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2.6. Parašutistické odborné kvalifikácie:
•
•
•
•
•
•
•

Cvičiteľ AFF
Inštruktor AFF
Tandem pilot
Riadiaci zoskokov
Balič záložných padákov
Balič padákov
Skúšobný parašutista

2.6.1. Článok zrušený
2.6.2. Kvalifikácia „Inštruktor AFF“

2.6.2.1. Požiadavky pre udelenie kvalifikácie Inštruktor AFF
a)
dovŕšil 21. rok veku
b)
je držiteľom platnej licencie „D“
c)
absolvoval minimálne 8 hodín voľného pádu
d)
je držiteľom parašutistickej funkčnej kvalifikácie “Inštruktor“ minimálne 24
mesiacov
e)
minimálne jednu sezónu aktívne pôsobil ako inštruktor výcviku cvičencov ZV
alebo pokračovacieho športového výcviku, prakticky sa podieľal minimálne na
5 výcvikoch
f)
absolvoval výcvikový kurz AFF u povereného examinátora a predložil
dokumentáciu o úspešnom absolvovaní kurzu
g)
v prípade získania oprávnenia inštruktor AFF u iného prevádzkovateľa alebo
v zahraničí
bude
individuálne posudzovaná kvalita výcviku a úroveň
teoretických a praktických vedomostí žiadateľa. V každom prípade musí
splniť požiadavku bodov a), b) a c).
h)
pred začatím výcviku na získanie kvalifikácie inštruktor AFF odošle do
registra PARA SNA „oznámenie o zámere získania odbornej kvalifikácie“.
2.6.2.2. Oprávnenia „Inštruktora AFF“:
môže vykonávať výcvik žiakov metódou AFF v plnom rozsahu.

2.6.2.3. Platnosť kvalifikácie:
Kvalifikácia je platná po dobu 12 mesiacov, zvyčajne do 30.4. nasledujúceho
kalendárneho roku.
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.
b)
Každý držiteľ kvalifikácie „Inštruktor AFF“ po prestávke v zoskokoch dlhšej ako
6 mesiacov musí pred prvým výcvikovým zoskokom AFF vykonať minimálne
2 praktické zoskoky s dobou voľného pádu minimálne 30 sekúnd.
Zmena č.1,4 a 5
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2.6.3. Kvalifikácia „Tandem pilot“
2.6.3.1. Požiadavky pre udelenie kvalifikácie „Tandem pilot“
a)
dovŕšil 23. rok veku
b)
je držiteľom platnej licencie „D“
c)
má minimálne 8 hodín doby voľného pádu
d)
vykonal minimálne 1000 zoskokov na padáku typu krídlo s ručným otváraním systémom „padáčik z ruky“
e)
je držiteľom typového oprávnenia na daný typ padáku
f)
predložil dokumentáciu o absolvovaní výcviku a preskúšaní s výsledkom
oprávňujúcim vykonávať daný druh zoskokov
g)
pred začatím výcviku na získanie kvalifikácie Tandempilot odošle do registra
PARA SNA „oznámenie o zámere získania odbornej kvalifikácie“.
2.6.3.2. Oprávnenia držiteľa kvalifikácie „Tandem pilot“
a) môže vykonávať zoskoky s pasažierom na schválených letiskách a schválených
plochách
b) môže vykonávať zoskoky s pasažierom mimo letísk na schválených plochách za
podmienok:
1) má vykonaných minimálne 50 zoskokov s pasažierom
2) je držiteľom a má platné typové oprávnenie na padákový systém, na ktorom
bude vykonávať zoskoky
3) minimálny polomer doskokovej plochy bez prekážok je 100m.
c)

vykonávanie zoskoku s pasažierom mimo letísk a schválených plôch –
propagačných zoskokov, sa môže vykonávať iba vo výnimočných prípadoch
na základe individuálnej žiadosti tandempilota, ktorá musí obsahovať:
1) meno tandempilota, číslo preukazu, počet tandemových zoskokov, počet
tandemových zoskokov za posledných 6 mesiacov
2) dátum a čas plánovaného zoskoku
3) miesto vzletu lietadla a miesto pristávania tandempilota
4) nákres plochy určenej na pristávanie tandempilota
s vyznačenými
prekážkami
5) súhlas majiteľa alebo správcu plochy určenej na pristávanie tandempilota
s pasažierom
6) minimálny priemer doskokovej plochy bez prekážok je 100m.
7) maximálna rýchlosť prízemného vetra 8m/s.
Ďalej musí tandempilot spĺňať:
a) celkovo vykonal minimálne 300 zoskokov s pasažierom
b) vykonal minimálne 25 zoskokov na type padáku s ktorým bude vykonávať
zoskok
c) za posledné 2 mesiace vykonal minimálne 10 zoskokov s pasažierom.

d) Ďalšie oprávnenia podmienené počtom tandemových zoskokov
1) vykonávanie zoskoku s telesne postihnutým pasažierom - minimálne 100
tandemových zoskokov
2) vykonávanie zoskokov s kamerou umiestnenou na vonkajšej strane dlane –
minimálne 100 tandemových zoskokov
3) vykonávanie propagačných zoskokov – minimálne 300 tandemových
zoskokov
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a)

b)

c)

Pri vykonávaní zoskokov sa musia riadiť ustanoveniami tejto smernice. Za použitie
padákov a prístrojov, vrátane kontroly parašutistov pred nástupom do lietadla,
zodpovedá vedúci výpravy alebo parašutista sám, pokiaľ je držiteľom minimálne
licencie „B“, alebo adekvátnej výkonnostnej úrovne, čo potvrdí podpisom na určenom
vyhlásení.
RZ alebo osoba povoľujúca zoskoky zahraničným účastníkom nesmie uznať doklady
predložené v jazyku, ktorý nezabezpečuje presné pochopenie zmyslu a významu,
ďalej je povinný vykonať s týmito parašutistami poučenie o organizácii parašutistickej
prevádzky, jej špecifikách, prípadne vykonať pozemný nácvik výskoku z lietadla
Každý zahraničný parašutista je povinný vyplniť a podpísať tlačivo – vyhlásenie,
uvedené v prílohách tejto Smernice.

4.14.1. Zoskoky zahraničných tandempilotov

Každý zahraničný tandempilot, ktorý nie je držiteľom platného oprávnenia na
vykonávanie tandemových zoskokov vydaného povereným parašutistickým registrom
SNA, je oprávnený vykonávať tandemové zoskoky pod prevádzkovým povolením
SNA na území SR iba na základe poučenia a úspešného preskúšania povereným
tandempilotom SNA.

4.15. Zoskoky s pasažierom – tandemový zoskok

Zoskoky s pasažierom môžu vykonávať iba parašutisti s platnou kvalifikáciou „Tandem
pilot“ a spĺňajúci požiadavky bodu 2.6.3. tejto smernice.
Za prípravu pasažiera na zoskok, ako aj za samotný zoskok zodpovedá tandem pilot.

4.15.1. Pasažier tandemového zoskoku musí:
a)
b)

v deň zoskoku dovŕšiť minimálne 8. rok veku
mať minimálnu výšku podľa pokynov výrobcu postroja pre pasažiera tandemového
zoskoku
c) v prípade, že v deň zoskoku nedovŕšil 18. rok veku, predložiť písomný súhlas
zákonného zástupcu
d) podpísať určené vyhlásenie.
Obmedzenie: Kategória pasažierov tandemového zoskoku vo veku do 12 rokov môže
zoskok vykonávať z maximálnej výšky 3000m GND.

4.16. Vykonávanie inštruktorskej činnosti tandempilota a inštruktora
AFF pre zahraničných inštruktorov alebo parašutistov, občanov SR
držiteľov uvedených oprávnení získaných a vydaných v inom štáte.
Každý zahraničný tandempilot a inštruktor AFF alebo parašutista občan SR, ktorý je
držiteľom preukazu parašutistu a držiteľ oprávnenia tandempilot alebo inštruktor AFF
vydaného v inom štáte a chce na území SR pri zoskokoch uplatňovať uvedené
oprávnenia, musí spĺňať minimá:
- pre inštruktorov AFF uvedené v článku 2.6.2.1. písmeno a), b) c) tejto Smernice
- pre tandempilotov uvedené v článku 2.6.3.1. písmeno a),b),c),d) tejto Smernice.
V prípade, že parašutista - inštruktor nespĺňa uvedené minimá, je možné individuálnou
žiadosťou požiadať Riaditeľstvo letových činností SNA (RLČ SNA) o udelenie výnimky.
RLČ SNA posúdi žiadosť a rozhodne o spôsobe a rozsahu preskúšania za účelom
umožnenia vykonávania tandemových zoskokov a inštruktorskej činnosti AFF pod
prevádzkovým povolením SNA na území SR.
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HLAVA 5
PADÁKOVÁ TECHNIKA A DOKUMENTÁCIA
5.1. Padáky a ich rozdelenie podľa účelu:
a)
b)
c)
d)

cvičné
športové
záložné
záchranné

5.1.1. Použitie a kompletizovanie padákov
a)

b)
c)

Všetky zoskoky padákom, s výnimkou núdzových, je možné vykonávať výhradne
so súpravou hlavného a záložného padáku. Ako hlavný padák je možné použiť
cvičný alebo športový padák.
Zoskoky so záchranným padákom ako hlavným môžu vykonávať parašutisti
s kvalifikáciou „Skúšobný parašutista“. V tomto prípade musí byť aj záchranný
padák doplnený padákom záložným.
Skompletizovanie hlavného padáku so záložným sa riadi technickými popismi
jednotlivých typov vydaných výrobcom a Registrom PPBT-SNA.

5.1.2. Životnosti padákovej techniky a jej technické prehliadky

5.1.2.1. Životnosti jednotlivých hlavných častí padákového kompletu (pokiaľ výrobca
predmetnej hlavnej časti neurčil kratší interval), sú stanovené nasledovne:
 nosný postroj s obalom
20 rokov
 vrchlík záložného padáka
20 rokov
 vrchlík hlavného padáka
bez obmedzenia – podľa technického stavu.
Možnosť predĺženia životnosti:
a) na základe písomného rozhodnutia výrobcu
b) v ojedinelých prípadoch Registrom PPBT-SNA, na základe individuálnej
žiadosti, ktorý trojčlennou komisiou rozhodne o dobe predĺženia
a obmedzení použitia.
5.1.2.2. Na každej hlavnej časti padákového kompletu sa musí pravidelne vykonávať
technická prehliadka za účelom posúdenia jej spôsobilosti pre ďalšie
používanie v stanovených intervaloch:
 nosný postroj s obalom
1 x za rok
 vrchlík záložného padáka
1 x za rok
 vrchlík hlavného padáka
1 x za rok od dovŕšenia tretieho roka životnosti.
Technické prehliadky sú oprávnení vykonávať držitelia oprávnenia „balič
záložných padákov“ a u vrchlíkov hlavných padákov aj osoby poverené
Registrom PPBT SNA.
Záznam o vykonaní technickej prehliadky sa zapíše do „Evidenčnej karty“
príslušnej hlavnej časti padákového kompletu vydanej Registrom PPBT SNA.
Pri vrchlíkoch záložných padákov zápis o zabalení záložného padáka
nahrádza zápis o vykonaní technickej prehliadky.
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HLAVA 7
PARAŠUTISTICKÝ REGISTER
7.1. Všeobecné pravidlá pre vedenie registra
7.1.1. Pôsobnosť a poverenie registra

SNA vedie centrálny parašutistický register pre všetkých parašutistov.
Praktickým vedením registra, vydávaním a predlžovaním preukazov poveruje RLČSNA inšpektora parašutizmu.

7.1.2. Zápis do registra

Pri zápise do registra a vydávaní parašutistického preukazu sa zavádza registračná
zložka, do ktorej sa ukladajú všetky doklady slúžiace k vystaveniu alebo k obnovenie
platnosti preukazu, udeleniu výkonnostných kategórií - licencií, ako aj ostatných
parašutistických funkčných a odborných kvalifikácií.

7.1.3. Vyňatie z registra

Evidencia sa z registra vyraďuje zrušením preukazu spôsobilosti orgánom, ktorý
preukaz vydal alebo pokiaľ platnosť preukazu nebola obnovená po jedno obdobie,
ktoré je v tejto smernici stanovené ako maximálne.

7.1.4. Registračné číslo

Pri registrácii sa každému registrovanému parašutistovi vydá evidenčné číslo, ktoré
bude vpísané do parašutistického preukazu spôsobilosti. Prvé trojčíslie označuje číslo
preukazu, druhé dvojčíslie označuje rok, v ktorom bol preukaz vydaný.

7.1.5. Zmena údajov

Držitelia preukazu spôsobilosti sú povinní hlásiť do registra všetky zmeny osobných
údajov, ktoré sú uvedené v preukaze spôsobilosti a v registračnej karte.

7.2. Parašutistický preukaz ( preukaz spôsobilosti PS )
7.2.1. Doklady potrebné pre vydanie PS a zapísanie do registra
a)
b)
c)
d)

vyplnené a potvrdené príslušné tlačivo - Žiadosť
dve fotografie rozmeru 3 x 3,5
doklad o platnej zdravotnej spôsobilosti.
Vyhlásenie GDPR.

7.2.2. Doklady potrebné na obnovenie platnosti PS, vydanie licencie
a inštruktorských kvalifikácií
a) vyplnené a potvrdené príslušné tlačivo - Žiadosť
b) doklad o určenom preskúšaní
c) doklad o platnej zdravotnej spôsobilosti.

7.2.2.1. Platnosť PS
Platnosť PS je 24 mesiacov pokiaľ platnosť zdravotnej spôsobilosti neurčuje menej.

7.2.3. Strata preukazu spôsobilosti, vystavenie duplikátu

Stratu preukazu je potrebné nahlásiť do registra a požiadať o vydanie duplikátu.
a) vyplnené a potvrdené príslušné tlačivo - Žiadosť
b) jednu fotografiu 3x3,5 cm
Adresa registra a výška poplatkov za jednotlivé registračné úkony, budú zverejňované
v informačnom obežníku RLČ-SNA.
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HLAVA 8
REGISTER PADÁKOVEJ, PRÍSTROJOVEJ A BEZPEČNOSTNEJ
TECHNIKY
8.1. Všeobecné pravidlá pre vedenie registra
8.1.1. Pôsobnosť a poverenie registra

SNA vedie centrálny register padákovej, prístrojovej a bezpečnostnej techniky (PPBT)
pre všetkých vlastníkov padákov. Praktickým vedením registra (PPBT) poveruje RLČSNA inšpektora parašutizmu.
Poznámka: Adresa registra, ako aj výška poplatkov za jednotlivé registračné úkony sú
zverejňované v informačnom obežníku RLČ-SNA.

8.1.2. Úlohou registra je:

a) viesť evidenciu techniky používanej v Slovenskej republike, ktorá nesie označenie
TSO-C23 (Norma odboru letovej spôsobilosti Federálnej leteckej správy USA, ktorá
definuje minimálne výkonové parametre osobných padákov úplných prevážaných
v lietadlách alebo nosených parašutistami pre núdzové použitie). Výrobky označené
touto normou sú schválené pre používanie v pôsobnosti SNA.
b) viesť evidenciu a schvaľovať do používania v Slovenskej republike techniku od
výrobcov, ktorá je iného označenia.

8.2. Schvaľovanie padákov do prevádzky v Slovenskej republike

Schvaľovanie padákov do prevádzky v SR vykonáva register PPBT, prípadne registrom
poverené osoby, ktorých úlohou je:
a) určiť, či sa jedná o výrobok, ktorý nesie označenie normy TSO-C23
b) v prípade, že výrobok nemá označenie TSO-C23 určiť, o akého výrobcu sa jedná
a či výrobok je možné schváliť do používania v SR a určiť obmedzenia a rozsah
použitia daného výrobku
c) vyplniť a potvrdiť príslušnú dokumentáciu, ktorá slúži pre potrebu registra PPBT.

8.3. Registrácia padákovej techniky
8.3.1. Zápis do registra, vystavenie dokumentácie PPBT

Zaregistrovanie techniky a vystavenie dokumentácie PPBT vykoná inšpektor poverený
vedením registra na základe:
a) predloženej žiadosti na príslušnom tlačive
b) predloženého dokladu o zaplatení príslušného poplatku, ak nie je vykonaná platba
v hotovosti
c) predloženej sprievodnej dokumentácie od výrobcu, ak ňou výrobok nie je označený
d) predloženého technického popisu, inštrukcií pre balenie a používanie, ak tieto boli
registrom vyžiadané
e) predloženého certifikátu výrobcu alebo iných dokladov, ktoré umožnia stanoviť
podmienky používania, ak sa jedná o registráciu techniky podľa bodu 8.1.2.
písmeno „b“
f) predložiť doklad o nadobudnutí padákovej techniky alebo vyhlásenie o nadobudnutí.
V prípade, ak žiadateľ nepredloží úplné doklady uvedené v bodoch „c“ až „e“, register
má právo určiť rozsah obmedzení a spôsob užívania registrovanej padákovej techniky.
Zmena č.5.
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PRÍLOHY
Č.1.

TEXTOVÁ PRÍLOHA

 Vyhýbanie sa zrážkam parašutistov počas letu na padákoch

Č.2.
















VZORY TLAČÍV

Žiadosť o zapísanie do registra a obnovenie licencií a kvalifikácií
Protokol o lekárskej prehliadke
Vyhlásenie žiadateľa o základný a pokračovací parašutistický výcvik
Vyhlásenie pasažiera tandemového zoskoku
Vyhlásenie pasažiera tandemového zoskoku v anglickom jazyku
Vyhlásenie cudzieho štátneho príslušníka
Vyhlásenie cudzieho štátneho príslušníka v anglickom jazyku
Protokol o preskúšaní
Predbežné oznámenie vzniku PMU
Záverečná správa o odbornom šetrení Incidentu
Záverečná správa o odbornom šetrení parašutistickej nehody
Žiadosť o zaregistrovanie padákovej, prístrojovej a bezpečnostnej techniky
Vyhlásenie GDPR
Čestné prehlásenie pri registrácii PPBT
Oznámenie o zámere získania odbornej kvalifikácie AFF a tandempilot.
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