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Obsluha v lietadle 
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  po technickej stránke je 

nenáročná a tvorí časť povinností 

letušiek  

   rozsah poskytovaných služieb je 

daný ekonomickými možnosťami 

poskytovateľa služieb  a dĺžkou 

letu  
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· pokrmy sa pripravujú v letiskových základniach 
a do lietadiel sa prepravujú v kontajneroch  
 · nápoje sa podávajú väčšinou fľašové, teplé sa 
pripravujú instantné na palube lietadla  
 · k ponuke sa používajú buď pláta alebo vozíky  
 · cestujúci sedia na svojich miestach a priestor 
na konzumáciu si vytvárajú sklopením dosiek 
umiestnených na operadlách sedadiel 
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 ·cukríky, sendviče, trvanlivé pečivo, čokoláda, 

žuvačky, cigarety v mini balení, studené 

nápoje, káva, čaj  

  ·liehoviny len na objednávku a v hotovosti 

platené 

   pri krátkych letoch – konzumný balíček 

   pri dlhých letoch - menu 
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• Hlavné jedlá - na tvarovaných podnosoch, celé 

menu je založené na rôzne veľkých miskách, k 

dispozícii sú zodpovedajúce príbory a 

jednoporciované dochucovacie prostriedky.  

Používajú sa viacplošinové  vozíky.  

•  Nápoje - podávajú sa z podnosov – krátke lety, 

alebo vozíkov – dlhé lety 
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 Medzi povinnosti letušiek ďalej patrí 

• ·vítanie a usadzovanie cestujúcich  

•  ·starostlivosť o deti, starých a chorých, 

starostlivosť o členov posádky  

•  ·poskytnutie prvej pomoci  

•  .pomoc pri nevoľnostiach  

•  ·znalosť cudzích jazykov, ...  
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