
Všeobecné požiadavky na získanie IR(A) 

Získanie IR(A) – všeobecné požiadavky 

podčasť G a  dodatky 6, 7 a 8 

Zápočty teoretických 

vedomostí 

dodatok 1 (4), FCL.035(a) 

Započítavanie teoretických vedomostí pre držiteľov CPL, IR(H) a ATPL(H) 

Dodatok 1(4). 

Započítavanie predchádzajúcich letových skúseností - FCL.035(a). 

Skúšky teoretických 

vedomostí 

FCL.615 (b) 

Požiadavky, kritériá na skúšky a dobu platnosti - FCL.025 

Skúšky z predmetov uvedených v FCL.615 (b) 

Výcvik v ATO (ak sa 

požaduje) 
Odporúčanie ATO po úspešnom absolvovaní výcviku žiadateľa. 

Praktická skúška 

FCL.620 

dodatok 7 

V súlade s dodatkom 7 k časti FCL 

V prípade IR pre ME absolvujú praktickú skúšku na ME lietadle. V prípade IR 

pre SE absolvujú praktickú skúšku na SE lietadle. 

V prípade IR na SE a ME je potrebné absolvovať dve preskúšania. 

Rozšírenie oprávnení pre 

IR-ME 

FCL.605 (a) 

IR-ME pre výšku rozhodnutia menej ako 60 m potrebný špeciálny výcvik v ATO 

a skúška v súlade s dodatkom 9. 

Anglický jazyk 

FCL.055 písm. (d), (e) 

AMC3 FCL.055 

Osobitné požiadavky na anglický jazyk pre držiteľov IR alebo EIR. 

Platnosť IR(A) 1 rok 

Zdravotná spôsobilosť 
1. trieda alebo 2. trieda + vyšetrenie audiometriou čistými tónmi v súlade s 

normou vyžadovanou pre 1. triedu.  

Modulový kurz IR(A) - klasický 

Získanie IR(A) - modulový kurz IR(A) - klasický 

podčasť G a  dodatok 6 písm. A 

Požiadavky 

FCL.610  
 PPL(A) s oprávnením na lety v noci alebo 

 držiteľom PPL(A) a ATPL(H) alebo 

 CPL(A) a 

musí absolvovať 50 hod. preletov ako PIC na A, H alebo vzducholodiach, z toho 

aspoň 10 hod. v príslušnej kategórii lietadiel.   

Teoretická výučba Rozsah 150 hod., absolvovať v ATO v priebehu 18 mesiacov, rozsah IR(A). 

Letový výcvik 

FCL.615 (a), dodatok 6 (A) 

AMC1 FCL.310, 

FCL.515(b), FCL.615(b) 

Výcvik pre IR-SE: 50 hod., výcvik pre IR-ME: 55 hod. – trvanie max. 18 mes. 

a) základný modul kurzu – 10 hod. letu 

b) procedurálny modul – absolvovať v jednom súvislom schválenom 

výcvikovom kurze. 

a. IR-SE: 40 hod. 

b. IR-ME: 45 hod. 

Odporúčanie ATO po úspešnom absolvovaní výcviku žiadateľa. 

Žiadateľ o IR-ME má byť držiteľom ME kvalifikácie na letúnoch pred začiatkom 

letového výcviku IR -dodatok 6 (2). 

Zápočty letového výcviku 

(v ATO) 

dodatok 6 (9), (10.1), (10.2) 

držiteľ IR(A) SE letúny absolvovať min. 5 hod. dodatok 6 (A)(9) 

držiteľ CPL(A) alebo osvedčenia 

zo základného modulu IR(A) 
zápočet 10 hod. 

dodatok 6 

(A)(10.1) 

držiteľ IR(H) zápočet 10 hod. 
dodatok 6 

(A)(10.2) 



IR(A) na základe spôsobilosti (CB-IR) 

Získanie IR(A) na základe spôsobilosti (CB-IR) 

podčasť G a  dodatok 6 písm. A 

Požiadavky Žiadateľ o IR musí byť držiteľom PPL(A), CPL(A). 

Získanie IR(A) cez CB-IR 

(postup) 

1. Teoretická výučba – 80 hod. 

2. Letový výcvik mimo ATO 

3. Vstupné hodnotenie ATO pre určenie rozsahu ďalšieho výcviku. 

4. Letový výcvik v ATO a príprava na praktickú skúšku. 

5. Praktická skúška (skill test) 

Teoretická výučba 80 hodín, absolvovať v ATO v priebehu 18 mesiacov, rozsah IR(A). 

Letový výcvik IR(A)-SE Požiadavka 40 hod., z toho s inštruktorom celkom 25 hod.  

1. výcvik mimo ATO:  

a. max. 30 hod. výcvik letu podľa prístrojov s IRI(A), FI(A) alebo 

absolvované lety podľa prístrojov s inštruktorom; 

b. max. 15 hod., ak iné lety podľa prístrojov. 

2. Výcvik v ATO s inštruktorom min. 10 hod. na SE 

Letový výcvik IR(A)-ME Požiadavka 45 hod., z toho s inštruktorom celkom 25 hod. a 15 hod. na ME 

1. výcvik mimo ATO:  

a. max. 35 hod. výcvik letu podľa prístrojov s IRI(A), FI(A) alebo 

absolvované lety podľa prístrojov; 

b. max. 15 hod., ak iné lety podľa prístrojov s inštruktorom. 

2. Výcvik v ATO s inštruktorom min. 10 hod. na ME. 

 


