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Informačný list RLČ SNA č. 5/2017
Vážení vedúci letovej prevádzky , letoví inšpektori a CFI SNA, vzhľadom na takzvané „prechodné obdobie“
pri vydávaní PS pilotom bezmotorového lietania ako aj predlžovania ich kvalifikácií Vám chcem týmto
Informačným listom oznámiť niektoré informácie, ktoré budú pre Vás užitočné a prospešné pri orientovaní
sa v súčasnej legislatíve. Predovšetkým pri výbere a vyplňovaní žiadostí a protokolov vzťahujúcich sa
k bezmotorovému lietaniu.
Dávam do pozornosti, že uvedené informácie boli konzultované s pracovníkmi DÚ SR, odbor licencovanie
leteckého personálu a uvádzané postupy budú zo strany DÚ akceptované!
Uvedené prechodné obdobie skončí 8.4.2018, odkedy začne platiť nariadenie (EÚ) č. 1178/2011.
1) Spôsob vypĺňania žiadosti DÚ SR F148-Bv6
Z dôvodu skutočnosti, že pôvodný protokol na predĺženie kvalifikácií GLD a FI v preukazoch GLP už nie je
k dispozícii na webe DÚ je potrebné pri predlžovaní uvedených kvalifikácií používať protokol – žiadosť pod
označením F148-B/v6. ( http://letectvo.nsat.sk/letecky-personal-2/piloti/protokoly-2/ ) ktorý je spracovaný
už pre SPL!
V uvedenom protokole - žiadosti však nenájdete kolónku, v ktorej by ste zaškrtli požadovaný úkon
(predĺženie kvalifikácií GLD a FI v preukazoch GLP). Z tohto dôvodu upravte predmetný protokol – žiadosť
nasledovne:
Na prvej strane pod výberom možností ( písmena A. až M.) pod písmeno M. voľne rukou vpíšte text:
- PS GPL Predĺženie kvalifikácie GLD / FI(GLD) (alebo obnova kvalifikácie GLD / FI(GLD) podľa toho,
aká kvalifikácia sa má predĺžiť alebo obnoviť ( vzor v prílohe 1.)
-

Ďalšie pokyny k vyplneniu formulára F148-B na účel predĺženia/obnovu kval. GLD alebo
predĺženia/obnovu FI-GLD v preukazoch GPL.
a) Žiadateľ vyplní osobné údaje.
b) Ak sa niektorá časť nevyplňuje, vpíše sa N/A (neaplikuje sa) alebo sa celé pole vyčiarkne.
c) Ak sa vykoná letové preskúšanie, FE vyplní časť B, D a časť E vhodne, a časti F a G.
d) Ak sa predĺženie vykoná len administratívne, FE vyplní len časť F a G.
Do časti „I“ v prílohách vpíšte „Predĺženie GLD / FI-GLD bolo vykonané administratívne.
Poznámka:
Ak sa vykoná akékoľvek letové preskúšanie, FE(S) postupuje v zmysle príloh k tomuto formuláru podľa
vhodnosti.

2) Žiadosť – žiadosti na vydanie preukazu spôsobilosti pilota bezmotorového lietania
Vzhľadom na to, že v súčasnej dobe žiadatelia o vydanie preukazu spôsobilosti pilota bezmotorového
lietania vykonávajú výcvik a skúšky v poverenej organizácii SNA a nie vo výcvikovom zariadení ATO, DÚ SR
im v prvom kroku vystaví PS GPL a následne PS SPL. Aby tento administratívny úkon prebehol plynule, je
potrebné aby boli na DÚ odoslané súčasne dve žiadosti. A to pôvodná stará, ktorá sa používala na vydanie
PS GPL (F147B – je v prílohe 2.) a súčasne aj nová pre vydanie SPL, s označením F081-B/v8 (v prílohe 3.)

3) Kalendár činnosti RLČ SNA na rok 2018
V súčasnej dobe sa spracováva kalendár činnosti SNA na rok 2018. Pre plánovanie Vašich aktivít v kluboch,
Vám posielam aspoň termíny ktoré sú už naplánované RLČ a sekretariátom SNA .
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