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ŽIADOSŤ A SPRÁVA O HODNOTENÍ SPÔSOBILOSTI PRE TRI,SFI (EXAMINÁTOR) 

APPLICATION AND REPORT FORM FOR THE INSTRUCTOR ASSESSMENT OF COMPETENCE (EXAMINER) 

 
(NARIADENIE (EÚ) Č. 1178/2011)  

1 

 
OSOBNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA/-KY  

APPLICANTS PERSONAL PARTICULARS 

Priezvisko žiadateľa/-ky: 

Applicant´s last name(s): 

 Meno žiadateľa/-ky: 

First name(s): 

 

Adresa: 

Address: 
 Kontakt (domov):  

Tel (home): 
 

Kontakt (zamestnanie): 

Tel (work): 
 

Dátum narodenia: 

Date of birth: 

 Štát: 

Country: 

 

Typ preukazu spôsobilosti: 

Type of licence: 
 Číslo preukazu spôsobilosti: 

Licence No: 
 

Trieda zdravotnej spôsobilosti: 

Medical certificate Class: 
 Platná od – do: 

Valid from – to: 
 

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA/-KY/APPLICANT´S DECLARATION 

........................................................................................... (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 a správy o hodnotení spôsobilosti 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. 

 ....................................................................................... (title, name, surname) confirm by signature truth, correctness and regency of my personal data and I give approval 

to Transport Authority for processing  my personal details under the Act No. 18/2018 of the protection of personal data (hereinafter “Act”) for purpose of application and 

report form for the instructor assessment of competence and recording of aviation personnel in range of personal data listed in this application and endorsed documents 

(if applicable). I give approval knowingly and without restraint for the time needing to prepare date by Aviation Personnel Registry and I declaring that I am conscious 

of my rights in terms of the act. I hereby certify that I am aware consequences, which the Transport Authority may apply to me, if some of my statements or information 

submitted by me to prove false. 

V/Place....................................................... dňa/date................................ Podpis žiadateľa/-ky/Applicant´s signature..................................................................................... 

2 OSVEDČENIE EXAMINÁTORA  INŠTRUKTORA NA TYP 

TYPE INSTRUCTOR EXAMINER´S CERTIFICATE 

Preskúšal som žiadateľa v súlade s Časťou - FCL 

I have tested the applicant according to Part-FCL 

A. HODNOTENIE  INŠTRUKTORA NA TYP EXAMINÁTOROM (v prípade, že žiadateľ uspel čiastočne) 

A. TYPE INSTRUCTOR EXAMINER´S ASSESSMENT (in case of partial pass) 

Ústna skúška z teoretických vedomostí 

Theoretical oral examination 
Hodnotenie spôsobilosti 

Assessment of competence 

Prospel 
Passed 

 
Neprospel 
Failed 

 
Prospel 
Passed 

 
Neprospel 
Failed 

 

 
Pred opakovaným preskúšaním odporúčam ďalší letový alebo pozemný výcvik s inštruktorom  

I recommend further flight or ground training with an instructor before re-test 

 
Ďalší letový alebo teoretický výcvik pred opakovaným preskúšaním nepovažujem za potrebný  

I do not consider further flight or theoretical instruction und training with an instructor before re-test  

Potvrdzujem oboznámenie sa s výsledkami skúšky.  
Confirm familiarization with the test results. 

Meno, priezvisko a podpis žiadateľa/-ky: 

Applicant´s name, surname and signature: 

 

 

 

B. HODNOTENIE  INŠTRUKTORA NA TYP EXAMINÁTOROM 

B. TYPE INSTRUCTOR EXAMINER´S ASSESSMENT 

 
Osvedčenie TRI na typ: 

TRI certificate for type 

 
Osvedčenie SFI na typ: 

SFI certificate for type 

Overenie dokumentácie o výcviku a hodnotenie vykonal: 

Verification of training documents and assessment performed by: 
Meno TRE (veľkými písmenami): 

Name(s) of TRE (capital letters): 

Číslo preukazu spôsobilosti: 

Licence number: 

Dátum: 

Date: 
Podpis: 

Signature: 
i     Nehodiace sa prečiarknite    i     Delete as applicable 

 Označte podľa potreby                       Tick as appropriate 
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HODNOTENIE SPÔSOBILOSTI PRE TRI, SFI (A)/(H) 

ASSESSMENT OF COMPETENCE FOR TRI, SFI (A)/(H) 

 
(NARIADENIE (EÚ) č. 1178/2011) 

ODDIEL 1/SECTION 1 

ÚSTNA SKÚŠKA Z TEORETICKÝCH 

VEDOMOSTÍ 

THEORETICAL KNOWLEDGE ORAL 

Prospel/ 

neprospel 

Passed/Failed 

1.1 Letecké právne predpisy 

Air law 
  

1.2 Všeobecné vedomosti o lietadle 

Aircraft general knowledge 
  

1.3 Letové charakteristiky a plánovanie 

letu  

Flight performance and planning 
  

1.4 Ľudská výkonnosť a obmedzenia 

Human performance and limitations 
  

1.5 Meteorológia 

Meteorology 
  

1.6 Navigácia 

Navigation 
  

1.7 Prevádzkové postupy 

Operational procedures 
  

1.8 Zásady letu 

Principles of flight 
  

1.9 Administratívne zabezpečenie 

výcviku 

Training administration 
  

VYBRANÉ HLAVNÉ CVIČENIE – ODDIEL 2 a 3 

SECTION 2 AND 3 - SELECTED MAIN EXERCISE 

 

ODDIEL 2/SECTION 2 

PREDLETOVÁ PRÍPRAVA 

PRE-FLIGHT BRIEFING 

Prospel/ 

neprospel 

Passed/Failed 

2.1 Vizuálne predvedenie prípravy 

Visual presentation 
  

2.2 Technická presnosť 

Technical accuracy 
  

2.3 Zrozumiteľnosť výkladu 

Clarity of explanation 
  

2.4 Zrozumiteľnosť reči 

Clarity of speech 
  

2.5 Výcviková metóda 

Instructional technique 
  

2.6 Používanie  modelov a pomôcok 

Use of models and aids 
  

2.7 Zapojenie žiaka 

Student participation 
  

 

 

ODDIEL 3/SECTION 3 

 LET 

            FLIGHT 

Prospel/ 

neprospel 

Passed/Failed 

3.1 
Príprava/predvedenie ukážky 

Arrangement/performance of demo 
  

3.2 
Synchronizácia reči s ukážkou 

Synchronization of speech with demo 
  

3.3 
Oprava chýb 

Correction of faults 
  

3.4 Obsluha letúna/vrtuľníkai 

Aeroplane/Helicopter handling 
  

  3.5  Výcviková metóda 

 Instructional technique 
  

3.6 
Všeobecná schopnosť riadiť 

letún/vrtuľník i a bezpečnosť 

General airmanship and safety 

  

3.7 Určovanie polohy, využívanie 

vzdušného priestoru 

Positioning a use of airspace 

  

 

ODDIEL 4/SECTION 4 

ĎALŠIE POVINNÉ CVIČENIA  

(* len SE letúny) 
ADDITIONALY MANDATORY EXERCISES      

(* only SE aeroplanes, **only SE H) 

Prospel/ 

neprospel 

Passed/Failed 

4.1 Vyberanie vývrtiek (*) 

Spin recovery (*) 
  

4.2 Bezpečnostné pristátie (*) 

Precautionary landing (*) 
  

4.3 Vzlet a stúpanie, vysadenie 

motora po vzlete (*) 

Take-off  and climbing, engine 

failure after take-off (*) 

  

4.4 Priblíženie, pristátie, opakovanie 

okruhu 

Approach, landing, go-around 

  

4.5 Vynútené pristátie bez výkonu 

motora  

Forced landing without power (*) 

  

4.6 ART v rôznych fázach letu (**) 

ART the various flight stages 

(**) 

  

 

ODDIEL 5/SECTION 5 

CVIČENIA PRE VIACMOTOROVÉ 

LETÚNY/ VRTUĽNÍKY i 

MULTI-ENGINE EXERCISES 

Prospel/ 

neprospel 

Passed/Failed 

5.1 Činnosti nasledujúce po poruche 

motora krátko po vzlete  

(v bezpečnej výške) 1 

Actions following an engine 

failure shortly after take-off (at a 

safe altitude) 1 

  

5.2 Priblíženie a opakovanie okruhu 

s jedným pracujúcim motorom1 

Single-engine approach and go-

around 1 

  

5.3 Priblíženie a pristátie s jedným 

pracujúcim motorom1 

Single-engine approach and 

landing 1 

  

1 Tieto cvičenia sa majú predviesť  pri hodnotení 

spôsobilosti FI na viacmotorové lietadlá.  
1 These exercises must be demonstrated at the assessment 

of competence for FI for ME aircraft 

 

ODDIEL 6/SECTION 6 

CVIČENIA LETU PODĽA 

PRÍSTROJOV 

INSTRUMENT FLIGHT EXERCISES 

Prospel/ 

neprospel 

Passed/Failed 

6.1 Základy letu podľa prístrojov 

Basic instrument flight 
  

6.2 Vykonanie letu podľa prístrojov 

Accomplishment of the instrument 

flight 
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6.3 Priblíženie a postup nevydareného 

priblíženia podľa prístrojov 

Approach and missed instrument 

approach 

  

6.4 Let podľa náhradných prístrojov 

a vyberanie nezvyčajných letových 

polôh 

Instrument flight using backup 

equipment and recoveries from 

unusual attitudes 

  

 

ODDIEL 7/SECTION 7 

POLETOVÝ ROZBOR 

POST-FLIGHT DE-BRIEFING           

Prospel/ 

neprospel 

Passed/Failed 

7.1 Vizuálne predvedenie prípravy 

Visual presentation 
  

7.2 Technická presnosť 

Technical accuracy 
  

7.3 Zrozumiteľnosť výkladu 

Clarity of explanation 
  

7.4 Zrozumiteľnosť reči 

Clarity of speech 
  

7.5 Výcviková metóda 

Instructional technique 
  

7.6 Používanie modelov a pomôcok 

Use of models and aids 
  

7.7 Zapojenie žiaka 

Student participation   

 

Letisko:                      

Aerodrome: 

 

 

Čas vzletu:            

Take-off time: 

 

Čas pristátia:            

Landing time: 
Počet letov/Celkový čas:  

Number of flights/Total time: 

Lietadlo: 

Aircraft: 

FSTD: 

Poznámky: 

Remarks: 

 

 

 

 

Záznamy Dopravného úradu  

Transport Authority records 

Menovanému/-nej bola priznaná kvalifikačná kategória  
Applicant is authorized  for rating                                            

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

Spracované v registri leteckého personálu dňa:        

Day of processing by Aviation personnel registry: 
 

Meno a priezvisko zamestnanca zodpovedného  

za spracovanie údajov: 

Name and surname of the responsible employee: 

 

Podpis zodpovedného zamestnanca: 

Signature of the responsible employee: 
 

i   Nehodiace sa prečiarknite  i   Delete as applicable 

 Označte podľa potreby             Tick as appropriate 

 

 

 

  


