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ŽIADOSŤ O VYKONANIE SKÚŠKY Z TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ V SÚLADE 

S ČASŤOU 66 NA ZÍSKANIE PREUKAZU SPÔSOBILOSTI 

TECHNIK ÚDRŽBY LIETADIEL 
ČASŤ A (Vyplní žiadateľ/-ka) 

 

1. OSOBNÉ ÚDAJE 

 

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

 

Dátum narodenia ...../....../.................  Miesto narodenia ................................................................................................................... ......... 

 

Štát ........................................................................................   Štátna príslušnosť .... ................................................................................. 

 

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

 

................................................................................................................................................... PSČ ......................................................... 

 

Kontaktná adresa (ak je rozdielna).................................................................................................................... ............................................. 

 

................................................................................................................................................... PSČ ......................................................... 

  

Telefón(1) ............... / ...................................  Mobil(1)  ............... / .................................. E-mail(1) ............................................................... 

 
 (1) Nie je povinné.    

 
 

2. DRŽITEĽ PREUKAZOV SPÔSOBILOSTI VYDANÝCH DOPAVNÝM ÚRADOM ALEBO INÝM PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM 

Vydávajúci úrad  Druh preukazu  Číslo preukazu Kvalifikácie Platný  do 

     

     
 

 

3. KATEGÓRIE 

Označte kategóriu, pre ktorú požadujete vykonať skúšku (Označte (X) príslušné okienko/-a)) 

PRVÉ VYDANIE                                    ZAHRNUTIE INEJ KATEGÓRIE                                     ODSTRÁNENIE ZÁKLADNÝCH OBMEDZENÍ        

Kategórie A B1 B2 B3 C  

Letúny s turbínovými motormi                          

Letúny s piestovými motormi        

Vrtuľníky s turbínovými motormi        

Vrtuľníky s piestovými motormi       

Avionika       

Beztlakové letúny s piestovým motorom s max. 

vzletovou hmotnosťou 2 000 kg a menej             

  
   

 

Veľké lietadlo                                                                                                                                                                   

Lietadlo iné ako veľké lietadlo       

Držiteľ typových kvalifikácií: 

...................................................................................................................................................................................................................... 
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4. VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA/-KY 

Vyhlasujem, že sa proti mne neviedlo a nie je vedené trestné stíhanie alebo súdne konanie za činy, za ktoré možno uložiť alebo vysloviť 

trest zákazu činnosti v civilnom letectve. 

 

........................................................................................... (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 žiadosti o vykonanie 

skúšky z teoretických vedomostí v súlade s časťou 66 na získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel a evidencie leteckého 

personálu v rozsahu osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a priložených dokumentoch k nej (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. Zároveň týmto potvrdzujem, že som si vedomý/-á následkov, ktoré môže Dopravný úrad voči mne uplatniť, ak sa 

niektoré moje vyhlásenia alebo mnou predložené informácie preukážu ako nepravdivé. 

 

V …………………………………… Dňa ..…../...…../…….……. Podpis......................................................... 

 

 

ČASŤ B  (Vyplní Dopravný úrad  – odbor licencovania leteckého personálu) 

1. ZÁZNAMY ODBORU LICENCOVANIA LETECKÉHO PERSONÁLU 

Poplatok za skúšku (suma) 

........................................... 
Dátum zaplatenia  Spôsob platby 

 

Dátum 1. termínu  skúšky  Poznámky: 

Dátum ukončenia skúšky  

Dátum platnosti teoretickej skúšky  

Vydané kým (pracovník OLLP)  Dátum  Podpis  

 
 

2. ZÁZNAM O SKÚŠKE Z TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ 

Modul / Tematický celok 
Záznamy Dopravného úradu 

 
Dátum 

ukončenia 

skúšky 

Výsledok 

 (%) 
  

Dátum 

ukončenia 

skúšky 

Výsledok 

(%) 

1.  Matematika    10.  Letecká legislatíva    

2.   Fyzika    
11A, B,C Aerodynamika,         

konštrukcia  a systémy letúnov 

 

 
  

3.   Základy elektrotechniky    
12.  Aerodynamika, konštrukcia 

       a systémy vrtuľníkov 
   

4.   Základy elektroniky      
13.  Aerodynamika, konštrukcia 

       a systémy lietadiel 
   

5.   Digitálna technológia/     

      Elektronické prístr. vybavenie 
   14.  Pohon    

6.   Materiály a základné strojnícke 

súčiastky  
   15.  Turbínový motor    

7A, B  Postup údržby     16.  Piestový motor    

8.   Základy aerodynamiky     17A, B  Vrtuľa    

9A, B  Ľudské činitele    18.  Rezerva    

 

Poznámka:    K – Uznaný kredit na základe smernice Dopravného úradu  na internú realizáciu ustanovení  nariadenia (ES) č. 

 2042/2003 v platnom znení, časť  66 
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3. Záver odboru licencovania leteckého personálu 

Žiadateľ/-ka preukázal/-a splnenie požiadaviek časti 66 na vydanie preukazu spôsobilosti technik údržby lietadiel a 

môžu mu/jej byť priznané nasledujúce kategórie:  

 

Kategórie A B1 B2 B3  C 

Letúny s turbínovými motormi                         

Letúny s piestovými motormi       

Vrtuľníky s turbínovými motormi       

Vrtuľníky s piestovými motormi      

Avionika      

Beztlakové letúny s piestovým motorom 

s max. vzletovou hmotnosťou 2 000 kg  

a menej             

   

 

 

Veľké lietadlo                                                                                                                                                                     

Lietadlo iné ako veľké lietadlo                                                                                                                                           

 

 

Obmedzenia:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Poznámky: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:  …………………………...    …………………………………………………….. 

                     Podpis a pečiatka inšpektora OLLP 
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ČASŤ C (Záznamy registra leteckého personálu) 

Priezvisko, meno  

Preukaz spôsobilosti  

Číslo preukazu spôsobilosti  

Dátum vydania preukazu spôsobilosti  

Evidenčné číslo leteckého personálu civilného letectva  

Spracované v registri leteckého 

personálu dňa: 
 ...................................... 

Podpis a pečiatka pracovníka 

OLLP: 
...................................... 

 

Odovzdanie preukazu:  

   Osobne 

   Iná osoba (splnomocnenie) 

   Poštou 

                                          Meno a priezvisko: ............................................................................ 

 Číslo dokladu totožnosti (pri splnomocnení): ............................................................................ 

                                                                Dňa:  ............................................................................ 

                                                             Podpis: ...................................... 

 

Správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch uhradený dňa: ............................. 

vo výške .................. EUR kolkom   do pokladne         na účet     

 

Poznámky:.................................................................................................................... ........................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................................................... 

Žiadateľovi boli do preukazu spôsobilosti vpísané kvalifikácie uvedené v závere časti C. 

 

   

Prílohy: 

1. 1 x fotografia  (3 x 3,5 cm)        

2. Doklad o zaplatení poplatku za skúšky        

3. Potvrdenie o absolvovaní základného výcviku v organizácii schválenej podľa časti 147    

4. Osvedčenie o vykonaní skúšok z teoretických vedomostí v organizácii schválenej podľa časti 147  

5. Doklad o absolvovaní typového výcviku       

6. Kolok za vydanie preukazu spôsobilosti        

7. Iné: ........................................................................................................................ ... 

 

TERMÍNY SKÚŠOK 

Termíny skúšok sú publikované  na internetovej stránke www.nsat.sk. 

Na jednotlivé termíny skúšok sa prihláste zaslaním iba záväznej prihlášky, ktorá je súčasťou tejto žiadosti.  

Vyplnenú žiadosť a záväznú prihlášku na termín skúšky pošlite na 

adresu: 

Dopravný úrad 

Odbor licencovania leteckého personálu 

Letisko M. R. Štefánika 

823 05  BRATISLAVA 21 

Slovenská republika 

 

Kontakty: 

Odbor licencovania leteckého personálu 

 

tel.:                   + 421 2 4363 7007 

fax.:                  + 421 2 4342 0331 

e-mail:               personal@nsat.sk 

Internetová adresa:   www.nsat.sk 

 Označte podľa potreby 


