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OBEŽNÍK

PARA

RLČ - SNA

č. 1/2017

1. Zoznam držiteľov funkčných a odborných kvalifikácií
V prílohe č.1.

2. Menovanie skúšobných komisií
V zmysle článku 3.4. Smernice V-PARA-1 menoval riaditeľ letových činností SNA pre rok 2017 členov
skúšobných komisií pre vykonávanie skúšok na získanie funkčných a odborných kvalifikácií:
Predseda komisie:
Miroslav Gábor - HIP SNA
AFF kvalifikácia:
Miroslav Strieblik
Tandemová kvalifikácia:
Roman Baumann
Kvalifikácia balič hlavných a záložných padákov: Jozef Ščerbák, Peter Kaľavský, Ľubomír Fujdiar,
Členovia:
Anton Dzuričko, Miroslav Štefančík

3. Stanovenie boby zabalenia záložných padákov výrobcu Mars .a.s.
Register padákovej, prístrojovej a bezpečnostnej techniky SNA stanovuje dobu platnosti zabalenia
záložných padákov výrobcu Mars a.s. Jevíčko ČR, následovne:
1. Záložné padáky zabalené v postroji s obalom s typovým označením REAL-X - 1 rok.
2. Záložné padáky typu krídlo, zabalené v ostatných postrojoch s obalom od uvedeného
výrobcu - 8 mesiacov.
3. Záložné padáky pologuľaté, zabalené v ostatných postrojoch s obalom od uvedeného
výrobcu - 6 mesiacov.
Baliči záložných padákov majú povinnosť na papierovú plombu tŕňa uvoľňovača záložného padáka
vpísať dátum, ktorý bude určovať dobu, do ktorej je zabalenia záložného padáka platné.

5. Poplatky do parašutistického registra SNA pre rok 2017
1. Prvá registrácia a vydanie preukazu parašutistu – ( parašutistickej licencie )
2. Obnovenie platnosti parašutistického preukazu – ( parašutistickej licencie )
3. Registrácia a vydanie licencie pre žiaka IAAF
4. Vystavenie novej – vyššej licencie v priebehu platnosti pôvodnej licencie
5. Registrácia padákovej techniky - za každú hlavnú časť padákového kompletu
( vrchlík hl. padáka, vrchlík zál. padáka, postroj, AAD, postroj pre pasažiera)
6. Vykonanie skúšky na licenciu "B" (bez nákladov na praktické preskúšanie - zoskoky)
7. Vystavenie duplikátov
8. Iný registračný úkon

30,-EUR
25,-EUR
10,-EUR
10,-EUR
10,-EUR
20,-EUR
20,-EUR
10,-EUR

V položkách 1 až 3 je v poplatku zahrnuté aj poistenie zodpovednosti voči tretej osobe z parašutistickej
činnosti pre územie Slovenska.

Obežník PARA RLČ-SNA 1/2017 nadobúda platnosť jeho vydaním.

V Žiline dňa 11. mája 2017

