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ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE LETOVÝCH PODMIENOK PRE LETOVÉ 
POVOLENIE, VYDANIE 5 Z 05.01.2009 

APPLICATION FOR APPROVAL OF FLIGHT CONDITIONS FOR A PERMIT TO 
FLY ISSUE 5, DATED 05.01.2009 

 

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE LETOVÝCH PODMIENOK PRE LETOVÉ POVOLENIE 
APPLICATION FOR APPROVAL OF FLIGHT CONDITIONS FOR A PERMIT TO FLY 

Táto žiadosť by mala byť zaslaná na Dopravný úrad iba v prípade, že sa schválenie letových podmienok nevzťahuje k bezpečnosti 
typového návrhu. 
This application should be submitted to the Transport Authority only in case that the approval of flight conditions is not related to type 
design safety.  
 

1. Žiadateľ/Applicant  
 

1.1 Číslo oprávnenia žiadateľa (ak je to použiteľné) 
       Applicant’s Reference (if applicable) 

 

1.2 Meno 
      Name   

 

1.3 Adresa (registrovaná obchodná/ 
korešpondenčná adresa) 
Address (registered business/postal address) 

 

1.4 Kontaktná osoba (ak je to použiteľné) 
Contact Person (if applicable) 

 

1.5 Telefón  
      Telephone 

 

1.6 Fax   
      Fax 

 

1.7 E-mail  
      E-mail 

 

1.8.1 Finančný kontakt (ak je to použiteľné)  
          Financial Contact  (if applicable) 

 

1.8.2 Adresa 
          Address 

 

1.8.3 Telefón  
         Telephone  

 

1.8.4 Fax   
         Fax  

 

1.8.5 E-mail  
         E-mail 

 

2. Rozsah  Schválenie letových podmienok   

    Scope        Approval of flight conditions 

Pre žiadateľov, ktorí nie sú držiteľom DOA/For applicants who are not DOA holders: 

   □ EASA formulár 18B je priložený (viď. príloha)/EASA Form 18B is attached (see Annex)  

     □ EASA formulár 18B nie je priložený, pretože:/EASA Form 18B is not attached because: 

Pre držiteľov DOA, aplikujúcich schválenie letových podmienok, pre prípady vyňaté podľa 21.A.263c)6.:/For 
DOA Holders applying for approval of flight conditions, for cases excluded by 21.A.263(c)(6): 

   □ EASA formulár 18A je priložený/EASA Form 18A is attached 

   □ EASA formulár 18A nie je priložený, pretože:/EASA Form 18A is not attached because : 
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3. Platnosť/Popis 
    Applicability/Description 

3.1  Platnosť (Výrobca lietadla/typ ) 
      Applicability (Aircraft manufacturer/type) 

 

3.2 Výrobné číslo  
      Serial Number 

 

3.3 Poznávacia značka  
      Nationality and Registration marks 

 

3.4 Táto žiadosť sa vzťahuje k prebiehajúcemu 
certifikačnému projektu 
This application is related to an ongoing certification 
project 

□ Nepoužiteľné     □ TC/RTC   □  Zmena/Oprava 

     Not applicable                                      Change/Repair 
 

Projekt EASA                             (vložte číslo projektu) 
             P-EASA  ..............................  (insert P-No) 

 □  Veľký letún                                           □  Malý letún, klzák, motorový klzák, VLA 

         Large Aeroplane                                                Small Aeroplane, Sailplane, Powered Sailplane, VLA  
 

  □ Rotorové lietadlo/                 □   Balón/Vzducholoď  

 Rotorcraft   Balloon/Airship 

4. Letové povolenie  
    Permit to Fly 

4.1 Požadovaná doba letových povolení 
Requested duration for the Permit to Fly 

□ Od/from ........................... dd.mm.yyyy  

   Do/until .............................. dd.mm.yyyy (max. 12 months)  

□ Neobmedzene (Iba v kombinácii s polom 4.2 Účel, položka 15) 

     Unlimited  (Only in combination with 4.2 Purpose, item 15)  

4.2 Účel  
      Purpose 

□1. Vývoj/Development  

□2. Preukázanie zhody s predpismi alebo  certifikačnými    

        špecifikáciami/Showing compliance with regulations or   

        certification specifications  

□3. Výcvik posádok projekčných alebo výrobných   

        organizácií/Design organisations or production   

        organisations crew training  

□4. Výrobné letové skúšky novo vyrobeného lietadla/   

        Production flight testing of new production aircraft  

□5. Lety lietadla počas výroby medzi výrobnými   

        zariadeniami/Flying aircraft under production between   

         production facilities  

□6. Lety lietadla pre preberanie zákazníkom/Flying the   

         aircraft for customer acceptance  

□7. Dodanie alebo vývoz lietadla/Delivering or exporting the   

         aircraft  

□8. Lety lietadla pre schválenie príslušným úradom/Flying   

         the aircraft for Authority acceptance  

□9. Prieskum trhu, vrátane výcviku posádok zákazníka/   

        Market survey, including customer’s crew training  

□10. Predvádzacie lety a letové prehliadky/Exhibition and   

           airshow  

□11. Lety lietadla do miesta, kde bude vykonaná údržba alebo   

          kontrola letovej spôsobilosti alebo do miesta skladovania/   
          Flying the aircraft to a location where maintenance or airworthiness   
           review are to be performed, or to a place of storage  

□12. Lety lietadla s väčšou než certifikovanou maximálnou   

          vzletovou hmotnosťou pre let dlhší, než je obvyklý dolet nad   
          vodou alebo cez územie, kde nie je k dispozícii zodpovedajúce   
          letisko alebo potrebné palivo/Flying an aircraft at a weight in   

           excess of its maximum certificated takeoff weight for flight beyond the   
           normal range over water, or over land areas where adequate landing   
           facilities or appropriate fuel is not available  

□13. Rekordné lety, letecké závody alebo podobné súťaže/Record   

           breaking, air racing or similar competition  

□14. Lety lietadla splňujúceho použiteľné požiadavky na letovú   

          spôsobilosť ešte pred overením splnenia požiadavkou na   
          ochranu životného prostredia/Flying aircraft meeting the   

          applicable airworthiness requirements before conformity to the      
 environmental requirements is shown  

□15. Pre neobchodnú leteckú činnosť s jednotlivými nezložitými  

          lietadlami alebo typmi, pre ktoré nie sú vhodné osvedčenia   
          letové spôsobilosti alebo osvedčenie letovej spôsobilosti pre   
          zvláštne účely/For non-commercial flying activity on individual non-  

          complex aircraft or types for which the Agency agrees that a certificate   
          of airworthiness or restricted certificate of airworthiness is not   
          appropriate  

4.3 Popis nevyhovenia použiteľným požiadavkám 
letovej spôsobilosti 
Description of the non-compliance with the 
applicable airworthiness requirements 
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5. Iba pre použitie EASA/Dopravným úradom  
   To be filled in only by the EASA/Transport Authority:  

Vyhlásenie o odbornom vyhovení 
Statement of technical satisfaction 

Certifikačný tým je presvedčený, že žiadateľ preukázal, že lietadlo je schopné bezpečného letu za 
podmienok a obmedzení nutných pre bezpečnú prevádzku lietadla v súlade s takto schválenými letovými 
podmienkami. 
The certification team is satisfied that the applicant has shown that the aircraft is capable of safe flight under the 
conditions or restrictions necessary for safe operation of the aircraft in accordance with the hereby approved flight 
conditions.  

Poznámky/komentáre/obmedzenia: 
Notes/Remarks/Restrictions  

 
 
 

Účtovné informácie 
Accounting Information 

 
Poznámka: Tieto informácie sú požadované pre účely fakturácie. Prosím, ak je potrebné vložte ďalšie riadky. 

Note:  This information is required for invoicing purposes. Please insert additional rows as necessary. 

Personál zapojený do preskúmania 
Staff involved in technical investigation  

Počet pracovných hodín 
No. of Working Hours 

Úlohy 
Missions 

Priezvisko 
Name 

Krstné meno 
First Name 

NAA 

Pred 1. 
júnom 2007 
/Before 1

st 

June 2007 

V alebo po 1. 
júni 2007 /On 

or after 
1

st
 June 2007 

Počet dní 
No of days 

Dátum 
[dd/mm/rr] 

Date 
[dd/mm/yy] 

Miesto 
Destination 

        

        

        

Vedúci certifikačného projektu  
Project Certification Manager  

 
 

 

Podpis/Signature  Dátum podpisu     
Date of Signature  

 

 
(dd/mm/yyyy)  

6.  EASA informácie o poplatkoch 
  EASA Charges information 

Žiadateľovi o schválenie letových podmienok budú účtované poplatky v súlade s nariadením Komisie (ES)  
č. 593/2007 z 31. mája 2007 o poplatkoch stanovených Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (OJ L 
140, 1 June 2007, p. 3).     

In the case of withdrawal of the application, or other cases of interruption that qualify under Article 8(7) of 
Regulation 593/2007, EASA will recover any fees due, calculated on an hourly basis but not exceeding the 
applicable fee. EASA will also recover any travel costs. 

V prípade stiahnutia žiadosti alebo ďalších prípadov prerušenia, ktoré sú uvedené pod článkom 8(7) 
nariadenia č. 593/2007, bude EASA vymáhať primerané poplatky vypočítané na hodinovom základe, ale 
neprekročených platné poplatky. EASA bude tiež vymáhať všetky cestovné náklady. 
 
In the case of withdrawal of the application, or other cases of interruption that qualify under Article 8(7) of 
Regulation 593/2007, EASA will recover any fees due, calculated on an hourly basis but not exceeding the 
applicable fee. EASA will also recover any travel costs. 
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7. Vyhlásenie žiadateľa   
     Applicant’s declaration 

Vyhlasujem, že tu uvedené informácie, sú správne a úplné. /I confirm that the information contained herein is 

correct and complete 

8. Podpis  
    Signature 

Dátum/Date  
 
 
 

Meno/Name  Podpis/Signature  

Túto žiadosť odošlite faxom, e-mailom alebo poštovou zásielkou na: 
This Application should be sent by fax, e-mail or regular mail to 

 
 
Dopravný úrad 
Letisko M. R. Štefánika  
823 05 Bratislava 
 
airworthiness@nsat.sk 
 
 

Alebo/ 
or 
 

European Aviation Safety Agency  
Applications and Procurement Services Department 
Manager of the Products Applications Management Section 
Postfach 10 12 53, D-50452 Köln, Germany  

Fax: +49 – (0) 221 - 89990 ext. 4455 

E-mail: flightconditions@easa.europa.eu 

 

 

 

 

 

 

 

NEZABUDNITE   PODPÍSAŤ  ŽIADOSŤ 
DO NOT FORGET TO SIGN THE APPLICATION FORM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:airworthiness@nsat.sk
mailto:flightconditions@easa.europa.eu
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Informácie, ktoré majú byť zapísané na formulári 37 – Žiadosť o schválenie letových 
podmienok 

Information to be entered into Form 37 - Application for Approval of Flight Conditions 
 
 

Pole /Field Popis Description 

1.1 Zapíšte vaše číslo oprávnenia (voliteľné). Enter your reference (optional). 

1.2 
Zapíšte meno právnickej osoby, ktorá vypĺňa 
žiadosť. 

Enter the name of the legal entity making the 
application. 

1.3 

Zapíšte registrovanú obchodnú adresu, ktorá má 
byť na osvedčení; doplňte korešpondenčnú adresu, 
pokiaľ sa líši, napr. pre účely odoslania poštových 
zásielok.  

Enter registered business address to be printed on 
the certificate; add postal address if different e.g. for 
mailing purposes.  

1.4 
- 

1.7 

Zapíšte meno, telefónne číslo, faxové číslo a e-mail 
kontaktnej osoby pre túto žiadosť; v prípade, že 
účel povolenia je podľa bodu 4.2(15), musí byť 
žiadateľ vlastníkom lietadla. 

Enter name, telephone, fax and e-mail of contact 
person for this application; in case the purpose for 
the permit is 4.2(15), the applicant must be the 
owner of the aircraft.  

2 Označte políčko – schválenia letových podmienok. Tick the box approval of flight conditions. 

3.1 
- 

3.3 

Zapíšte výrobcu, typ/model, výrobné číslo, 
poznávaciu značku. 

Enter manufacturer, type / model, serial number, 
nationality and registration mark. 

3.4 
 

Pokiaľ sa žiadosť o schválenie letových podmienok 
vzťahuje k prebiehajúcemu certifikačnému projektu, 
pre ktorý už bola žiadosť podaná, označte príslušné 
políčka a vložte úplné číslo projektu EASA (P-No). 

If the application for approval of flight conditions is 
related to an ongoing certification project that has 
already               been applied for tick the dedicated 
boxes and insert the complete EASA project 
number (P-No).  

4 

Informácie uvedené v bode 4.1. – 4.4. 
nenahrádzajú samostatnú žiadosť o letové 
povolenie, ktorá má byť podaná príslušnému 
orgánu štátu zápisu do registra, 

Information entered under 4.1. – 4.4. do not replace 
the separate application of the Permit to Fly to be 
made to the competent NAA of the State of 
Registry. 

4.1 

Určite dobu po ktorú bude letové povolenie platné; 
štandardné povolenie k letu musí byť vydané na 
dobu maximálne 12 mesiacov; pre účel podľa bodu 
21.A.701 (15) môže byť povolenie k letu vydané na 
neobmedzenú dobu. 

Identify the duration until the Permit to Fly shall be 
valid; a standard Permit to Fly shall be issued for a 
maximum of 12 months; for the purpose of 
21.A.701(15) a Permit to Fly may be issued for 
unlimited duration. 

4.2 (1) 

skúšky nového lietadla alebo modifikácie;  
- skúšky nového usporiadania draku lietadla, vrtule 
a vybavenia;  
- skúšky nových prevádzkových techník. 

testing of new aircraft or modifications;  
- testing of new concepts of airframe, engine 
propeller and equipment;  
- testing of new operating techniques 

4.2 (2) 

certifikačné letové skúšky pre účely typovej 
certifikácie, doplnkových typových osvedčení, 
zmien k typovým osvedčeniam alebo oprávneniam 
ETSO;  
- lety za účelom merania hladiny hluku. 

certification flight testing for type certification, 
supplemental type certificates, changes to type 
certificates or European Technical Standard Order 
authorisation;  
- flights for the purpose of noise measurements.  

4.2 (3) 

Lety za účelom výcviku posádky, ktorá bude 
vykonávať projekčné alebo výrobné letové skúšky 
pred schválením návrhu a pred tým než môže byť 
vydané Osvedčenia letovej spôsobilosti. 

Flights for training of crew that will perform design or 
production flight testing before the design approval 
and Certificate of Airworthiness (CofA) can be 
issued. 

4.2 (4) 
Pre stanovenie zhody so schváleným typovým 
návrhom, typicky by to mal byť rovnaký program 
pre akýkoľvek počet podobných lietadiel. 

For establishing conformity with the approved 
design, typically this would be the same program for 
a number of similar aircraft. 

4.2 (5) 
Technický prelet práve vyrábaného lietadla pre 
následnú konečnú výrobu. 

Green aircraft ferry for follow on final production. 

4.2 (6) 
Predtým než je lietadlo predané alebo zapísané do 
leteckého registra  

Before the aircraft is sold and/or registered. 

4.2 (7) 
Pred tým než je lietadlo zapísané v leteckom 
registri štátu, ktorý vydá Osvedčenie letovej 
spôsobilosti. 

Before the aircraft is registered in the State where 
the CofA will be issued. 

4.2 (8) 
V prípade kontrolného skúšobného letu 
vykonaného úradom pred vydaním Osvedčenia 
letovej spôsobilosti. 

In the case of inspection flight test by the authority 
before the CofA is issued. 

4.2 (9) 

Lety vykonané za účelom prieskumu trhu, 
predajných predvedení a výcviku posádok 
zákazníka s typovo neschváleným lietadlom alebo 
lietadlom pre ktoré nebola doteraz stanovená 
zhoda alebo nebolo zapísané do leteckého registra 
a pred vydaním Osvedčenia letovej spôsobilosti. 

Flights for the purpose of conducting market survey, 
sales demonstrations and customer crew training 
with non type certificated aircraft or aircraft for which 
conformity has not yet been established or for non-
registered a/c and before CofA is issued. 
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4.2 (10) 

Lety lietadla na predvádzacie lety alebo prehliadky 
a lietadlo, ktoré sa zúčastní predvádzacích letov 
alebo prehliadok pred vydaním schválenia 
typového návrhu alebo pred preukázaním zhody so 
schváleným typovým návrhom. 

Flying the aircraft to an exhibition or show and 
participating to the exhibition or show before the 
design approval is issued or before conformity with 
the approved design has been shown. 

4.2 (11) 

Technické prelety v prípadoch, kedy nie je údržba 
vykonávaná v súlade so schválenými programami, 
kedy nebol splnený Príkaz k zachovaniu letovej 
spôsobilosti, kedy nie je určité vybavenie 
neschopné prevádzky zahrnuté v zozname 
minimálneho vybavenia (MEL) alebo kedy lietadlo 
bolo poškodené nad rámec príslušných obmedzení. 

Ferry flights in cases where maintenance is not 
performed in accordance with approved 
programmes, where an AD has not been complied 
with where certain equipment outside the Minimum 
Equipment List (MEL) is unserviceable or when the 
aircraft has sustained damage beyond the 
applicable limits. 

4.2 (12) 
Technické prelety nad morom s doplnkovým 
množstvom paliva. 

Overseas ferry flights with additional fuel capacity. 

4.2 (13) Zahrňuje i výcvikové lety a prelet za týmto účelom. 
Training flight and positioning flight for this purpose 
are included. 

4.2 (14) 

Lety lietadla, u ktorého bolo preukázané vyhovenie 
všetkým použiteľným požiadavkám letovej 
spôsobilosti, ale ktoré nevyhovelo požiadavkám 
ochrany životného prostredia, napríklad kvôli 
meteorologickým obmedzeniam. 

 Flying an aircraft which has been shown to comply 
with all applicable airworthiness requirements but 
not with environmental requirements for example 
due to weather constraints. 

4.2 (15) 

Pre lietadlá, ktoré v skutočnosti nemôžu splniť 
všetky použiteľné požiadavky letovej spôsobilosti, 
ako sú určité lietadlá bez držiteľa typového 
osvedčenia (všeobecne nazývané „siroty“) alebo 
lietadlá, ktoré boli prevádzkované pod národným 
systémom Povolenia k letu a nepreukázali splnenie 
všetkých použiteľných požiadaviek. Možnosť 
vydania letového povolenia pre také lietadlá by 
mala byť použitá iba pokiaľ nemôže byť vydané 
osvedčenie letovej spôsobilosti alebo osvedčenie 
letovej spôsobilosti pre zvláštne účely kvôli 
podmienkam, ktoré sú nad rámec priameho 
riadenia vlastníka lietadla, takých ako je 
nedostupnosť riadne osvedčených náhradných 
dielov. 

 For aircraft which cannot practically meet all 
applicable airworthiness requirements, such as 
certain aircraft without TC-holder (“generically 
termed orphan aircraft”) or aircraft which have been 
under national systems of Permit to Fly and have 
not been shown to meet all applicable requirements. 
The option of a Permit to Fly for such an aircraft 
should only be used if a certificate of airworthiness 
or restricted certificate of airworthiness cannot be 
issued due to conditions which our outside the direct 
control of the aircraft owner, such as the absence of 
properly certified spare parts. 

Poznámka 
/ 

Note 

Vyššie uvedené prípady, sú prípady, kedy MÔŽE 
byť letové povolenie vydané; to neznamená, že v 
popísaných prípadoch MUSÍ byť letové povolenie 
vydané. Ak sú dostupné ďalšie právne prostriedky 
dovoľujúce zamýšľaný(é) let(y), môžu byť tiež 
použité. 

The above listing is of cases when a Permit to Fly 
MAY be issued; it does not mean that in the 
described cases a Permit to Fly MUST be issued. If 
other legal means are available to allow the 
intended flight(s) they can also be used. 

4.3 
Toto je najdôležitejšie pole! Podajte stručný popis 
nevyhovení použiteľným požiadavkám letovej 
spôsobilosti. 

This is the most important field! Give a short 
description of the non-compliance with the 
applicable airworthiness requirements. 

5 Iba pre použitie Dopravného úradu. To be filled in only by the Transport Authority 

8 
Podpis oprávneného zástupcu žiadateľa. 
 

Signature of an authorised representative of the 
applicant. 

 

 

 

 

 

 

 


