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ŽIADOSŤ 

O VYKONANIE SKÚŠKY Z TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ V SÚLADE S L1 NA ZÍSKANIE 

PREUKAZU SPÔSOBILOSTI  

 Súkromný pilot vzducholodí   Obchodný pilot vzducholodí   Dopravný pilot vzducholodí 

 Súkromný pilot konvertoplánov   Obchodný pilot konvertoplánov   Dopravný pilot konvertoplánov 
 

ČASŤ A (Vyplní žiadateľ/-ka. Vyplňte paličkovým písmom!  )        

1. OSOBNÉ ÚDAJE 

Priezvisko ..............................................................................   Meno  ........................... ............................... Titul ..................................... 

Dátum narodenia ...../....../.................  Miesto narodenia ............................................................................ ................................................ 

Štát ........................................................................................   Štátna príslušnosť .....................................................................................  

Číslo OP/cestovného pasu (iba cudzí štátny príslušník)  ..................................................................... ....................................................... 

Adresa trvalého bydliska .................................................................................................... ......................................................................... 

.......................................................................................................................................... ......... PSČ ......................................................... 

Kontaktná adresa (ak je rozdielna) ............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... PSČ ......................................................... 

Telefón ............... / ...................................  Mobil  ............... / .................................... E-mail .................................................................. 

2. VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA/-KY  

....................................................................... (titul, meno, priezvisko) svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť, správnosť a aktuálnosť poskytovaných 

osobných údajov a udeľujem súhlas Dopravnému úradu so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na účel evidencie leteckého personálu v rozsahu osobných údajov uvedených v tejto 

žiadosti a priložených dokumentoch k nej (ak sa aplikuje). Súhlas udeľujem vedome a bez nátlaku na dobu spracúvania údajov v registri leteckého 

personálu a vyhlasujem, že som si vedomý/-á svojich práv v zmysle zákona.  

Zároveň týmto potvrdzujem, že som si vedomý/-á následkov, ktoré môže Dopravný úrad voči mne uplatniť, ak sa niektoré moje vyhlásenia alebo mnou 

predložené informácie preukážu ako nepravdivé. 

 V ............................. dňa...................           Podpis dotknutej osoby ............................................ 

 Číslo preukazu / osvedčenia Dátum platnosti 

Preukaz spôsobilosti / preukaz žiaka   

Osvedčenie rádiotelefonistu   

Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti   

5. KVALIFIKÁCIA 

Trieda alebo typ pre požadovanú kvalifikáciu  

   

7. TERMÍN SKÚŠKY 

Prihlasujem sa  na termín(1)   ………………………………… 

 
(1) Termíny skúšok sú publikované na internetovej adrese www.nsat.sk. 
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ČASŤ B (Vyplní letecká škola) 

 

 

1. POTVRDENIE   

Potvrdzujem, že p. ……………………………………………………… úspešne absolvoval / a výcvikový kurz v súlade s osnovou, 

ako je stanovené v predpise L 1 – Spôsobilosť leteckého personálu. 

Začatie výcviku ........................................................ 

Ukončenie výcviku .................................................. 

 

Vedúci výcviku (priezvisko) ……………….………….....…                           ............................................................................. 

                                                                                                                                 Podpis zástupcu a pečiatka  

Dátum …../…../…….…….   

 

 

 

 

2. LETOVÉ SKÚSENOSTI   

 Požadované hodiny   

Samostatné lety pod dozorom  
   

Samostatné prelety na letúni 
   

Dátum a trať  posledného preletu 
Trať:  __________- __________ -___________ 

1. medzipristátie: ________________________ 

2. medzipristátie: ________________________ 

Dĺžka:  

Dátum:  

  

Lety vo výcviku s inštruktorom  

(lety „vo dvojom“)   
   

Prístrojový čas 
   

Nálet ako veliteľ na lietadlách (nie letúnoch) 
   

Skúsenosti na trenažéri letových a navigačných 

postupov (FNPT)  alebo na letovom 

simulátore. 

(FNPT alebo letový simulátor musí byť 

schválené zariadenie na takéto účely.)  

   

 

Započítanie  letových hodín 

 

Schválené Dopravným úradom pod č.j.:   

Celkový letový čas 
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ČASŤ C (Vyplní Dopravný úrad  Odbor licencovania leteckého personálu) 

1. ZÁZNAMY OLLP 

Poplatok                                EUR Dátum zaplatenia   Spôsob platby  

Dátum 1. termínu  skúšky  Poznámky: 

Dátum ukončenia skúšky  

Dátum platnosti teoretickej skúšky  

Vydané   Dátum  Podpis  

 

2. OSVEDČENIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI 

Trieda zdravotnej spôsobilosti Dátum platnosti Zdravotnícke zariadenie Obmedzenia 

    

    

 

3. TEORETICKÁ  SKÚŠKA 

VIĎ  PRÍLOHA 

 

PROSPEL      NEPROSPEL  

 

4. PRAKTICKÁ  SKÚŠKA 

VIĎ  PRÍLOHA 

 

PROSPEL      NEPROSPEL  

 

5. ZÁVER  

Žiadateľ/žiadateľka preukázal/a splnenie požiadaviek leteckého predpisu L 1 na vydanie preukazu spôsobilosti  

 SÚKROMNÝ PILOT VZDUCHOLODÍ  OBCHODNÝ PILOT VZDUCHOLODÍ  DOPRAVNÝ PILOT 

VZDUCHOLODÍ 

 SÚKROMNÝ PILOT KONVERTOPLÁNOV  OBCHODNÝ PILOT KONVERTOPLÁNOV  DOPRAVNÝ PILOT 

KONVERTOPLÁNOV 

a môžu mu/jej byť zapísané nasledujúce kvalifikácie: 

 

Typ:  ................................. od …………………... do …………………. 

 

(R/T):  Slovensky    Anglicky  

 

Jazyková spôsobilosť podľa ICAO:   Úroveň: …………………... 

 

Obmedzenia:____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Poznámka:______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Dátum:  …………………………...     …………………………………………………….. 

          Podpis a pečiatka pracovníka OLLP 
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ČASŤ D (Záznamy Registra leteckého personálu) 

 

Priezvisko, meno  

Preukaz spôsobilosti  

Číslo preukazu  

Dátum vydania preukazu  

Evidenčné číslo leteckého personálu civilného letectva  

 

 

Poznámky:.................................................................................................................... ............................................................................. 

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

 

Žiadateľovi/-ke boli do preukazu spôsobilosti vpísané kvalifikácie uvedené v závere  časti C. 

 

Prílohy: 

 

1. Žiadosť a 1 x fotografia  (3 x 3,5 cm)        

2. Doklad o zaplatení poplatku         

3. Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti  (overená kópia Dopravným úradom)     

4. Osvedčenie rádiotelefonistu (overená kópia Dopravným úradom)     

5. Osvedčenie o zaradení/ukončení výcviku (predložiť originál certifikátu/vysvedčenia)   

6. Protokol z praktického preskúšania inštruktorom výcvikovej organizácie (kópia)   

7. Potvrdenie o skúškach          

8. Protokol  z teoretických skúšok na Dopravný úrad       

9. Protokol z praktického preskúšania examinátorom       

 

 

Spracované dňa: …………….............……    …………...........................…....................…… 

                 Podpis a pečiatka pracovníka OLLP 

 

 

Správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch uhradený dňa:  

 

vo výške .................. EUR kolkom  do pokladne     na účet    

 
Odovzdanie preukazu  

  Osobne  

  Iná osoba (splnomocnenie)  

  Poštou  

 

 

Meno a priezvisko..................................................................................... 

 

Číslo dokladu totožnosti  ................................................................................. 

 

Dátum........................................................................................  

 

Podpis................................................................................ 

 

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


