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12.8 Platnosť a predĺženie typovej kvalifikačnej kategórie - vrtuľníky    

 
Platnosť 

FCL.740 (a) 1 rok (12 mesiacov) 

Požiadavky na predĺženie 

platnosti 

 

FCL.740.H (a)(1) a (2) 

Dodatok 9, písm. C 

1. V období troch mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dátumu uplynutia 

platnosti kvalifikačnej kategórie úspešne absolvuje preskúšanie odbornej 

spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 vo vrtuľníku príslušného typu alebo v 

FSTD, ktorý predstavuje vrtuľník príslušného typu, a  

 

2. počas platnosti kvalifikačnej kategórie absolvuje najmenej 2 hodiny letu vo 

funkcii pilota vrtuľníka príslušného typu. Dĺžka preskúšania odbornej 

spôsobilosti sa môže započítať do výšky dvoch hodín. 

Požiadavky na predĺženie 

platnosti 

SEP vrtuľníky 

FCL.740.H (a)(3) 

Dodatok 9, písm. C 

AMC1 FCL.740.H (a)(3) – 

pozri nasledujúcu tabuľku 

 

1. Ak sú žiadatelia držiteľmi viacerých typových kvalifikačných kategórií na 

jednomotorové piestové vrtuľníky, môžu dosiahnuť predĺženie platnosti 

všetkých príslušných typových kvalifikačných kategórií tak, že absolvujú 

preskúšanie odbornej spôsobilosti iba jednej z príslušných typových 

kvalifikačných kategórií, ktorých sú držiteľmi, za predpokladu, že počas 

platnosti kvalifikačných kategórií absolvujú najmenej 2 hodiny letu vo 

funkcii veliaceho pilota (PIC) na vrtuľníkoch iných typov.  

Pre zápočet pozri nasledujúcu tabuľku. 

 

2. Preskúšanie odbornej spôsobilosti absolvujú zakaždým na inom type 

vrtuľníka. 

Požiadavky na predĺženie 

platnosti 

viaceré SE turbínové 

s MTOM ≤ 3 125 kg 

 

FCL.740.H (4) 

AMC1 FCL.740.H. (a)(4) 

Dodatok 9, písm. C 

 

1. Ak sú žiadatelia držiteľmi viacerých typových kvalifikačných kategórií na 

jednomotorové turbínové vrtuľníky s najvyššou certifikovanou vzletovou 

hmotnosťou do 3 175 kg, môžu dosiahnuť predĺženie platnosti všetkých 

príslušných typových kvalifikačných kategórií tak, že absolvujú preskúšanie 

odbornej spôsobilosti iba jednej z príslušných typových kvalifikačných 

kategórií, ktorých sú držiteľmi, za predpokladu, že absolvujú:  

i) 300 hodín letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na vrtuľníkoch;  

ii) 15 hodín letu na vrtuľníku každého typu, na ktorý sú držiteľmi 

kvalifikačnej kategórie, a  

iii) najmenej 2 hodiny letu vo funkcii veliaceho pilota (PIC) na 

vrtuľníkoch všetkých ostatných typov počas platnosti 

kvalifikačných kategórií.  

 

2. Preskúšanie odbornej spôsobilosti absolvujú zakaždým na inom type 

vrtuľníka. 

Požiadavky na predĺženie 

platnosti 

FCL.740.H (5) 

Pilot, ktorý úspešne absolvuje praktickú skúšku na vydanie doplnkovej typovej 

kvalifikačnej kategórie, dosiahne predĺženie platnosti príslušných typových 

kvalifikačných kategórií v spoločných skupinách v súlade s FCL.740.H body 3 

a 4. 

Požiadavky na predĺženie 

platnosti IR(H) 

FCL.740.H (5) a (6) 

Predĺženie platnosti prístrojovej kvalifikačnej kategórie IR(H), ak je pilot jej 

držiteľom, sa môže spojiť s preskúšaním odbornej spôsobilosti pre typovú 

kvalifikačnú kategóriu. 

Praktická skúška Dodatok 9 k Časti FCL, písm. C. 

Dokumentácia  Protokol z praktickej skúšky. 

 V prípade, že preskúšanie je vykonané v zahraničí, potrebné doložiť: 

o preukaz spôsobilosti examinátora (kópia) 

o certifikát examinátora (kópia) 

o platné osvedčenie simulátora, ak bol použitý simulátor (kópia) 

o Examinátor musí absolvovať inštruktáž na leteckom úrade 

a informovať letecký úrad o plánovanom preskúšaní 

Zápis v PS 

FCL.700 

GM1 FCL.710 

 Príslušná kvalifikačná kategória na triedu alebo typová kvalifikačná 

kategória. 

 


