
   
   

 

 

 

 

 

 




DÚ/F146-B/v2/OLLP 

LETOVÉ  SKÚSENOSTI POŽADOVANÉ NA VYDANIE ATPL(A) PODĽA ČASTI FCL 

ČASŤ A (Vyplní žiadateľ/-ka) 

1. OSOBNÉ ÚDAJE 

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

Dátum narodenia .........../............/................  Druh a číslo preukazu spôsobilosti ..................................................................... 

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

Telefón/mobil* .................../........................................     E-mail* ............................................................................................ 

* Nie je povinné. 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE DOTKNUTEJ OSOBY 

........................................................................ (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 vydania ATPL(A) podľa Časti FCL 

a vedenia evidencie leteckého personálu v rozsahu uvedených osobných údajov a priložených dokumentov (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.   

V................................................. dňa.................... ..............................  podpis dotknutej osoby.......................................................... 

ČASŤ B (Vyplní Dopravný úrad) 

Požiadavky podľa FCL.510.A písm. (b) a (c) Požadovaný nálet 
Nálet pilota - kontrola 

zápisníka letov pilota1 

Požadovaná prax na letúnoch.             FCL.510.A písm. (b)  

Celkový nálet hodín na letúnoch                        min. 1500 hod.  

         z toho celkový nálet hodín na FFS  max. 100 hod.  

                       z toho celkový nálet hodín na FNPT max. 25 hod.  

 

Potrebné splniť jednu z podmienok:       FCL.510.A písm. (b)(2) 

 nálet ako veliaci pilot pod dohľadom (PICUS) alebo  min. 500 hod.  

 nálet vo funkcii veliaceho pilota (PIC) alebo min. 250 hod.  

 min. 70 hod. ako PIC, zvyšok času do 250 hod. ako 

PICUS 

min. 250 hod. a z toho min 

70 hod. ako PIC 

 

 

Prelety  

FCL.510.A písm. (b)(3) 

min. 200 hod., z toho min. 

100 hod. ako PIC alebo 

PICUS 

 

 

Prístrojový čas                   FCL.510.A písm. (b)(4) min. 75 hod.  

z toho prístrojový pozemný čas max. 30 hod.  

 

Započítavanie pre držiteľov preukazu spôsobilosti inej kategórie lietadiel. FCL.510.A písm. (c) 

TMG alebo vetrone max. 30 hod.  

vrtuľníky 
50%  požiadaviek 

FCL.510.A písm. (b) 

 

Držiteľ preukazu spôsobilosti palubného technika FCL.510.A písm. (c)(2)  
 

Dátum  
Meno, priezvisko a podpis 

overujúcej osoby 
 

1 Priložiť kópiu zápisníka letov. 


