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APLIKÁCIA NARIADENIA (EÚ) Č. 1178/2011 V PLATNOM ZNENÍ V 

SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

I. IMPLEMENTÁCIA NARIADENIA (EÚ) Č. 1178/2011 V PLATNOM ZNENÍ 

1. Dopravný úrad upozorňuje leteckú verejnosť v súvislosti s implementáciou 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa 

ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky 

civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

216/2008 v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom 

znení“) na nasledujúce zmeny: 

a) platnosť národných preukazov spôsobilosti pilotov letúnov a vrtuľníkov              

(v preukaze uvedené: „Vydaný v súlade s normami ICAO“) končí 08. 04. 2014; 

b) od 8. apríla 2014 bude Slovenská republika aplikovať tieto ustanovenia 

z nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení:  

 plnenie  požiadaviek prílohy III – podmienky uznávania preukazov spôsobilosti 

a súvisiaceho osvedčenia zdravotnej spôsobilosti vydaných tretími krajinami 

pre neobchodnú prevádzku; 

 príloha IV (časť MED), podčasť C - osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti 

palubných sprievodcov; 

 plnenie požiadaviek prílohy VI (časť ARA) a VII (časť ORA) pre schválené 

výcvikové organizácie a poverené zdravotnícke zariadenia, ktoré majú 

osvedčenie vydané podľa JAR-FCL; 

 prílohu VII, ustanovenie ORA.GEN.200 a) 3. Systém riadenia. 

Podľa bodu 1 písm. b) upravia schválené výcvikové organizácie a poverené 

zdravotnícke zariadenia svoje systémy riadenia, výcvikové programy, postupy 

a príručky tak, aby najneskôr do 08. 04. 2014 spĺňali ustanovenia prílohy VII. 

2. Preukazy spôsobilosti vydané pred 08. 04. 2013 v súlade s predpismi JAR-FCL:  

 sa považujú za preukazy vydané podľa nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 

v platnom znení, 

 musia byť nahradené preukazmi v súlade s nariadením (EÚ) č. 1178/2011 

v platnom znení pred 08. 04. 2018. 

3. Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti palubných sprievodcov vydané pred  

08. 04. 2014 v súlade s JAR-FCL 3 pre 2. triedu zdravotnej spôsobilosti, ktoré 

budú k dátumu uplatňovania ustanovenia podčasti C prílohy IV nariadenia (EÚ)  

č. 1178/2011 v platnom znení stále v platnosti, sa považujú za platné podľa 

tohto nariadenia do konca obdobia platnosti uvedených osvedčení. Do konca 

obdobia ich platnosti sa všetky následné opätovné letecko-lekárske hodnotenia 

zdravotného stavu vykonajú v súlade s prílohou IV nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 

v platnom znení. 

 



  

 

2 
 

II. VÝCVIK PPL(A) NA TMG 

1. V prípade, ak bol výcvik PPL začatý pred 08. 04. 2013 na TMG a ukončený 

praktickou skúškou na TMG, bude žiadateľovi vydaný EASA preukaz spôsobilosti 

s kvalifikačnou kategóriou TMG* a s platnosťou na 24 mesiacov.  

2. V prípade, ak bol výcvik PPL začatý po 08. 04. 2013 na TMG a ukončený praktickou 

skúškou na TMG, bude žiadateľovi vydaný národný preukaz spôsobilosti 

s kvalifikačnou kategóriou TMG* s platnosťou na 24 mesiacov. Takýto preukaz 

môže byť vydaný a držiteľmi využívaný iba do 08. 04. 2014, nakoľko: 

 výcviky na TMG sa vykonávajú v Slovenskej republike na VIVAT-e a  

 VIVAT má EASA typový certifikát, tzn., že každý, kto chce na VIVAToch 

vykonávať leteckú činnosť, musí byť od 08. 04. 2014 držiteľom EASA 

preukazu spôsobilosti alebo JAA preukazu spôsobilosti vydanom pred  

08. 04. 2013.  

*Poznámka: V prípade, že budú praktické skúšky (skill test) na získanie PPL(A) 

vykonané na TMG, musí byť TMG vybavený rádionavigačnými prostriedkami. 

V prípade, ak TMG nebude vybavený rádionavigačnými prostriedkami, žiadateľovi 

nebude môcť byť vydaný preukaz spôsobilosti ani podľa JAR-FCL 1 ani podľa 

nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení. 

3. V prípade, že bol výcvik PPL začatý na TMG a ukončený na SEP(L), bude 

žiadateľovi vydaný EASA PS s kvalifikačnou kategóriou SEP(L) s platnosťou na 

24 mesiacov. 

 

Poznámka: Dopravný úrad zriadený zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa s účinnosťou od 01. 01. 2014 stal právnym nástupcom Leteckého úradu 

Slovenskej republiky. 

 

 

 
 


