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1

SKRATKY A POUŽITÉ POJMY

1.1

Skratky
Skratka
GFE
GLD
SLP
LSPL(S)
EASA

1.2

Význam v slovenskom jazyku
Letový examinátor - vetrone
Národný preukaz spôsobilosti pilota vetroňov
Preukaz spôsobilosti pilota vetroňov
Preukaz spôsobilosti pilota ľahkých letúnov
Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

Použité pojmy

Poznámka.- Terminológia použitá v tomto postupe je v súlade s terminológiou použitou v priamo
vykonateľných právne záväzných aktoch Európskej únie, rozhodnutiach výkonného riaditeľa EASA,
medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná, štandardami a odporúčaniami
medzinárodných organizácií, ktoré Slovenská republiky prijala.
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2

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1

Účel

2.1.1

Tento postup vydáva Dopravný úrad ako informáciu - návod na postup pre žiadateľa pri
prevode národných preukazov spôsobilosti pilota vetroňov (GLD) na preukaz spôsobilosti
pilota vetroňa (SPL) alebo preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na vetrone
(LAPL(S)).

2.1.2

Dňa 4.9. 2017 začína Dopravný úrad s prevodom národných preukazov spôsobilosti
pilota vetroňa (GLD) na preukaz spôsobilosti pilota vetroňa (SPL) alebo preukaz
spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na vetrone (LAPL(S)) v súlade s nariadením
Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické
požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení (ďalej len
„nariadenie (EÚ) č. 1178/2011“). Prevod bude prebiehať v súlade s prevodovou správou
vypracovanou Dopravným úradom v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011.
UPOZORNENIE: Držitelia preukazov spôsobilosti pilota vetroňov budú môcť od 8.4.2018
využívať svoje oprávnenia iba v prípade, ak budú držiteľmi SPL alebo LAPL(S), t. j.
preukazu spôsobilosti vydaného v súlade s nariadením (EÚ) č. 1178/2011.
Z tohto dôvodu Dopravný úrad odporúča, aby držitelia národných preukazov spôsobilosti
GLD urýchlene požiadali o výmenu svojich preukazov na preukazy podľa nariadenia (EÚ)
č. 1178/2011.

2.2

Súvisiaca legislatíva

2.2.1

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2011.

2.3

Súvisiace formuláre

2.3.1

Na účely podania žiadosti odporúča dopravný úrad použiť Dopravným úradom vytvorené
a na jeho webovom sídle zverejnené formuláre:

F 081-B
F 148-B

Žiadosť o vydanie preukazu spôsobilosti/zápis/obnovu kvalifikačnej kategórie
Žiadosť o vykonanie praktickej skúšky na získanie/predĺženie/obnovu kvalifikácii pilota
vetroňov
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POŽIADAVKY NA PREVOD PREUKAZU SPÔSOBILOSTI

Pre prevod preukazu spôsobilosti pilota vetroňa (SPL)/preukazu spôsobilosti pilota ľahkých
lietadiel na vetrone (LAPL(S)) musí žiadateľ splniť nasledovné podmienky a predložiť na
Dopravný úrad nasledovné dokumenty:
1. žiadosť (odporúča sa použiť formulár F081-B);
2. platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti (fotokópia, na ktorej je oprávneným
examinátorom overená skutočnosť, že súhlasí s originálom)*;
3. platné osvedčenie rádiotelefonistu (fotokópia, na ktorej je oprávneným examinátorom GFE
overená skutočnosť, že súhlasí s originálom)*;
4. správa z praktického preskúšania (protokol) - formulár F 148-B (originál);
5. zápisník letov - prvá strana s menom a priezviskom, dvojstrana so zrátaným náletom
(kópia)*;
Poznámka.- Zápisník letov musí byť vedený v zmysle bodu FCL.050 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011.
Prevod z pôvodného zápisníka musí potvrdiť osvedčený examinátor.

6. doklad o znalosti slovenského jazyka - osvedčenie (napr. výučný list, maturitné
vysvedčenie, diplom) o ukončení stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia, alebo
vysvedčenie z posledných 2 ročníkov základnej školy (kópia);
Poznámka.- Držitelia preukazu spôsobilosti inej kategórie, ktorí už doložku zo slovenského jazyka
majú zapísanú v preukaze spôsobilosti, nemusia vysvedčenie/osvedčenie doručiť.

7. certifikát od oprávnenej organizácie** z úspešne absolvovaného overenia (preskúšania)
jazykovej spôsobilosti z anglického jazyka - v prípade, že žiadateľ požiada o priznanie
jazykovej doložky anglický jazyk,
8. uhradiť poplatok vo výške 8,- eur.
Postup pri uhrádzaní poplatku je uvedený v časti 5 tohto dokumentu.
* V prípade, ak žiadateľ nedodá takúto kópiu, môže na DÚ doručiť k nahliadnutiu originál
dokumentu a DÚ si kópiu podľa predloženého originálu overí.
** Zoznam oprávnených organizácií na overovanie jazykovej spôsobilosti anglického jazyka je
zverejnený na webovej stránke www.nsat.sk. (http://letectvo.nsat.sk/letecky-personal2/piloti/jazykova-sposobilost/).
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POSTUP PRE ŽIADATEĽOV O PREVOD
1. Kontaktovanie osvedčeného examinátora
Zoznam
osvedčených
examinátorov
je
publikovaný
na
www.nsat.sk
(http://letectvo.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/Tabulka-GFE-2017.pdf)
Poznámka.- Žiadateľ musí vykonať praktické preskúšanie s využitím spôsobu vzletu, ktorý mu bol
poskytnutý počas počiatočného výcviku a chce ho mať zapísaný v preukaze spôsobilosti.
Spôsoby vzletu sú:
- pomocou navijaka a pomocou auta,
- pomocou gumeného lana,
- pomocou vlečného lietadla (aerovlek.)
Po vykonaní prevodu a vydaní preukazu spôsobilosti bude potrebné pre zápis iného spôsobu vzletu
splniť podmienky nariadenia (EÚ) č.1178/2011.

2. Podanie žiadosti o vydanie preukazu SPL alebo LAPL(S)
a) Žiadateľ doručí na Dopravný úrad riadne vyplnený a podpísaný originál žiadosti odporúča sa ju podať na formulári Dopravného úradu F081-B. Pri podaní žiadosti sa
žiadateľ rozhodne, či bude žiadať o preukaz SPL alebo LAPL(S). Toto je potrebné v
žiadosti označiť.
Bližšie informácie o oprávneniach jednotlivých preukazov spôsobilosti je možné nájsť
v nariadení (EÚ) č. 1178/2011 (podčasť B, podčasť C).
b) K žiadosti je potrebné doložiť dokumenty uvedené v časti 3.
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INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV K PLATENIU SPRÁVNYCH
POPLATKOV
V prípade, ak žiadateľ k žiadosti nepredloží elektronický kolok, následne, vo vzťahu k plateniu
správnych poplatkov prostredníctvom centrálneho systému evidencie poplatkov postupuje
nasledovne:
1. správny poplatok neuhrádza vopred bez vystavenia platobného predpisu a bez vyzvania zo
strany Dopravného úradu,
2. k úhrade správneho poplatku bude každý žiadateľ vyzvaný formou platobného predpisu na
základe prijatej žiadosti,
3. platobný predpis je jedinečný a slúži iba na úhradu úkonu/úkonov označených na platobnom
predpise, platobné údaje nie je možné použiť na opakovaný úkon,
4. úhradu platobného predpisu môže žiadateľ následne vykonať niekoľkými spôsobmi:
 prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných
platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný
symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti. V prípade zahraničnej
platby je nevyhnutné uviesť E2E referenciu na platobnom príkaze zahraničného
platiteľa v správnom tvare a taktiež variabilný symbol v správnom tvare,
 zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,
 v softvérovej pokladni na Dopravnom úrade na Letisku M.R Štefánika, 823 05
Bratislava počas stránkových hodín – pričom predpis je možné zaplatiť v hotovosti v
sume do 300,- EUR alebo platobnou kartou v neobmedzenej výške,
 na ktoromkoľvek kiosku na predaj E-kolkov použitím QR kódu uvedenom v ľavom
hornom rohu na platobnom predpise (zoznam kioskov nájdete na www.e-kolky.sk),
 úhrada e-Kolkom v presnej výške správneho poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte,
a.s.,
5. doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na úrad, táto informácia sa automaticky zobrazí v
centrálnom systéme správnych poplatkov,
6. je potrebné dodržať dátum splatnosti uvedený na platobnom predpise,
7. pri úhrade prevodom na účet je potrebné správne uviesť číslo účtu a variabilný symbol
uvedený na platobnom predpise,
8. pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle
účtu alebo variabilnom symbole bude poplatok automaticky vrátený späť; pre opätovnú
úhradu je potrebné vyhotoviť nový platobný predpis, o ktorý je potrebné žiadateľom
požiadať opätovne osobne na podateľni počas stránkových hodín alebo poštou na adrese:
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava, resp. prostredníctvom
elektronickej schránky,
9. na dodržanie lehoty splatnosti uvedeného na platobnom predpise sa odporúča úhradu
realizovať:
Platné od: 04.09. 2017
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•

pri úhrade bankovým prevodom 2 pracovné dni pred dátumom splatnosti uvedenom na
platobnom predpise,

•

pri úhrade poštovým poukazom 5 pracovné dni pred dátumom splatnosti uvedenom na
platobnom predpise,

•

pri úhrade v softvérovej pokladni v hotovosti alebo platobnou kartou, prebehne úhrada
ihneď po zaplatení,

•

pri úhrade e- Kolkom v presnej výške správneho poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte,
a.s., v prípade osobného doručenia, prebehne úhrada ihneď po naskenovaní 2D kódu.
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