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INFORMAČNÝ OBEŽNÍK RLČ SNA č. 1/2018
1.) MENOVANIE POVERENÝCH LETOVÝCH INŠPEKTOROV SNA
V súlade s predpisom L-1 „Spôsobilosť leteckého personálu“, hlava 2. odst. 2.13
a na základe akceptácie DÚ SR zo dňa 19.4.2018 menujem letových inšpektorov
SNA.
Zoznam poverených letových inšpektorov SNA tvorí Prílohu č.1 tohto
Informačného obežníku.
2.) TERMÍNY SKÚŠOK Z TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ PRE ROK 2018
Na základe Metodického pokynu č. 1/2009 – požiadavky a postupy na vykonávanie
skúšok z teoretických vedomostí pilotov vetroňov, pilotov teplovzdušných balónov a
pilotov na získanie kvalifikácie FI(GLD) určujem pre rok 2018 nasledovné termíny
skúšok z teoretických vedomostí:
1. termín 09.06.2018,
2. termín 18.08.2018,
3. termín 29.09.2018,
4. termín 24.11.2018,

miesto konania: Prievidza
miesto konania: Prievidza
miesto konania: Prievidza
miesto konania: Prievidza

začiatok: 09:00 hod.
začiatok: 09:00 hod.
začiatok: 09:00 hod.
začiatok: 09:00 hod.

Kontakt: Skúšobná komisia SNA
Gabriela Beláková
Letisková 8
971 03 Prievidza
tel. +421 911 737300 fax. +421 46 5438111
E-mail gabriela.belakova@softec.sk
V odôvodnenom prípade môže byť vypísaný ešte jeden termín, ktorý nie je
uvedený v tomto kalendári. Informácia o prípadnom „extra termíne“ bude
oznámená VLP štandardným spôsobom.
3.) NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č.1178/2011
Dňa 12.4.2018 som Vás informoval o posunutí účinnosti niektorých ustanovení
nariadenia komisie (EÚ) č.1178/2011. Konkrétne sa jednalo o problematiku prevodu
národných preukazov GLD a predĺženia platnosti Registrovaných zariadení pre
výcvik pilotov.
V tejto súvislosti chcem upozorniť na skutočnosť, že ostatné ustanovenia nariadenia
komisie (EÚ) 1178/2011 nadobudli plnú platnosť 8.4.2018. Z toho okrem iného
vyplýva, že určité druhy výcviku ako je získanie napr. oprávnenia pre aerovleky,
výcvik akrobacie a iné, je možné vykonávať už iba v schválenej organizácii pre
výcvik (ATO).
Poznámka: V súčasnosti prebieha aj úprava AK-MOT, ktorá bude zohľadňovať uvádzané skutočnosti.

4.) POUŽÍVANIE RÁDIOVÝCH FREKVENCIÍ
V poslednom období bolo vypublikovaných veľa oficiálnych ale aj neoficiálnych
informácií o termínoch prechodu na kanálový raster 8,33kHz. a následné
používanie nových alebo starých frekvencií na jednotlivých letiskách.
Z dôvodu neustále meniacej sa situácie a v záujme zachovania bezpečnosti leteckej
prevádzky nariaďujem záväzne používať frekvencie, ktoré sú publikované v
platnom AIP-e publikovanom Leteckou informačnou službou SR. V tejto súvislosti
dávam do pozornosti aj AIRAC AIP AMDT z 12.4.2018. ( Príloha 2.).

V Žiline 30.4.2018

Miroslav Gábor v.r.
RLČ SNA

