LETECKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
METODICKÝ POKYN č. 5/2003
z 15. júla 2003
požiadavky a postupy na vydanie preukazu žiaka leteckého personálu

1

Na základe predpisu L1 Spôsobilosť leteckého personálu (ďalej len L 1), ustanovenie 2.2.1 a 3.1.4.2 a JARFCL 1.085 stanovuje letecký úrad záväzné podmienky na vydanie a predĺženie platnosti preukazu žiaka
leteckého personálu. Letecký úrad alebo organizácia poverená leteckým úradom vydá preukaz žiaka
leteckého personálu za predpokladu, že budú splnené príslušné požiadavky uvedené v predpise L 1 a JARFCL 1.

2

V zmysle platných predpisov sa preukaz žiaka vyžaduje pri praktickom výcviku pilotov letúnov, vrtuľníkov,
vetroňov, voľných balónov, palubných inžinierov a leteckých navigátorov, ak žiak-pilot nie je držiteľom
preukazu spôsobilosti pre danú kategóriu lietadiel.

3

Žiadateľ na vydanie preukazu žiaka leteckého personálu musí splniť požiadavky na vek a zdravotnú
spôsobilosť podľa požiadaviek príslušných predpisov a odborností.

4

Letecký úrad vydá preukaz žiaka leteckého personálu iba žiadateľovi, ktorý vykonáva výcvik v leteckej škole
schválenej týmto úradom a ktorý splní všetky požiadavky stanovené príslušnými predpismi na jednotlivé
odbornosti a týmto metodickým pokynom.

5

Preukaz žiaka leteckého personálu vystavený leteckým úradom je platný iba
a) spolu s platným osvedčením zdravotnej spôsobilosti a platným preukazom rádiotelefonistu a
b) pre výcvik na lietadlách zapísaných v Registri lietadiel Slovenskej republiky.

6

Preukaz rádiotelefonistu (R/T) vydáva v zmysle telekomunikačného zákona Telekomunikačný úrad
Slovenskej republiky. Tento preukaz je potrebný pre vykonávanie samostatných letov.

7

Vydanie preukazu žiaka
7.1 Na vydanie preukazu žiaka leteckého personálu musí žiadateľ predložiť Oddeleniu spôsobilosti
leteckého personálu leteckého úradu
a) Žiadosť - riadne vyplnenú a leteckou školou potvrdenú žiadosť o vydanie preukazu žiaka leteckého
personálu (príslušné tlačivo je súčasťou prílohy tohto metodického pokynu). Žiadosť, ktorá nebude
obsahovať všetky náležitosti, nebude prijatá.
b) Doklad o úspešnom absolvovaní praktického preskúšania z letovej príručky
, vrátane
praktického preskúšania zo znalostí a obsluhy núdzových a záchranných prostriedkov, prípadne
doklad o výcviku na simulátore, ak je požadovaný schváleným výcvikovým programom.
Poznámka 1: Potvrdenie od leteckej školy, v ktorej vykonáva žiak-pilot výcvik, o absolvovaní
teoretickej časti schváleného výcvikového kurzu.
Poznámka 2: Každá letecká škola predloží na letecký úrad podpisový vzor zodpovednej osoby,
ktorá je oprávnená potvrdzovať vyššie uvedené skutočnosti.
c) Platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti – kópiu (pozri bod 8).
d) Platnú identifikačnú kartu alebo občiansky preukaz, prípadne platný cestovný pas (cudzí štátni
príslušníci). V prípade, že žiadateľ nebude žiadosť vybavovať osobne, je potrebné, aby boli osobné
údaje overené zodpovednou osobou leteckej školy, v ktorej absolvuje letový výcvik.

e) Kolkovú známku v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 232/1999 Z.z. o správnych poplatkoch.
7.2 Letecký úrad alebo organizácia poverená leteckým úradom posúdi predložené doklady a v prípade
splnenia všetkých požiadaviek vystaví preukaz žiaka leteckého personálu pre triednu alebo typovú
kvalifikáciu do 5 pracovných dní.
7.3 Preukaz žiaka si môže žiadateľ, resp. zástupca leteckej školy vyzdvihnúť v čase úradných hodín na
leteckom úrade alebo mu na požiadanie môže byť zaslaný poštou na adresu trvalého/prechodného
bydliska.
7.4 Preukaz žiaka bude vystavený pre konkrétnu leteckú školu na 24 mesiacov odo dňa vystavenia.
8

Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti
8.1 Pred začiatkom letového výcviku musí byť žiak-pilot držiteľom platného osvedčenia zdravotnej
spôsobilosti.
8.2 Každý žiadateľ o získanie preukazu žiaka leteckého personálu musí byť držiteľom osvedčenia
zdravotnej spôsobilosti príslušnej triedy v zmysle platných predpisov

9

Predĺženie platnosti preukazu žiaka leteckého personálu
9.1 Platnosť preukazu žiaka môže letecký úrad v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti predĺžiť.

10 Každý žiadateľ môže byť na príslušnú odbornosť držiteľom iba jedného preukazu žiaka leteckého
personálu!

Vysvetlivky
Letecká škola. Za leteckú školu sa považuje ten, kto organizuje alebo poskytuje teoretický alebo letový výcvik
leteckého personálu na získanie preukazu spôsobilosti alebo získanie a obnovu kvalifikácie, ktorá sa zapisuje
do preukazu spôsobilosti.
Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti je doklad, ktorým sa osvedčuje požadovaná zdravotná spôsobilosť
držiteľa preukazu žiaka. Vydáva ho poverený lekár alebo poverené zdravotnícke zariadenie po uskutočnení
úspešne vykonanej zdravotnej prehliadky žiadateľa.
Schválený výcvik. Výcvik vykonávaný podľa schváleného výcvikového programu a pod schváleným dohľadom
leteckého úradu.

Príloha. Žiadosť.

Zrušte AIC C 2/00.

Žiadosť o vystavenie preukazu žiaka leteckého personálu
pre odbornosť

…...............................................................................

pre kvalifikáciu na triedu/ typ …...............................................................................

Časť A (Vyplní žiadateľ)
Priezvisko, meno: .........................................................................................................……….................................
Dátum narodenia:............................................... Štátna príslušnosť: .............................…......................................
Bydlisko (trvalá adresa): .................................................................................................….....................................
Som držiteľom platného preukazu spôsobilosti: .................................................. č.: .............................................
(vydaného Leteckým úradom Slovenskej republiky).
Som držiteľom platného preukazu rádiotelefonistu: č.: ..................................., platného do: ……………………….
(vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky).
Potvrdzujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé a môžu byť použité pre potreby evidencie Leteckého úradu
Slovenskej republiky.
Dátum: ............................

............................................
Podpis žiadateľa

Správnosť údajov overil ........................................................ (oprávnená osoba*), dátum: .....................................
podpis: .....................................
* Meno a podpis oprávnenej osoby leteckej školy, v ktorej žiadateľ vykonáva výcvik.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Časť B (Vyplní letecká škola)
Letecká škola ................................................................................................................. potvrdzuje, že:
a) v dňoch ..................................................................... absolvoval predpísané školenie na danú odbornosť,
b) v dňoch ..................................................................... úspešne absolvoval praktické preskúšanie
z prevádzkovej príručky,
c) v dňoch ..................................................................... úspešne absolvoval praktické preskúšanie zo znalosti a
obsluhy núdzových a záchranných prostriedkov,
d) v dňoch ...................................... absolvoval výcvik na letovom simulátore v ..................................................,
e) splnil všetky podmienky príslušných ustanovení predpisu …………………………………………………………
a výcvikového programu, schváleného Leteckým úradom SR č.j. ...................................................................
Poznámka:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Prílohy: Záverečný doklad o plnení bodu b, c) a d) (tam, kde je požadované).
Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti (kópia), preukaz rádiotelefonistu (kópia).
Dátum: ............................

............................................
Podpis oprávnenej osoby
leteckej školy

Časť C (Vyplní OSLP LÚ SR)
Žiadateľ/ka .................................................................................. splnil/a podmienky príslušných ustanovení
predpisu …………………………………… a schváleného výcvikového programu a bol mu/jej vystavený preukaz
žiaka (druh) ................…………………......................….., číslo …………………….............................................,
na triedu/typ ........................…………....…………..............., s platnosťou do ..................…………………….........,
s obmedzením .......................................................................…………………………………………………..............
Prílohy:
1. doklad o úspešnom absolvovaní praktického preskúšanie z prevádzkovej príručky
2. doklad o úspešnom preskúšaní zo znalostí a obsluhy núdzových a záchranných prostriedkov
3. doklad o absolvovaní výcviku na letovom simulátore
4. osvedčenie zdravotnej spôsobilosti (kópia)
5. kolok

Spracované OSLP dňa ...........................................

..............................................
Podpis a pečiatka
pracovníka OSLP

Preukaz spôsobilosti prevzal

.......................................................................................................................
dňa ..............................................

podpis ..........................................

Preukaz spôsobilosti odoslaný dňa ..............................................

podpis ..........................................

KOLOK

