posádky, ak je 

bezpečnostný kryt bezpečne upevnený na ohrievači prístroja. Tieto kulmy nesmú byť používané na palube lietadla. 

Plynové náplne do takýchto kuliem sú zakázané v zapísanej alebo kabínovej batožine.
NIE ÁNO ÁNO NIE

Predmety produkujúce teplo, napr. potápačské lampy, zváračky, spájkovačky. ÁNO ÁNO ÁNO NIE

Izolačné balenie obsahujúce zmrazený kvapalný dusík (suchý nosič), plne absorbovaný v pórovitom 

materiály neobsahujúcom nebezpečný tovar. NIE ÁNO ÁNO NIE

Veliteľ lietadla musí byť informovaný o umiestnení 

Povolené v alebo ako príručná batožina

Povolené v alebo ako zapísaná batožina

Vyžaduje sa predchádzajúci súhlas dopravcu

ZAKÁZANÉ

ZAKÁZANÉ

ZAKÁZANÉ

Motory s vnútorným spaľovaním alebo s palivovými článkami, splňajúce požiadavky A70. Pre podrobnosti 

kontaktujte: reservations@airexplore.sk NIE ÁNO NIE NIE
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Nebezpečný tovar, ktorý môže byť prepravovaný cestujúcimi a posádkou

Lítiove batérie:  Bezpečnostné zariadenia obsahujúce lítiové batérie. ÁNO ÁNO NIE NIE

Lítiové batérie: Prenosné elektronické (PED) obsahujúce lítiové alebo lítium ion články ale batérie,  vrátane 

medicínskych (PMZ) zariadení ako napr.  prenosné kyslíkové koncentrátory (POC) a spotrebiteľská elektronika ako 

napr. kamery, mobilné telefóny, notebooky a tablety, ak sú prepravované cestujúcimi alebo posádkou pre osobné 

použitie. V lítiových batériách obsah lítia nemôže presiahnuť 2g a výkon lítium ion batérií nemôže presiahnuť 100 

Wh. Zariadenia v zapísanej musia byť úplne vypnuté a musia byť chránené pred poškodením a náhodným zapnutím. 

Cestujúci môže prepravivať najviac 15 zariadení. Batožina vybavená lítíovými batériami, inými ako gombíkovými, 

musí mať batérie vyberateľné. Ak má byť takáto batožina prepravená ako zapísaná, batérie musia byť vybraté a 

prepravené v kabíne cestujúcich.

NIE* ÁNO ÁNO NIE

Lítiové batérie, náhradné, vrátane powerbanks, pozri Všetky náhradné batérie.

Elektronické zariadenia poháňané lítiovými batériami. Lítium ion batérie pre prenosné (vrátane zdravotníckych) 

elektronické zariadenia, s Wh výkonom presahujúcim 100 Wh ale nepresahujúcim 160 Wh. Iba pri prenosných 

medicínsych elektronických zariadeniach, lítiové batérie s obsahom lítia preshujúcim 2g ale nepresahujúcim 8g. 

Zariadenia v zapísanej musia byť úplne vypnuté (nie v spiacom alebo hybernačnom režime) a musia byť chránené 

pred poškodením a náhodným zapnutím.

ÁNO ÁNO ÁNO NIE

Náhradné lítiové iónové batérie s výkonom presahujúcim 100 Wh, ale menej ako 160 Wh pre spotrebné 

elektronické prístroje a PMZ alebo iba pre PMZ -  obsah kovu presahujúci 2 g ale nepresahujúci 8 g.  Najviac 2 

takéto batérie môžu byť prepravované iba  v kabínovej batožine. Batérie musia byť individuálne chránené proti 

skratu.

ÁNO NIE ÁNO NIE

Bezpečné zápalky (jedno malé balenie) alebo cigaretový zapaľovač, ktorý neobsahuje neabsorbované kvapalné 

palivo, iné ako skvapalnený plyn, určené pre použitie jednotlivcom, keď ich má osoba pri sebe. Benzín do 

zapaľovačov a náhradné náplne sú zakázané v osobnom držaní alebo v zapísanej alebo kabínovej batožine.
NIE NIE

Pozn: Zápalky “zapáľ kdekoľvek”, “modrý plamen” alebo cigarové zapaľovače sú zakázané

Pomôcky na podporu mobility: Batériami poháňané invalidné vozíky alebo podobné pomôcky s neotváratelnými 

mokrými batériami alebo s batériami v súlade so Zvláštym opatrením A123 or A199. Pre podrobnosti 

kontaktujte: reservations@airexplore.sk

ÁNO ÁNO NIE ÁNO

Pomôcky na podporu mobility: Batériami poháňané invalidné vozíky alebo podbné pomôcky s otvárateľnými alebo 

s lítium ion batériami.
ÁNO ÁNO NIE ÁNO

Pomôcky na podporu mobility: Batériami poháňané invalidné vozíky s odnímatelnými lítium ion batériami. Batérie 

musia byť prepravované v kabíne cestujúcich
ÁNO NIE ÁNO ÁNO

Nerádioaktívne medicínske alebo toaletné predmety (vrátane aerosólov) ako lak na vlasy, parfumy, kolínske vody 

a lieky obsahujúce alkohol. Aerosóly v Divízii 2.2, nehorľavé, netoxické bez vedľajšieho rizika, na športové 

alebo domáce použitie.

NIE ÁNO ÁNO NIE

Celkové čisté množstvo dvoch vyššie uvedených skupín predmetov nesmie prekročiť 2 kg alebo 2 l, a čisté 

množstvo každého jedného predmetu nesmie prekročiť 0,5 kg or 0,5 l. Výpustné ventily aerosólov musia byť 

chránené vrchnákom alebo iným vhodným spôsobom pre zabránenie neželanému úniku obsahu.

Kyslíkové alebo vzduchové, plynové fľaše pre medicínske použitie. Fľaše nesmú prekročiť 5 kg celkovej 

hmotnosti.

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Pozn. Zariadenia na kvapalný kyslík sú zakázané v preprave.

Plniace prístroje. Musia spĺňať Špeciálne podmienky A41. Pre podrobnosti kontaktujte: reservations@airexplore.sk NIE ÁNO NIE NIE

Prenosné elektronické prístroje obsahujúce suché batérie. Môžu byť prepravované najviac  2 náhradné batérie. 

Následujúce podmienky musia byť splnené: 

a) napätie jednotlivej batérie nemôže presiahnuť 12 V a výkon nemôže presiahnuť 100 Wh;                        

b) batéria nemôže obsahovať voľnú alebo neabsorbovanú tekutinu;                         

c) zariadenie musí byť chránené pred neúmyselnou aktiváciou, alebo batérie musia byť odpojené a kontakty 

izolované;                        

d) každá náhradná betéria musí byť chránená pred skratom izoláciou kontaktov.

NIE ÁNO ÁNO NIE

Radiačné kardiostimulátory alebo iné prístroje, vrátane tých napájaných lítiovými batériami, implantovaných do 

tela, alebo pripevnených na tele. NIE NIE

Bezpečnostné aktovky, peňažné boxy, tašky na peniaze, atď. obsahujúce nebezpečné látky, ako lítiové batérie 

a/alebo pyrotechnický materiál, sú zakázané (určité výnimky môžu platiť, kontaktujte dopravcu).

Neinfekčné vzorky zabalené s malými množstvami horľavej kvapaliny, musia spĺňať podmienky A180. Pre 

podrobnosti kontaktujte: reservations@airexplore.sk 
NIE ÁNO ÁNO NIE

Medicínsky alebo klinický teplomer, obsahujúci ortuť, jeden (1) na cestujúceho pre osobné použitie, ak je 

zabalený v ochrannom púzdre.
NIE ÁNO NIE NIE

Ortuťový barometer alebo teplomer prepravovaný zástupcom štátneho meteorologického úradu alebo podobnej 

inštitúcie.
ÁNO NIE ÁNO ÁNO

ON ONE´S 

PERSON

ZAKÁZANÉ

Povolené v alebo ako zapísaná batožina

Vyžaduje sa predchádzajúci súhlas dopravcu

ON ONE´S 

PERSON

Velitel lietadla musí byť informovaný o umiestnení 

Povolené v alebo ako príručná batožina
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