
Implementácia prístrojovej kvalifikačnej 
kategórie pre výkonnostnú navigáciu

V. Orfánusová, 26.6.2018





Výkonnostná navigácia = Performance-based navigation

(PBN)

je priestorová navigácia na základe výkonnostných
požiadaviek v prípade lietadla prevádzkovaného na trati
letových prevádzkových služieb (ATS), na základe
postupu priblíženia podľa prístrojov alebo v určenom
vzdušnom priestore.

ust. FCL.010



 nariadenie (EÚ) 2016/539, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie komisie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení

 25.8.2018 nadobúda účinnosť článok 4a nariadenia
komisie (EÚ) 2016/539, v ktorom sa požaduje k IR
kvalifikácii PBN doložka.





Od 25.8.2018 platí:

 Piloti môžu lietať v súlade s postupmi výkonnostnej
navigácie (PBN) iba po udelení oprávnení PBN
doložkou k ich IR kvalifikačnej kategórii.

článok 4a odsek 1

 Od 25.8.2018 do 24.8.2020 piloti s IR bez oprávnení
PBN môžu lietať iba na tých tratiach a vykonávať iba
tie priblíženia, pri ktorých sa nevyžadujú oprávnenia
PBN.



Od 25.8.2020 sa pre každú IR kvalifikačnú kategóriu
vyžadujú oprávnenia PBN.

článok 4a, odsek  5





Požiadavky na udelenie oprávnení PBN k IR kvalifikácii: 

 úspešne absolvovať kurz teoretickej výučby zahrnujúci
prvky PBN v súlade s článkom FCL.615;

 úspešne absolvovať letový výcvik zahrnujúci prvky PBN
v súlade s článkom FCL.615;

 úspešne absolvovať preskúšanie s examinátorom:

 buď praktickú skúšku v súlade s dodatkom 7
k prílohe I (časť FCL), alebo

 praktickú skúšku, resp. preskúšanie odbornej
spôsobilosti v súlade s dodatkom 9 k prílohe I.

článok 4a, odsek 2



Požiadavky podľa odseku 2 písm. a) a b) sa považujú za
splnené, ak príslušný orgán usúdi, že spôsobilosť
nadobudnutá buď výcvikom alebo na základe znalosti
prevádzky podľa postupov PBN, je rovnocenná
spôsobilosti nadobudnutej prostredníctvom kurzov
uvedených v odseku 2 písm. a) a b) a pilot pri preskúšaní
odbornej spôsobilosti alebo pri praktickej skúške podľa
odseku 2 písm. c) preukáže takúto spôsobilosť
k spokojnosti examinátora.

článok 4a, odsek 3





Držitelia IR, ktorí chcú využívať PBN, musia mať
od 25. augusta 2018 oprávnenia PBN zaznamenané

 v zápisníku letov alebo 

 v rovnocennom dokumente (napr. kartička a pod.).



PREUKÁZANIE OPRÁVNENÍ PBN

 preukaz spôsobilosti - zapísanie platnej IR kvalifikácie,

 zápisník letov alebo rovnocenný dokument – uvedú sa
konkrétne PBN oprávnenia, v prípade IR získaného na
type sa uvedie konkrétne oprávnene PBN na type.

 Záznamy vykoná examinátor, ktorý vykonal preskúšanie.

článok 4a, odsek 4





Postup Dopravného úradu:

 Postup pre implementáciu požiadaviek týkajúcich sa
oprávnení letového personálu pre výkonnostnú
navigáciu (PBN)

www.nsat.sk

http://letectvo.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/2/2014/08/Postup-DÚ-pr
e-implementáciu-PBN.pdf

http://www.nsat.sk/
http://letectvo.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/2/2014/08/Postup-DÚ-pre-implementáciu-PBN.pdf


ZÍSKANIE OPRÁVNENIA PBN 

Pilot musí úspešne absolvovať:

1. kurz teoretickej výučby obsahujúci PBN,

2. letový výcvik obsahujúci PBN,

3. praktické preskúšanie, vrátane PBN:

• praktickú skúšku v súlade s dodatkom 7 k časti FCL (F100.B) alebo

• praktickú skúšku, resp. preskúšanie odbornej spôsobilosti, v súlade
s dodatkom 9 k časti FCL (F052-B).



VÝCVIK PBN

 je možné absolvovať v ATO alebo u držiteľa AOC,

 musí byť schválený DÚ.

Pri stanovení objemu teoretického a praktického výcviku
žiadateľa sa môžu aplikovať zápočty jeho
predchádzajúcich PBN skúseností.



PRAKTICKÁ SKÚŠKA

PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

 Skúšku vykoná examinátor stanovený a akceptovaný DÚ.

 Examinátor musí mať oprávnenie osvedčovať PBN

vyznačené v osvedčení examinátora.

Poznámka. Do 25.8.2018 môžu toto oprávnenie examinátori preukázať

náhradným osvedčením, napr. potvrdením vydaným príslušným orgánom.



ZÁPISY PBN 

Examinátor uvedie:

• do protokolu - rozsah oprávnení pre prevádzku PBN,

• do zápisníka letov / na osobitnú kartičku - rozsah

oprávnení pre prevádzku PBN,

• do preukazu spôsobilosti – predĺženie kvalifikácie

bez oprávnení PBN.



PRÍKLAD ZÁPISU PBN 

 PBN: B737 300-900/IR/PBN/LVO

RNAV 5 and 1

RNP APCH/LNAV

LNAV/VNAV minima



OPRÁVNENIA PBN PRE SFI A STI

 Získať oprávnenie PBN výcvikom v ATO alebo doložiť
prax min. 3 roky v PBN prevádzke a/alebo vo výcviku.

 Záznam v preukaze spôsobilosti vykoná DÚ.

 Požiadať DÚ/OLLP o zapísanie oprávnenia PBN do
preukazu spôsobilosti na formulári F081-B.





IR  VÝCVIKY  začaté

 do 24. augusta 2018 (vrátane) môžu byť poskytované
bez PBN.

 od 25. augusta 2018 – musia byť poskytované s PBN.

IR výcvik obsahujúci PBN musí byť schválený DÚ.



IR VÝCVIK ZAČATÝ DO 24.8.2018 (vrátane)

 môže byť poskytnutý a ukončený bez PBN prvkov,

 praktické preskúšanie (skill test) absolvované bez PBN prvkov.

 Takéto IR neobsahuje PBN oprávnenia.

 Držiteľ takéhoto IR musí najneskôr do 25.8.2020 absolvovať
dodatočný PBN teoretický a praktický výcvik PBN a praktické
preskúšanie.



IR VÝCVIK ZAČATÝ 25.8.2018

 musí byť poskytnutý v súlade nar. 1178/2011 v platnom
znení, ust. FCL.615, t. j.

 s PBN prvkami,

 lietadlá a FSTD používané vo výcviku musia byť
vhodné na poskytovanie takéhoto výcviku;

 praktické preskúšanie (skill test) absolvované s PBN.



IR VÝCVIKY POSKYTOVANÉ ATO:

 IR výcvik bez PBN požiadaviek - výcviky IR začaté do
24.8.2018, musia byť ukončené do 24.8.2020.

 IR výcviky s PBN požiadavkami – výcviky IR začaté
25.8.2018.

 IR výcviky na získanie oprávnení PBN - pre držiteľov IR
kvalifikácie bez PBN.



IR VÝCVIKY POSKYTOVANÉ ATO

ATO pre pilotov najneskôr do 25. 8. 2020 zabezpečia,
aby výcvikové kurzy IR, ktoré ponúkajú, zahŕňali výcvik
na získanie oprávnení PBN podľa požiadaviek časti FCL.



článok 10a, odsek 5



Ďakujem za pozornosť


