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SEMINÁR O BEZPEČNOSTI 
V CIVILNOM LETECTVE 

 

Program semináru 

09.00 – 09.10  Otvorenie seminára 

09.10 – 10.10 EASA a bezpečnosť v civilnom letectve – Taking Safety Personal  
Kto je EASA a ako môžeme pomôcť GA stať sa ešte bezpečnejším? Je podpora bezpečnosti 
odpoveďou, alebo je to sám pilot, kto má posledné oprávnenie na to, aby bol každý let taký bezpečný, 
ako chce aby bol? Aj o tom, ako by sme všetci mali brať bezpečnosť osobne a neustále sa snažiť 
lietať bezpečnejšie sa s Vami podelí pán Wendell Lynch z organizácie EASA. (prezentácia je 
v anglickom jazyku s tlmočením) 

10.10 – 11.10  Rozbor udalostí v leteckej prevádzke – Výsadková činnosť 
z riadeného do neriadeného vzdušného priestoru. Aké situácie so sebou prináša výsadková 
činnosť, aké možné riziká hrozia, ako sa správať a ako komunikovať na frekvencii CTAF. Na 
tieto  a ďalšie otázky a  Vám odpovie  pán Pavel Sovák, zamestnanec LPS SR, š. p.  

11.10 – 11.30 Coffee break 

11.30  - 12.20  Letecká frazeológia a jej úskalia  – A opäť tá frazeológia. 
O dôležitosti používania správnej frazeológie a o komunikácii pilotov Vás určite svojou 
prezentáciou zaujme pani Martina De Coster Hunová so spoločnosti AVIAtest.eu  

12.20 – 13.30 Obedňajšia prestávka  

13.30 – 14.20 Zmeny v štruktúre vzdušného priestoru SR s plánovanou 
účinnosťou 21MAY20  – So zmenami v štruktúre vzdušného priestoru, ktoré sa týkajú TMA 
Bratislava, Piešťany, Poprad, CTR/TMA Košice, obmedzených priestorov a prechodne 
rezervovaných vzdušných priestorov, či priestorov určených pre lety klzákov, Vás oboznámi 
pán Rastislav Primus, vedúci odboru letových postupov, LPS SR š. p. 

14.20 – 14.45 Coffee break 

14.45 – 15.40 Bezpilotné lietanie - legislatíva a prax – Aj v treťom ročníku 
semináru opäť venujeme pozornosť háklivej oblasti civilného letectva akými sú bezpilotné 
prostriedky (UAV) a integrácii ich prevádzky s ostatnou civilnou leteckou prevádzkou. 
Aktuálny stav legislatívnych požiadaviek na prevádzku UAV a zároveň ich vplyvu na civilnú 
prevádzku predstaví pán Martin Jurovic z odboru prevádzky lietadiel z DÚ. O praktické 
skúsenosti z krajín EÚ sa s Vami podelí pán Pavol Serbín zo spoločnosti R-SYS.   

 

Súčasťou každého bodu programu je diskusia. 
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