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Nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, AMC1 k dodatku 9/Commission Regulation (EU) No. 1178/2011, AMC1 to Appendix 9 

ŽIADOSŤ A SPRÁVA Z VÝCVIKU A PRAKTICKEJ SKÚŠKY NA ZÍSKANIE A PREDĹŽENIE PLATNOSTI ATPL, 

MPL, TYPOVEJ KVALIFIKAČNEJ KATEGÓRIE A PREDĹŽENIE PLATNOSTI  IR 

LETÚNY (A)  

APPLICATION AND REPORT FORM  –  ATPL, MPL, TYPE RATING, 

TRAINING, SKILL TEST AND PROFICIENCY CHECK FOR IRs – AEROPLANES  (A)   

Priezvisko žiadateľa/-ky: 

Applicant´s last name(s): 

 

 

Lietadlo: 

Aircraft: 

SE-SP(A)   ME-SP(A)   

SE-MP(A)   ME-MP(A)  

Meno  žiadateľa/-ky: 

Applicant´s first name(s): 
Prevádzka: 

Operations: 
SP   MP   

Podpis žiadateľa/-ky: 

Signature of applicant: 
Kontrolný zoznam: 

Checklist: 

Typ preukazu spôsobilosti: 

Type of licence held: Záznam výcviku 

Training record 
 

Typová kvalifikačná 

kategória 

Type rating 

 

Číslo preukazu spôsobilosti: 

Licence number: Praktická skúška 

Skill test 
 IR  

Štát vydania preukazu: 

State of licence issue:  

 

 

Preskúšanie odbornej 

spôsobilosti               
Proficiency check 

 

 

ATPL  

MPL  

1 

 

Teoretický výcvik na vydanie typovej kvalifikačnej kategórie vykonaný v období: 

Theoretical training for the issue of a type rating performed during period: 

Od: 

From: 

 Do: 

To: 

 

 
V: 

At: 

 

 

Získané hodnotenie: 

Mark obtained: 

 

 
% (nad 75 % prospel): 

% (Pass mark 75 %): 
Typ a číslo preukazu spôsobilosti: 

Type and number of licence: 

 

 

Podpis vedúceho výcviku: 

Signature of HT: 

 Meno veľkými 

písmenami: 

Name(s) in capital letters: 

 

 

2 FSTD 

FSTD 

FSTD (typ lietadla): 

FSTD (aircraft type): 

 

 

Tri alebo viac osí:    Áno      Nie   

Three or more axes:   Yes            No 
Pripravený pre prevádzku a používaný: 

Ready for service and used: 

Výrobca FSTD: 

FSTD manufacturer: 

 

 
Pohyb alebo systém: 

Motion or system: 

 

 
Vizuálny prostriedok:    Áno      Nie   

Visual aid:                        Yes            No  

Prevádzkovateľ FSTD:  
FSTD operator: 

 Identifikačný kód 

FSTD: 

FSTD ID code: 

 Platnosť FSTD do: 

FSTD valid till: 

 

 

Celkový čas výcviku v 

riadení:    

Total training time at the 

controls: 

 

 
Prístrojové priblíženia na letiskách do nadmorskej výšky 

rozhodnutia alebo výšky rozhodnutia: 

Instrument approaches at aerodromes to a decision altitude 

or height of: 

 

Miesto, dátum a čas: 

Location, date and time: 

 

 
Typ a číslo preukazu spôsobilosti: 

Type and number of licence: 

 

 

Inštruktor typovej kvalifikačnej 

kategórie          

Type rating instructor 

                          .......................................................... Inštruktor                        

                   Instructor 

Podpis inštruktora: 

Signature of instructor: 
Meno veľkými písmenami: 

Name(s) in capital letters: 
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3 Letový výcvik: 

Flight training: 
v lietadle 

in the aircraft 
 

vo FSTD (pre ZFTT) 

in the FSTD (for ZFTT) 
 

Typ lietadla: 

Type of aircraft: 

 

 
Registrácia: 

Registration: 

 

 
Čas letu v riadení:    

Flight time at the controls: 

 

 

Vzlety: 

Take-offs: 

 

 
Pristátia: 

Landings: 

 

 
Výcvikové letiská alebo miesta 

(vzlety, priblíž. a pristátia): 

Training aerodromes or sites (take-

offs, approaches and landings): 

 

Čas vzletu: 

Take-off time: 

 

 
Čas pristátia: 

Landing time: 

 Celkový čas letu: 

Block/Total flight time: 

 

Miesto a dátum: 

Location and date: 

 

 
Typ a číslo preukazu spôsobilosti: 

Type and number of licence held: 

Inštruktor typovej kvalifikačnej kategórie 

Type rating instructor 
  

Podpis inštruktora: 

Signature of instructor: 

 Meno veľkými písmenami: 

Name(s) in capital letters: 

 

 

4 Praktická skúška 

 Skill test       
 

Preskúšanie odbornej spôsobilosti       

Proficiency check                               
 

Podrobnosti o skúške na získanie spôsobilosti a preskúšaní odbornej spôsobilosti: 

Skill test and proficiency check details: 

 

 

 

Preskúšanie vo funkcii: 

Check in position: 
PIC   F/O  

Letisko alebo miesto: 

Aerodrome or site: 

 

 
Celkový čas letu: 

Block/Total flight time: 

 

 

Čas vzletu: 

Take-off time: 

 

 
Čas pristátia: 

Landing time: 

 

 

Prospel  

Pass                       

 

 

 

Dôvody prečo neprospel:/Reason(s) why, if failed: 

 

 

 Neprospel     
Fail     

 

Miesto a dátum: 

Location and date: 

 SIM alebo registrová značka lietadla: 

SIM or aircraft registration: 

 

 

Celkový čas na SIM/letúne: 

Time on SIM/Aeroplane Block/Total flight 

time: 

 
 

Číslo osvedčenia examinátora:/Examiner´s certificate number:  Typ a číslo preukazu spôsobilosti:/Type and number of licence: 

 

 

Podpis examinátora:/Signature of examiner: 

 

 

Meno veľkými písmenami:/Name(s) in capital letters: 

 

 

□ označte vhodnú možnosť/mark as appropriate 

* škrtnite nevhodné/*delete as necessary 

 

Poznámky 

Remarks 
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Žiadateľ/-ka splnil/-a v období platnosti typovej kvalifikačnej kategórie požiadavku Časti FCL.740.A a) (2) pre jej predĺženie 

Applicant fulfilled during the period of validity of the type rating Part-FCL .740.A (a)(2) requirements for its revalidation 

10  úsekov trate vo funkcii pilota príslušnej triedy alebo 

typu 

10 route sectors as pilot of the relevant type 

 

1 úsek trate vo funkcii pilota príslušnej triedy 

alebo typu  za prítomnosti TRE(A)  

1 route sector as pilot of the relevant type of 

aeroplane or FFS flown with an TRE(A) 

 

 

Kvalifikačná kategória 

Rating 
Predchádzajúci dátum platnosti 

Previous expiry date 
Nový dátum platnosti 

New expiry date 

   

   

   

   

   

   

   

 

Meno, priezvisko a podpis preskúšaného/-nej po oboznámení sa s výsledkom 

skúšky 

Applicant´s name. surname and signature after familiarization with test results 
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POUČENIE 

GUIDANCE 

 
 

Vyplnený a podpísaný formulár „žiadosti a správy z výcviku a praktickej skúšky na získanie a predĺženie platnosti ATPL, MPL, 

typovej kvalifikačnej kategórie a predĺženie platnosti IR - letúny“ musí byť doručený na Dopravný úrad, odbor licencovania 

leteckého personálu bezodkladne po vykonaní skúšky/preskúšania. Žiadosť musí byť podľa druhu vykonanej skúšky/preskúšania 

doplnená nižšie uvedenými prílohami: 

 

The completed and signed „application and report form – ATPL, MPL, type rating, training, skill test and proficiency check for IRs – 
aeroplanes (A)“ must  be received to Transport Authority, Aviation Personnel Licensing Department immediately after passing skill 

test/proficiency check. The application must by supplemented by Appendixes below according to the type of skill test/proficiency check. 

 

VYDANIE ATPL(A)/ATPL(A) ISSUE 

  žiadosť o vydanie ATPL(A) application for ATPL(A) issue  

 záznam praktickej skúšky ATPL(A) skill test record  

  kópia poslednej strany zápisníka letov so štruktúrou celkového času letu overená TRE/copy of last page of pilot logbook with 
structure of total flight time certified by TRE  

  kópia osvedčenia zdravotnej spôsobilosti overená TRE/copy of Medical certificate certified by TRE  

  kópia osvedčenia examinátora/copy of examiner authorisation  

  kópia osvedčenia o kvalifikácii a špecifikácie FSTD/copy of the FSTD Qualification certificate and Specification  

  doklad o zaplatení administratívnych poplatkov/evidence of administrative charges paid  
 

ĎALŠIE PRÍLOHY, AK JE PRAX VELITEĽA LIETADLA NAHRADENÁ VÝCVIKOM PICUS/ADDITIONAL APPENDIXES IF 
PILOT-IN COMMAND EXPERIENCE IS SUBSTITUTED BY PICUS TRAINING  

  potvrdenie Dopravného úradu, ktorý vydal AOC, že prevádzkovateľ má schválený výcvik PICUS vo výcvikovej príručke (OM-

 D). Táto požiadavka sa neaplikuje v prípade, ak bol výcvik PICUS vykonaný držiteľom AOC vydaným Dopravným 

 úradom/confirmation from the Transport Authority issuing the AOC that the operator has PICUS approved training in its training 
 manual (OM-D). This requirement is not applicable in cases where PICUS training was conducted by the holder of an AOC issued by 

 the Transport Authority. 

  osvedčenie o ukončení výcviku PICUS s uvedením jeho rozsahu/certificate of PICUS training completition indicating the extent  
 

VYDANIE TYPOVEJ KVALIFIKAČNEJ KATEGÓRIE/TYPE RATING ISSUE 

  originál osvedčenia o absolvovaní typového výcviku vydaného schválenou ATO/original certificate of type training completion 

 issued by approved ATO  

  výcviková dokumentácia obsahujúca záznamy o obsahu a rozsahu jednotlivých častí typového výcviku/training documentation 

 containing the records of the content and scope of separate parts of the type training  

  kópia osvedčenia ATO/copy of Approval Certificate of ATO  

  kópia osvedčenia o kvalifikácii a špecifikácie FSTD /copy of the FSTD Qualification certificate and Specification  

  záznamy praktickej skúšky pre typovú kvalifikačnú kategóriu/Type rating skill test record  

  kópia osvedčenia zdravotnej spôsobilosti overená TRE/copy of Medical certificate certified by TRE  

  kópia osvedčenia examinátora/copy of examiner authorisation  

  kópia poslednej strany zápisníka letov, kde bola  praktická skúška podpísaná TRE/copy of last page of Pilot logbook where skill 
 test has been written and signed by TRE  

  doklad o zaplatení administratívnych poplatkov/evidence of administrative charges paid  
 

ĎALŠIE PRÍLOHY, AK BOLA VYDANÁ  PRVÁ TYPOVÁ KVALIFIKAČNÁ KATEGÓRIA NA VIACPILOTNÉ LETÚNY 

A KURZ MCC NEBOL PRIDANÝ DO TYPOVEJ KVALIFIKAČNEJ KATEGÓRIE/ADDITIONAL APPENDIXES IF THE FIRST 

TYPE RATING FOR A MULTI-PILOT AEROPLANE TO BE ISSUED AND MCC COURSE WAS NOT ADDED TO THE TYPE RATING 

COURSE 

  originál osvedčenia o ukončení kurzu  súčinnosti viacčlennej posádky (MCC)/original certificate of multi-crew co-operation (MCC) 
 course completion 

 

PREDĹŽENIE TYPOVEJ/PRÍSTROJOVEJ KVALIFIKAČNEJ KATEGÓRIE/TYPE /INSTRUMENT RATING REVALIDATION 

  záznamy o preskúšaní odbornej spôsobilosti na typovú/prístrojovú kvalifikačnú kategóriu/type/instrument rating proficiency 
 check record 

  kópiu osvedčenia examinátora/copy of examiner authorisation 

  kópia osvedčenia o kvalifikácii a špecifikácie FSTD /copy of the FSTD Qualification certificate and Specification  

 

OBNOVA TYPOVEJ/PRÍSTROJOVEJ KVALIFIKAČNEJ KATEGÓRIE/TYPE/INSTRUMENT RATING RENEWAL 

 záznam z obnovovacieho výcviku ako je stanovené úradom/record of refresher training as determined by the Authority  

  záznamy preskúšania odbornej spôsobilosti na typovú/prístrojovú kvalifikačnú kategóriu/type/instrument rating proficiency check 

 record  

  kópia osvedčenia examinátora/copy of examiner authorisation  

  kópia osvedčenia o kvalifikácii a špecifikácie FSTD/copy of the FSTD Qualification certificate and Specification  

  doklad o zaplatení administratívnych poplatkov/evidence of administrative charges paid  
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VÝCVIK, PRAKTICKÁ SKÚŠKA A PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRE MPL, ATPL, TYPOVÉ 

KVALIFIKAČNÉ KATEGÓRIE A PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PRE IRs – MP(A) A 

VYSOKOVÝKONNÝCH SP(A) 

TRAINING, SKILL TEST AND PROFICIENCY CHECK FOR MPL, ATPL, TYPE RATINGS, AND PROFICIECY CHECK 

FOR IRs – MP(A) AND HIGH PERFORMANCE COMPLEX SP(A) 

VIACPILOTNÉ LETÚNY A JEDNO-

PILOTNÉ VYSOKOVÝKONNÉ  SO ZLOŽITOU 

KONŠTRUKCIOU 
MULTI-PILOT AEROPLANES AND SINGLE-

PILOT HIGH-PERFORMANCE COMLEX 

AEROPLANES 

PRAKTICKÝ VÝCVIK                          

PRACTICAL TRAINING 

PRAKTICKÁ SKÚŠKA/ 

PRESKÚŠANIE ODBORNEJ 

SPÔSOBILOSTI ATPL/MPL/ 

TYPOVÚ KVALIF. KAT.           

ATPL/MPL/TYPE-RATING 

SKILL TEST OR PROF. 

CHECK 

Manévre/Postupy 

Manoeuvres/Procedures 

    Podpis 

inštruktora po 
skončení výcviku 

Instructor initials 

when training 
completed 

Skúška v 

Chkd. in 
Podpis examinátora 

po skončení skúšky 

Examiner initials 
when test 

completed 
OTD FTD FFS A 

FFS 

A 

ODDIEL 1 

SECTION 1 

1 Letová príprava 

 Flight preparation 
1.1 Výpočet výkonnosti 

 Performance calculation 

P       

1.2 Vonkajšia vizuálna prehliadka letúna; umiestnenie 

 každého zariadenia a účel prehliadky 

 Aeroplane external visual inspection; location of 
 each item and purpose of inspection 

 

P# 
  

 

P 
   

1.3 Prehliadka pilotnej kabíny 

 Cockpit inspection 
 P---> ----> ---->    

1.4 Použitie kontrolného zoznamu pred štartovaním 
 motorov, postup štartovania, kontrola 

 komunikačných a navigačných zariadení, voľba a 

 nastavenie navigačných a komunikačných frekvencií 

 Use of checklist prior to starting engines, starting 

 procedures, radio and navigation equipment check, 

 selection and setting of navigation and 
 communication frequencies 

P---> ----> ----> ---->  M  

1.5 Rolovanie podľa  ATC alebo pokynov inštruktora 

 Taxiing in compliance with air traffic control or 
 instructions of instructor 

  P---> ---->    

1.6 Kontroly pred vykonaním vzletu  

 Before take-off checks 
 P---> ----> ---->  M  

ODDIEL 2 

SECTION 2 

2 Vzlety 

 Take-offs 
2.1 Normálne vzlety s rôznym nastavením klapiek 
 vrátane urýchleného vzletu 

 Normal take-offs with different flap settings, 

 including expedited take-off 

  P---> ---->  

  

2.2* Vzlet podľa prístrojov; prechod na let podľa 

 prístrojov sa vyžaduje počas otáčania  alebo 

 okamžite po vzlete 
 Instrument take-off; transition to instrument flight is 

 required during rotation or immediately after 

 becoming airborne 

  P---> ---->  

  

2.3 Vzlet s bočným vetrom  
 Cross wind take-off  

  P---> ---->  
  

2.4 Vzlet s maximálnou vzletovou hmotnosťou 

 (skutočná alebo simulovaná maximálna vzletová 
 hmotnosť) 

 Take-off at maximum take-off mass (actual or 

 simulated maximum take-off mass) 

  

P---> ---->  
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Manévre/Postupy 

Manoeuvres/Procedures 

    Podpis 

inštruktora po 
skončení výcviku 

Instructor initials 

when training 
completed 

Skúška v 

Chkd. in 
Podpis 

examinátora po 
skončení skúšky 

Examiner initials 

when test 
completed 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

2.5  Vzlety so simulovanou poruchou motora: 

               Take-offs with simulated engine failure: 

2.5.1* krátko po dosiahnutí V2 

               shortly after reaching V2 

  

P---> ---->  

  

 [V letúnoch, ktoré nemajú osvedčenie na kategóriu 

 dopravných alebo civilných prepravných 

 (commuter) letúnov sa porucha motora nesimuluje 
 pred dosiahnutím minimálnej výšky  500 stôp nad 

 koncom vzletovej a pristávacej dráhy. 

 V letúnoch, ktoré majú podobnú výkonnosť ako 
 letúny dopravnej kategórie,  čo sa týka vzletovej 

 hmotnosti a hustotnej výšky, inštruktor môže 

 simulovať poruchu motora krátko po dosiahnutí V2] 

 (In aeroplanes which are not certificated as 

 transport category or commuter category 

 aeroplanes, the engine failure shall not be simulated 
 until reaching a minimum height of 500 ft above 

 runway end. In aeroplanes having the same 

 performance as a transport category aeroplane 
 regarding take-off mass and density altitude, the 

 instructor may simulate the engine failure shortly 

 after reaching V2) 

       

2.5.2*  medzi V1 a V2  

              between V1 and V2, 

  

P X  

M 

iba FFS 

FFS Only 

 

2.6     Vykonanie prerušeného vzletu prijateľnou 
 rýchlosťou pred dosiahnutím V1   

  Rejected take-off at a reasonable speed before 

 reaching V1 

  

P---> --->X  M 

 

ODDIEL 3 

SECTION 3 

3 Letové manévre a postupy 

  Flight Manoeuvres and Procedures 
3.1 Zatáčky s rušičmi vztlaku a bez nich  

               Turns with and without spoilers 

  

P---> ----> 

   

3.2 Pokles prednej časti lietadla (tuck under) a 
 rozkmitanie lietadla (Mach buffets) po dosiahnutí 

 kritickej hodnoty Machovho čísla a ďalšie osobitné 

 letové charakteristiky letúna (napr. tzv. holandský 
 krok - Dutch Roll)  

 Tuck under and Mach buffets after reaching the 

 critical Mach number, and other specific flight 
 characteristics of the aeroplane (e.g. Dutch Roll 
              

  P---> --->X 
Na toto 

cvičenie 

sa 
nesmie 

použiť 

lietadlo 
Aircraft 

may not 

be used 
for this 

exercise  

   

3.3 Normálna prevádzka systémov a ovládacích prvkov 
 panela palubného technika 

 Normal operation of systems and controls 

 engineer’s panel 

P----> ----> ----> ---->    

Normálna a abnormálna prevádzka týchto systémov: 
Normal and abnormal operations of following systems: 

     M 

Povinné minimum 
3 abnormálnych 

prípadov sa 

vyberie z oddielov 
3.4.0 až 3.4.14 

vrátane 

A mandatory 
minimum of 

3 abnormal shall 

be selected from 
3.4.0 to 3.4.14 

inclusive. 
3.4.0 Motor (v prípade potreby vrtuľa) 

 Engine (if necessary propeller) 
P----> ----- ----> ---->    

3.4.1 Pretlakový systém a klimatizácia 

               Pressurisation and air-conditioning 
P----> ----> ----> ---->    
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Manévre/Postupy 

Manoeuvres/Procedures 

    Podpis 

inštruktora po 
skončení výcviku 

Instructor initials 

when training 
completed 

Skúška v 

Chkd. in 
Podpis 

examinátora po 
skončení skúšky 

Examiner initials 

when test 
completed 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

3.4.2 Pitot-statický systém                

               Pitot/static system 
P----> ----> ----> ---->    

3.4.3 Palivová sústava 
               Fuel system 

P----> ----> ----> ---->    

3.4.4 Elektrická sústava 

               Electrical system 
P----> ----> ----> ---->    

3.4.5 Hydraulická sústava  
              Hydraulic system 

P----> ----> ----- ---->    

3.4.6 Sústava kontroly letu a vyváženia     

               Flight control and Trim-system 
P----> ----> ----> ---->    

3.4.7 Systém ochrany pred námrazou/odstraňovania 
               námrazy, Systém ohrievania čelných skiel 

 Anti-icing/de-icing system, Glare shield heating 

P----> ----> ----> ---->    

3.4.8 Autopilot/letový povelový prístroj 

              Autopilot/Flight director 

P----> ----> ----> ---->  

M 

(Iba jedno 

pilotné) 

(single 
pilot Only) 

 

3.4.9 Zariadenia výstrahy pred pádom a predchádzania 

 pádu a zariadenia na zvyšovanie stability 
 Stall warning devices or stall avoidance devices, 

 and stability augmentation devices 

P----> ----> ----> ---->    

3.4.10 Výstražný systém na blízkosť terénu, poveternostný 

 radar, rádiový výškomer, odpovedač 
 Ground proximity warning system, weather radar, 

 radio altimeter, transponder 

 P---> ----> ---->    

3.4.11 Rádiá, navigačné zariadenia, prístroje, systém 
 riadenia letu 

 Radios, navigation equipment, instruments, flight 

 management system 

P----> ----> ----> ---->    

3.4.12 Podvozok a brzda 

  Landing gear and brake 
P----> ----> ----> ---->    

3.4.13 Sústava nábežných a vztlakových klapiek  

 Slat and flap system 
P----> ----> ----> ---->    

3.4.14 Pomocná pohonná jednotka  
 Auxiliary power unit 

P----> ----> ----> ---->    

Zámerne vynechané/Intentionally left blank        

3.6 Abnormálne a núdzové postupy:                   

Abnormal and emergency procedures: 

   

     M 

Povinné minimum 

3 prvkov sa 
vyberie z oddielov 

3.6.1 až 3.6.9 

vrátane 
A mandatory 

minimum of three 
items shall be 

selected from 3.6.1 

to 3.6.9 inclusive. 
3.6.1 Požiarny výcvik, napr. požiar motora, APU, kabíny, 
 nákladného priestoru, letovej paluby, krídla 

 a elektrickej sústavy, vrátane evakuácie. 

  Fire drills, e.g. engine, APU, cabin, cargo 
 compartment, flight deck, wing and electrical fires 

 including evacuation. 

 P---> ----> ---->    

3.6.2 Kontrola a odstránenie dymu 
 Smoke control and removal 

 P---> ----> ---->    

3.6.3 Poruchy motora, zastavenie  a opätovné spustenie v 

 bezpečnej výške 

 Engine failures, shut-down and restart at a safe 
 height 

 P---> ----> ---->    

3.6.4 Vypúšťanie paliva (simulované) 

 Fuel dumping (simulated) 
 P---> ----> ---->    

3.6.5 Strih vetra pri vzlete/pristávaní 
 Wind shear at take-off/landing   P X  

Iba FFS 

FFS Only  

3.6.6 Simulovaný pokles tlaku v kabíne/núdzové klesanie 

  Simulated cabin pressure failure/emergency descent 
  P---> ---->    
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Manévre/Postupy 

Manoeuvres/Procedures 

    Podpis 

inštruktora po 
skončení výcviku 

Instructor initials 

when training 
completed 

Skúška v 

Chkd. in 
Podpis 

examinátora po 
skončení skúšky 

Examiner initials 

when test 
completed 

OTD FTD FFS A 
FFS 

A 

3.6.7 Nespôsobilosť člena letovej posádky  

 Incapacitation of flight crew member 
 P---> ----> ---->    

3.6.8 Ďalšie núdzové postupy, ako sú uvedené v príslušnej 
 letovej príručke letúna 

  Other emergency procedures as outlined in the 

 appropriate Aeroplane Flight Manual 

 P---> ----> ---->    

3.6.9 Aktivácia systému ACAS  

 ACAS event 

P----> ----> ---- > 

Nesmie 

sa 

použiť 
lietadlo 

An 

aircraft 
may not 

be used 

 

Iba FFS 

FFS Only 
 

 

3.7 Ostré zátačky s náklonom 45°, 180° až 360°  doľava 

 a doprava 
  Steep turns with 45° bank, 180° to 360° left and 

 right 

 P---> ----> ---->    

3.8 Skoré spozorovanie a opatrenia proti blížiacemu sa 
 priblíženiu k pádovej rýchlosti (až po aktiváciu 

 pádového varovného zariadenia) vo vzletovej 

 konfigurácii (klapky vo vzletovej polohe), v 
 konfigurácii cestovného letu a v pristávacej 

 konfigurácii (klapky v pristávacej polohe, podvozok 

 vysunutý). 
  Early recognition and counter measures on 

 approaching stall (up to activation of stall warning 

 device) in take-off configuration (flaps in take-off 
 position), in cruising flight configuration and in 

 landing configuration (flaps in landing position, 

 gear extended) 

  P---> ---->    

3.8.1 Vyrovnanie plného pádu alebo po aktivácii 

 pádového varovného zariadenia v konfigurácii 

 stúpania, cestovného letu a priblíženia 
 Recovery from full stall or after activation of stall 

 warning device in climb, cruise and approach 

 configuration 

  P X    

3.9 Postupy letu podľa prístrojov  

 Instrument flight procedures 
       

3.9.1* Dodržiavanie odletovej a príletovej trasy a pokynov 

 ATC 
  Adherence to departure and arrival routes and ATC 

 instructions 

 P---> ----> ---->  M  

3.9.2* Vyčkávacie postupy  
 Holding procedures 

 P---> ----> ---->    

3.9.3* Presné priblíženia na výšku rozhodnutia (DH) nie 

 menej ako 60 m (200 stôp)  
 Precision approaches down to a a decision height 

 (DH) not less than 60 m (200 ft) 

       

3.9.3.1* ručne, bez letového povelového prístroja 

  manually, without flight director 

  P---> ---->  

M (iba 

praktická 
skúška) 

(skill test 

only) 

 

3.9.3.2* ručne s letovým povelovým prístrojom 

 manually, with flight director 
  P---> ---->    

3.9.3.3* s autopilotom 

  with autopilot 
  P---> ---->    
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3.9.3.4 *ručne, so simuláciou nefunkčnosti jedného motora; 

 porucha motora sa musí simulovať počas 
 záverečného priblíženia pred preletom vonkajšieho 

 návestidla (OM) až po dotyk alebo počas celého 

 postupu nevydareného priblíženia. 
 V letúnoch, ktoré nemajú osvedčenie na kategóriu 

 dopravných (JAR/FAR 25) alebo civilných 

 prepravných (commuter) letúnov (SFAR 23) sa 
 priblíženie so simulovanou poruchou motora a  

 opakovanie okruhu vykonáva v spojení s nie- 

 presným  prístrojovým priblížením, ako je opísané 
 v oddiele  3.9.4. Opakovanie okruhu sa začne po 

 dosiahnutí bezpečnej výšky nad prekážkami 

 (OCH/A), najneskôr však pri dosiahnutí 

 minimálnej výšky/nadmorskej výšky (MDH/A) 

 klesania 500 stôp nad koncom vzletovej a 

 pristávacej dráhy. V letúnoch, ktoré majú podobnú 
 výkonnosť ako letúny dopravnej kategórie,  čo sa 

 týka  vzletovej hmotnosti a hustotnej výšky, 

 inštruktor môže simulovať poruchu motora v súlade 
 s oddielom 3.9.3.4. 

 * manually, with one engine simulated inoperative; 

 engine failure has to be simulated during final 
 approach before passing the outer marker (OM) 

 until touchdown or through the complete missed 

 approach procedure 
 In aeroplanes which are not certificated as transport 

 category aeroplanes (JAR/FAR 25) or as commuter 

 category aeroplanes (SFAR 23) the approach with 
 simulated engine failure and the ensuing go-around 

 shall be initiated in conjunction with the non-

 precision approach as described in 3.9.4. The go-
 around shall be initiated when reaching the 

 published obstacle clearance height (OCH/A), 

 however, not later than reaching  a minimum 
 descent height/altitude (MDH/A) of 500 ft above 

 runway threshold elevation. In aeroplanes having 

 the same performance as a transport category 
 aeroplane  regarding take-off mass and density 

 altitude, the instructor may simulate the engine 

 failure in accordance with 3.9.3.4.   

 

 P---> ---->  M  

 

      

3.9.4*  Nie-presné prístrojové priblíženie na (MDH/A)                                                                       

  Non-precision approach down to the MDH/A 
  

P*---> ---->  M  

3.9.5 Priblíženie okruhom za týchto podmienok:        
 (a)* priblíženie na schválenú minimálnu výšku 

 priblíženia okruhom na danom letisku v súlade s 

 miestnymi zariadeniami na prístrojové priblíženie v 
 simulovaných podmienkach letu podľa prístrojov;     

 a potom:   

  (b) priblíženie okruhom na ďalšiu vzletovú 
 a pristávaciu dráhu s minimálne  90° od osi 

 záverečného priblíženia v bode a), na 

 schválenú minimálnu výšku priblíženia okruhom.     
 Poznámka: Ak nie sú prvky v písmenách a) a b) 

 možné z dôvodov  ATC, môže sa vykonať 

 simulovaný okruh za nízkej viditeľnosti. 
 Circling approach under following conditions: 

  (a)*  approach to the authorised minimum circling 

  approach altitude at the aerodrome in question in 
  accordance with the local instrument approach 

  facilities in simulated instrument flight conditions; 

  followed by: 
  (b)circling approach to another runway at least 90° 

  off centreline from final approach used in item a), at 

  the authorised minimum circling approach altitude; 
  Remark: if (a) and (b) are not possible due to ATC 

  reasons a simulated low visibility pattern may be 

  performed          

  P*---> ---->    
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ODDIEL 4 

SECTION 4 

4             Postupy pri nevydarenom priblížení 

  Missed Approach Procedures 
4.1 Opakovanie okruhu so všetkými motormi* po 

 priblížení ILS pri dosiahnutí výšky rozhodnutia.                                        
      Go-around with all engines operating* after an ILS 

 approach on reaching decision height. 

  

P*---> ---->   

 

4.2 Ďalšie postupy nevydareného priblíženia         
   Other missed approach 

  P*---> ---->    

4.3* Ručné opakovanie okruhu so simulovanou

 nefunkčnosťou kritickej pohonnej jednotky po 

 prístrojovom priblížení, pri dosiahnutí DH, MDH, 

 alebo MAP                                         

              Manual go-around with the critical engine 

 simulated inoperative after an instrument 
 approach on reaching DH, MDH or MAPt 

  

P*---> ---->  M 

 

4.4 Vykonanie prerušeného pristátia vo výške 15 m (50 

 stôp) nad prahom vzletovej a pristávacej dráhy a 
 opakovanie okruhu.                          

          Rejected landing at 15 m (50 ft) above runway 

 threshold and go-around 

  

P---> ---->   

 

ODDIEL 5 

SECTION 5 

5 Pristátia  

 Landings 
5.1 Normálne pristátia* aj po priblížení ILS s 

 prechodom na let za viditeľnosti pri dosiahnutí DH. 

  Normal landings* also after an ILS approach with 
 transition to visual flight on reaching DH. 

  P     

5.2 Pristátie so simulovaným zablokovaním 

 horizontálneho stabilizátora v ľubovoľnej polohe 
 mimo vyváženia letúna.  

 Landing with simulated jammed horizontal stabiliser 

 in any out-of-trim position. 

 

  P--->   Na toto 

cvičenie 
sa 

nesmie 

použiť 
lietadlo 

An 

aircraft 
may not 

be used 

for this 
exercise 

   

5.3 Pristátia s bočným vetrom  (ak je to možné, použiť 

 lietadlo)  
 Cross wind landings (a/c, if practicable) 

  
P---> ---->   

 

5.4 Letiskový okruh  a pristátie bez vysunutých alebo s 

 čiastočne vysunutými vztlakovými a nábežnými 

 klapkami 
 Traffic pattern and landing without extended or with 

 partly extended flaps and slats 

  

P---> ---->   

 

5.5 Pristátie so simulovanou  nefukčnosťou kritickej 
 pohonnej jednotky  

 Landing with critical engine simulated inoperative 

  
P---> ---->  M 

 

5.6 Pristátie s nefunkčnosťou dvoch motorov: 

 Landing with two engines inoperative: 
 - letúny s 3 motormi:  stredný motor  a jeden z 

 bočných motorov, ak je to možné na základe údajov 

 AFM 
 - letúny so 4 motormi: 2 motory na jednej strane. 

 - aeroplanes with 3 engines: the centre engine and 

 1 outboard engine as far as practicable according 
 to data of the AFM. 

 - Aeroplanes with 4 engines, 2 engines at one side. 

  

P X  

M 

Iba FFS 
(iba 

praktická 

skúška) 
FFS 

only 

(skill test 
only) 
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Všeobecné poznámky: 

General remarks: 

Osobitné požiadavky na rozšírenie typovej kvalifikačnej kategórie na prístrojové priblíženie do výšky rozhodnutia menej ako 200 stôp (60 m) t.j. 

na prevádzka CAT II/III.  

Special requirements for extension of a type rating for instrument approaches down to a decision height of less than 200 feet (60 m), i.e. Cat II/III 
operations. 

ODDIEL 6 

SECTION 6 

 Dodatočné schválenie typovej kvalifikačnej kategórie  
na prístrojové priblíženie do výšky rozhodnutia  

menej ako 60 m (200 stôp) (CAT II / III) 

  Additional authorisation on a type rating for 
instrument approaches down to a decision height of 

less than 60 m (200 ft) (CAT II/III) 

  Nasledujúce manévre a postupy sú minimálnymi 
výcvikovými požiadavkami na povolenie 

prístrojového priblíženia do DH menej ako 60 m (200 

stôp). Pri nasledujúcich prístrojových priblíženiach a 
postupoch nevydareného priblíženia sa použije všetko 

vybavenie letúna požadované pre typovú kvalifikačnú 

kategóriu na prístrojové priblíženie do DH menej ako 
60 m (200 stôp).  

   The following manoeuvres and procedures are the 

minimum training requirements to permit instrument 
approaches down to a DH of less than 60 m (200 ft). 

During the following instrument approaches and 

missed approach procedures all aeroplane equipment 
required for type certification of instrument 

approaches down to a DH of less than 60 m (200 ft) 

shall be used. 

   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

   

6.1* Vykonanie prerušeného vzletu za minimálnej 

 povolenej dohľadnosti (RVR)  
  Rejected take-off at minimum authorised RVR. 

  

P*---> 

---->X 

Na toto 
cvičenie 

sa 

nesmie 
použiť 

lietadlo 

An 
aircraft 

may not 

be used 
for this 

exercise 

 M* 

 

6.2* Priblíženia ILS:  
 ILS Approaches: 

  v podmienkach simulovaného letu podľa prístrojov 

dosiahnutie príslušnej úrovne  DH, s použitím 

letového navádzacieho systému. Dodržiavajú  sa 

štandardné postupy koordinácie  posádky (spoločné 

plnenie úloh, postupy hlásenia, vzájomná kontrola, 
výmena informácií a podpora).  

   in simulated instrument flight conditions down to 

the applicable DH, using flight guidance system. 
Standard procedures of crew co-ordination (task 

sharing, call out procedures, mutual surveillance, 

information exchange and support) shall be 
observed. 

 

 
 

P----> 
 

----> 
 

 
M 
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6.3* Opakovanie okruhu:  

 Go-around: 
  po priblíženiach opísaných v oddiele 6.2 pri 

dosiahnutí DH.  

  Výcvik zahŕňa aj opakovanie okruhu v dôsledku 
(simulovanej) nedostatočnej dohľadnosti (RVR), 

strihu vetra, nadmernej odchýlky letúna od hraníc 

priblíženia pre úspešné priblíženie a poruchy 
pozemného/palubného zariadenia pred dosiahnutím 

DH a opakovanie okruhu so simulovanou poruchou 

palubného zariadenia.  
   after approaches as indicated in 6.2 on reaching 

DH. 

  The training shall also include a go-around due to 

(simulated) insufficient RVR, wind shear, aeroplane 

deviation in excess of approach limits for a 

successful approach, and ground/airborne 
equipment failure prior to reaching DH and, go-

around with simulated airborne equipment failure. 

 

 P----> ---->  M* 

 

6.4* Pristátie (pristátia): 
  Landing(s): 
  za viditeľnosti od výšky DH po prístrojovom 

priblížení. V závislosti od konkrétneho letového 
navádzacieho systému sa vykoná automatické 

pristátie.   

  with visual reference established at DH following 
an instrument approach. Depending on the specific 

flight guidance system, an automatic landing shall 

be performed 

 

 P----> ---->  M 

 

POZNÁMKA:   Prevádzka CAT II/III bude prebiehať v súlade s príslušnými požiadavkami na leteckú prevádzku                                                
NOTE: CAT II/III operations shall be accomplished in accordance with the applicable air operations requirements. 

Prvky označené hviezdičkou (*) sa vykonávajú výlučne podľa prístrojov. Ak sa táto podmienka počas praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej 

spôsobilosti nesplní, typová kvalifikačná kategória sa obmedzí iba na VFR. 
The starred items (*) shall be flown solely by reference to instruments. If this condition is not met during the skill test or proficiency check, the type 

rating will be restricted to VFR only. 

P = Výcvik na funkciu veliaceho pilota alebo druhého pilota a pilota riadiaceho (PF) a pilota neriadiaceho letún (PNF) pre vydanie príslušnej 
typovej kvalifikačnej kategórie. 

P = Trained as PIC or Co-pilot and as PF and PNF for the issue of a type rating as applicable. 

X = Na toto cvičenie sa použijú letové simulátory, ak sú k dispozícii, inak sa použije lietadlo, ak je vhodné na daný manéver alebo postup. 
X = Simulators shall be used for this exercise, if available; otherwise an aircraft shall be used if appropriate for the manoeuvre or procedure. 

P# = Výcvik doplní prehliadka letúna pod dohľadom. 

P# = The training shall be complemented by supervised aeroplane inspection. 

Písmeno „M“ v stĺpci praktickej skúšky alebo preskúšania odbornej spôsobilosti označuje povinné vykonanie cvičenia. 

Where the letter „M“ appears in the skill test or proficiency check column this will indicate the mandatory exercise. 

Praktický výcvik sa vykonáva aspoň na výcvikovom zariadení úrovne označenej ako (P), alebo sa môže vykonávať na ľubovoľnom zariadení vyššej 

úrovne označenej šípkou (---->). 

The practical training shall be conducted at least at the training equipment level shown as (P), or may be conducted up to any higher equipment 
level shown by the arrow (---->). 

 


