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Informačný list RLČ SNA č. 4/2017
Vážení vedúci letovej prevádzky , letoví inšpektori a CFI SNA,
1) Prezentácia o prechode na 8,33MHz pri letoch pod letovou hladinou FL195
Z dôvodu blížiaceho sa termínu prechodu z kanálového rastra 25 kHz na 8,33 kHz pre VHF hlasovú komunikáciu
v civilnom leteckom pásme 118 - 137 MHz pri letoch pod hladinou FL 195 podľa vykonávacieho nariadenia
Komisie (EÚ) č. 1079/2012, Dopravný úrad SR organizuje pre zástupcov leteckých prevádzkovateľov informačnopracovné stretnutie, na ktorom bude prezentovať uvedenú problematiku.
Termín: 28.11.2017, začiatok o 10,00hod.
Miesto: zasadačka v budove č.1, 2.poschodie, Dopravný úrad SR
Čas trvania: cca 1 hod. až 1,5 hod.
Hlavný prednášajúci: Ing. Miron Mišanič, Národný frekvenčný manažér 8.33VCS Národný koordinátor.
Za Slovenský národný aeroklub sa uvedeného pracovného stretnutia zúčastnia pán Gábor a pán Filus, ktorí
následne budú informovať členskú základňu SNA.
Túto informáciu Vám posielam z dôvodu, ak by niektorí z Vás prejavili záujem tiež sa osobne zúčastniť
uvedeného pracovného stretnutia. V takomto prípade je potrebné, aby záujemcovia čo najskôr oznámili svoju
účasť vopred a to v tvare: meno, priezvisko, organizácia, mailový a telefónny kontakt.
Kontakt: miron.misanic@nsat.sk , Tel:+421248777546
Zároveň Vám v prílohe posielam AIC - A 6/16 z 24. novembra 2016 .
Ďalšie užitočné doplňujúce informácie nájdete na webe DÚ SR.
http://letectvo.nsat.sk/navigacne-sluzby/komunikacne-navigacne-a-sledovacie-sluzby/frekvencnymanazment/
2) Rozšírenie webovej stránky DÚ SR
Dopravný úrad SR z dôvodu lepšej orientácie a zjednodušenia prístupu k informáciám určených pre pilotov
bezmotorového lietania vytvoril samostatnú sekciu „ Piloti vetroňov “. V prípade, že budete mať návrh na
doplnenie tejto sekcie o ďalšie prospešné informácie dajte mi vedieť, pokúsim sa to zabezpečiť.
http://letectvo.nsat.sk/letecky-personal-2/piloti/piloti-vetronov/

V Žiline 23.11.2017

S pozdravom

Miroslav Gábor
RLČ SNA

