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MEDZINÁRODNÉ 

ORGANIZÁCIE V OBLASTI 

MEDZINÁRODNÉHO 

CIVILNÉHO LETECTVA 



2 

• rozdelenie organizácií 

• medzinárodné vládne organizácie 

• medzinárodné nevládne organizácie 

OSNOVA 



ROZDELENIE ORGANIZÁCIÍ 
Podľa medzinárodnej právnej obyčaje na: 

• vládne organizácie 

združenie krajín reprezentovaných príslušnými štátnymi orgánmi alebo inštitúciami 

na základe medzinárodných zmlúv medzi viac ako troma krajinami 

• nevládne organizácie  

združenie právnických alebo fyzických osôb rôznych krajín na základe 

medzinárodných zmlúv 

 

Podľa rozsahu pôsobnosti pôsobnosti:  

• celosvetové organizácie 

ich pôsobnosť je obmedzená len členstvom zmluvnej krajiny v danej organizácii  

• regionálne organizácie 

ich pôsobnosť je obmedzená presne vymedzeným regiónom, spravidla kontinentom, 

alebo skupinou krajín 



MEDZINÁRODNÉ VLÁDNE ORGANIZÁCIE (198) 

•  Medzinárodná komisia pre letectvo      

 (Commison Internationale de Navigation Aériene – CINA) 

•  Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo   

 (International Civil Aviation Organization – ICAO) 

• Európska organizácia pre bezpečnosť letovej a leteckej prevádzky 

 (EUROCONTROL) 

• Európska letecká bezpečnostná agentúra    

 (European Air Safety Agency – EASA) 

• Európska konferencia pre civilné letectvo    

 (European Civil Aviation Conference – ECAC) 

 



MEDZINÁRODNÉ VLÁDNE ORGANIZÁCIE 

• Africká konferencia pre civilné letectvo    

 (African Civil Aviation Commission – AFCAC) 

•  Agentúra pre bezpečnosť leteckej prevádzky v Afrike a na Madagaskare 

 (Agence Pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et a la Madagaskar 

 – ASECNA) 

•  Federálna správa letectva (US)    
 (Federal Aviation Administration - FAA)  

•  Stredoamerická organizácia pre riadenie leteckej prevádzky  

 (Corporacion Centroamericana de Servicios de Navigacion Area – COCESNA) 

•  Latinskoamerická komisia pre civilné letectvo   

 (Latin American Civil Aviation Commission – LACAC) 

•  Rada civilného letectva arabských štátov    

 (Civil Aviation Council of Arab States – CACAS) 

•  Rada pre leteckú dopravu južného Pacifiku    

 (South Pacific Air Transport Council – SPATC) 

 

 



Medzinárodná komisia pre letectvo (CINA) 

Založená:   13. októbra 1919 (zanikla pozvoľne počas 2.svetovej vojny) 

Sídlo:   Paríž 

Členské krajiny:  32 členských krajín 

SR členom:  od 23.novembra 1923 ako ČSR 

Hlavné úlohy: 

•  prijímanie hlásení a správ od členských krajín 

•  prenášanie týchto informácií iným štátom 

•  úprava početných detailných pravidiel v prílohách dohovoru 

 (Parížskeho), ktoré prinesú podstatné zmeny podmienok v letectve 

•  určiť prostriedky pre zásadné zmeny textu Parížskeho dohovoru 

 

 



Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO) 

Založená:   4. apríla 1947 (od októbra 1947 je zvláštnou agentúrou OSN) 

Sídlo:   Montreal  www.icao.int 

Členské krajiny:  190 členských krajín 

SR členom:  od 14.apríla 1993 (ako ČSR zakladajúci člen) 

Hlavné úlohy: 

• sú vymedzené čl.44 Chicagského dohovoru z roku 1944  

Organizačné prvky: 

•  aeronavigačná komisia 

•  letecký dopravný výbor 

•  právny výbor 

•  finančný výbor 

•  výbor pre spoločné financovanie leteckých prevádzkových služieb 

•  výbor proti nezákonnému zasahovaniu do činnosti civilného letectva 

•  sekretariát  



EUROCONTROL 

Založená:   13.decembra 1960   

Sídlo:   Brusel   www.eurocontrol.int 

Členské krajiny:  38 členských krajín 

SR členom:  od 1.januára 1997   

Hlavné úlohy: 

• zaisťovať bezpečnosť leteckej prevádzky a obsluhy medzinárodnej 

leteckej dopravy   

• riadiť a koordinovať leteckú dopravu v hornom vzdušnom priestore nad 

Európou 

• vytvoriť efektívny systém riadenia letovej prevádzky 

• optimalizovať letové trate 

Organizačné prvky: 

•  stála komisia pre bezpečnosť leteckej prevádzky 

•  agentúra pre obsluhu leteckej prevádzky 

•  riadiaci výbor 



Európska letecká bezpečnostná agentúra (EASA) 

Založená:   28.septembra 2003  

Sídlo:   Kolín nad Rýnom (Nemecko) www.easa.eu.int 

Členské krajiny:  31 členských krajín 

SR členom:  1.máj 2004 

Hlavné úlohy: 

• expertné poradenstvo pri vytváraní legislatívy EÚ 

• zavádzanie a kontrola bezpečnostných pravidiel a vykonávanie inšpekcií  

• typové osvedčovanie lietadiel a iných komponentov z oblasti letectva  

• autorizácia a kontrola organizácií, ktoré vyrábajú lietadlá a vykonávajú 

leteckú údržbu v krajinách mimo EÚ  

• analýzy bezpečnosti, zber údajov a realizácia výskumu 

Organizačné prvky: 

•  riadiaca rada   

•  výkonný riaditeľ    

•  poradný výbor EASA   



Európska konferencia pre civilné letectvo (ECAC) 

Založená:   29.11.-16.12. 1955  

Sídlo:   Paríž    www.ecac-ceac.org 

 

Členské krajiny:  44 členských krajín 

SR členom:  jún 1991 

Hlavné úlohy: 

• podpora kontinuálneho vývoja úrovne bezpečnosti, výkonnosti 

a udržateľnosti európskeho leteckého dopravného systému  

Organizačné prvky: 

•  prezident   

•  viceprezidenti (3)    

•  koordinačný výbor   



Africká konferencia pre civilné letectvo (AFCAC) 

Založená:   15.jún 1947 

Sídlo:   Dakar   www.afcac-cafac.org 

Členské krajiny:  43 členských krajín 

Hlavné úlohy: 

•  spolupráca a koordinácia rozvoja systému leteckej dopravy v africkom 

 regióne 

•  vypracovanie všeobecnej leteckej politiky členských krajín 

•  efektívnejšie využívanie technických prostriedkov a infraštruktúry 

•  praktické zavedenie štandardov a doporučení ICAO  

Organizačné prvky: 

• plenárne zasadanie 

• byro 



Agentúra pre bezpečnosť letovej prevádzky v Afrike a na 

Madagaskare (ASECNA) 
Založená:   12.decembra 1959 

Sídlo:   Dakar   www.asecna.aero 

Členské krajiny:  16 členských krajín 

Hlavné úlohy:   

• zabezpečenie pravidelnosti a bezpečnosti lietadiel nad územím 

zmluvných krajín 

• zaistenie využívania aeronavigačných prostriedkov a zariadení pre 

riadenie letov 

• zaistenie informácií o letoch, ich riadenie a kontrola 

• zber a distribúcia meteorologických údajov posádkam lietadiel  

Organizačné prvky: 

•  administratívna rada 



Federálna správa letectva (FAA) 

Založená:   20.mája 1926   

Sídlo:   Washington D.C.  www.faa.gov 

Členské krajiny:  USA 

Hlavné úlohy: 

• vydávanie a zavádzanie leteckých predpisov pre výrobu, prevádzku a 

údržbu leteckej techniky 

• riadenie leteckej prevádzky 

• budovanie a prevádzka leteckých navigačných prostriedkov 

• spolupráca s medzinárodnými leteckými úradmi 

• riadenie leteckej obchodnej leteckej dopravy 

• výskum a vývoj systémov a postupov pre zvýšenie bezpečnosti leteckej 

techniky 

• registrácia lietadiel a archivácia dokumentov 



Stredoamerická organizácia pre riadenie leteckej 

prevádzky (COCESNA) 
Založená:   26.februára 1960 

Sídlo:   Tegucigalpa (Honduras) www.cocesna.org 

Členské krajiny:  Guatemala, Belize, Salvador, Kostarika, Honduras,  

   Nikaragua 

Hlavné úlohy: 

• poskytovanie prevádzkových služieb a leteckých komunikácií pre 

realizáciu letov vo vzdušnom priestore členských štátov 

 

Organizačné prvky: 

•  administratívna rada 



Latinskoamerická komisia pre civilné letectvo (LACAC) 

Založená:   20.novembra 1973 

Sídlo:   Lima (Peru)  http://clacsec.lima.icao.int/ 

Členské krajiny:  22 členských krajín 

Hlavné úlohy: 

•  ekonomický a technický rozvoj leteckej dopravy Latinskej Ameriky 

•  rozpracovanie jednotnej regionálnej ekonomickej politiky civilného 

 letectva 

•  ochrana záujmov národných leteckých spoločností  

Organizačné prvky: 

• zhromaždenie 

• výkonný výbor 

• byro pre leteckú dopravu 



Rada civilného letectva arabských krajín (CACAS) 

Založená:   1965 

Sídlo:   Rabat (Maroko)    

Členské krajiny:  22 členských krajín 

Hlavné úlohy: 

•  spolupráca pri rozvoji leteckej dopravy v arabskom regióne a vo svete 

•  vypracovanie zásad spolupráce v technickej a ekonomickej oblasti 

•  rozvoj 

 

Organizačné prvky: 

• prezident 

• viceprezidenti (2) 

• stále byro 



Rada pre leteckú dopravu južného Pacifiku (SPATC) 

Založená:   marec 1946 

Sídlo:   Melbourne  

Členské krajiny:  6 členských krajín 

Hlavné úlohy: 

•  uplatňovanie a aplikovanie Chicagského dohovoru v južnom Pacifiku 

 

 



MEDZINÁRODNÉ NEVLÁDNE ORGANIZÁCIE (53) 

•  Medzinárodné združenie leteckých dopravcov   

 (International Air Transport Association – IATA) 

•  Združené letecké úrady      

 (Joint Aviation Autorities – JAA) 

•  Medzinárodné združenie civilných letísk   

 (International Civil Airports Association – ICAA / ACI) 

•  Medzinárodná spoločnosť pre leteckú komunikáciu   

 (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques – SITA) 

•  Medzinárodná federácia združenia dopravných pilotov 

 (International Federation of Air Line Pilots Associations – IFALPA) 

 

 



Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA) 

Založená:   apríl 1945  

Sídlo:   Montreal, Ženeva  www.iata.org 

Členovia:  240 (57) členských organizácií z 115 (31) krajín 

Hlavné úlohy: 

• napomáhať rozvoju leteckej dopravy 

• podporovať leteckú komerčnú dopravu 

• zabezpečovať rozvoj spolupráce medzi leteckými dopravnými podnikmi 

• spolupracovať s ICAO a ďalšími medzinárodnými organizáciami  

Organizačné prvky: 

• výkonný výbor 

• finančný výbor 

• prepravný výbor 

• právny odbor 

• technický výbor 



Združené letecké úrady (JAA) 

Založená:   1990  - 2009 

Sídlo:   Kolín nad Rýnom (Nemecko) www.jaa.nl 

Členské krajiny:  35 členských + 7 kandidátskych krajín (výhradne Európa) 

SR členom:  2003 

Hlavné úlohy: 

• zabezpečiť stálu vysokú úroveň bezpečnosti leteckej dopravy 

• pomôcť EÚ pri vytváraní Európskeho úradu pre leteckú bezpečnosť 

• dosiahnuť cenovo výhodný systém bezpečnosti 

• dosiahnuť prostredníctvom používania spoločných noriem rovnaké 

podmienky vo všetkých krajinách 

• implementovať predpisy JAA do celosvetovej úrovne bezpečnosti 

leteckej dopravy  



Medzinárodné združenie civilných letísk (ICAA / ACI) 

Založená:   1962  

Sídlo:   Paríž   www.airports.org 

Členovia:   575 členských organizácií (k 1.9.2012) 

Hlavné úlohy: 

• rozvíjať dobré vzťahy a spoluprácu medzi civilnými letiskami všetkých 

krajín 

• vypracovávať všeobecné stanoviská k otázkam spoločného záujmu na 

medzinárodnom fóre 

• napomáhať rozvoju medzinárodných letísk v záujme leteckej dopravy v 

spolupráci s výrobcami lietadiel a zariadení  

Organizačné prvky: 

• valné zhromaždenie 

• administratívna rada 

• výkonný výbor 

• sekretariát stálej komisie 



Medzinárodná spoločnosť pre leteckú komunikáciu 

(SITA) 
Založená:   1949  

Sídlo:   Ženeva   www.sita.aero 

Členovia:   viac ako 500 aktívnych členských organizácií   

Hlavné úlohy: 

• Zavádzanie a prevádzka automatizovaných telekomunikačných 

prostriedkov umožňujúcich: 

 registráciu cestujúcich 

 tlač palubných vstupeniek 

 vyvažovanie lietadiel 

 automatizované sledovanie miest v lietadle  

Organizačné prvky: 

• valné zhromaždenie 

• technický výbor 

• finančný výbor 

• výbor pre rozvoj služieb leteckým spoločnostiam 

• výbor užívateľov automatizovaného systému spracovania údajov 



Medzinárodná federácia združení dopravných pilotov 

(IFALPA) 
Založená:   1948  

Sídlo:   Chertsey  (UK)  www.ifalpa.org 

Členovia:   viac ako 100 členských organizácií (viac ako 100.000 pilotov) 

Hlavné úlohy: 

• koordinovať činnosť združení dopravných pilotov v technických a 

profesijných otázkach 

• prispievať k rozvoju bezpečnej a plynulej leteckej dopravy 

• hájiť záujmy civilných dopravných pilotov 

• napomáhať výmene technických informácií  

Organizačné prvky: 

• prezident, zástupca a 4 viceprezidenti 

• 12 stálych výborov 

• sekretariát IFALPA 



24 

• pramene medzinárodného práva 

• zásady medzinárodného práva 

• subjekty medzinárodného práva 
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Vaše  

 otázky  

  prosím ?!? 
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