
Zmeny v implementácii nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 

Dopravný úrad týmto informuje leteckú verejnosť, že dňa 8.4.2015  nadobúda účinnosť nariadenie 

Komisie (EÚ) č. 2015/445, ktoré dopĺňa nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178//2011, ktorým sa ustanovujú 

technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1039 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/445 prináša niekoľko zmien aj z oblasti uplatňovania nariadenia 

Komisie (EÚ) č. 1178//2011 a zároveň umožňuje členským štátom neuplatňovať niektoré články tohto 

nariadenia k dátumu 8. apríl 2015. Slovenská republika využila túto možnosť a oznámila Európskej 

Komisii a Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva (EASA), odkedy bude jednotlivé ustanovenia 

nariadenia 1178/2011 uplatňovať. 

Výcvikovým organizáciám, ktoré spĺňajú požiadavky spoločných leteckých predpisov, sa umožní 
poskytovať výcvik na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota (PPL) podľa časti FCL, na 
získanie súvisiacich kvalifikácií zahrnutých v registrácii a na získanie preukazu spôsobilosti pilota 
ľahkých lietadiel (LAPL) do 8. apríla 2018 bez toho, aby museli splniť ustanovenia prílohy VI a VII, za 
predpokladu, že boli registrované pred 8. aprílom 2015.  

(článok 10a, odsek 3) 

 

Od 8. apríla 2015 sa budú uplatňovať tieto ustanovenia prílohy I:  

a) ustanovenia týkajúce sa preukazov spôsobilosti pilotov lietadiel so vztlakovými motormi 
a vzducholodí;  
b) ustanovenia bodu FCL.820 (kvalifikačná kat. na letové skúšky); 
c) v prípade vrtuľníkov ustanovenia oddielu 8 podčasti J (osobitné požiadavky na MCCI); 
d) ustanovenia oddielu 11 podčasti J (osobitné požiadavky na inštruktora letových skúšok), 
e) ustanovenia podčasti B  - LAPL(A), LAPL(H). 
 

Do 8. apríla 2018 sa v Slovenskej republike nebudú uplatňovať tieto ustanovenia prílohy I:  

a) ustanovenia týkajúce sa preukazov spôsobilosti pilotov vetroňov a balónov;  
b) ustanovenia podčasti B - LAPL(S), LAPL(B); 
c) ustanovenia bodov FCL.800 (kvalifikačná kategória na letovú akrobaciu), FCL.805 (kvalifikačná 

kategória na vlečenie vetroňa a vlečenie predmetu), FCL.815 (kvalifikačná kategória na lety v horách);  
d) ustanovenia oddielu 10 podčasti J (inštruktor letov v horách). 

(článok 12, odsek 2) 

 

Do 8. apríla 2016 sa nebudú v Slovenskej republike uplatňovať ustanovenia tohto nariadenia v 
prípade pilotov, ktorí sú držiteľmi preukazu spôsobilosti a súvisiaceho osvedčenia zdravotného stavu 
vydaných treťou krajinou a ktorí sa podieľajú na neobchodnej prevádzke lietadiel uvedených v článku 
2 ods. 3 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 2018/1039. 

(článok 12, odsek 4) 

 

Zmeny ustanovení FCL.315.A, FCL.410.A  a FCL.725.A prílohy I sa uplatňujú od 8. apríla 2018.  

 

Až do 8. apríla 2018 sa nebudú v Slovenskej republike uplatňovať ustanovenia príloh VI a VII 
v prípade výcvikových organizácií, ktoré poskytujú výcvik iba na získanie vnútroštátneho preukazu, 
ktorý možno v súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 zmeniť na preukaz 
spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel (LAPL), preukaz spôsobilosti pilota vetroňov (SPL) alebo preukaz 
spôsobilosti pilota balónov (BPL) podľa časti FCL.   

 

Celé znenie nariadenia Komisie (EÚ) č. 20155/445 si môžete prečítať tu. 

Bratislava 28.09.2018 


