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Prenos výcviku z jednej ATO do druhej počas bežiaceho výcvikového kurzu. 
 

 
1. Úvod 

1.1 Táto informácia je postupom, ktorý  ATO má dodržať v prípade ak  

žiak- pilot, alebo pilot vo výcviku  žiada o pokračovanie vo výcviku v inej ATO. 

Vedúci výcvikov (HT) vykoná informovanie personálu a žiadateľov ATO a tomto 

postupe. 

 

2. Obsah  

2.1 Výcvik na získanie PPL, LAPL a príslušných kvalifikačných kategórií. 

 

Dopravný úrad bude akceptovať ak žiak- pilot, alebo pilot vo výcviku mieni pokračovať vo 

výcviku v začatom kurze v inej ATO  s dodržaním týchto podmienok: 

 

a) Nová ATO musí mať k dispozícii všetky relevantné záznamy o výcviku žiadateľa, vrátane 

výsledkov všetkých preskúšaní a testov. Tieto záznamy môžu byť aj vo forme kópií , musia 

však byť overené najvhodnejšie je, ak uvedené overí HT pôvodnej leteckej školy. 

Dôležité: Dopravný úrad neodporúča , aby výcvikovú dokumentáciu prenášal žiadateľ, 

z dôvodu možnej straty, alebo pozmeňovania záznamov.  

 

b) HT novej ATO overí a posúdi úroveň teoretického a letového výcviku žiadateľa. Úroveň 

letových schopností  žiadateľa overí HT, alebo ním poverený inštruktor počas kontrolného 

letu.  

 

HT novej školy udelí kredit na úlohy letového výcviku absolvované v pôvodnej ATO na lety 

absolvované s inštruktorom a  na lety vo funkcii PIC a na vykonanú teoretickú výučbu až po 

posúdení úrovne výcviku žiadateľa. 

  

Na základe uvedeného overenia a posúdenia HT stanoví rozdielový výcvik ako teoretických 

vedomostí, tak aj letového výcviku.  

Toto overovanie, uznanie predchádzajúceho výcviku a administratíva spojená s prechodom je 

výlučne v kompetencii ATO. 

Celkový nálet žiadateľa tým nie je dotknutý. 

 

c) Ak HT stanoví pre žiadateľa doplňujúci výcvik, ATO doručí odporučenie na tento výcvik   

Dopravnému úradu spolu s oznámením o začiatku výcviku v tejto organizácii.  Dopravný 

úrad  vydá potvrdenie o súhlase s postupom ATO. Dopravný úrad odporúča, aby ATO 

pokračovala vo výcviku až po doručení potvrdenia od Dopravného úradu. 

 

d) Žiadateľ nie je viazaný žiadnymi povinnosťami vo vzťahu k zmene ATO ktorá poskytne 

výcvik.  

 

 



 

2.2 Výcvik na získanie CPL a ATPL 

 

Žiadateľ,  ktorý chce počas výcvikového kurzu CPL/ATPL zmeniť organizáciu schválenú na 

výcvik, požiada Dopravný úrad o formálne posúdenie a schválenie  ďalších požadovaných 

hodín výcviku, ak je potrebné a ďalších kritérií. (Dodatok 3 k časti FCL(2)).  

Nastavenie podmienok pokračovania vo výcviku v novej ATO vykoná nová ATO. 

 

3. Zrušovacie konanie:   N/A 


