
Oznam pre žiadateľov o vykonanie teoretických skúšok na získanie preukazu 

spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa  

nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014, časť 66 

 

Dopravný úrad oznamuje, že od 1. februára 2017 nastáva ZMENA pri overovaní základných 

teoretických znalosti pre získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014, časť  66. Overovanie základných teoretických 

znalosti z jednotlivých tematických modulov (tzv. základné teoretické skúšky) podľa Časti 66 

budú v Slovenskej republike vykonávať organizácie s povolením na výcvik údržby  

(organizáciami schválenými podľa Časti 147). 

K uvedenej systémovej zmene pristúpil Dopravný úrad z dôvodu  rozšírenia možností pre 

žiadateľov majúcich záujem o získanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel. 

Žiadatelia o vykonanie základných skúšok, ktorí začali vykonávať skúšky z jednotlivých 

modulov na Dopravnom úrade, môžu absolvovať ďalšie skúšky v organizáciách  s povolením 

na výcvik údržby  podľa Časti 147 v členských štátoch Európskej únie a štátov EFTA 

(Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island).  

Vykonávať základné teoretické skúšky pre získanie príslušnej kategórie preukazu spôsobilosti 

technika údržby lietadiel (kategórie A, B1, B2, B3 a C) môžu výcvikové organizácie 

schválené podľa Časti 147, ktoré majú v rozsahu povolenia organizácie na výcvik a výkon 

skúšok údržby povolený základný výcvik. 

V Slovenskej republike sú v súčasnosti oprávnené Dopravným úradom na výkon skúšok 

údržby dve výcvikové organizácie:  

Číslo 

organizácie 
Názov organizácie Kontakt 

Rozsah povolenia 

na vykonávanie 

základných 

skúšok 

SK.147.0001 

Stredná odborná škola 

letecko-technická 

Legionárska 160 

Trenčín 

+421 32 658 2326, e-mail: 

riaditel.solt@gmail.com 

TA.1, TA.2, 

TB1.1, TB1.2, 

TB2 

SK.147.0003 

Letecká fakulta Technickej 

univerzity v Košiciach 

Rampová 7 

Košice 

tel.: +421 55 633 5192, e-

mail: dekan.lf@tuke.sk 

TB1.1, TB1.3, 

TB2, TB3 

 

Informácie a kontakty nájdete na našich webových stránkach www.nsat.sk v časti civilné 

letectvo – letecký personál – výcvikové organizácie – výcvikové organizácie pre technikov 

údržby lietadiel – zoznam schválených výcvikových organizácií podľa časti 147. 

 

Dôležité upozornenie 

Upozorňujeme Vás, že žiadateľ je povinný v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1321/2014,           

Časť 66, Doplnok II, ods. 1.13 poslať organizácii s povolením na výcvik údržby  písomné 

mailto:riaditel.solt@gmail.com
mailto:dekan.lf@tuke.sk
http://www.nsat.sk/


potvrdenie o tom, koľkokrát, kedy a u ktorej organizácie alebo príslušného orgánu sa počas 

predchádzajúceho roka pokúsil absolvovať skúšku. 

 

Ďalšie informácie 

Príslušným orgánom zodpovedným za vydávanie preukazov spôsobilosti  technikov údržby 

lietadiel zostáva v Slovenskej republike naďalej Dopravný úrad. 

Dopravný úrad vydá preukaz spôsobilosti alebo vykoná do neho zmenu na základe splnenia 

všetkých požiadaviek Časti 66 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014 a uhradení správneho 

poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.  

Overovanie teoretických vedomostí pre získanie preukazu spôsobilosti podľa predpisu L1 

Spôsobilosť leteckého personálu (národné preukazy spôsobilosti) je v kompetencii 

Dopravného úradu. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na Dopravný úrad, odbor licencovania 

leteckého personálu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


