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Nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 - dodatok 9 – PBN/ Commission Regulation (EU) No. 1178/2011, Appendix 9 - PBN 
ŽIADOSŤ  O PRAKTICKÚ SKÚŠKU A SPRÁVA Z PRAKTICKEJ SKÚŠKY PRE CR/IR  

(JEDNOPILOTNÉ LETÚNY OKREM VYSOKO VÝKONNÝCH ZLOŽITÝCH LETÚNOV) 

APPLICATION AND REPORT FORM FOR CR/IR  

(SPA-EXCEPT FOR COMPLEX HPA) SKILL TEST 

Priezvisko žiadateľa/-ky: 
Applicant´s last name: 

 Meno: 
First name(s): 

 

Typ preukazu spôsobilosti: 
Type of licence: 

 Číslo: 
Number: 

Štát: 

State: 

Trieda zdravotnej 

spôsobilosti: 
Medical certificate class: 

 Platná od - do: 
Valid from - expiry: 

 

Typ letúna: 
Type of aeroplane: 

Registrová značka: 
Registration mark: 

Podpis žiadateľa/-ky: 
Signature of applicant: 

Týmto sa osvedčuje riadne zakončenie teoretickej výučby a praktického výcviku v súlade s požiadavkami. 
I hereby certify proper completion of the theoretical and practical instruction in accordance with the requirements. 

1 Jednopilotné letúny okrem vysoko výkonných zložitých letúnov 

Single-pilot Aeroplanes Except for Complex HPA 

Kvalifikačná kategória na triedu (vyznačiť):                                    
Class rating: 

 

+ Praktická skúška: 
Skill test: 

+ 

Záznamy o výcviku overené: 
Training records verified by: 

+ Preskúšanie odbornej 

spôsobilosti:  
Proficiency check: 

+ 

 

2 Letový výcvik  

Flight training 
Letový čas: 
Flight time: 

Vzlety: 
Take-offs: 

Pristátia: 
Landings: 

Výcvikové letiská (vzlety, priblíženia a pristátia): 
Training aerodromes (take-offs, approaches and landings): 

Miesto a dátum: 
Location and date: 

 Podpis TRI/CRI/FI**: 
Signature of TRI/CRI/FI**: 

Typ a číslo preukazu spôsobilosti: 
Type and No. of licence: 

 Meno veľkými písmenami:                       
Name in capital letters: 

 

3 Inštruktáž 

Briefing 
a) núdzové postupy špecifické pre danú kvalifikačnú 

kategóriu.  
 

b) na bezpečné prevádzkovanie príslušnej kvalifikačnej kategórie a na bezpečné vykonávanie normálnych 

manévrov a postupov.  

Praktická skúška/preskúšanie odbornej 

spôsobilosti:               

Poznámka: Ak žiadateľ neuspeje, musí 

examinátor uviesť dôvody. 

Skill test/Proficiency check:                       

Remark: If the applicant has failed the examiner 
shall indicate the reasons why. 

 
Výnimka 

09789/2020/SLP 

 

Registrová značka letúna 

/ SIM: 

Aircraft Reg./SIM: 

Pôvodná platnosť kvalifikačnej 

kategórie: 
Original rating validity: 

 Kvalifikačná kategória 

predĺžená do: 
Rating valid until: 

 

Typ a číslo preukazu spôsobilosti 

examinátora:  
Licence type and No. of examiner: 

 Miesto a dátum:                  
Location and date: 

 

Meno a priezvisko examinátora veľkými 

písmenami: 
Examiner´s name and surname in capital letters: 

 Podpis a číslo examinátora: 
Signature and No. of examiner: 

 

** Nehodiace sa prečiarknite 
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Obmedzenia a poznámky: 

Limitations and remarks: 

 

 

 

 

Titul, meno a priezvisko preskúšaného/-nej po oboznámení  

sa s výsledkom skúšky: 

Applicant´s title, name and surname after familiarization  
with the test result: 

 

Dátum oboznámenia sa s výsledkom skúšky: 

Date of familiarization with the test result: 

 

Všetky výcvikové dokumenty ATO boli predložené na kontrolu: 

All the ATO training documents were submitted for verification: 

N/A 

Overenie dokumentácie o výcviku a oboznámenie vykonal: 

 

Verification of training documents and familiarization performed by: 

N/A 

Podpis preskúšaného/-nej: 

Applicant´s signature: 

 

 


