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INFORMAČNÝ OBEŽNÍK RLČ SNA č. 2/2018
1.) REGISTROVANÁ VÝCVIKOVÁ ORGANIZÁCIA DTO
Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským
národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ
SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA
referenčné číslo:
SK.DTO.03
V súčasnej dobe je možné v uvedenej DTO vykonávať nasledovné výcviky:

1.1.

Všeobecné informácie k DTO

a) V krátkej dobe Vám budeme priebežne distribuovať jednotlivé výcvikové programy
a tieto zároveň budú zverejnené na web stránke SNA. V súčasnej dobe sa
dokončujú výcvikové programy pre:
 letový inštruktor FI(S)
 opakovací seminár FI(S)
 teoretická výučba a letový výcvik BPL.
b) Jednotlivé druhy výcvikov je možné vykonávať iba inštruktormi, lietadlami a na
letiskách uvedených vo vyhlásení. (Plné znenie vyhlásenia je v prílohe tohto
obežníka).
c) Vyhlásenie je možné priebežne dopĺňať o inštruktorov, lietadlá, letiská a výcvikové
programy. Chcem upozorniť inštruktorov na vetrone FI(GLD), že svoje oprávnenie
v rámci SK.DTO.03, budú môcť uplatňovať až v dobe, kedy budú mať vymenený
preukaz (SPL), v ktorom budú mať zapísanú inštruktorskú kvalifikáciu FI(S).

d) Lietadlá uvedené vo vyhlásení, ak majiteľom - vlastníkom nie je SNA alebo
príslušný aeroklub SNA, budú môcť byť zaradené do výcviku až v dobe, keď bude
podpísaná zmluva o využívaní lietadla medzi vlastníkom a SK.DTO.03.
e) Na základe dohovoru s kompetentnými pracovníkmi DÚ SR
bude možné
neukončené výcviky bezmotorového lietania na získanie preukazu SPL dokončiť
podľa súčasne platnej legislatívy SNA (AK-PL), najneskôr však do 08.apríla 2020.
Taktiež pre skúšky teoretických vedomostí žiakov bezmotorového lietania, ktorí
neuspeli v rámci riadneho termínu skúšok, bude vypísaný termín opravných skúšok
podľa pravidiel skúšobnej komisie SNA.
S vysokou pravdepodobnosťou noví žiadatelia o skúšky teoretických vedomostí na
získanie preukazu SPL budú už od roku 2019 skúšky vykonávať na DÚ SR.
f) Prechod ( transfer) žiakov-pilotov z „RF“ do DTO, ktorí neukončia výcvikový kurz
v RF do 08. apríla 2019 je určený DÚ SR a je nasledovný:
V prípade, ak žiak – pilot mieni pokračovať vo výcviku v organizácii DTO, (napr. z dôvodu ukončenia
činnosti RF), vedúci výcvikov RF, kde žiak – pilot vykonáva výcvik, je povinný:
a) Vyhotoviť úplný súbor kópií výcvikovej dokumentácie žiadateľa;
b) Kópie overí podľa originálu vedúci výcvikov RF.
c) Originály výcvikovej dokumentácie odošle (alebo osobne odovzdá) vedúci výcvikov RF vedúcemu
výcvikov DTO.
d) Je odporúčané, aby organizácia RF odovzdala jeden súbor overenej dokumentácie o výcviku osobne
aj žiadateľovi o transfer.
e) DTO vykoná kontrolu vykonaného teoretického a letového výcviku a v prípade rozdielneho obsahu
alebo rozsahu výcvikového kurzu vykonaného v RF, vedúci výcvikov DTO rozhodne a písomne schváli
doplňujúci výcvik so zameraním na chýbajúce prvky cvičenia.
Záznam vykoná do osobného listu žiadateľa.
f) DTO uzná príslušný rozsah vykonaného teoretického a letového výcviku na základe doručenej
dokumentácie od RF vrátane samostatných letov;
g) Ak vedúci výcvikov DTO považuje za potrebné, vykoná so žiakom – pilotom kontrolný let s cieľom
overiť jeho skúsenosti nadobudnuté v RF.
h) V prípade dlhšej prestávky v lietaní žiaka – pilota, DTO poskytne žiadateľovi opakovacie letové
cvičenia na obnovenie návykov;
i) DTO doručí Dopravnému úradu oznámenie o zaradení žiadateľa do výcvikového kurzu.

2.) AK-MOT Výcviková príručka - letúne
V súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011, ktoré okrem iného
pojednáva aj o druhoch výcvikov, ktoré je možné vykonávať iba v DTO alebo v ATO
bola upravená aj naša Výcviková príručka AK-MOT. Jej aktuálne znenie je v prílohe
tohto obežníka.
3.) TERMÍNY OPRAVNEJ SKÚŠKY Z TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ
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(SPL) určujem pre rok 2019 termín opravnej skúšky
z teoretických vedomostí:
piatok 08.02.2019,
Kontakt:

miesto konania: Prievidza

začiatok: 15:30 hod.

Skúšobná komisia SNA
Gabriela Beláková, Letisková 8, 971 03 Prievidza
tel. +421 911 737300 fax. +421 46 5438111, E-mail gabriela.belakova@softec.sk

4.) KALENDÁR NA ROK 2019
Z dôvodu včasnej informovanosti Vám posielam úvodnú časť kalendára činnosti SNA
na rok 2019
8.2. 2019
9.3.2019
9.3.2019
10.3.2019
23.3.2019

Termín opravných teoretických skúšok žiakov pre získanie preukazu SPL a BPL

IMZ VLP a letových inšpektorov SNA
IMZ vedúcich technikov "F" pracovísk SNA
Preskúšanie inštruktorov a inšpektorov parašutizmu
Konferencia SNA

Prievidza
Slávnica
Slávnica
Slávnica
Žilina

5.) Testovanie leteckých prístrojov - Testing Service s.r.o.
Za účelom informovanosti v oblasti servisných služieb v letectve Vám posielam kontakt
a propagačný leták (v prílohe) na novo vzniknutú certifikovanú organizáciu, ktorá
získala osvedčenie ref.č. SK.145.031 v súlade s oddielom A prílohy II (part 145) k
nariadeniu (EÚ) č.1321/2014 a zahájila činnosť spojenú s vykonávaním počiatočných a
periodických kontrol avioniky všetkých kategórií IFR a VFR lietadiel do MTOW 5700 kg.
www.testing-service.org/aviation

V Žiline 12.12.2018

Miroslav Gábor v.r.
RLČ SNA

