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OBEŽNÍK

PARA

RLČ - SNA

č. 1/2015

1. Zoznam držiteľov funkčných a odborných kvalifikácií
V prílohe č.1.

2. Menovanie skúšobných komisií
V zmysle článku 3.4. Smernice V-PARA-1 menoval riaditeľ letových činností SNA pre rok 2014 členov
skúšobných komisií pre vykonávanie skúšok na získanie funkčných a odborných kvalifikácií:
Predseda komisie:
Miroslav Gábor - HIP SNA
AFF kvalifikácia:
Miroslav Strieblik
Tandemová kvalifikácia:
Roman Baumann
Kvalifikácia balič hlavných a záložných padákov: Jozef Ščerbák, Peter Kaľavský
Členovia:
Anton Dzuričko, Miroslav Štefančík

3. Smernice V-PARA-2 plánované ukončenie výcvikovej osnovy
Dňom 31.12.2015 bude ukončená platnosť výcvikovej osnovy Hlavy II. Smernice V-PARA-2 „Osnova
základného športového výcviku voľného pádu metódou – zádržka“. Vykonávanie výcviku podľa
uvedenej výcvikovej osnovy bude možné ďalej iba na základe individuálnej žiadosti inštruktora na
konkrétny kalendárny rok za predpokladu:
a) má minimálne 5-ročnú prax vo vedení predmetného druhu výcviku
b) v predchádzajúcom roku viedol a ukončil výcvik minimálne s 2 cvičencami
c) vlastní alebo na inom zmluvnom vzťahu má k dispozícii padákovú techniku určenú výrobcom na
daný druh výcviku.

4. Smernica V-PARA-2 úprava metodiky výcviku v osnove AFF
Dňom 1.5.2015 platí upravená metodika výcviku Hlavy III. Smernice V-PARA-2 „Osnova základného
športového výcviku voľného pádu metódou AFF“.

Upravená metodika tvorí prílohu č.2. tohto obežníka.

5. Stanovenie – zjednotenie životnosti vrchlíkov záložných padákov
Register padákovej, prístrojovej a bezpečnostnej techniky SNA na základe dlhodobého sledovania
padákovej techniky a vykonaných vizuálnych kontrol na vybraných vzorkách padákovej techniky
stanovuje – zjednocuje životnosť záložných padákov na celkovú životnosť 20 rokov.
Vyznačenie zmeny životnosti v dokumentácii predmetnej padákovej techniky (evidenčné karty)
vykonajú držitelia platného oprávnenia „ Balič záložných padákov“ pri najbližšom prebaľovaní alebo
kontrole.
Poznámka: Uvedené ustanovenie tohto článku sa nevzťahuje na padákovú techniku českého výrobcu
Mars a.s. Jevíčko, ktorý vlastnou dokumentáciou a príslušnými bulletinmi určil životnosti svojich
výrobkov a spôsoby jej predlžovania.

6. Poplatky do parašutistického registra SNA pre rok 2015
Základný register - vydanie preukazu a obnovenie platnosti preukazu
Vykonanie skúšky na licenciu "B" (bez nákladov na praktické preskúšanie - zoskoky)
Registrácia PPBT - každej hlavnej časti padákového kompletu, predĺženie životnosti
Vystavenie duplikátov
Iný registračný úkon
Obežník PARA RLČ-SNA 1/2015 nadobúda platnosť jeho vydaním.

V Žiline dňa 12. mája 2015
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