SNA

Spôsobilosť LŠZ poverenej organizácie
Slovenský národný aeroklub
generála Milana Rastislava Štefánika

vyd.: 1
rev.: 0
dátum: 11.11.2020

PO SNA

Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení
Smernica SNA LŠZ-2

Schválil Riaditeľ letových činností SNA č. j.: 02/2020/RLČ dňa: 11.11.2020

Schválené Dopravným úradom SR č. j.: 04322/2021/OdUAV-006

vydanie 1
revízia 0

1

SNA

Spôsobilosť LŠZ poverenej organizácie
Slovenský národný aeroklub
generála Milana Rastislava Štefánika

vyd.: 1
rev.: 0
dátum: 11.11.2020

PO SNA

Vydal: SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB
gen. Milana Rastislava Štefánika
Ul. Pri Rajčianke 49, 010 01 ŽILINA
Neprešlo jazykovou ani redakčnou úpravou.
Určené pre vnútornú potrebu SNA.

2

SNA

Spôsobilosť LŠZ poverenej organizácie
Slovenský národný aeroklub
generála Milana Rastislava Štefánika

vyd.: 1
rev.: 0
dátum: 11.11.2020

PO SNA

Zmeny
Číslo zmeny

Dátum
platnosti

Zmeny
Dátum
zápisu
a podpis

Číslo zmeny

Dátum
platnosti

Dátum
zápisu
a podpis

3

SNA

Spôsobilosť LŠZ poverenej organizácie
Slovenský národný aeroklub
generála Milana Rastislava Štefánika

vyd.: 1
rev.: 0
dátum: 11.11.2020

PO SNA

Použité skratky

DÚ

dopravný úrad

HTI SNA

hlavný technický inšpektor Slovenského národného aeroklubu

IT SNA

inšpektor – technik Slovenského národného aeroklubu

LŠZ

lietajúce športové zariadenie

MTOM

maximálna vzletová hmotnosť

OTV

osvedčenie o typovom vzore

PLS

preukaz letovej spôsobilosti

PTÚ LŠZ

prevádzkový technik údržby lietajúcich športových zariadení

SNA

Slovenský národný aeroklub

SR

Slovenská republika

TÚ LŠZ

technik údržby lietajúcich športových zariadení

ZPLS

zvláštny preukaz letovej spôsobilosti
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HLAVA 1
Úvodné ustanovenia
1. Rozsah pôsobnosti
1.1. Slovenský národný aeroklub (ďalej SNA) vydáva túto smernicu v rozsahu poverenia DÚ v súlade so
Zákonom č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve v znení neskorších predpisov (letecký zákon).
1.2. Účelom tejto smernice je stanovenie postupov na osvedčovanie spôsobilosti LŠZ a ich častí,
vydávanie a evidenciu preukazov letovej spôsobilosti (ďalej PLS).
1.3. Táto smernica je platná pre všetky LŠZ, ktoré sú pod dozorom SNA v rámci rozsahu poverenia DÚ.
1.4. LŠZ bez platného osvedčenia spôsobilosti je nespôsobilé prevádzky.
1.5. LŠZ nesmie byť použité na obchodnú leteckú činnosť v zmysle leteckého zákona.

HLAVA 2
Základné pojmy
2. Definície
2.1. LŠZ je lietadlo, určené na letecký šport, rekreačné lietanie a výcvik pilotov LŠZ, na ktorého stavbu a
prevádzku sa vzťahujú podmienky určené Dopravným úradom.
2.2. Stavebnica LŠZ je súbor stavebných komponentov, z ktorých je možné zostaviť úplné LŠZ (úplná
stavebnica), alebo je nutné na to doplniť komponenty z iných zdrojov (neúplná stavebnica). Stupeň
rozpracovanosti stavebnice v % určí jej výrobca v doklade o nadobudnutí.
2.3. Zhotoviteľ – právnická alebo fyzická osoba vyrábajúca hotové LŠZ, jeho časti a zariadenia za
účelom predaja.
2.4. Dovozca – právnická alebo fyzická osoba dovážajúca výrobky zo zahraničia za účelom predaja.
2.5. Vlastník – právnická alebo fyzická osoba, ktorá predpísanými dokladmi preukázala vlastnícke práva
na LŠZ, alebo jeho časti.
2.6. Prevádzkovateľ – v SNA evidovaná, odborne spôsobilá právnická alebo fyzická osoba používajúca,
alebo poskytujúca LŠZ na lietanie.
2.7. Dozor – proces vykonávaný SNA v súvislosti s osvedčovaním a prevádzkovaním LŠZ podľa
schválených predpisov SNA v rozsahu poverenia DÚ.
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2.8. Typový vzor – LŠZ, alebo jeho časť, definovaná výrobnou a technickou dokumentáciou potvrdenou
vydaným osvedčením o typovom vzore (OTV), resp. typovým certifikátom
2.9. Výrobok - znamená akýkoľvek motor, vrtuľu, časť alebo zariadenie
HLAVA 3
Osvedčovanie letovej spôsobilosti LŠZ
3.1 Každé LŠZ, ktoré má byť použité v leteckej prevádzke musí byť podrobené osvedčovaniu letovej
spôsobilosti.
3.2 LŠZ, ktoré splní požiadavky predpisov na uznanie letovej spôsobilosti, vydá HTI SNA doklad
o letovej spôsobilosti:
PLS – trvalý pre letovú prevádzku
ZPLS – dočasný na letové skúšky po skončení opráv väčšieho rozsahu, úprav, rekonštrukcii
lietadlových systémov, významných zariadení, alebo na technický prelet.
3.3 Obsah, rozsah a priebeh osvedčovania letovej spôsobilosti LŠZ stanoví HTI SNA a vykonáva HTI SNA
alebo IT SNA, alebo odborná komisia zložená z IT SNA, podľa postupov SNA na vykonanie:
 technických prehliadok LŠZ
 prehliadok po opravách LŠZ väčšieho rozsahu
 prehliadok po úpravách, rekonštrukciách a modifikáciách LŠZ
 prehliadok po inštalácii prídavných zariadení do LŠZ
 dodatočných skúšok LŠZ
3.4 Osoby vykonávajúce osvedčovanie letovej spôsobilosti LŠZ sú: žiadateľ o vydanie ZPLS alebo PLS,
HTI SNA, IT SNA, alebo odborná komisia zložená z IT a LI SNA.
3.5 Všetky technické prehliadky LŠZ sa vykonajú podľa platných smerníc SNA.
3.6 Každé LŠZ zapísané do evidencie SNA s vydaným PLS sa musí podrobiť dodatočnej skúške letovej
spôsobilosti pred uplynutím doby platnosti PLS.
3.7 Z každej dodatočnej skúšky vypíše HTI, IT SNA, alebo poverený TÚ LŠZ „Protokol z dodatočnej
skúšky LŠZ“.
HLAVA 4
Platnosť a predlžovanie platnosti PLS
4.1. Platnosť PLS LŠZ je maximálne 12 mesiacov. Platnosť PLS LŠZ zhotovených továrensky je pri prvej
registrácii po zhotovení maximálne 24 mesiacov. SNA overuje letovú spôsobilosť pred skončením
platnosti PLS. Vlastník/prevádzkovateľ požiada o technickú dodatočnú skúšku LŠZ HTI, ktorý protokol z
tejto prehliadky vyplní a podpíše a v prípade úspešného výsledku vydá Osvedčenie o letovej
spôsobilosti (OLS), ktorý ostáva u vlastníka / prevádzkovateľa. Ostatné dokumenty odovzdá/odošle na
zaevidovanie do SNA.
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4.2. Zoznam dokumentov potrebných na predĺženie:
 Protokol o dodatočnej skúške LŠZ (s dokumentmi uvedenými v ňom) so žiadosťou o predĺženie
PLS
 Dotazník k žiadosti o zápis LŠZ do evidencie (iba ak došlo k zmene v údajoch – vyplnia sa len
identifikačné údaje a zmenený údaj)
 PLS, draková (lietadlová) kniha, palubný denník LŠZ, záznamník motora, záznamník vrtule,
letová príručka.
4.3. Technická dodatočná skúška môže byť vykonaná najskôr 30dní pred skončením platnosti PLS.
4.4. Platnosť PLS je pozastavená:
4.4.1. v prípade poškodenia LŠZ, ktorého oprava je nad rámec opráv uvedených v príručke pre
údržby a opravy
4.4.2. LŠZ je po generálnej oprave
4.4.3. v prípade nevykonania údržby predpísanej v príručke pre údržbu a opravy
4.4.4. v prípade neodstránenia poruchy s ktorou nie je povolený vzlet
4.4.5. v prípade vykonania neschválenej modifikácie ovplyvňujúcej letovú spôsobilosť
4.5. Vlastník / prevádzkovateľ LŠZ s PLS, ktorému skončila platnosť PLS, môže požiadať o vydanie ZPLS.
O vydaní / nevydaní ZPLS rozhodne hlavný technický inšpektor. V prípade vydania vyznačí na ZPLS účel
(spravidla technický prelet), dobu platnosti (max. 30 dní) a podmienky jeho platnosti.

HLAVA 5
Zachovanie trvalej letovej spôsobilosti LŠZ
5.1 Všetky konania súvisiace s letovou spôsobilosťou LŠZ sa uskutočnia na základe písomného
podnetu, ktorý môže byť:
 žiadosť vlastníka alebo prevádzkovateľa LŠZ
 oznam SNA o konaní voči LŠZ
5.2 Za udržiavanie stavu trvalej letovej spôsobilosti každého LŠZ uvedeného do prevádzky vydaním
ZPLS alebo PLS a zapísaného do evidencie LŠZ SNA zodpovedá jeho vlastník a prevádzkovateľ.
5.3 Trvalú letovú spôsobilosť udržiava vlastník a prevádzkovateľ LŠZ podľa technickej príručky pre
obsluhu, opravy a údržbu LŠZ vykonávanými údržbovými úkonmi, opravami, úpravami a modifikáciami
LŠZ ak sú stanovené alebo potrebné pre zabezpečenie spoľahlivosti leteckej prevádzky.
5.4 Po uskutočnenej údržbe, oprave, úprave a prestavbe LŠZ vykoná vlastník, prevádzkovateľ LŠZ alebo
oprávnená osoba záznamy, ktoré uchováva vlastník v dokumentácii LŠZ, hlavne v lietadlovej knihe až
do jeho vyradenia z evidencie LŠZ.
5.5 Každá úprava alebo modifikácia LŠZ môže byť vykonaná len na základe žiadosti vlastníka alebo
prevádzkovateľa, ktorú schvaľuje HTI SNA.
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5.6 Nad každou úpravou alebo modifikáciu vykoná SNA odborný dozor osobou, ktorú poverí HTI SNA.
5.7 Po vykonaní úpravy alebo modifikácie, ktorá má vplyv na letové vlastnosti, letové výkony
a bezpečnosť letovej prevádzky LŠZ sa v primeranom rozsahu vykonajú pozemné a letové skúšky podľa
programu schváleného HTI SNA.
5.8 Prevádzkovateľ LŠZ zodpovedá:
 za udržiavanie LŠZ v stave trvalej letovej spôsobilosti
 za to, že sa LŠZ nepoužije v leteckej prevádzke ak nie sú splnené požiadavky letovej spôsobilosti
 že údržba a oprava sa vykonala podľa predpísaných postupov
5.9 Prevádzkovateľ je oprávnený podpísať za vlastníka žiadosť o predĺženie prípadne obnovu PLS na
základe dohody o prevádzkovaní LŠZ.
5.10 Plnenie požiadaviek na zachovanie trvalej letovej spôsobilosti LŠZ kontroluje SNA:
 periodicky v rámci technických prehliadok LŠZ
 nepravidelne v rámci dozoru nad prevádzkou LŠZ
 podľa vzniknutých potrieb prevádzkovateľa LŠZ

HLAVA 6
Evidencia LŠZ a prideľovanie evidenčných značiek LŠZ
6.1. Evidencia LŠZ
6.1.1. SNA vedie evidenciu LŠZ v súlade s poverením DÚ.
6.1.2. SNA vedie evidenciu LŠZ:
 ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzických
osôb, ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej
republike,
 ktoré prevádzkujú právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike alebo fyzické osoby,
ktoré majú štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt v Slovenskej republike.
6.1.3. Do evidencie LŠZ sa zapisujú tieto údaje:
 vlastník LŠZ (zapisujú sa všetci vlastníci LŠZ),
 prevádzkovateľ LŠZ,
 Evidenčná značka,
 typ a výrobné číslo LŠZ a ostatné základné technické údaje,
 dátum zápisu do registra LŠZ alebo výmazu z registra LŠZ.
6.1.4. SNA vydáva Osvedčenie o zápise do evidencie LŠZ SNA. Osvedčenie o zápise vydá SNA na
základe žiadosti a po predložení príslušných dokladov.
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6.1.5. O každom lietadle sa vedie zbierka listín:
 preukaz letovej spôsobilosti LŠZ,
 doklad o vlastníctve a iných právach týkajúcich sa LŠZ,
 doklad o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou LŠZ,
 osvedčenie o zápise (výmaze) do (z) registra LŠZ,
 povolenie lietadlovej stanice (prípadne povolenie rádionavigačných zariadení),
 doklad o colnom vyrovnaní ( ak je potrebné).
6.1.6. Evidencia je prístupná DÚ a tiež právnickým a fyzickým osobám, ktoré preukážu právny
záujem.
6.1.7. SNA archivuje doklady potrebné pre evidenciu LŠZ počas celej doby evidencie a po výmaze z
evidencie nasledujúcich minimálne 12 mesiacov.
6.2. Zápis do evidencie LŠZ SNA
6.2.1. Osvedčenie o zápise LŠZ do registra vydá SNA na základe predloženia:
 originál žiadosti vlastníka alebo prevádzkovateľa LŠZ splnomocneného vlastníkom o zápis do
evidencie LŠZ, ktorá obsahuje:
- druh LŠZ
- typ LŠZ
- návrh evidenčnej značky,
- výrobné číslo LŠZ a rok výroby LŠZ
- výrobcu LŠZ,
- meno vlastníka a prevádzkovateľa LŠZ,
 osvedčenie o letovej spôsobilosti lietadla
 doklad o vlastníctve a iných právach týkajúcich sa lietadla,
 kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou LŠZ,
 osvedčenie o výmaze z evidencie LŠZ,
 povolenie lietadlovej stanice,
 originál dohody o prevádzkovaní; v prípade, keď prevádzkovateľ LŠZ nie je vlastníkom
 kópiu dokladu o spôsobe nadobudnutia LŠZ,
 dotazník k žiadosti o zápis LŠZ do evidencie (formulár č.3).
6.3. Zmena zápisu v evidencii LŠZ SNA
6.3.1. Zmena zápisu v evidencii LŠZ SNA bude vykoná na základe predloženia:
 originálu žiadosti vlastníka alebo prevádzkovateľa LŠZ splnomocneného vlastníkom o zápis
zmeny do evidencie LŠZ,
 doklad preukazujúci zmenu údajov zapisovaných do evidencie LŠZ,
 doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou LŠZ,
 dohoda o prevádzkovaní, ak prevádzkovateľ LŠZ nie je vlastníkom LŠZ,
 osvedčenie o zápise LŠZ do evidencie LŠZ,
 denník LŠZ;
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6.4. Výmaz z evidencie LŠZ SNA
6.4.1. Osvedčenie o výmaze LŠZ z evidencie vydá SNA na základe predloženia:
 originálu žiadosti vlastníka alebo prevádzkovateľa LŠZ alebo splnomocneného vlastníkom
o výmaz z evidencie lietadiel LŠZ, ktorá obsahuje:
- evidenčnú značku,
- výrobcu a typ LŠZ,
- výrobné číslo LŠZ a rok výroby LŠZ,
- meno vlastníka a prevádzkovateľa LŠZ,
- odôvodnenie žiadosti o výmaz LŠZ,
 osvedčenie o zápise LŠZ do evidencie,
 originál preukazu letovej spôsobilosti LŠZ,
 originál osvedčenia o zápise LŠZ do evidencie LŠZ,
 kópiu dokladu o predaji alebo o vyradení LŠZ.

6.5. Evidenčné značky LŠZ SNA
6.4.1. Evidenčná značka lietajúceho športového zariadenia pozostáva zo značky štátnej
príslušnosti, spojovníka a z evidenčnej značky.
6.4.2. Značka štátnej príslušnosti Slovenskej republiky tvoria písmená OM; evidenčnú značku LŠZ
tvorí písmeno a tri číslice. Všetky písmená sú veľké a písmená latinky a arabské číslice, z
ktorých evidenčná značka pozostáva, musia byť rovnakej veľkosti a bez ozdôb.
6.4.3. Lietajúcemu športovému zariadeniu evidovanému v SNA je určené prvé písmeno evidenčnej
značky „W“ .
6.4.4. Príklady evidenčnej značky: OM-W123, OM-W999.
6.6. Umiestnenie a rozmery evidenčných značiek, identifikačný štítok
6.5.1. Vyznačenie evidenčnej značky musí mať čo najväčšiu trvanlivosť, musí byť stále čisté a
dobre čitateľné a nesmú ho rušiť žiadne nápisy a znaky.
6.5.2. LŠZ letún sa označuje povinne na krídlach a ak je to možné aj na trupe v zmysle ustanovenia
3.3.2. predpisu L7 .
6.5.3. Na rozmery evidenčných značiek sa primerane uplatňuje Hlava 4 predpisu L7.
6.5.4. LŠZ SNA musí mať identifikačný štítok s evidenčnou značkou, ktorý je odolný voči
opotrebeniu a zničeniu. Štítok je zo žiaruvzdorného materiálu pripevnený na pevnej časti
konštrukcie. Výška písmen a číslic musí byť minimálne 15 mm.

HLAVA 7
Záverečné ustanovenia
7.1. Táto smernica je vypracovaná v súlade s poverením DÚ.
7.2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia DÚ.
7.3. Výnimky z tejto smernice môže povoliť DÚ na základe písomnej žiadosti SNA.
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HLAVA 8
Prílohy

Formulár 1 Žiadosť o vydanie PLS a ZPLS
Formulár 2 Žiadosť o zápis LŠZ do evidencie LŠZ a pridelenie evidenčnej značky
Formulár 3 Dotazník k žiadosti o zápis LŠZ do evidencie
Formulár 4 Žiadosť o povolenie úpravy, modifikácie alebo zástavby do LŠZ
Formulár 5 Žiadosť o zmenu zápisu do evidencie LŠZ SNA
Formulár 6 Žiadosť o výmaz LŠZ z evidencie LŠZ SNA
Osvedčenie o zápise LŠZ do evidencie LŠZ SNA
Preukaz letovej spôsobilosti LŠZ
Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti
Protokol o dodatočnej skúške LŠZ
Osvedčenie o výmaze LŠZ z evidencie LŠZ SNA
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