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INFORMAČNÝ OBEŽNÍK RLČ SNA č. 4/2017

1. PREVOD NÁRODNÝCH PREUKAZOV SPÔSOBILOSTI PILOTA VETROŇA (GLD) NA
PREUKAZ SPÔSOBILOSTI PILOTA VETROŇA (SPL)
Dňa 13.9.2017 som Vás Obežníkom RLČ SNA 3/2017 informoval o podmienkach a metodickom
pokyne DÚ SR o prevode národných preukazov spôsobilosti pilota vetroňa (GLD) na preukaz
spôsobilosti pilota vetroňa (SPL) alebo preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel na vetrone
(LAPL(S)) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011.
Z dôvodu neprijateľných podmienok pri prevode preukazov stanovených v metodickom pokyne
bolo na základe iniciatívy SNA vyvolané pracovné stretnutie s vedúcimi a kompetentnými
pracovníkmi DÚ SR. Na základe námietok zo strany SNA a zároveň ponúknutých návrhov na
riešenie DÚ SR prepracuje prevodovú správu a po schválení EASA bude upravená metodika na
prevod preukazov GLD na SPL.
Poznámka: doba schválenia zmeny prevodovej správy zo strany EASA sa odhaduje na cca 2 mesiace.

Úprava podmienok bude spočívať hlavne v požiadavke na zápis spôsobu vzletu. Bude
akceptovaný protokol z ostatného preskúšania (nie starší ako 24 mesiacov), v ktorom je uvedený
spôsob vzletu a tento spôsob vzletu bude automaticky vpísaný do preukazu SPL.
Ďalší spôsob vzletu bude vpísaný do preukazu SPL, pokiaľ žiadateľ vlastným zápisníkom letov
preukáže, že za posledných 24 mesiacov vykonal minimálne 5 vzletov požadovaným spôsobom.
Na základe vyššie uvedeného je možné v súčasnej dobe prevod preukazov GLD na SPL vykonať:
a) podľa podmienok uvedených v metodickom pokyne DÚ SR zo dňa 4.9.2017
b) počkať na schválenie a vypublikovanie nových prevodových podmienok
Poznámka: na základe požiadaviek adresovaných na EASA zo strany viacerých veľkých štátov EU ale aj
SR, je vysoko pravdepodobné že termín 8.4.2018 na ukončenie prevodov preukazov GLD na SPL bude
predĺžený.

2. ZÁPISNÍK LETOV PILOTA VETROŇA
Ako bolo uvedené v predchádzajúcom Obežníku jednou z požiadaviek na prevod preukazov je
mať zavedený zápisník letov odpovedajúci požiadavkám bodu FCL.50 nariadenia (EÚ) č
1178/2011.
Nezávisle na čase, kedy si bude pilot vykonávať prevod preukazu z GLD na SPL nariaďujem,
aby si všetci, ktorí budú tento prevod vykonávať po 1.1.2018, zaviedli nový zápisník letov v zmysle
bodu FCL.50 k 1.1.2018.

3. POUŽÍVANIE ABECEDY HLÁSKOVANIA V RÁDIOTELEFÓNII
V súvislosti s uplatňovaním vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2016/1185 z 20. júla 2016,
Vám v prílohe č.1 tohto Obežníka zasielam spresnenie Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky k používaniu hláskovacej abecedy v rádiotelefónii.
Zmena hláskovacej abecedy sa uplatňuje dňom 12.10.2017.

4. INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV O ZÍSKANIE OPRÁVENIA EXAMINÁTOR FE(S)
Dopravný úrad SR je pripravený zorganizovať štandardizačný kurz pre nových žiadateľov
o získanie oprávnenia examinátor FE(S). O uvedené oprávnenie môžu požiadať držitelia platného
oprávnenia FI(S), ktorí sú vymenovaní za inšpektorov prevádzkovateľa.
Žiadosť sa podáva na tlačive - Žiadost( F320-B ), ktorá tvorí prílohu č.2 tohto Obežníka a je
potrebné ju doručiť na DÚ SR najneskôr do 31.10.2017.
Každý žiadateľ o získanie oprávnenia examinátor musí v rámci výcviku absolvovať (vykonať) 2x
preskúšanie pod dohľadom senior examinátora a absolvovať 1x hodnotenie spôsobilosti, tak ako to
je uvedené v žiadosti.

V Žiline 11.10.2017
v.r. Miroslav Gábor
RLČ SNA

