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Informačný list pre VLP ZOČ SNA č. 3/2018

1. PUBLIKOVANIE FREKVENCIÍ KANÁLOVÉHO RASTRA 8,33 kHz
Vážení vedúci letovej prevádzky SNA, informačným listom 1/2018 som Vás informoval
o problematike súvisiacej so zmenou termínov prechodu na kanálový raster 8,33kHz v zmysle
informačného obežníka AIC A5/17. Okrem iného bolo povedané, že aerokluby, ktoré sú
prevádzkovateľmi letísk majú možnosť požiadať o pridelenie individuálnej frekvencie, alebo budú
používať spoločnú frekvenciu, zverejnenú v informačnom obežníku AIC A5/17.
Po konzultácii s kompetentnými pracovníkmi DÚ SR a LIS je možné jednotlivé frekvencie
publikovať (ICO mapa, AIP) v zmysle súčasnej platnej legislatívy iba na základe žiadosti
prevádzkovateľa letiska.
V tejto súvislosti chcem upozorniť na dôležitú povinnosť všetkých prevádzkovateľov
letísk nezávisle na tom, či požiadali o pridelenie individuálnej frekvencie, alebo sa rozhodli
používať spoločnú pridelenú frekvenciu.
Na formulári (Žiadosť na zverejňovanie leteckých informácií), ktorý je prílohou tohto
informačného listu je potrebné požiadať o zverejnenie Vašej, či už individuálnej alebo spoločnej
frekvencie. Toto je potrebné vykonať najneskôr do 4.3.2018 z dôvodu, aby frekvencie boli
publikované v súlade s cyklom AIRAC k 24.5.2018.
Keďže uvedená žiadosť je univerzálna pre zverejňovanie širokého spektra leteckých informácií,
po konzultácii a spolupráci s pracovníkom LIS ju v prílohe predkladáme v "blbovzdornej" úprave
pre zverejnenie frekvencií aj s vysvetlivkami. Ďalej uvádzam postup na jej vyplnenie:
Políčka na strane 1. polia označené XXXX sú povinné. Polia s ???? nie je potrebné vyplniť. Na strane 2. treba opäť na
miesta označené XXXX doplniť identifikačné údaje letiska a príslušné frekvencie. Presný popis je v poznámkach na
pravej strane listu. (po vyplnení žiadosti a pred jej tlačením poznámky vymažte ☺). V prípade letísk, ktoré nie sú
publikované vo VFR AIPe je potrebné ponechať iba riadok týkajúci sa Leteckej mapy 1:500 000 a všetko ostatné
zmazať.
Formulár zasielajte na DÚ:
Dopravný úrad
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
V sprievodnom liste stačí veta: V prílohe Vám zasielame na schválenie žiadosť na zverejňovanie leteckých informácií.
Schválenú žiadosť postúpte na publikovanie LIS SR.

2. PINFORMÁCIE NA STRÁNKE DÚ SR
Na stránke DÚ boli publikované všeobecné ale aj nové informácie ohľadom konverzie frekvencií na
8.33kHz - nájdete tu ako aj odpovede na časté otázky zo strany aeroklubov a všeobecného letectva ktoré
tiež nájdete v prílohe.

3. OBNOVOVACÍ SEMINÁR PRE FI(GLD)
Z dôvodu prebiehajúceho zbierania údajov a podkladov od záujemcov o obnovovací seminár pre
FI(GLD) najneskôr do utorka budúceho týždňa ( 27.2. 2018 ) bude potvrdený a spresnený
termín a program seminára.

V Žiline 22.2.2018
v.r. Miroslav Gábor
RLČ SNA

