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SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB
GEN. MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZU ŽIAKA LETECKÉHO PERSONÁLU
pre odbornosť:

Bezmotorové lietanie (GLD)

na kvalifikáciu na triedu/typ:

…..................................................

Časť A (Vyplní žiadateľ)
Meno, priezvisko: ................................................................................………...........................................
Dátum narodenia:..................................................... Štátna príslušnosť:.......................…........................
Bydlisko (trvalá adresa): ..............................................................…...........................................................
Som drţiteľom platného preukazu spôsobilosti:

.......................................... č.: ...........................

(vydaného Leteckým úradom Slovenskej republiky).

.......................................... č.: ...........................

Som drţiteľom platného preukazu rádiotelefonistu: č.: ............................., platného do: ….…...…….......
(vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky).
Potvrdzujem, ţe poskytnuté údaje sú pravdivé a môţu byť pouţité pre potreby evidencie Aeroklubu.
Čestné prehlásenie
Týmto čestne prehlasujem, ţe k dnešnému dňu som bezúhonný/á vo vzťahu k leteckej činnosti.

V ......................................., dňa ............................

...................................
Podpis ţiadateľa

Správnosť údajov overil ....................................................... (oprávnená osoba*), dátum: ......................
*Meno a podpis oprávnenej osoby Aeroklubu, v ktorej žiadateľ vykonáva výcvik.

podpis: ......................

Časť B (Vyplní Aeroklub, v ktorom žiadateľ vykonáva výcvik )
Aeroklub ............................................................................................................................ potvrdzuje, ţe:
a) v dňoch ....................................... absolvoval/a predpísané školenie na danú odbornosť,
b) v dňoch ....................................... úspešne absolvoval/a praktické preskúšanie z letovej príručky,
c) v dňoch ...................................... absolvoval/a výcvik na letovom simulátore v .................................,
d) v dňoch ....................................... úspešne absolvoval/a praktické preskúšanie zo znalosti a
obsluhy núdzových a záchranných prostriedkov,
e) splnil/a všetky podmienky príslušných ustanovení predpisu ………………….........…..………………
a výcvikového programu schváleného Leteckým úradom SR č.j. .....................................................
Poznámka:
......................................................................................................................................................

V ......................................., dňa.............................
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Časť C (Vyplní letecký register SNA)
Ţiadateľ/ka ..............................................................splnil/a podmienky príslušných ustanovení predpisu
……................................. a schváleného výcvikového programu a bol mu/jej vystavený preukaz ţiaka
(druh)..........................................................................., číslo ....................................................................,
na triedu/typ ..........................................................., s platnosťou do ......................................................,
s obmedzením ..........................................................................................................................................

Časť D (Prílohy ktoré dodá žiadateľ):
1. doklad o absolvovaní školenia z teoretických vedomostí (kópia)
2. doklad o absolvovaní školenia z letovej príručky - typová skúška (kópia)
3. doklad o absolvovaní školenia o obsluhe núdzových a záchranných prostriedkov (kópia)
4. doklad o absolvovaní výcviku na letovom simulátore (kópia)
5. osvedčenie zdravotnej spôsobilosti (kópia)
6. preukaz rádiotelefonistu (kópia)
7. súhlas zákonného zástupcu v prípade neplnoletosti ţiadateľa (overená kópia)

□
□
□
□
□
□
□

Spracované v .................................. dňa ........................

....................................................
podpis a pečiatka leteckého registra SNA

Preukaz spôsobilosti prevzal:
dňa ..............................................

podpis ..........................................

Preukaz spôsobilosti odoslaný:
dňa .............................................

podpis ..........................................

Poštová adresa leteckého registra SNA:
Slovenský národný aeroklub
Ul. Pri Rajčianke 49
010 01 Žilina
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