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 (NARIADENIE (EÚ) č. 1178/2011)  

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE/OBNOVU* A SPRÁVA O PREDĹŽENÍ/OBNOVE* PLATNOSTI OSVEDČENIA 

LETOVÉHO INŠTRUKTORA FI(S) 

APPLICATION AND REPORT FORM FOR THE REVEALIDATION AND RENEWAL OF THE  INSTRUCTOR CERTIFICATE  

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: 
 

Typ vetroňa: 

Type of sailplane: 
Registrová značka: 

Registration mark: 
Podpis žiadateľa/-ky: 

Signature of applicant: 

 

 

 

 
LETOVÉ SKÚSENOSTI AKO INŠTRUKTOR 

INSTRUCTIONAL FLYING EXPERIENCE 

Inštruktori žiadajúci o predĺženie platnosti osvedčenia FI(S) by mali uviesť hodiny alebo počty letov nalietané ako 

inštruktor počas predchádzajúcich 36 mesiacov. 

Instructors applying for revalidation of the FI(S) certificate should enter the instructional hours flown or flights during the 

preceding 36 months. 

Celkový počet hodín ako inštruktor (za predchádzajúcich 36 mesiacov):  
Total instructional hours (preceding 36 months): 

 

Celkový počet letov ako inštruktor (za predchádzajúcich 36 mesiacov): 

Total instructional flights (preceding 36 months): 

 

 

 

 
OPAKOVACÍ SEMINÁR FI 

FI REFRESHER SEMINAR 

1 

 

Týmto sa potvrdzuje, že podpísaný sa zúčastnil seminára FI. 

This is to certify that the undersigned attended an FI seminar. 

2 

 
Údaje o účastníkovi 

Attendee´s personal particulars 

Meno a priezvisko: 

Name and surname: 
Adresa: 

Address: 

Číslo preukazu spôsobilosti: 

Licence number: 
Dátum platnosti osvedčenia FI(S): 

Expiration date of FI(S) certificate: 

Podpis účastníka: 

Attendant´s signature: 
 

3 Údaje o seminári 

Seminar particulars 

Dátum(y) konania seminára: 

Date(s) of seminar: 
Miesto: 

Place: 

4 Vyhlásenie zodpovedného organizátora 

Declaration by the responsible organiser 

Vyhlasujem, že hore uvedené údaje sú správne a že seminár FI sa uskutočnil. 

I certify that the above data are correct and that the FI seminar was carried out. 

Schválené dňa: 

Date of approval: 
Meno organizátora (veľkými písmenami): 

Name(s) of organiser (capital letters): 

 
Dátum a miesto: 

Date and place: 
Podpis: 

Signature: 

5 Vyhlásenie účastníka 

Declaration by the attendee 

Vyhlasujem, že údaje uvedené v častiach 1 až 3 sú správne. 

I confirm the data under 1 through 3 are correct. 

Podpis účastníka: 

Attendee´s signature: 
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PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 

PROFICIENCY CHECK 

..............................................................pri preskúšaní odbornej spôsobilosti preukázal/-a schopnosť vykonať letový výcvik 

ako inštruktor. Skúška bola vykonaná podľa požadovaného štandardu.  

..............................................................has given proof of flying instructional ability during a proficiency check flight. This was 

done to the required standard.  

Čas letu/počet letov: 

Flying time/number of flights: 

 

Použitý vetroň alebo TMG: 

Sailplane or TMG used: 

Hlavné cvičenie: 

Main exercise: 

 

 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko FIE: 

Name and surname of  FIE: 
Číslo preukazu spôsobilosti: 

Licence number: 

Dátum a miesto: 

Date and place: 
Podpis: 

Signature: 

 
Poznámky: 

Remarks: 

Kvalifikačná kategória platná do: 

Rating  valid until: 

Kvalifikačná kategória predĺžená do: 

Rating revalidated until: 

 
 

 

 

Potvrdzujem oboznámenie sa s výsledkami skúšky. 

Confirm familiarization with the test results. 

Meno, priezvisko a podpis žiadateľa/-ky: 

Applicant´s name, surname and signature: 

 

 

Záznamy Dopravného úradu  

Transport Authority records 

Menovanému/-nej bola predĺžená/obnovená* platnosť FI(S): 

Applicant is authorized  as FI(S) until: 

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: 
 

*Nehodiace sa prečiarknite 

* Delete as applicable 

 


