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Informačný list PARA. SNA č. 1/2019
Tento informačný list je určený pre inštruktorov AFF, inšpektorov parašutizmu
a inštruktorov držiteľov oprávnenia „Riadiaci zoskokov“.
1. Preskúšanie zahraničných tandempilotov
Pred začatím hlavnej parašutistickej sezóny chcem týmto upozorniť RZ na ustanovenie
článku 4.14.1. Zoskoky zahraničných tandempilotov“ Smernice V-PARA-1, ktorý
pojednáva o povinnosti absolvovania preskúšania zahraničných tandempilotov pred
začatím vykonávania praktických tandemových zoskokov na území SNA.
V tejto súvislosti menujem nižšie uvedených tandempilotov pre vykonanie predmetného
preskúšania:
Roman Baumann
Miroslav Štefančík
Alexander Filo
Ján Vrbický
Petro Emil
Kaľavský Peter
Piffko Marián

rokojump@gmail.com
mirostefancik@gmail.com
alex.filo@systemsecurity.sk
padaj@padaj.sk
lime@lime.sk
peter.kalavsky@centrum.sk
parasky@centrum.cz

+421 903 473 259
+421 905 704 807
+421 903 777 616
+421 918 542 533
+421 905 329 212
+421 917 381 872
+421 905 400 113

Preskúšanie sa vykonáva kontrolou osobnej parašutistickej a padákovej dokumentácie
tandempilota, poučením o platnej legislatíve vzťahujúcej sa k vykonávaniu
tandemových zoskokov na území SR a vypracovaním písomného testu, ktorý tvorí
prílohu tohto listu.
Výsledok preskúšania sa zapíše tandempilotovi do zápisníka zoskokov a má časové
obmedzenie na dobu 2 roky.
Vypracovaný písomný test je odoslaný na RLČ SNA poštovou službou
elektronickou poštou.

alebo

2. Preskúšanie Inštruktorov AFF
Ďalej chcem pripomenúť inštruktorom AFF ktorí nesplnili požiadavky minimálneho
počtu zoskokov v zmysle požiadavky Smernice V-PARA-1 o povinnosti vykonania
preskúšavacieho zoskoku pred začatí uplatňovania oprávnenia plynúceho
z oprávnenia „Inštruktor AFF“.

Poznámka : výňatok zo Smernice V-PARA-1
2.6.2.4. Predĺženie platnosti kvalifikácie „Inštruktor AFF“:
a)
vykonaním minimálne 20 zoskokov vo výcviku AFF za posledných 12 mesiacov
b)
účasťou na školení, seminári alebo preskúšaní určenom RLČ-SNA.
2.6.2.5. Poznámky:
a)
„Inštruktor AFF“, ktorý nesplní požadovaný počet zoskokov na predĺženie platnosti
kvalifikácie musí vykonať jeden preskúšavací zoskok s povereným examinátorom AFF,
o čom predloží podpísaný protokol.

V zmysle vyššie uvedeného poverujem na vykonávanie preskúšavacích zoskokov
nasledovných examinátorov:
Miroslav Strieblik
Peter Novák

miroslav.strieblik@gmail.com
peternovak@instav.sk

+421 903 900 840
+421 903 556 262

V Žiline 16. apríla 2019
S pozdravom

Miroslav Gábor
RLČ SNA

