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INFORMAČNÝ OBEŽNÍK RLČ SNA č. 2/2016
1. MENOVANIE POVERENÝCH LETOVÝCH INŠPEKTOROV SNA
V súlade s predpisom L-1 „Spôsobilosť leteckého personálu“, hlava 2. odst. 2.13 a na základe
akceptácie LÚ SR zo dňa 1.4.2016 menujem letových inšpektorov SNA.
Zoznam poverených letových inšpektorov SNA tvorí Prílohu č.1. tohto Informačného obežníku.

2. MENOVANIE CFI PRE VÝCVIK SPL
V súvislosti s nadobudnutím platnosti novej osnovy výcviku AK PL žiadam VLP jednotlivých AK
v ktorých plánujú vykonávať letový výcvik SPL o nahlásenie vedúceho letového inštruktora CFI
formou vyplnenia dotazníka (príloha č.2). Následne po posúdení a spôsobilosti bude RLČ SNA
navrhnutým CFI vystavené poverenie. Termín: do 24.4.2016.
3. USMERNENIE K NOVÉMU VYDANIU SMERNICE AK PL
Na základe pripomienok z radov inštruktorov GLD, ktoré bolo možné podávať do 31.3.2016 ( tak ako
to bolo zverejnené na IMZ 12.3.2016 ) predkladáme usmernenie k č.4.1.4. novej Smernice AK PL.
Inštruktori v aerokluboch, v ktorých sa vykonáva aj navijakový výcvik môžu po absolvovaní úlohy
1/10 pokračovať úlohou 1/15(B) a po ukončení sólom 1/18 pokračovať v úlohe 1/11(B) .
Rozhodnúť o takomto postupe je na zvážení a rozhodnutí FI/CFI po zvážení individuálnych
schopností jednotlivých žiakov.
Osnova umožňuje preskakovať a spájať úlohy (ako sa to robilo aj podľa pôvodnej osnovy), ale
systémovo, čo musí vedieť posúdiť FI a CFI.
4. OPRAVA A ZMENA V PREVÁDZKOVEJ SMERNICI A VÝCVIKOVÝCH SMERNICIACH SNA
Na základe auditu, ktorý zistil nesúlad znenia v niektorých častiach prevádzkovej smernice
a výcvikových smerniciach SNA vykonajte nasledovnú úpravu:
V Smernici P-1 a výcvikových smerniciach AK-MOT, AK PL, AK BAL a V-PARA-1na stránke
„Doplnky, opravy a zmeny“ vpíšte nasledovný text:
V celom texte tejto Smernice sa výraz „ Letecký úrad SR “, skratka LÚ SR považuje za výraz „
Dopravný úrad “ skratka DÚ.
5. USMERNENIE K SMERNICI P-1
Z dôvodu viacerých dopytov zo strany VLP o rozsahu záväznosti ustanovení Smernice P-1 a jej
uplatňovaní pri aeroklubovej leteckej činnosti pri kombinácii s lietadlami súkromných vlastníkov
a prevádzkovateľov vydávam nasledovné usmernenie:
A) Ustanovenia Smernice P-1 sú záväzné pre všetkých členov SNA v prípadoch, ak:
let je súčasťou letiskovej prevádzky zabezpečovanej ZOČ SNA
let vykonávajú na lietadle, ktorého zapísaným prevádzkovateľom je SNA alebo ZOČ SNA
let sa vykonáva na lietadle, na ktoré je podpísaná trojstranná zmluva o prevádzkovaní
medzi majiteľom, ZOČ SNA a SNA

B) Pretože ostatná aktualizácia Smernice pre lietanie v aerokluboch P-1 bola LÚSR schválená
31.3.2010 a vývoj leteckej legislatívy v ďalšom období priniesol viaceré zmeny, niektoré
ustanovenia Smernice sa mohli stať nepoužiteľnými, alebo už nemusia vystihovať reality leteckej
činnosti v aerokluboch v súčasnosti. Z uvedených dôvodov bude Smernica P-1 prepracovaná.
Do vydania novej Smernice sa pre jej uplatňovanie v ZOČ SNA použije nasledovný postup:
Ustanovenia Smernice, ktoré sú aplikovateľné a vykonateľné, budú pri leteckej činnosti
ZOČ naďalej rešpektované.
V prípade ak niektoré z ustanovení P-1 v pôvodnom znení je už objektívne neaplikovateľné,
bude sa v leteckej činnosti ZOČ rešpektovať odpovedajúce ustanovenie predpisov
alebo smerníc všeobecne platných na území SR.

6. UPOZORNENIE NA PLATNOSTI PS VYDANÝCH PODĽA JAR
Týmto chcem upozorniť hlavne pilotov bezmotorového lietania ktorí majú vydané PS ešte podľa
JAR predpisov, že v texte v časti IX. je vyznačená platnosť do kedy preukaz musí byť opätovne
vydaný.
O prevydanie PS je možné požiadať Žiadosťou na DU (Príloha č.3). Poplatok je € 8,00
s možnosťou zaplatenia na účet (symboly sú na stránke DU) alebo v hotovosti do pokladne DU.

V Žiline 14.4.2016
v.r. Miroslav Gábor
RLČ SNA

