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Legislatíva (EÚ) – Ako na 
to?
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Legislatíva EÚ – ako na to?
Nariadenia Komisie, AMC/GM 

vydávané ako rozhodnutia 
výkonného riaditeľa EASA 

EASA Easy Access Rules
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Legislatíva EÚ – ako na to?
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Legislatíva EÚ – ako na to?
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Legislatíva EÚ – zdroje
https://www.easa.europa.eu/regulations

https://www.easa.europa.eu/regulations
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Legislatíva EÚ – zdroje
https://eur-lex.europa.eu/

https://eur-lex.europa.eu/
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WEB EASA – newsletter

Registrácia na stránke www.easa.europa.eu

http://www.easa.europa.eu/
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Part-SFCL
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Povinnosť nosiť dokumenty a 
preukazovať sa nimi

• platný preukaz SPL;
• platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti;
• osobný preukaz totožnosti, ktorý obsahuje 

fotografiu držiteľa;
• údaje z denníka dostatočné na preukázanie 

splnenia požiadaviek.
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Spôsobilosti
Pr

eu
ka

z
SP

L

Oprávnenia:
• vetrone s výnimkou TMG*
• TMG*

Kvalifikačné kategórie:
• vlečenie vetroňa (TMG)*
• vlečenie predmetu (TMG)*
• nočné lety (TMG)

Osvedčenia:
• FI(S)*
• FE(S)*

Oprávnenia:
• spôsoby vzletu (FI(S) / HT)*
• preprava cestujúcich (FI(S))*
• základné oprávnenie na leteckú 

akrobaciu (HT)Zá
pi

sn
ík • rozšírené oprávnenie na leteckú 

akrobaciu (HT)
• na lietanie s vetroňmi v obchodnej 

prevádzke
• na lietanie s vetroňmi v oblačnosti (HT)*
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Zdravotná spôsobilosť

SPL (aj FI(S)) SPL - obchodná prevádzka

2. triedaLAPL
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Preprava cestujúcich
Bez odplaty v neobchodnej

prevádzke

• 10 hodín alebo 30 
vzletov na vetroňoch 
ako PIC a

• overovací let s FI(S) 

Inak

alebo

FI(S)

• 18 =< rokov < 70
• 75 hodín alebo 200 

vzletov na vetroňoch 
ako PIC
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Obmedzené oprávnenia FI(S)

sa odstránia, keď FI(S) 
absolvuje najmenej 15 

hodín alebo 50 vzletov v 
rámci letového výcviku, 
ktorý zahŕňa všetky fázy 

letu vetroňa.

sólo /
prelet

15 / 50
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Part-SFCL
Požiadavky na 
rozlietanosť
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Rozlietanosť – tzv. rolling validity

DNES- 24 mesiacov

DNES- 24 mesiacov

DNES- 24 mesiacov
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5hod
Požiadavky na rozlietanosť

• Vetrone s výnimkou TMG:

Vo vetroňoch najmenej päť 
hodín letu vo funkcii veliteľa 

lietadla alebo letu s inštruktorom 
alebo samostatného letu pod 

dozorom inštruktora FI(S).

DNES- 24 mesiacov

15 a 2
vo vetroňoch s výnimkou 

TMG najmenej
15 vzletov a dva výcvikové 

lety s inštruktorom FI(S)
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Požiadavky na rozlietanosť
• Vetrone s výnimkou TMG:

úspešne absolvovali preskúšanie odbornej 
spôsobilosti s examinátorom FE(S) vo vetroni 
s výnimkou TMG, pričom preskúšanie 
odbornej spôsobilosti vychádza z praktickej 
skúšky na preukaz SPL.

ALEBO
preskúšanie

s FE(S)
DNES- 24 mesiacov
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12hod
Požiadavky na rozlietanosť

• TMG (ak nie je zároveň PPL, LAPL… s TMG):

letu vo funkcii veliteľa lietadla 
alebo letu s inštruktorom alebo 

samostatného letu pod 
dozorom inštruktora FI(S)

DNES- 24 mesiacov

6 /12 /1
v TMG 6 hodín letu, 12 vzletov a 
pristátí a výcvikový let v trvaní 

najmenej jednej hodiny celkového 
času letu s inštruktorom
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Požiadavky na rozlietanosť
• TMG (ak nie je zároveň PPL, LAPL… s TMG):

úspešne absolvovali preskúšanie odbornej 
spôsobilosti examinátorom, pričom 
preskúšanie odbornej spôsobilosti vychádza 
z praktickej skúšky TMG

ALEBO
preskúšanie

s FE(S)
DNES- 24 mesiacov
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5
Požiadavky na rozlietanosť

• Metódy vzletu:

minimálne 5 vzletov (naviják, 
aerovlek, automobil, vzlet bez 

pomoci, iné)

DNES- 2 roky

2
minimálne dva vzlety pomocou 

pružného lana



22

3
Požiadavky na rozlietanosť

• Preprava cestujúcich:

vzlety vo vetroňoch ako PIC s 
výnimkou TMG, ak sa cestujúci 

majú prepravovať vo vetroňoch 
s výnimkou TMG

DNES- 90 dní

3
vzlety a pristátia v TMG ako PIC, ak sa 
cestujúci majú prepravovať v TMG. Ak 
budú cestujúci v TMG v noci, najmenej 

jedna kombinácia týchto vzletov a 
pristátí sa musí vykonať v noci
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1/5
Požiadavky na rozlietanosť

• Lietanie v oblačnosti:

1 hodina letu alebo 5 letov v 
oblačnosti ako PIC

DNES- 2 roky

BIR/IR(A)
držitelia nemusia plniť 1/5
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5

Požiadavky na rozlietanosť
• Vlečenie vetroňa/predmetu:

minimálne 5 vlečení

DNES- 2 roky
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OS FI(S)
Požiadavky na rozlietanosť

• FI(S):

opakovací výcvik inštruktora v 
organizácii ATO alebo DTO 
alebo u príslušného orgánu

DNES- 3 roky

30/60
30 hodín, alebo

60 vzletov alebo vzletov a 
pristátí pri poskytovaní letového 

výcviku
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Overenie s FI(S)
Požiadavky na rozlietanosť

• FI(S):

ktorý má kvalifikáciu v súlade s článkom SFCL.315 písm. a) bodom 7 a 
bol určený vedúcim výcviku organizácie ATO alebo DTO.

DNES- 9 rokov
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Požiadavky na rozlietanosť
• FI(S), nesplnenie požiadaviek:

Ak neabsolvuje overovací 
let k spokojnosti, nesmie 
uplatňovať oprávnenie 
FI(S) až do hodnotenia 

spôsobilosti s FE(S).

Ak nesplní požiadavky, 
nesmie uplatňovať 

oprávnenie FI(S) až do 
hodnotenia spôsobilosti s 
FE(S) a absolvovania OS 

FI(S).

3 roky9 rokov
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OS FE(S)
Požiadavky na rozlietanosť

• FE(S):

opakovací výcvik examinátora 
v organizácii ATO alebo DTO 
alebo u príslušného orgánu

DOBA PLATNOSTI OSVEDČENIA JE 5 ROKOV

24 mesiacov

1
Overenie spôsobilosti 

inšpektorom DÚ alebo 
povereným FE(S) (monitoring 

alebo „role play“)
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Požiadavky na rozlietanosť
• FE(S), obnovenie osvedčenia:

hodnotenie spôsobilosti 
ako pri vydaní osvedčenia 

FE(S)

1OS FE(S)
opakovací výcvik examinátora 

v organizácii ATO alebo DTO 
alebo u príslušného orgánu
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Part-SFCL
Požiadavky na 
zapisovanie hodín
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Zapisovanie hodín ako PIC
• študent:

musia byť podpísané FI(S) praktická skúška,
preskúšanie odbornej 

spôsobilosti

úspešné
skúšky

sólo lety
pod dozorom
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Zapisovanie hodín ako PIC
• pilot:

určení ako PIC rovnako ako
študent

sólo lety pod dozorom, 
úspešná praktická skúška a

preskúšanie odbornej 
spôsobilosti
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Zapisovanie hodín ako PIC
• FI(S) a FE(S):

celý čas keď vykonávajú
funkciu FI(S) resp. FE(S)



OTÁZKY

www.proaviate.sk
info@proaviate.sk



ĎAKUJEM ZA 
POZORNOSŤ

A
DOVIDENIA. 

www.proaviate.sk
info@proaviate.sk


