
Vývoj letectva a leteckého 

práva na našom území 



OSNOVA 
• obdobie do roku 1939  

• obdobie rokov 1939- 1945 

• obdobie rokov 1945- 1992 

• obdobie po roku 1992 



Obdobie do roku 1939 

1912 -  predpis c.k. ministerstva vnútra č.207/1912   

• potreba živnostenského prevádzkovania vzduchoplavby 

1914  doplnený o policajné opatrenia 

1924 doplnený  nariadením zemských správ ustanoveniami o zakázaných 

 územiach pre lietadlá 

1919 -  zriadenie Vzduchoplaveckého oddelenia na Ministerstve 

 verejných prác ČSR (neskôr zmenené na Odbor letecký (VI.)) 

• vydával licencie na prevádzkovanie lietadiel a vykonávanie leteckej prepravy 

osôb 

1919 -  ČSR sa stala signatárom Parížskeho dohovoru (č.35/24 Sb.) 

• od 23.11.1923 členstvo v Medzinárodnej komisii pre letectvo (CINA) 

1920 -  Vytvorenie dvoch súkromných leteckých spoločností 

• FALCO prvý pražský letecký podnik 

• IKARUS prvý český letecký podnik 



Obdobie do roku 1939 

1921 -  zlúčenie Falco a Ikarus co ČsLAS a následný finančný 

 krach 

1923 - pokusné lety na trati Praha - Bratislava – Košice (MO a MVP) 

1923 -  na základe Rozhodnutia ministerskej rady a návrh 

 ministerstva verejných prác z 19.7.1923 vznik ČSA s letmi 

 Praha - Bratislava (28.10.) s rozšírením do:  

• Košice – Barca   (1924) 

• Brno    (1926) 

• Mariánske Lázně (1927) 

• Užhorod   (1929) 

• Karlovy Vary   (1931) 

• Moskva   (1936) 



Obdobie do roku 1939 

1925 - Zákon č.172/1925 Sb. o letectve 

 Na svoju dobu veľmi progresívny a podrobne prepracovaná legislatívna 

norma, ktorej niektoré časti sa používajú dodnes. 

I. štátna výsosť 

II.  používanie vzduchového priestoru 

III.  lietadlá 

IV.  letci 

V.  podniky letecké 

VI.  letecké prevádzky 

VII.  register letecký 

VIII.  náhrada škody 

IX.  cudzozemské lietadlá 

 ustanovenia záverečné 

 

• novelizovaný zákonom č.48/1930 Sb. a platný až do roku 1956 



Obdobie do roku 1939 

1927 -  začiatok medzinárodnej leteckej dopravy ČLS  

 Viedeň - Praha - Drážďany – Berlín 

1927 -  uzatvorenie medzinárodných dohovorov za účelom       

1933  modality leteckej dopravy: 

• Poľsko   (č.138/1927 Sb.) 

• Rakúsko   (č.170/1928 Sb.) 

• Nemecko  (č.85/1929 Sb.) 

• Francúzsko  (č.82/1933 Sb.) 

• Rumunsko  (č.83/1933 Sb.) 

• Taliansko  (č.84/1933 Sb.) 

1929 - Varšavský dohovor (č.243/1933 Sb., č.15/1935 Sb.) 

         -  prvá účasť ČSA a ČLS na zasadnutí IATA 

• zmena označenia lietadiel z „L“ na „OK“ 



Obdobie do roku 1939 

1934 -  Vládne nariadenie č.148/1934 Sb. Predpisy pre 

cudzozemské  lietadlá lietajúce vo výsostných oblastiach štátu 

30-te -  vytvorenie pevných leteckých tratí 

1936 - palubní sprievodcovia – letušky, ktoré mali na starosti 

 bezpečnosť cestujúcich a poskytovanie informácií 

1938 -  najúspešnejší rok leteckej dopravy (z celkového počtu prepravených 

 osôb za roky 1928-1938 pripadlo na rok 1938 viac ako 27% z tohto celkového objemu) 

 



Obdobie rokov 1939 - 1945 

1939 -  na území Čiech a Moravy začalo platiť nemecké ríšske 

 právo 

         - zaradenie ČSA a ČLS do spoločnosti Deutsche Lufthansa 

1940 -  vytvorenie Slovenskej leteckej spoločnosti pre vnútroštátnu 

 dopravu Bratislava – Sliač - Prešov 

1944 - Chicagský dohovor o civilnom letectve (č.147/1947 Sb.) 



Obdobie rokov 1945 - 1992 

1945 -  obnovenie ČSA (september) ako jediného prepravcu na báze 

 ukoristených nemeckých lietadiel a nákupu prebytkov americkej armády 

1945 - zriaďovanie zabezpečovacej služby leteckej na letiskách 

1951 - prevzatie zlínskej spoločnosti Svitlet pod ČSA 

1952 - zriadená Hlavná správa civilného letectva - ČSA 

1954 -  protokol o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom 

 letectve články 45, 48a, 49e a 61 (Montreal)   

 (č.29/1957)  

1955 -  protokol o zmene Varšavského dohovoru  (Haag)  

 (č.15/1966) 



Obdobie rokov 1945 - 1992 

1956 - zákon č.47/1956 Sb. o civilnom letectve nahradil: 

•  zákon č.172/1925 Sb. o letectví v znení zákona č.48/1930 Sb.  

•  vládne nariadenia č.148/1934, č.202/1937 a č.107/1938 

Štruktúra: 

I. Poslanie civilného letectva 

II. Lietadlá 

III. Posádky civilných lietadiel 

IV. Pozemné letecké zariadenia 

V. Lety 

VI. Medzinárodné lety 

VII. Letecká preprava 

VIII. Zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou civilného lietadla a 

zodpovednosť leteckého dopravcu 

IX. Československý letecký register 

X. Osobitné ustanovenia o leteckej činnosti dobrovoľnej organizácie 

starajúcej sa o brannú výchovu a letecký šport 

XI. Záverečné ustanovenia 



Obdobie rokov 1945 - 1992 

1956 - oddelenie HSCL a ČSA a vytvorenie Ústrednej správy  

 civilného letectva na ministerstve dopravy 

1958 - zriadenie Štátnej leteckej správy pre  

• letecká služba 

• výstavba a údržba letísk 

• uznávanie spôsobilosti leteckého personálu a leteckej techniky 

• letecký register 

• letecká informačná služba 

1961 -  Dohovor o zjednotení pravidiel o medzinárodnej leteckej 

 preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným 

 prepravcom, doplňujúcim Varšavský dohovor (Guadalajara) 

 (č.27/1968) 



Obdobie rokov 1945 - 1992 

1963 -  Dohovor o trestných a niektorých iných činoch spáchaných 

 na palube lietadla (Tokio)     

 (č.102/1984) 

1964 - rozdelenie Štátnej leteckej správy na: 

• Štátnu leteckú inšpekciu 

• Správu dopravných letísk 

1965 -  Dohoda o vzájomnej spolupráce medzi leteckými 

 spoločnosťami socialistických krajín (Berlín)   

1969 -  vznik SLOAIR na báze Agrolet 

1969 - rozdelenie Správy dopravného letectva na: 

• Slovenskú správu dopravných letísk   

 (Československá správa dopravných letísk Bratislava) 

• Českú správu dopravných letísk   

 (Československá správa dopravných letísk Praha) 



Obdobie rokov 1945 - 1992 

1970 -  Dohovor o potlačení protiprávneho zmocnenia lietadiel 

 (Haag)       

 (č.96/1974) 

1971 -  Dohovor o potlačení protiprávnych činov ohrozujúcich 

 bezpečnosť civilného letectva (Montreal)   

 (č.16/1974) 

1975 - transformácia 5.sekcie Stálej dopravnej komisie RVHP na 

 Stálu komisiu RVHP pre civilné letectvo 

 

          



Obdobie po roku 1992 

1993 - Slovenská republika sa stala členom ICAO a ECAC 

1997 - Slovenská republika sa stala členom EUROCONTROL 

1998 - Zákon NR SR č.143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký 

 zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
I. Základné ustanovenia 

II. Využívanie vzdušného priestoru 

III. Letecký personál 

IV. Lietadlá a iné výrobky leteckej techniky 

V. Register lietadiel 

VI. Letiská a letecké pozemné zariadenia 

VII. Ochrana civilného letectva 

VIII. Letecká doprava 

IX. Letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve 

X. Štátna správa 

XI. Sankcie 

XII. Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia 



Obdobie po roku 1992 

1998 - zriadenie Leteckého úradu na základe rozhodnutia ministra 

 dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č.74/1998 a 77/1998 

2000 - Zákon NR SR č.417/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

 č.200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene  a doplnení niektorých 

 ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej 

 národnej rady č.347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných 

 orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov  

2002 - Zákon NR SR č. 37/2002 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

 č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 

 niektorých zákonov  

  - Zákon NR SR č.129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme  

  - Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  

 č.274/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o licenciách  tuzemských 

 leteckých dopravcov a o povoleniach zahraničných leteckých dopravcov  

 



Obdobie po roku 1992 

2002 - Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 

 č.654/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuje minimálna výška poistného krytia 

 zodpovednosti v civilnom letectve  

2004 - Zákon NR SR č.121/2004 Z.z. o pracovnom čase a dobe odpočinku v 

 doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

   - Zákon NR SR č.136/2004 Z.z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a 

 doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a 

 doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z.  

   - Zákon NR SR č.544/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

 č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 

 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 455/1991 

 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  

  - Nariadenie vlády SR č.274/2004 Z.z. o opatreniach na ochranu 

 životného prostredia pred hlukom z lietadiel  



Obdobie po roku 1992 

2005 - Nariadenie vlády SR č.59/2005 Z.z. o postupoch proti činom 

 protiprávneho zasahovania vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky  

   - Nariadenie vlády SR č.641/2005 Z.z. o  prístupe na trh služieb na 

 vybavenie cestujúcich a nákladu a pozemnej obsluhy lietadiel  

  - Nariadenie vlády SR č.661/2005 Z.z. o  ohlasovaní udalostí v civilnom 

 letectve  

2006 - Zákon NR SR č.11/2006 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.321/2002 Z.z. o 

 ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a 

 doplnení zákona č.143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a 

 doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 



Vaše otázky ?!? 


