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LETOVÉ PODMIENKY PRE LETOVÉ POVOLENIE – SCHVAĽOVACÍ FORMULÁR 
FLIGHT CONDITIONS FOR A PERMIT TO FLY – APPROVAL FORM 

1. Žiadateľ  
    Applicant    

 

2. Číslo schvaľovacieho formulára:/Vydanie:  
     Approval form No: / Issue:     

 

3.  Výrobca lietadla/typ  
     Aircraft manufacturer /type 
 
 

4. Výrobné číslo(a) 
    Serial number(s) 

    

5. Účel  
    Purpose 

 
 

6. Konfigurácia lietadla 
     Aircraft configuration    
 

Vyššie uvedené lietadlo, pre ktoré je požadované povolenie k letu, je definované v 
The above aircraft for which a permit to fly is requested is defined in  

 
 
 

7. Odôvodnenie   
    Substantiations  

 
 
 

8. Podmienky/Obmedzenia     
     Conditions/Restrictions    
  

Vyššie uvedené lietadlo musí byť používané za nasledujúcich podmienok alebo s nasledujúcimi obmedzeniami: 
The above aircraft must be used with the following conditions or restrictions: 

 
 
 
 
 

9.  Vyhlásenie   
    Statement    
 

Letové podmienky boli stanovené a odôvodnené v súlade s bodom 21.A.708. 
Lietadlo  definované v poli 6 vyššie nemá žiadne rysy a vlastnosti, ktoré by boli nebezpečné pre zamýšľanú prevádzku 
podľa určených podmienok a obmedzení. 
The flight conditions have been established and justified in accordance with 21.A.708. 
The aircraft  as defined in block 6 above has no features and characteristics making it unsafe for the intended operation under the 
identified conditions and restrictions. 

10. Schválené na základe [ČÍSLO OPRÁVNENIA ORGANIZÁCIE] 
    Approved under [ORGANISATION APPROVAL NUMBER] 
 

     

11. Dátum vydania     
       Date of issue     
 

12.  Meno a podpis  
       Name and signature     

13. Schválenie a dátum    
        Approval and date   
 

EASA Formulár 18B vydanie 3 
EASA Form 18B issue 3 
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Všeobecná poznámka k EASA formuláru 18B: 

Podpísaný EASA formulár 18B nie je oprávnením na let, vyžaduje sa letové povolenie. 
Informácie, ktoré majú byť zapísané na formulári 18B - Letové podmienky pre letové povolenie 

General Note for EASA Form 18B: 

A signed EASA Form 18 is not an authorisation to fly, a permit to fly is required. 
Information to be entered into EASA Form 18B - Flight Conditions for a Permit to Fly Approval Form 

 

Pole /Field Popis Description 

1 
Meno organizácie, ktorá stanovuje letové 
podmienky a s nimi spojené odôvodnenia. 

Name of organisation providing the flight 
conditions and associated justifications. 

2 
Číslo a vydanie za účelom vysledovateľnosti, 
prosím vložte odkaz žiadateľa 

Number and issue, for traceability purpose, 
please enter the applicant’s reference. 

5 Doplňte účel podľa bodu 21.A.701(a) Add purpose in accordance with 21.A.701(a) 

6 

Doplňte odkaz na dokument(y), ktoré určujú 
konfiguráciu lietadla. 
Pre zmenu(y) ovplyvňujúcu prvý schvaľovací 
formulár: popis zmeny(zmien). V tomto prípade 
musí byť formulár vydaný znovu  

Add reference to the document(s) identifying the 
configuration of the aircraft.  

For change(s) affecting the initial approval form: 
description of change(s). This form must be re-
issued. 

7 

Prosím poskytnite všetky zdôvodnenia a referencie 
na dokument(y), ktoré zdôvodňujú, že lietadlo 
(popísané v poli 6) môže bezpečne vykonávať 
zamýšľaný(é) let(y) podľa určených podmienok 
a obmedzení.  
Pre zmenu(y) ovplyvňujúci prvý schvaľovací 
formulár: odkaz(y) na doplnkové zdôvodnenia(e). 
V tomto prípade musí byť formulár vydaný znova. 

Please provide all justifications and make 
references to the document(s) justifying that the 
aircraft (as described in 6.) can perform the 
intended flight(s) safely under the defined 
conditions or restrictions. 

For change(s) affecting the initial approval form: 
reference(s) to additional justification(s). This 
form must be re-issued. 

8 

Podrobnosti o týchto podmienkach /obmedzeniach 
alebo odkaz na relevantný dokument, vrátane 
zvláštnych inštrukcií pre údržbu a podmienok 
k vykonaniu týchto inštrukcií. 

Details of these conditions/restrictions, or 
reference to relevant document, including 
specific maintenance instructions and conditions 
to perform these instructions. 

9 

Nesmie byt vyplnené. Letové podmienky boli 
stanovené a odôvodnené vrátane každej podmienky 
alebo obmedzenia potrebnej pre bezpečnú 
prevádzku lietadla, a to:  

Not to be filled in. The flight conditions have 
been established and justified including any 
condition or restriction necessary for safe 
operation of the aircraft, namely: 

9 (a) 
podmienky alebo obmedzenia kladené na letové 
trasy alebo vzdušný priestor alebo na oboje, ktoré 
sú potrebné na let(y); 

the conditions or restrictions put on itineraries or 
airspace, or both, required for the flight(s);  

9 (b) 
podmienky alebo obmedzenia kladené na letovú 
posádku pre let s lietadlom; 

the conditions and restrictions put on the flight 
crew to fly the aircraft; 

9 (c) 
obmedzenia týkajúce sa prepravy osôb okrem 
letovej posádky; 

the restrictions regarding carriage of persons 
other than flight crew; 

9 (d) 
prevádzkové obmedzenia, zvláštne postupy alebo 
technické podmienky, ktoré sa musia splniť; 

the operating limitations, specific procedures or 
technical conditions to be met; 

9 (e) 
špecifický letový skúšobný program (ak je to 
vhodné); 

the specific flight test programme (if applicable); 

9 (f) 

osobitné opatrenia na zachovanie letovej 
spôsobilosti vrátane pokynov na údržbu a vrátane 
režimu, podľa ktorého sa budú uskutočňovať; 

the specific continuing airworthiness 
arrangements including maintenance 
instructions and regime under which they will be 
performed. 

9 (g) 
metóda používaná na kontrolu konfigurácie lietadla, 
aby zostala v rámci ustanovených podmienok. 

the method used for the control of the aircraft 
configuration, in order to remain within the 
established conditions. 

10 
Vyplniť, ak sú schválené na základe práv 
oprávnenej organizácie. 

To be filled in when approved under a privilege 
of an approved organisation. 

12 
Podpis oprávneného zástupcu žiadateľa, ak  podpis 
chýba, môže dôjsť k omeškaniu vybavenia žiadosti.  

To be signed by an authorised representative of 
the applicant. If not signed, delays will occur. 

13 
Vyplní len EASA alebo Dopravný úrad. To be filled in ONLY by EASA or the Transport 

Authority. 

Prosím nezabudnite podpísať formulár 37 a formulár 18B!!! 

Please do not forget to sign Form 37 and Form 18B!!! 


