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Požiadavky 

Pre obnovu typovej kvalifikačnej kategórie je podľa FCL.740 (b) potrebne absolvovať: 

 opakovací výcvik - stanoví prípad od prípadu výcviková organizácia (ATO) -a 

 preskúšanie odbornej spôsobilosti s examinátorom v súlade s dodatkom 9 časti FCL. 

ATO vydá potvrdenie o tom, že zvážili , či je alebo nie je potrebný výcvik. (AMC1 FCL.740(b)(1). 

Dokumentácia 

Dokumentácia, ktorú je potrebné predložiť na Dopravný úrad: 

1. Žiadosť F081-B. 

2. Osvedčenie/potvrdenie alebo iný doklad o absolvovanom výcviku od ATO alebo, že tento 
výcvik nie je potrebný. 

3. Protokol z praktickej skúšky. 

4. Osvedčenie ATO (kópia), ak bol výcvik vykonaný mimo územia SR. 

5. Platné osvedčenie simulátora (kópia), ak bol použitý počas praktickej skúšky. 

6. Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti, originál k nahliadnutiu examinátorom overená 
fotokópia. 

7. Zápisník letov (originál alebo kópie príslušných strán overených examinátorom). 

8. V prípade examinátora/hodnotiteľa, ktorému osvedčenie examinátora examinátora/ 
hodnotiteľa nevydal Dopravný úrad, je potrebné doručiť kópiu jeho preukazu spôsobilosti a 
osvedčenia examinátora/hodnotiteľa, ktoré mu vydal príslušný orgán.* 

9. Uhradiť správny poplatok.  

Uhradenie správneho poplatku 

Dopravný úrad vyberá správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. 

Predmetom poplatkov sú úkony a konania, ktoré sú uvedené  v sadzobníku správnych poplatkov, 
ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 a je súčasťou tohto zákona. 

§ 8  Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov 

(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré 

smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka 

nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený 

pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho 

orgánu na jeho zaplatenie. 

Spôsob úhrady poplatkov je uvedený na webovej stránke Dopravného úradu. 
http://nsat.sk/dopravny-urad-menu-udaje-a-dokumenty/poplatky/ 

Poplatok sa vyberá za každý úkon, o ktorý žiadateľ požiada. Ak žiadateľ požiada v jednej žiadosti 
o viac úkonov, je potrebné uhradiť poplatok za každý úkon.  

Poplatok je potrebné uhradiť predtým, ako správny orgán, v tomto prípade Dopravný úrad, začne 
konať. (zákon 145/1995, § 8, ods. 2) 

Ak poplatník poplatok v stanovenej lehote neuhradí, konanie sa zastaví. (zákon 145/1995, § 9)  

* Preskúšanie vykonávané zahraničným examinátorom/hodnotiteľom 

V prípade, ak praktické preskúšanie bude vykonávané zahraničným examinátorom, je potrebne, aby 
tento examinátor ešte pred vykonaním preskúšania postupoval podľa Foreign examiner 
standardisation procedure, ktorý je zverejnený na webových stránkach Dopravného úradu 
www.nsat.sk: http://letectvo.nsat.sk/letecky-personal-2/examinatori/ 

http://letectvo.nsat.sk/letecky-personal-2/examinatori/

