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Ž i v o t o p i s 
 
 
Základné údaje 
 
Meno a priezvisko:  Ing. Ján Breja 
Štát:    Slovenská republika 
 
 
Vzdelanie 
 
1970-1974: Stredná priemyselná škola stavebná Žilina, smer Dopravné stavby, 

Letiská 
1975-1980: Technická univerzita, Bratislava, promovaný inžinier 
 
Jazyková škola, Bratislava:   štúdium anglického jazyka 
Inštitút zahraničného obchodu, Bratislava: anglický jazyk 
Inštitút vzdelávania, Bárdošova ul., Bratislava: anglický jazyk 
 
1995-1996: University of Leiden, Právnická fakulta, Holandské kráľovstvo 

Postgraduálne štúdium. Predmety: 1) Medzinárodné právo v civilnom 
letectve, 2) Európska tradícia - právna filozofia, 3) Európa - 
medzinárodná hybná sila 

 
1996: Inštitút manažmentu v medzinárodnom letectve, Montreal, Kanada. Riadiaci 

pracovníci v civilnom letectve 
 
2011-2013: EUROCONTROL - Inštitút leteckých navigačných služieb, Luxemburg 
  Single European Sky Framework,  

Functions of a National Supervisory Authority, 
Audit Techniques and Practice 

 
Prax 
 
1981-1990: Výstavba letísk, Bratislava 
 Prax v oblasti projekcie, prípravy výstavby a expertíznej činnosti pri    
 rozvoji a výstavbe letísk ČSFR. 
1990-1991: Po delimitácii letísk od leteckého dopravcu Československé aerolínie:  

vznik Slovenskej správy letísk, Bratislava. V rámci SSL práca na 
obchodnom úseku letiska Bratislava - obchodná politika, akvizícia, 
rozvoj marketingu, vytvorenie kontraktačného oddelenia - vo funkcii 
vedúceho tohoto oddelenia, nadväzovanie kontaktov so subjektami doma 
i v zahraničí. 

1992-1993: AEROCHARTER Bratislava, s.r.o. 
Licenčný zakladateľ spoločnosti – získanie certifikátu leteckého 
prevádzkovateľa; Obchodný námestník a zodpovedný pracovník za 
otázky súvisiace s leteckými dopravnými službami.  

Sept. 1993: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - odbor civilného  
 letectva, vrchný radca na oddelení let. dopravy. 
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1995-2007: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - Sekcia  
 civilného letectva, odbor leteckej dopravy, riaditeľ odboru. 
2007-2010: Generálny riaditeľ sekcie civilného letectva a vodnej dopravy 
2010-2011: Letecký úrad SR, inšpektor v oblasti leteckých navigačných služieb 

a poverený zástupca pre vytvorenie funkčných blokov vzdušného 
priestoru Jednotného európskeho neba v EÚ. 

2011-2013 Letecký úrad SR, riaditeľ. 
2014- Dopravný úrad, predseda v zmysle zákona č. 402/2013 Z.z. o Úrade pre 

reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom 
úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Výstupy 
 
 projektová úloha: Základné letisko LPP Nové Zámky a inžinierska príprava 
 projektová úloha: Základné letisko LPP Prievidza a inžinierska príprava 
 projektová úloha: Pracovné letisko LPP a vedecko-výskumná základňa Vysoká pri 

Morave 
 vykonávací projekt ILS SEL GP a LLZ pre VPD 31 na letisku Bratislava - stavebná 

príprava 
 VPD 07-25 na letisku Praha-Ruzyně – expertízna činnosť až po prebratie dráhy 
 Hangár C pre Slov-air Bratislava - expertízna činnosť až po prebratie hangára 
 Dielenský blok a sklady ČSA Bratislava - expertízna činnosť až po prebratie bloku 
 práca v komisii pre štátnu výskumnú úlohu P-13-127-210 Zvyšovanie 

prevádzkyschopnosti vzletových a pristávacích dráh v civilnom letectve 
 Inžinierske siete na letisku Piešťany - expertízna činnosť až po prebratie diela 
 založenie činnosti obchodného úseku Slovenskej správy letísk v oblasti 

kontraktácie služieb a komerčného využívania letiska po delimitácii ČSA, 
založenie cestovnej kancelárie Airport Tour 

 založenie leteckej spoločnosti AEROCHARTER Bratislava, s.r.o. pre rakúskych 
vlastníkov, výkon funkcie obchodného námestníka spoločnosti 

 v oblasti medzinárodného práva bilaterálne medzivládne dohody o leteckých 
dopravných službách a multilaterálna Dohoda o vytvorení európskeho spoločného 
leteckého priestoru (ECAA Agreement) 

 Smernica č. 1/95 ministra dopravy, spojov a verejných prác SR o udeľovaní 
osvedčení leteckým prevádzkovateľom a povolení na vykonávanie leteckej dopravy 

 Metodický pokyn č. 2/96 o určovaní leteckých dopravcov 
 Metodický pokyn č. 3/96 o prenájme lietadiel 
 Metodický pokyn č. 27/98 o licencovaní leteckých dopravcov 
 Metodický pokyn č. 28/98 o licencovaní predajcov leteckej dopravy 
 Účasť na novele zákona č. 143/1998 Z.z. (letecký zákon) v znení zákona č. 

37/2002 Z.z. 
 Vyhláška MDPT SR č. 274/2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o licenciách 

tuzemských leteckých dopravcov a o povoleniach zahraničných leteckých 
dopravcov 

 Vytvorenie platformy pre umožnenie vykonávania medzinárodnej leteckej dopravy 
medzi Slovenskou republikou a ostatnými štátmi formou bilaterálnych 
a multilaterálnych medzinárodných zmlúv. Prerokovávanie a uzavretie cca 34 
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bilaterálnych dohôd o leteckej doprave vrátane Dohody o otvorenom nebi v civilnej 
leteckej doprave medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými  

 Účasť na európskom projekte CEATS 
 Účasť na vytvorení FAB CE v rámci funkčných blokov vzdušného priestoru EÚ 
 Vytvorenie Dopravného úradu, ako synchronizačná činnosť pri legislatívnom 

prijímaní zákona č. 402/2013 Z.z. 
 
Prednášková činnosť 
1989: V rámci organizácie Výstavba letísk, Bratislava, prednášky na tému Vzletové a 

pristávacie dráhy a ich zabezpečovacie zariadenia. 
1992: V rámci organizácie Slovenská správa letísk, Bratislava, prednášky na tému 

Kontraktácia služieb a komerčné využívanie letísk. 
2004-2005: Vykonávanie prednášok a školení pracovníkov civilného letectva na 

Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.


