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PREUKAZY   SPÔSOBILOSTI   PILOTOV  

po implementácii nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení v Slovenskej republike 

 

Dopravný úrad upozorňuje leteckú verejnosť na zmeny, ktoré vyplývajú z implementácie 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické 

požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení (ďalej len 

„nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení“). 

I. EASA PREUKAZ SPÔSOBILOSTI  

1. Za „EASA preukaz spôsobilosti“ (Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (ďalej 

len "EASA")) sa považuje: 

a) preukaz spôsobilosti vydaný podľa nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, 

príloha I, časť  FCL (v preukaze je uvedené: „Vydaný v súlade s časťou FCL.“)  

alebo 

b) preukaz spôsobilosti vydaný v súlade s JAR-FCL (v preukaze je uvedené: „Vydaný 

v súlade s normami ICAO a JAR-FCL“). Tento preukaz nahradí Dopravný úrad na 

preukaz spôsobilosti podľa časti FCL najneskôr do 08. 04. 2018. 

2. Platnosť preukazu spôsobilosti podľa časti FCL nie je časovo obmedzená. 

3. Žiadna osoba nesmie byť súčasne držiteľom viac ako jedného preukazu spôsobilosti 

na kategóriu lietadla vydaného podľa časti FCL - FCL.015 c). 

4. Dopravný úrad upozorňuje všetkých držiteľov preukazov spôsobilosti, aby si 

v nariadení (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení overili rozsah oprávnení, ktoré im 

vyplývajú z preukazov spôsobilosti a kvalifikačných kategórií. Ide predovšetkým 

o inštruktorské kvalifikačné kategórie. 

5. Držitelia JAR-FCL alebo EASA preukazov spôsobilosti si môžu kvalifikačnú 

kategóriu SEP(L): 

a. predlžovať na EASA lietadlách alebo lietadlách, ktoré majú vydaný „Permit to 

Fly“ (Letové povolenie) EASA  

b. obnovovať na EASA lietadlách. 

Poznámka. Ak má lietadlo „Permit to Fly“ vydaný EASA, lietadlo sa môže použiť na 

predĺženie kvalifikačnej kategórie SEP(L), ale NIE na získanie alebo obnovu SEP(L) 

alebo PPL.  

Držiteľom, ktorí majú v preukaze spôsobilosti zapísané iné ako „EASA lietadlá“ 

(napr. JAK 40, TU-154, Mi8), bude vydaný národný preukaz spôsobilosti. Toto 

vykoná Dopravný úrad.  

  

6. Preukaz spôsobilosti podľa časti FCL je potrebný pilotom, ktorí lietajú na lietadlách 

špecifikovaných v prílohe II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)  

č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva 

a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica 

Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1692/2002 a smernica 2004/36/ES v platnom 
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znení (ďalej len „nariadenie (ES) č. 216/2008 v platnom znení“) v prípade, ak sa 

jedná: 

a) o lietadlá s historickým významom, lietadlá, ktoré boli v službách ozbrojených síl, 

alebo repliky týchto lietadiel a 

b) tieto lietadlá sa využívajú na obchodnú leteckú dopravu (doprava cestujúcich za 

úplatu, nákladu a pošty). 

 

II. NÁRODNÝ PREUKAZ SPÔSOBILOSTI 

1.  Národný preukaz spôsobilosti je preukaz spôsobilosti vydaný podľa štandardov ICAO 

(v preukaze spôsobilosti je uvedené: „Vydaný v súlade s normami ICAO“).  

2. Národný preukaz spôsobilosti môže držiteľ využívať iba na nie EASA lietadlách 

registrovaných v registri lietadiel Slovenskej republiky vo vzdušnom priestore 

Slovenskej republiky. 

III. VYDANIE PREUKAZU SPÔSOBILOSTI PODĽA ČASTI FCL DRŽITEĽOVI 

NÁRODNÉHO PREUKAZU SPÔSOBILOSTI 

1. Dopravný úrad vydá držiteľovi slovenského národného preukazu spôsobilosti preukaz 

spôsobilosti podľa časti FCL na základe zápočtu podľa požiadaviek prílohy II 

k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.  

2. Piloti, ktorí chcú lietať iba na iných ako EASA lietadlách,  môžu pokračovať v lietaní 

s ich národným preukazom spôsobilosti. Výnimkou sú prípady, keď sa tieto lietadlá sa 

využívajú na obchodnú leteckú dopravu (nariadenie (ES) č. 216/2008 v platnom znení, 

článok 4, ods. 5), vtedy sa požaduje preukaz spôsobilosti podľa časti FCL. 

Prevod národného preukazu spôsobilosti je potrebné vykonať do 08. 04. 2014.  

Po tomto dátume nebude môcť držiteľ národného preukazu spôsobilosti 

využívať tento preukaz na EASA lietadlách. 

 

IV. POUŽÍVANIE LIETADIEL NA VÝCVIK 

Organizácia schválená na výcvik môže pri výcvikoch využívať iba EASA certifikované 

lietadlá.   
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V. KATEGORIZÁCIA LIETADIEL PODĽA NARIADENIA (ES) Č. 216/2008 

V PLATNOM ZNENÍ  

 

Kategorizácia lietadiel, ktoré podliehajú pod pôsobnosť nariadenia (ES) č. 216/2008 

v platnom znení („EASA lietadlá“) a lietadiel, ktoré nepodliehajú pod pôsobnosť nariadenia 

(ES) č. 216/2008 v platnom znení („iné ako EASA lietadlá“)  je stanovená v článku 1 a v 

článku 4 tohto nariadenia.  

Poznámka: Za lietadlá, ktoré podliehajú pod pôsobnosť nariadenia (ES) č. 216/2008 

v platnom znení (ďalej „EASA lietadlá“) sa považujú všetky lietadlá, ktoré sú osvedčené 

v súlade s legislatívou Európskej únie (ďalej iba „EÚ“) s požiadavkou, aby mali 

organizáciou EASA vydané alebo uznané typové osvedčenie ,  napr.: Zlín 142, Zlín 43, 

Cessna 172. 

Vydané a uznané typové osvedčenia sú uvedené na http://easa.europa.eu/certification/product-

certification.php 

 Za lietadlá, ktoré nepodliehajú pod pôsobnosť nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom 

znení („iné ako EASA lietadlá“) sú lietadlá, ktoré sú uvedené v prílohe II nariadenia (ES) 

216/2008 v platnom znení (tzv. annex II lietadlá), nie sú predmetom EASA regulácie letovej 

spôsobilosti, ale sú pod dozorom jedného príslušného úradu podľa národných požiadaviek, 

napr. ultraľahké lietadlá, vírniky, amatérske stavby, atď. 

Článok 1   Rozsah pôsobnosti 

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na: 

a) vývoj, výrobu, údržbu a prevádzku výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky, 

ako aj na personál a organizácie, ktoré sa podieľajú na vývoji, výrobe a údržbe 

týchto výrobkov, súčastí a zariadení; 

b) personál a organizácie, ktoré sa podieľajú na prevádzke lietadla; 

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na: 

a) výrobky, súčasti, zariadenia, personál a organizácie uvedené v odseku 1 písm. a) a b) pri 

vykonávaní vojenských, colných, policajných, pátracích, záchranných, hasičských 

činností alebo služieb, činností alebo služieb pobrežnej stráže alebo podobných činností 

alebo služieb. Členské štáty sa zaväzujú zabezpečiť, aby sa pri takýchto činnostiach 

alebo službách podľa možnosti patrične zohľadnili ciele tohto nariadenia; ... 

 

Článok 4   Základné zásady a uplatniteľnosť 

1. Lietadlá vrátane každého nainštalovaného výrobku, súčasti a zariadenia, ktoré: 

a) vyvinula alebo vyrobila organizácia, nad ktorou agentúra alebo členský štát vykonáva  

bezpečnostný dohľad, alebo 

b) sú zaregistrované v členskom štáte, pokiaľ ich regulačný bezpečnostný dohľad nebol 

delegovaný na tretiu krajinu a nepoužíva ich prevádzkovateľ Spoločenstva, alebo  

c) sú zaregistrované v tretej krajine a používa ich prevádzkovateľ, pre ktorého členský štát 

zabezpečuje dohľad nad prevádzkou, alebo ich pri letoch do Spoločenstva, v rámci 

http://easa.europa.eu/certification/product-certification.php
http://easa.europa.eu/certification/product-certification.php
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neho alebo zo Spoločenstva využíva prevádzkovateľ založený alebo so sídlom v 

Spoločenstve, alebo 

d) sú zaregistrované v tretej krajine alebo v členskom štáte, ktorý delegoval svoj regulačný 

bezpečnostný dohľad na tretiu krajinu, a využíva ich prevádzkovateľ tretej krajiny pri 

letoch do Spoločenstva, v rámci neho alebo zo Spoločenstva, musia byť v súlade s 

týmto nariadením. 

2. Personál, ktorý sa podieľa na prevádzke lietadiel uvedených v odseku 1 písm. b), c) alebo 

d), musí dodržiavať ustanovenia tohto nariadenia. 

3……/ články 3, 3a, 3b a 3c riešia uplatniteľnosť pre prevádzku lietadiel, letiská a funkcie 

riadenia letovej prevádzky/ 

4. Odsek 1 sa neuplatňuje na lietadlá uvedené v prílohe II. 

5. Odseky 2 a 3 sa neuplatňujú na lietadlá uvedené v prílohe II s výnimkou lietadiel 

uvedených v prílohe II písm. a) bode ii) a písm. d) a h), ak sa tieto lietadlá využívajú na 

obchodnú leteckú dopravu. 

 

Článok 4 

Odsek 2 Vyžaduje sa, aby boli piloti licencovaní v súlade s týmto nariadením. 

Odsek 5. Piloti, ktorí lietajú na lietadlách špecifikovaných v prílohe II tohto nariadenia, 

nepotrebujú preukazy spôsobilosti podľa časti FCL, okrem prípadov uvedených v časti I. – 

EASA preukaz spôsobilosti, bod 6. 

 

PRÍLOHA II (Annex II) k nariadeniu (ES) č. 216/2008 v platnom znení 

Lietadlá uvedené v článku 4 ods. 4 

Článok 4 ods. 1, 2 a 3 sa neuplatňuje na lietadlá, ktoré patria do jednej alebo viacerých 

uvedených kategórií: 

a) historické lietadlá, ktoré spĺňajú tieto kritériá: 

i) jednoduché lietadlá, ktorých: 

— pôvodná konštrukcia bola vytvorená pred 1. 1. 1955 a 

— výroba bola zastavená pred 1. 1. 1975, 

alebo 

ii) lietadlá s jednoznačným historickým významom súvisiacim s: 

— účasťou na významnej historickej udalosti alebo 

— významným krokom vo vývoji letectva, alebo 

— významnou úlohou, ktorú zohrali v ozbrojených silách členského štátu; 

b) lietadlá konkrétne navrhnuté alebo upravené na výskumné, experimentálne alebo vedecké 

účely a pravdepodobne vyrábané vo veľmi obmedzených počtoch; 

c) lietadlá, z ktorých aspoň 51 % zostrojili amatéri alebo nezisková organizácia amatérov na 

svoje vlastné účely a bez akéhokoľvek obchodného zámeru; 

d) lietadlá, ktoré boli v službách ozbrojených síl, pokiaľ lietadlo nie je takého typu, pre ktorý 

agentúra prijala konštrukčnú normu; 

e) letúny, vrtuľníky a motorové padáky, ktoré nemajú viac ako dve miesta, s maximálnou 
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vzletovou hmotnosťou (MTOM) podľa záznamov členských štátov, ktorá nepresahuje: 

i) 300 kg pre jednomiestny pozemný letún/vrtuľník alebo 

ii) 450 kg pre dvojmiestny pozemný letún/vrtuľník, alebo 

iii) 330 kg pre jednomiestny obojživelný letún alebo jednomiestny plavákový 

letún/vrtuľník, alebo 

iv) 495 kg pre dvojmiestny obojživelný letún alebo dvojmiestny plavákový 

letún/vrtuľník za predpokladu, že pri prevádzke ako plavákový letún/vrtuľník a ako 

pozemný letún/vrtuľník neprekročí oba limity MTOM určené pre tieto lietadlá, 

v) 472,5 kg pre dvojmiestne pozemné lietadlo vybavené celkovým záchranným 

padákovým systémom namontovaným na trup lietadla, 

vi) 315 kg pre jednomiestne pozemné lietadlo vybavené úplným záchranným 

padákovým systémom namontovaným na trup lietadla,  

a pre lietadlá s kritickou rýchlosťou alebo najmenšou rýchlosťou ustáleného letu pri 

pristávacej konfigurácii nepresahujúcou 35 uzlov kalibrovanej rýchlosti letu (CAS); 

f) jednomiestne a dvojmiestne gyroplány s najvyššou prípustnou vzletovou hmotnosťou, 

ktorá nepresahuje 560 kg; 

g) vetrone s hmotnosťou prázdneho lietadla najviac 80 kg, ak ide o jednomiestne lietadlo, 

alebo 100 kg, ak ide o dvojmiestne lietadlo, vrátane lietadiel, ktorých vzlet/pristátie sa 

uskutočňuje prostredníctvom nôh posádky; 

h) repliky lietadiel, ktoré spĺňajú kritériá uvedené v písmene a) alebo d), ktorých 

konštrukčný návrh je podobný originálnemu lietadlu; 

i) bezpilotné lietadlá s prevádzkovou hmotnosťou najviac 150 kg; 

j) akékoľvek iné lietadlá s celkovou hmotnosťou prázdneho lietadla, vrátane paliva najviac 

70 kg. 

 

 


