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ZÁKLADNÝ 
PRÁVNY RÁMEC 



Základné 
pravidlá 

 

 V priestore triedy G max. výška 120m AGL 

 V riadenom priestore (CTR) max. výška 30m AGL, menej 
ako 2NM od ARP len MTOW < 0,91 kg 

 Zákaz lietania v zakázaných/obmedzených priestoroch 

 Zákaz prelietavať stavby, cesty, zhromaždenia ľudí 

 Minimálna vzdialenosť 50m od budov 

 Zákaz autonómneho letu, FPV 

 VLOS, detect and avoid (prednosť pilotovaných letov) 

 Licencia a poistenie potrebné od MTOW > 20kg, alebo 
letecké práce 

 

Jednotne pre všetky druhy a použitia UA 

 

 

 
 
 
 
ROZHODNUTIE 
1/2015 



Modely 

UAS 
profesionálne 

UAS 
rekreačne 

Reálny stav - činnosti UA zahrnuté v Rozhodnutí  
č. 1/2015 

 
 
 
 
ROZHODNUTIE 
1/2015 



Praktické 
problémy 

 

 Nízka max. výška letu (modely, FPV) 

 Veľká min. vzdialenosť od budov (letecké práce) 

 Výlučne národná platnosť povolenia na lietanie UA  

 Značné rozšírenie  UAV medzi laikmi – problematické 
vymáhanie 

 Súčinnosť s PZ SR a NBÚ 
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330 € 
Priestupky 

Pravidlá lietania 

3300 € 
Vykonávanie 

leteckých prác bez 
povolenia 

SANKCIE 
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RIZIKÁ UA 
PREVÁDZKY VO 
VZDUŠNOM 
PRIESTORE SR 

Súčasný stav UA 
segmentu 

Odhad počtu UA v roku 2020*: 

•  1,2 milióna v Nemecku* 

• 3,5 milióna v USA* 

• 81 000 na Slovensku ** 

 

• Každoročný nárast hodnoty UA trhu o cca 10 
mld € *** 

 

*  Odhad spoločnosti Lufthansa Systems 
**  Odhad získaný prepočtom po porovnaní s Nemeckom pri predpoklade 

rovnakého vývoja, cca. 1 UA na každých 68 obyvateľov 
*** Odhad Európskej komisie 
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RIZIKÁ UA 
PREVÁDZKY VO 
VZDUŠNOM 
PRIESTORE SR 

UAV prevádzka 
c/a Komerčná 
prevádzka 

• V blízkosti medzinárodných a vojenských letísk 
(LZIB, LZZI, LZSL...) 

• Najväčšie riziko v osi dráhy v malej výške (vzlet / 
finále) a v blízkosti zastavaných oblastí 

• Významný problém v ČR (Ruzyň) 

• UAV c/a HEMS pri zásahu (novinári, Maďarsko) – 
potreba ad-hoc zakázaných priestorov pre UA 

• Elektronická identifikácia 

• Software pre plánovanie a povoľovanie letov UA 

 

 



 
 
 
 
RIZIKÁ UA 
PREVÁDZKY VO 
VZDUŠNOM 
PRIESTORE SR 

UAV prevádzka 
c/a Všeobecné 
letectvo 

• Riziko hrozí všade 

• Najviac exponované miesta – fotogenické 
lokality (hrady, hory), väčšie mestá, festivaly 

• Lety s FPV až nad hladinu 80 ! 

• Rizikoví používatelia – bežní ľudia s UAV 
(multikoptéry) 

 

Lietať čo najvyššie, vyhýbať sa lokalitám s veľkou 
pravdepodobnosťou UA prevádzky, pozerať von z 

okna ! 



 
 
 
 
RIZIKÁ UA 
PREVÁDZKY VO 
VZDUŠNOM 
PRIESTORE SR 

Modelárska 
prevádzka c/a 
Všeobecné 
letectvo 

• Najmenej riziková skupina 

• Hromadné podujatia (súťaže) na letiskách – najmä 
vetrone – XXL aerovleky, F3J, F5J 

• Prevádzka po hornú hranicu ATZ 

• Prekážky na dráhe - QGO 

• Najmä LZMA, LZNI, LZTR 

 

Pri mimoletiskových letoch pravidelne sledovať 
NOTAM, hlásenie pred vstupom do ATZ s 

predstihom ! 



 
 
 
 
RIZIKÁ UA 
PREVÁDZKY VO 
VZDUŠNOM 
PRIESTORE SR 

UAV 

Modely 

Ilustračná schéma súčasného vzťahu aktivít UAV a modelárskej prevádzky 



 
ASA OPINION  
No. 1/2018 

...dočkali sme sa? 
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EASA OPINION 
No. 1/2018 

Návrh 
spoločných 
európskych 
pravidiel pre 
UA 

 4 pripravované nariadenia 

 Risk-based operation centric concept 

 Open, specific, certified category 

 Kvalitatívne požiadavky – všeobecná 
kvalita výrobkov, nie letecké normy 

 Všeobecná max. výška 120m AGL (okrem 
priestorov určených na UA prevádzku) 



 
 
 
 
EASA OPINION 
No. 1/2018 

OPEN category 

 Najmenej rizikové operácie UA MTOW < 25kg 

 Najmä hobby operácie 

 Subkategórie A1-A3, pre každú odlišné pravidlá 
lietania: 

o A1 – operácie nad ľuďmi (nie 
zhromaždenia), do MTOW 900 g, alebo kin. 
energia 80J (C0 – C1) 

o A2 – operácie v blízkosti ľudí, MTOW < 4kg 
(C2) 

o A3 – operácie daleko od ludí, MTOW < 25kg 
(modely) (C3-C4) 
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No. 1/2018 

Triedy UAV 

 Klasifikácia UAV pre použitie v Open category 

 

o C0 – MTOW < 250 g, rýchlosť < 19m/s, žiadne ostré 
hrany 

o C1 – MTOW < 900 g / energia 80 J, rýchlosť < 
19m/s, žiadne ostré hrany, výškové limity, lost-link 
management 

o C2 – MTOW < 4 kg, žiadne ostré hrany, 
mechanické požiadavky, výškové limity, lost-link 
management, frangibility (rozbiteľnosť ) 

o C3 – MTOW < 25kg, lost-link management, 
výškové limity, frangibility (rozbiteľnosť ) 

o C4 – MTOW < 25kg, neschopné automatického 
letu (modely)  
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No. 1/2018 

SPECIFIC category 

 Operácie, ktoré môžu predstavovať zvýšenú 
formu rizika a vyžadujú schválenie úradom 

 Najmä komerčné lety a činnosti modelárskych 
klubov ak nemajú podliehať všeobecným 
pravidlám lietania (najmä výšková limitácia) 

 Risk assessment 

 ´Standard scenarios´ - spoločné pravidlá pre 
najpočetnejšie operácie, vrátene štandardných 
´risk mitigation´ opatrení – zjednodušený 
právny režim 

 Iné operácie budú podliehať schváleniu 
(výnimka LUC) 

 ´Light UAS-operator Certificate´ (LUC) – 
forma oprávnenia prevádzkovateľa na 
prevádzkovanie neštandardných operácií – 
vysoké požiadavky na odbornosť a bezpečnosť 
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CERTIFIED category 

 Operácie RPA s MTOW > 500 kg prebiehajúce 
podľa noriem platných pre letectvo (všeobecné 
+ obchodná letecká prevádzka) 

 Letecké štandardy kvality + certifikácia v 
kompetencií EASA 

 Zatiaľ nezverejnený návrh nariadenia 
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Link to U-Space 

 U-Space – rozpracovaný koncept spodného 
vzdušného priestoru (pod tr. G), určeného na 
UA operácie 

 Nemožnosť riadenia prevádzky „klasickým“ 
spôsobom – príliš veľké množstvo cieľov 
(InternetOfThings?) 

 

 Viaceré etapy:  

o Zavedenie technických požiadaviek na UA 
(vysoká miera automatizácie letu – 
autonómne lety) 

o Geofencing  

o E-identifikácia lietadla 

o BVLOS operácie 

o ... 
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