
Informácie pre žiadateľov o DTO 

 

LEGISLATÍVA 

1. Dňom 2. septembra 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/1119 z 31. júla 

2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o výcvikové organizácie na základe 

vyhlásenia (ďalej iba „nariadenie č. 2018/1119“). 

2. Výcvikové organizácie na základe vyhlásenia (anglický ekvivalent „declared training 

organisations“, ďalej len „DTO“), sa riadia nariadením č. 2018/1119 z 31. júla 2018, ktorým sa mení 

nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické 

požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva a nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 v platnom znení. 

3. Výcvikovým organizáciám - registrovaným zariadeniam (anglický ekvivalent „registrated facilities“, 

ďalej len „RF“), ktoré spĺňajú požiadavky spoločných leteckých predpisov (JAA), je umožnené 

poskytovať výcvik na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota (PPL) podľa časti FCL, a 

na získanie súvisiacich kvalifikácií zahrnutých v registrácii a na získanie preukazu spôsobilosti pilota 

ľahkých lietadiel (LAPL) do 8. apríla 2019 bez toho, aby museli splniť ustanovenia prílohy VII a VIII 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, za predpokladu, že boli registrované pred 8. aprílom 2015. 

4. Po 8. apríli 2019 RF registrované na Dopravnom úrade (ďalej len „DÚ) nebudú môcť 

poskytovať výcvikové kurzy. 

Ak organizácia RF mieni ponúkať výcvikové kurzy naďalej po 8.4.2019, bude tak môcť 

vykonávať iba na základe vyhlásenia v súlade s nariadením č. 2018/1119. 
  



POSTUP REGISTRÁCIE DTO 

 

1. Postup žiadateľa o DTO 

a) Dopravný úrad odporúča kontaktovať pracovníka odboru licencovania leteckého personálu (ďalej 

iba „OLLP“) pre oblasť výcvikových zariadení ešte pred podaním formuláru „Vyhlásenie podľa 

nariadenia Komisie (EÚ) č 1178/2011“ (ďalej len „vyhlásenie“) s prílohami. 

Dopravný úrad po prvom kontakte poskytne žiadateľovi prevádzkovú dokumentáciu (príručka 

postupov a riadenia bezpečnosti a výcvikové príručky) 

b) DTO vyplní formulár vyhlásenia a doručí ho na DÚ spolu s prílohami a výcvikovými príručkami 

k požadovaným výcvikovým kurzom. 

c) DTO je oprávnená poskytovať kurzy pre examinátorov uvedené v ustanovení FCL.1015 písm. a) a 

ustanovení FCL.1025 písm. b) bode 2 prílohy I (časť FCL) určené pre: 

 FE(S) (letový examinátor pre pilotov – vetrone); 

 FIE(S) (letový examinátor pre inštruktorov – vetrone);  

 FE(B) (letový examinátor pre pilotov – balón); 

 FIE(B) (letový examinátor pre inštruktorov – balón); 

za predpokladu, že DTO predložila vyhlásenie a výcvikové programy v súlade s ustanovením 

DTO.GEN.115 a príslušný orgán schválil výcvikový program v súlade s ustanovením DTO.GEN.230 

písm. c). 

d) DTO môže začať vykonávať výcvik až po doručení potvrdenia o prijatí vyhlásenia DÚ, súčasťou 

ktorého je aj schválenie výcvikových programov. 

 

2. Prechod (transfer) žiakov – pilotov, alebo pilotov. 

2.1 Prechod žiakov – pilotov, alebo pilotov z „RF“ do DTO, ktorí neukončili výcvikový kurz 

v RF do 08.04.2019. 

V prípade, ak žiak – pilot mieni pokračovať vo výcviku v organizácii DTO, (napr. z dôvodu 

ukončenia činnosti RF), vedúci výcvikov RF, kde žiak – pilot vykonáva výcvik, je povinný: 

a) Vyhotoviť úplný súbor kópií výcvikovej dokumentácie žiadateľa; 

b) Kópie overí podľa originálu vedúci výcvikov RF. 

c) Originály výcvikovej dokumentácie odošle (alebo osobne odovzdá) vedúci výcvikov RF 

vedúcemu výcvikov DTO.1; 

d) Je odporúčané, aby organizácia RF odovzdala jeden súbor overenej dokumentácie o výcviku osobne 

aj žiadateľovi o transfer. 

e) DTO vykoná kontrolu vykonaného teoretického a letového výcviku a v prípade rozdielneho obsahu 

alebo rozsahu výcvikového kurzu vykonaného v RF, vedúci výcvikov DTO rozhodne a písomne 

schváli doplňujúci výcvik so zameraním na chýbajúce prvky cvičenia. 

Záznam vykoná do osobného listu žiadateľa. 

f) DTO uzná príslušný rozsah vykonaného teoretického a letového výcviku na základe doručenej 

dokumentácie od RF vrátane samostatných letov; 

g) Ak vedúci výcvikov DTO považuje za potrebné, vykoná so žiakom – pilotom kontrolný let s cieľom 

overiť jeho nadobudnuté skúsenosti v RF. 

                                                           
1 Vzhľadom k tomu, že RF od 8.4.2019 nebudú môcť poskytovať výcvikové kurzy, DTO musí uchovávať originály výcvikovej 

dokumentácie žiakov pilotov, ktorí neukončili výcvik v RF. 



h) V prípade dlhšej prestávky v lietaní žiaka – pilota, DTO poskytne žiadateľovi opakovacie letové 

cvičenia na obnovenie návykov; 

i) DTO doručí Dopravnému úradu oznámenie o zaradení žiadateľa do výcvikového kurzu. 

 

2.2 Prechod žiakov-pilotov, alebo pilotov z jednej DTO do druhej DTO. 

a) Pôvodná DTO vyhotoví úplný súbor kópií výcvikovej dokumentácie žiadateľa; 

b) Pôvodná DTO overí výcvikovú dokumentáciu podpisom (zástupca DTO alebo HT); 

c) Overené kópie výcvikovej dokumentácie odošle (alebo osobne odovzdá) zástupca DTO alebo HT 

organizácii DTO, v ktorej by mal žiadateľ pokračovať vo výcviku. 

d) DTO vykoná kontrolu vykonaného teoretického a letového výcviku a v prípade rozdielneho obsahu 

alebo rozsahu výcvikového kurzu vykonaného v pôvodnej DTO, vedúci výcvikov DTO rozhodne 

a písomne schváli doplňujúci výcvik so zameraním sa na chýbajúce prvky cvičenia. 

Záznam vykoná do osobného listu žiadateľa. 

e) DTO uzná príslušný rozsah vykonaného teoretického a letového výcviku na základe doručenej 

dokumentácie od pôvodnej DTO vrátane samostatných letov; 

f) Ak vedúci výcvikov DTO považuje za potrebné, vykoná so žiakom – pilotom kontrolný let s cieľom 

overiť jeho nadobudnuté skúsenosti v pôvodnej DTO. 

g) V prípade dlhšej prestávky v lietaní žiaka – pilota, DTO poskytne žiadateľovi opakovacie letové 

cvičenia na obnovenie návykov; 

h) DTO doručí Dopravnému úradu oznámenie o zaradení žiadateľa do výcvikového kurzu. 

 

 


