
Postup pre prevod národných kvalifikačných kategórií na leteckú akrobaciu, 

vlečenie vetroňa/predmetu a lietanie s vetroňmi v oblačnosti 

 

Dopravný úrad informuje žiadateľov, o postupe v zmysle Prevodovej správy na prevod 

národných kvalifikačných kategórií na kvalifikačné kategórie v súlade s nariadením Komisie  

(EÚ) č. 1178/2011 spracovanej v spolupráci s Slovenským národným aeroklubom. 

Prevod doplnkových kvalifikačných kategórií sa začína dňom 17. júl 2019.   

 

 

Požiadavky: 

Žiadatelia o prevod národnej kvalifikačnej kategórie na: 

- leteckú akrobaciu,  

- vlečenie vetroňa  

- lietanie s vetroňmi v oblačnosti  

 

doručia na Dopravný úrad: 

- žiadosť F081 (originál, podpísaný); link  

- správny poplatok vo výške 20€ za každú kvalifikačnú kategóriu. Postup na uhradenie 
správneho poplatku je uvedený na webovej stránke Dopravného úradu. link  

- zápisník letov s potvrdenou národnou kvalifikačnou kategóriou od SNA 
(examinátorom overená kópia alebo kópia a originál k nahliadnutiu); 

- platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti (examinátorom overená kópia alebo kópia 
a originál k nahliadnutiu); 

- pôvodný preukaz spôsobilosti (najneskôr pri prevzatí nového preukazu spôsobilosti). 

 

Po kontrole a overení všetkých dokumentov Dopravný úrad vydá nový preukaz spôsobilosti so 

zapísanou kvalifikačnou kategóriou. 

 

Poznámky: 

Zápis kvalifikačnej kategórie v súlade s Nariadením (EÚ) č. 1178/2011 je možné iba pre 

držiteľov preukazov spôsobilosti vydaných v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1178/2011.  

Držitelia národných preukazov spôsobilosti pilotov vetroňov, musia spolu so žiadosťou o zápis 

kvalifikačnej kategórie požiadať zároveň o prevod preukazu spôsobilosti. Postup na prevod 

preukazu sa nachádza na webovej stránke Dopravného úradu. link 



 

Zápisom kvalifikačnej kategórie do preukazu spôsobilosti nie sú ovplyvnené požiadavky na 

nedávnu prax v zmysle: 

 FCL.805 (e) – Vlečenie vetroňa/predmetu - Na uplatnenie oprávnenia tejto 

kvalifikačnej kategórie musí držiteľ kvalifikačnej kategórie na vlečenie vetroňa alebo 

na vlečenie predmetu vykonať v priebehu uplynulých 24 mesiacov najmenej 5 vlečení. 

 

 FCL.830 (d) – Lietanie s vetroňmi v oblačnosti - Držitelia kvalifikačnej kategórie pre lety 

v oblačnosti môžu uplatňovať svoje oprávnenia len vtedy, ak za posledných 24 

mesiacov absolvovali aspoň jednu hodinu letu alebo päť letov vo funkcii veliaceho 

pilota uplatňujúceho oprávnenia vyplývajúce z kvalifikačnej kategórie pre lety 

v oblačnosti vo vetroni alebo v motorovom vetroni, s výnimkou turistických 

motorových klzákov. 

 

 

 

 


