
   

 

  DÚ/F228-B/v1/OPL            

Nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 – PART FCL.740.A (b) 1 and 2 
ŽIADOSŤ  A SPRÁVA PRE ADMINISTRATÍVNE PREDĹŽENIE PLATNOSTI  KVALIFIKAČNEJ KATEGÓRIE NA TRIEDU (CR)  

(JEDNOPILOTNÉ LETÚNY OKREM VYSOKO VÝKONNÝCH ZLOŽITÝCH LETÚNOV) 

APPLICATION AND REPORT FORM FOR CR  

(SPA-EXCEPT FOR COMPLEX HPA) ADMINISTRATIVE REVALIDATION 

Priezvisko žiadateľa/-ky: 
Applicant´s last name: 

 Meno: 
First name(s): 

 

Typ preukazu spôsobilosti: 
Type of licence: 

 Číslo: 
Number: 

Štát: 

State: 

Trieda zdravotnej 

spôsobilosti: 
Medical certificate class: 

 Platná od - do: 
Valid from - expiry: 

 

 

1 Jednopilotné letúny okrem vysoko výkonných zložitých letúnov 

Single-pilot Aeroplanes Except for Complex HPA 

Kvalifikačná kategória na triedu (vyznačiť):                                    
Class rating: 

+ 

      SEP land 

+ 

              TMG 

Podpis žiadateľa/-ky: 
Signature of applicant: 

 

 

2 Plnenie požiadaviek na administratívne predĺženie podľa nariadenia (EÚ) č. 1178/2011, časť FCL.740A (b) 1 a 2 

Compliance with Comission Regulation (EU) No. 1178/2011  PART FCL.740.A (b) 1 and 2 

Počet nalietaných hodín počas 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti CR (min. 12 letových hodín, 
z toho min. 6 hod. ako PIC): 

Hours flown during the 12 months preceding the expiry date of the CR (min 12 flight hours, including 6 hours as PIC) 

 

Počet vzletov uskutočnených počas 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti CR (min. 12): 

Number of take-offs executed during the 12 months preceding the expiry date of the CR: 
 

Výcvikový let vykonaný s letovým inštruktorom (alebo CRI) v trvaní min. 1 hod. / iné praktické preskúšanie 

s examinátorom uskutočnené počas 12 mesiacov predchádzajúcich dátumu uplynutia platnosti CR:  

Training dual flight with Flight Instructor or CRI (duration min. 1 hr) / other skill test or proficiency check executed with examiner  

during the 12 months preceding the expiry date of the CR: 

 

Žiadateľ spĺňa - nespĺňa* požiadavky FCL.740.A, písm. b) bod 1 ii)* a/alebo FCL.740.A, písm. b) bod 2*. 

The applicant meets – does not meet*  the FCL. 740.A, letter b) point 1 ii)*  and/or   the FCL. 740.A, letter b) point 2* requirements. 

 

 
Pôvodná platnosť kvalifikačnej kategórie 

do : 
Original rating validity until: 

SEP land: 

 TMG: 
Kvalifikačná kategória 

predĺžená do: 
Rating valid until: 

SEP land: 

  TMG: 

Predĺženie kvalifikačnej/-ých  kategórie/-ií  bolo zaznamenané v preukaze spôsobilosti: 
Rating revalidation has been entered in the licence : 

 

Áno         Nie    

Typ a číslo preukazu spôsobilosti 

examinátora:  
Licence type and No. of examiner: 

 Miesto a dátum:                  
Location and date: 

 

Meno a priezvisko examinátora veľkými 

písmenami: 

Examiner´s name and surname in capital 

letters: 

 Podpis a číslo examinátora: 

 

Signature and No. of 

examiner: 

 

 

Zápis a overenie údajov uvedených v bode 2 a oboznámenie vykonal: 

Entry and erification of data entered in point 2 and familiarization performed by: 

 

Dátum oboznámenia sa s výsledkom predĺženia: 

Date of familiarization with the revalidation result: 

 

Titul, meno, priezvisko a podpis žiadateľa/-ky: 

Applicant´s title, name, surname and signature: 

 

* Nehodiace sa preškrtnite 


