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INFORMAČNÝ OBEŽNÍK RLČ SNA č. 3/2019
1.) TERMÍNY SKÚŠOK Z TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ PRE ROK 2019
Na základe Metodického pokynu č. 1/2009 – požiadavky a postupy na vykonávanie
skúšok z teoretických vedomostí pilotov vetroňov a pilotov teplovzdušných balónov
vyhlasujem pre rok 2019 nasledovné termíny skúšok z teoretických vedomostí:
1. termín 31.05.2019, miesto konania: Trenčín ( alebo 7.6.)
2. termín 02.08.2019, miesto konania: Prievidza
3. termín 07.09.2019, miesto konania: Prievidza

začiatok: 09:00 hod.
začiatok: 09:00 hod.
začiatok: 09:00 hod.

Kontakt:

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

Upozornenie: skúšok sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorí začali výcvik v rámci výcvikovej
osnovy AK-PL v minulom roku.
Žiak, ktorý zaháji výcvik v rámci DTO v tomto roku, bude s vysokou
pravdepodobnosťou vykonávať skúšky z teoretických vedomostí na DÚ SR. Zatiaľ ale
nie sú zverejnené termíny.
2.) DOPLNENIE VÝCVIKOVÝCH PROGRAMOV
V nadväznosti na Informačný Obežník 2/2018 SNA v rámci svojej výcvikovej
organizácie SK.DTO.03. predložil na DÚ SR „Výcvikový program na získanie
dodatočnej kvalifikačnej kategórie – akrobacia “.
Uvedený výcvikový program tvorí prílohu č.1 tohto obežníka.
3.) AK-MOT Výcviková príručka - letúne
Dňom 1.6.2019 sa spätne dopĺňa do Výcvikovej príručky AK-MOT, pôvodný
výcvikový program „ AK-MOT X. ZÍSKANIE OPRÁVNENIA PRE AEROVLEKY A PRE
AEROVLEKY Z POLÍ “

Upozornenie: získanú kvalifikačnú kategória na vlečenie vetroňov podľa vyššie
uvedeného výcvikového programu bude možné uplatňovať iba v národnom prostredí
(kvalifikácia bude zapísaná iba v národnom preukaze spôsobilosti) a iba na lietadlách
podľa „ Prílohy I Nariadenia Komisie EÚ 2018/1139 „ ( takzvané ANEX-ové lietadlá ).
Odôvodnenie: Táto osnova je určená pre pilotov, ktorí nemajú ambíciu mať uvedenú
kvalifikáciu zapísanú v preukaze spôsobilosti vydaného podľa FCL a chcú ju
uplatňovať iba na ANEX-ových lietadlách.

4.) OBNOVOVACÍ SEMINÁR PRE FI(S)
Pre potrebu inštruktorov, ktorým skončila platnosť FI(S) a nemajú splnený potrebný
nálet inštruktorských hodín, SNA v rámci svojej výcvikovej organizácie DTO plánuje
zorganizovať obnovovací seminár v zmysle FCL.940.FI. písmeno (a) bod 2.
a príslušného AMC1.
Predpokladaný plánovaný termín a miesto je od 21.6.poobedia až 22.6.2019 letisko
Slávnica.
Z organizačných dôvodov žiadam záujemcov, aby vyplnili a odoslali predbežnú
prihlášku, ktorá tvorí prílohu č.2 tohto obežníka.
Podľa počtu záujemcov bude potvrdený plánovaný termín, miesto, program a cena
seminára.

V Žiline 15.5.2019

Miroslav Gábor v.r.
RLČ SNA

