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                                                                                                                                                     (Príloha k EASA Form 19) 

 

                             Záznam o vykonanej praxi k odstráneniu obmedzení 
                                            MS/CS/WS/MTSFC/WSFC  

 

                             Meno : ...........................Priezvisko.......................................... 

                                                  

 

Význam skratiek: 

 

PC               pretlaková kabína (pressurized cockpit) 

MS              kovová konštrukcia (metal structure) 

CS               kompozitná konštrukcia (composite structure) 

WS              drevená konštrukcia (wooden structure) 

MTSFC       konštrukcia z kovových trubiek potiahnutá plátnom 

                    (metal tubing structure fabrik covered) 

WSFC         drevená konštrukcia potiahnutá plátnom 

                    (wooden structure fabric covered) 

 

Som držiteľom PS TÚL (preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel) vydaného podľa Časti-66 

číslo................................s  týmito kvalifikáciami a obmedzeniami: 

 

                   group 3      PC □  MS □  CS  □  WS □  MTSFC □ 

 

                   CAT B3               MS □  CS  □  WS □  MTSFC □ 

 

                   sailplanes CS                  CS  □ 

 

                   sailplanes             MS □              WS □  MTSFC □ 

 

Som držiteľom PS TÚL vydaného podľa L1 číslo................................s týmito kvalifikáciami 

a obmedzeniami: 

 

 

Žiadam o rozšírenie PS TÚL, vydaného podľa Časti-66 o nasledujúce obmedzenia / o prevod 

preukazu* vydaného podľa L1 na PS TÚL vydaného podľa Časti -66 s nasledujúcimi kvalifikáciami 

a obmedzeniami /*nechodiace sa prečiarknite/. 
 

 

                      group 3      PC □  MS □  CS  □  WS □  MTSFC □ 

 

                  CAT B3               MS □  CS  □  WS □  MTSFC □ 

 

                  sailplanes CS                  CS  □ 

 

                  sailplanes             MS □              WS □  MTSFC □ 
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Žiadateľ na odstránenie obmedzení alebo prevod na určitý druh konštrukcie musí splniť a doložiť 

potvrdením oprávnenej osoby organizácie údržby: 

- prax v údržbe lietadla danej konštrukcie (minimálne jedno lietadlo) v rozsahu úplnej ročnej    

  prehliadky vykonanej pod dozorom osvedčujúceho personálu 

 alebo 

- schválený kurz u výrobcu lietadiel pre daný typ lietadla, ktorý je nutné doložiť certifikátom 

 (kurz môže žiadateľ vykonať až keď mu DÚ schváli tohto výrobcu z hľadiska splnenia požiadaviek na organizovanie     

  takýchto kurzov)  

 

(vyplní žiadateľ, potvrdí oprávnená osoba organizácie Časť M/145) 

 

Vykonal som pod dozorom osvedčujúceho personálu úplnú ročnú prehliadku lietadla typu.................. 

 

........................... poznávacia značka ............................ v dňoch ............................ v organizácii údržby     

 

................................................................................. v .......................................................................................  

 

Potvrdenie oprávnenej osoby organizácie zriadenej podľa Časti M/145 (meno, priezvisko, podpis, pečiatka)  

   

................................................................................................................................................................. ............ 
  
Vykonal som u výrobcu lietadla................................................pre typ ........................................ 

 

v dňoch...............................................doložený certifikátom č.............................................. ........ 

 

ako príloha k tejto žiadosti. 

 
(vyplniť podľa potreby)  

 

 

Na odstránenie obmedzení z vetroňov CS na vetrone MS/WSFC/MTSFC alebo z vetroňov  

MS/WSFC/MTSFC na vetrone CS sa požaduje ešte prax v údržbe na danú konštrukciu lietadla  

v dĺžke minimálne 6 mesiacov (s obmedzením ,,Zložité úlohy údržby uvedené v dodatku VII k Časti – M, 

štandardné zmeny uvedené v Časti – 21.A.90B a štandardné opravy uvedené v Časti – 21.A.431B) alebo minimálne 

12 mesiacov (bez obmedzení). 

 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno:.......................................Priezvisko......................................Podpis............................................ 

 

DÚ/OLLP:  Žiadateľ splnil  □  nesplnil  □ požiadavky v súlade s predloženou žiadosťou. 

                     Poplatok vo výške ....... uhradil □   neuhradil □. 

                     Do PS TÚL č..............................bol vykonaný zápis :................................................... 

                     ........................................................................................................................................... 

                     Dátum:......................Podpis.............................. 

(vyplní žiadateľ, potvrdí oprávnená osoba organizácie Časť M/145) 

 

Vykonal som pod dozorom osvedčujúceho personálu prax na lietadlách s konštrukciou.............................. 

 

........................... od ............................ do ............................ v organizácii údržby     

 

................................................................................. v ....................................................................................... 

 

Potvrdenie oprávnenej osoby organizácie zriadenej podľa Časti-M/145 (meno, priezvisko, podpis, pečiatka)  

   

 

............................................................................................................................................................................. 
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