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Č.p.: Bratislava 

08354/2020/SLP-2 14.04.2020 

 

 

Podmienky stavby osobitnej príslušnej kategórie lietadiel určených na letecký šport 

a rekreačné lietanie 

 

 

Čl. 1 

 

(1) Dopravný úrad, ako orgán štátnej správy príslušný podľa §2 písm. c) v spojení s §23 a §26 

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

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 143/1998 Z. z“), na základe 

uplatnenia čl. 2 ods. 8 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. 

júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra 

Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/911) 

(ďalej len „základné nariadenie“), zohľadňujúc čl. 2 ods. 3 písm. d) základného nariadenia 

a rešpektujúc medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, platné právne 

záväzné akty Európskej únie, štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti 

civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, určuje osobitné podmienky stavby 

príslušnej kategórie lietadiel určených na letecký šport a rekreačné lietanie.  

 

(2) Tieto podmienky sa vzťahujú na lietajúce športové zariadenia - jednomiestne alebo dvojmiestne 

letúny,2) ktorých  

a) merateľná kritická rýchlosť alebo najnižšia rýchlosť ustáleného letu pri pristávacej 

konfigurácií nie je vyššia ako 45 uzlov (83 km/h) kalibrovanej rýchlosti letu a 

b) maximálna vzletová hmotnosť je do 600 kg, ak ide o letúny vybavené celkovým 

záchranným padákovým systémom a ktoré nie sú spôsobilé vykonať vzlet alebo pristátia 

na vodnej hladine. 

 

(3) Tieto podmienky sa nevzťahujú na individuálne skonštruované lietadlá3) a na stavbu lietadiel 

spôsobilých lietať bez pilota.4)  

                                                 
1) Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018. 
2) Čl. 2 ods. 16 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 923/2012 z 26 septembra 2012, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá 

lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa 

vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1035/2011 a nariadenia (ES) 1265/2007, (ES) 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) 

č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení. 
3) Bod 1 písm. c) prílohy I nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných 

pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa 

menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) 

č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22. 8. 2018). 
4) Čl. 3 ods. 30 nariadenia (EÚ) 2018/1139 a § 7 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. . 

 



 

2/3 

Čl. 2 

 

Podmienky použitia a certifikačné špecifikácie 
 

(1) Podmienkou použitia5) letúnov podľa čl. 1 ods. 2 je 

a) vydanie typového osvedčenia alebo  

b) uznanie platnosti typového osvedčenia alebo obdobného dokladu vydaného príslušnými 

orgánmi cudzieho štátu, ak tento cudzí štát uplatnil čl. 2 ods. 8 písm. a) základného 

nariadenia. 

 

(2) Certifikačnú základňu typového osvedčovania pre letúny podľa čl. 1 ods. 2 predstavujú: 

a) Dopravným úradom určené certifikačné špecifikácie na letovú spôsobilosť letúnov podľa 

čl. 1 ods. 2 alebo 

b) certifikačné špecifikácie podľa ods. 3. 

 

(3) Dopravný úrad môže v odôvodnenom prípade uznať ako certifikačnú základňu typového 

osvedčovania pre letúny podľa čl. 1 ods. 2 na účel uznania platnosti typového osvedčenia najmä 

tieto certifikačné špecifikácie: 

a) certifikačné špecifikácie „CS-LSA Certification Specifications for Light Sport 

Aeroplanes” vydané Agentúrou Európskej únie pre bezpečnosť letectva pre lietadlá LSA,6) 

b) certifikačné špecifikácie „Lufttüchtigkeitsforderungen für aerodynamisch gesteuerte 

Ultraleichtflugzeuge vom 15.01.2019 und Änderung vom 28.02.2019 (NfL 2-459-19)“ 

vydané nemeckým Spolkovým úradom pre letectvo (Luftfahrt-Bundesamt) alebo 

c) certifikačné špecifikácie „UL 2 – Část I. Požadavky letové způsobilosti SLZ. Ultralehké 

letouny řízené aerodynamicky“ vydané Leteckou amatérskou asociáciou Českej republiky. 

 

 

Čl. 3 

 

Vývoj a výroba 

 

(1) Letúny podľa čl. 1 ods. 2 môže vyvíjať, vykonávať ich modifikácie a skúšať a zhodne s typovým 

osvedčením vyrábať len držiteľ povolenia podľa osobitného predpisu.7) 

 

(2) Letové skúšky nového vyvinutého alebo vyrobeného letúna podľa čl. 1 ods. 2 možno vykonať 

len s osvedčením letovej spôsobilosti s vyznačenými prevádzkovými obmedzeniami. 

 

(3) O vydanie osvedčenia uvedeného v ods. 2. môže Dopravný úrad požiadať len držiteľ povolenia 

podľa osobitného predpisu.7)  

 

 

  

                                                 
 
5) § 24 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z.  
6) Čl. 2 písm. l) nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel 

a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností 

(Ú. v. EÚ L 362, 17. 12. 2014). 
7) § 23 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. 
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Čl. 4 

 

Zápis do registra lietadiel 

 

Letúne podľa čl. 1 ods. 2 s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 475 kg do 600 kg sa zapisujú do 

registra lietadiel Slovenskej republiky.8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavol Hudák, MSc 

predseda Dopravného úradu 

 

                                                 
8) § 25 a 26 zákona č. 143/1998 Z. z 


