
Získanie PS obchodného pilota vrtuľníkov  

Získanie PS obchodného vrtuľníkov 

Integrovaný kurz CPL(H)/IR, integrovaný kurz CPL(H), modulový kurz CPL(H) 
podčasť D, oddiel 1, dodatok 3 

Vstupné požiadavky  

FCL.300 

dodatok 3 (I),(J), (K) 

Vek – minimálne 18 rokov. 

Integrovaný kurz CPL(A)/IR Začiatočník alebo 

držiteľ PPL(H) ICAO 

Annex 1. 

dodatok 3 (I)(3) 

Integrovaný kurz CPL(A)        dodatok 3 (J)(3) 

Modulový kurz CPL(A)          
Držiteľ PPL(A) ICAO 

Annex 1. dodatok 3 (K)(3) 

Kredit  

dodatok 3 (I) (3), dodatok 3 

(J) (3) 

50% praxe držiteľovi PPL(H) pre integrovaný výcvik CPL(H)/IR alebo integrovaný 

výcvik CPL(H). 

Podmienky 

FCL.305 (b) 

dodatok 3 (I),(J), (K) 

 Spĺňať požiadavky typovej kvalifikácie lietadla použitého na praktickej skúške. 

 Spôsobilosť na riadenie SP-SE vrtuľníkov alebo SP-ME vrtuľníkov, podľa 

toho, na čom žiadateľ získava PS. 

Výcvikový kurz 

všeobecne 

FCL.315 

dodatok 3 (I),(J), (K) 

 V ATO, teoretická výučba a letový výcvik v súlade s dodatkom 3. 

 Všetky fázy výcviku absolvovať v rámci jedného súvislého kurzu. 

 Ak žiadateľ neabsolvuje celý kurz, môže požiadať o vykonanie skúšky 

z teoretických vedomostí a praktickej skúšky na vydanie PS s nižším 

oprávnením - dodatok 3 (I)(5), (J)(5). 

Teoretická výučba  

dodatok 3 
Požiadavky: AMC1 FCL.310, FCL.515 (b), FCL.615 (b). 

Odporúčanie ATO po úspešnom absolvovaní výcviku žiadateľa. 

Integrovaný kurz CPL(H)/IR 
500 hod. úroveň 

CPL(H) a IR 
dodatok 3 (I)(4) a(6) 

Integrovaný kurz CPL(H)        
350 hod. úroveň 

CPL(H) 
dodatok 3 (J)(4) a (6) 

Modulový kurz CPL(H)          
250 hod. úroveň 

CPL(H) 
dodatok 3 (K)(5) a (6) 

Letový výcvik a prax 

dodatok 3  
Pozor, výcvik nezahŕňa výcvik pre typovú kvalifikáciu. 

Splniť požiadavky na letový výcvik stanovené v dodatku 3.  

Odporúčanie ATO po úspešnom absolvovaní výcviku žiadateľa. 

Integrovaný kurz CPL(H)/IR 
180 hod. za VMC a 

IR 
dodatok 3 (C)(4) a (8) 

Integrovaný kurz CPL(H)        
135 hod. za VMC a 

IR 
dodatok 3 (D)(4) a (8) 

Modulový kurz CPL(H)          

30 hod. výcvik za 

VMC a IR + 185 

hod. prax 

dodatok 3 (E)(5) a(8)-

(11) 

Skúšky teoretických 

vedomostí 

FCL.025 (a), (b), (c) 

FCL.035 (b), FCL.310, 

AMC1 FCL.310, FCL.515 

(b), FCL.615 (b) 

dodatok 3 (I),(J), (K) 

dodatok 1 

Skúšky na Dopravnom úrade v rozsahu požiadaviek na získanie CPL(A), v prípade 

žiadateľa o získanie CPL(A)/ IR skúšky v rozsahu požiadaviek CPL(A)/IR. 

Započítavanie teoretických vedomostí podľa FCL.035 (b), dodatok 1.  

Doba platnosti 36 mesiacov. 

Praktická skúška 

FCL.030 

FCL.235 

dodatok 3 (I),(9) 

dodatok 3 ,(J) (9) 

dodatok 3 (K)(12) 

dodatok  4 (A), (C) 

dodatok 7 

Praktická skúška  vykonaná oprávneným examinátorom v rozsahu požiadaviek  

na získanie CPL(H), v prípade žiadateľa o získanie CPL(H)/IR skúšky v rozsahu 

požiadaviek CPL(H) a IR. 

Pri získaní CPL(A)/IR sa vyžadujú dve samostatné preskúšania (dva skill testy)  

a examinátor vypíše dva protokoly. Nie je možné dve skúšky vykonať v rovnakom 

čase. 



Požiadavky na skúšku CPL(H) – dodatok 4 (A)(C). 

Požiadavky na skúšku IR(H) – dodatok 7. 

Preskúšanie môže byť vykonané po splnení podmienok: 

 po úspešnom ukončení výcviku žiadateľa, 

 na základe odporučenia ATO, 

 po úspešnom vykonaní skúšky z teoretických vedomostí. 

Zdravotná spôsobilosť 

MED.A.30 (f)  
1. trieda  

 


