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Postup na vykonávanie kurzov diaľkového vzdelávania v ATO  
 
 

1. Úvod 

1.1 Dopravný úrad (ďalej len „DU“) vydáva túto informáciu pre schválené výcvikové organizácie 

(ďalej len „ATO“), ktoré žiadajú o schválenie poskytovať výcvik v schválených kurzoch 

diaľkového vzdelávania (ďalej len „DV“) v zmysle požiadaviek ustanovení  ORA.ATO.300, 

ORA.ATO.305, ORA.ATO.310. 
 

2. Obsah 

 

(a) Kurzy DV nebudú schválené Dopravným úradom pre kurzy na získanie PPL, LAPL, SPL, 

BPL, pre žiadateľov, ktorí nie sú držiteľmi preukazu spôsobilosti pre inú kategóriu lietadiel.   

(b) DU schváli výcvikový program  na vykonávanie modulových výcvikových kurzov s využitím 

DV na tieto typy výcvikov (ORA.ATO.300):  

1) kurzy teoretickej výučby pre modulové kurzy;  

2) kurzy dodatočnej teoretickej výučby na získanie triednej kvalifikačnej kategórie alebo   

typovej kvalifikačnej kategórie; 

3) kurzy teoretickej výučby na získanie PS pre držiteľov PS na inú kategóriu lietadiel; 

4) kurzy schválenej predbežnej teoretickej výučby pre prvú typovú kvalifikáciu na viacmotorové 

vrtuľníky; 

3. Požiadavky na vykonávanie kurzov DV 

 

(a) ATO musia mať k dispozícii vypracované metódy/postupy na prezentáciu materiálov 

používaných v kurze. Inými slovami  v ATO by mali byť k dispozícii pre študentov výučbové 

materiály ako knihy, prezentácie formou CBT (computer – based training), názorné pomôcky 

a iné vhodné výučbové materiály. Výučbový materiál by mal byť v jazyku v akom sa vedie 

výučba na učebni a skúšky na DU. 

 

(b) Aby ATO mohla posúdiť, že študenti robia dostatočný akademický pokrok a spĺňajú časové 

obmedzenia stanovené v Časti FCL na plnenie modulových kurzov,  ATO musí viesť 

podrobné a prehľadné záznamy o prebiehajúcom výcviku pre každého študenta osobitne. 

 

(c) V zmysle AMC1 ORA.ATO.300, ATO pri tvorbe a plánovaní DV modulových kurzov musí 

zapracovať do svojich príručiek a postupov nasledovné zásady:  

 

1) študent by mal stráviť samostatnou výučbou aspoň 15 hodín za týždeň (za 7 dní); 

2) v príručke na kurz DV má byť vyznačený obsah výučby po jednotlivých týždňoch; 

3) v príručke na kurz DV má byť vyznačená skladba a postupnosť výučby jednotlivých tém; 

4) študent vykoná samostatne test  pokroku (postupový test) z každého predmetu po 

každých 15 hodinách výučby. Tento test musí byť predložený ATO na posúdenie.  

Ďalšie testy pokroku formou samohodnotenia by mali byť vykonané študentom 

v intervaloch  5 -10 hodín výučby; 

 



 

5) ATO vypracuje postup a stanoví kritériá na to či študent splnil príslušné časti kurzu 

a dosiahol úrovne vedomostí, ktoré sú predpokladom na úspešné vykonanie teoretickej 

skúšky na Dopravnom úrade. Uvedené posúdi na základe záznamov o postupových 

testoch HT, alebo CTKI;   

6) ak ATO poskytuje DV pomocou internetu, inštruktori (TKI) by mali sledovať pokrok 

študentov prijateľným spôsobom tak, aby bola vylúčená možnosť podvádzania. TKI by 

mali v pravidelných intervaloch kontrolovať frekvenciu samo –štúdia študenta a počet 

a výsledky samo - testovania. Na základe uvedeného by mal HT/CTKI stanoviť ďalší 

postup štúdia ak je potrebné v prípade neuspokojivých výsledkov študenta; 

7) dopravný úrad odporúča ATO, aby záverečné testovanie z každého predmetu kurzu bolo 

vykonané v sídle ATO, alebo v iných vhodných priestoroch a to pod dohľadom TKI, 

alebo HT. O vykonanom preskúšaní by sa mal spracovať/vytlačiť písomný záznam 

a potvrdiť svojim podpisom by ho mal dohliadajúci inštruktor ATO; 

8) ATO vypracuje a dohodne so študentmi vhodné termíny na konzultáciu, napríklad 

pravidelný kontakt formou telefónu, e-mailom, videokonferenciou a iné;  

   

4. Výučba v triede (ORA.ATO.305) 

(a)   výučba v triede ako prvok DV musí byť zaradený do všetkých predmetov kurzu DV; 

(b)  čas strávený  skutočnou výučbou v triede musí predstavovať najmenej 10 % celkového  

trvania kurzu;  

(c)   výučba v triede v kurze DV by mala prebiehať v hlavnom mieste podnikania ATO, alebo v 

inom vhodnom zariadení prijateľnom aj pre Dopravný úrad;  

 

5. Inštruktori (ORA.ATO.310) 

Všetci inštruktori musia byť preukázateľne oboznámení s požiadavkami a postupmi programu 

kurzu diaľkového vzdelávania, ktoré sú opísané vo výcvikovej príručke kurzu DV. 

 

6. Študenti DV 

Študenti musia byť preukázateľne oboznámení s postupmi a požiadavkami kurzu DV ešte pred 

začatím kurzu. Uvedená požiadavka musí byť uvedená vo výcvikovej príručke pre konkrétny 

kurz DV. Študent písomne potvrdí, že bol prijateľným spôsobom oboznámený s podmienkami 

kurzu. 

 

7. Zrušovacie konanie:   N/A 

 


