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V súlade s Dodatkom 9 Nariadenia Komisie (EÚ) č.1178/2011 v znení Vykonávacieho Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2020/359 
In accordance with Appendix 9 of the Commission Reg. (EU) No. 1178/2011 amended by the Commission Implementing Reg. (EU) No. 2020/359 

ŽIADOSŤ A SPRÁVA Z VÝCVIKU A PRAKTICKEJ SKÚŠKY NA ZÍSKANIE ATPL, MPL,  

TYPOVEJ KVALIFIKAČNEJ KATEGÓRIE A PREDĹŽENIE PLATNOSTI  A 

OBNOVU TYPOVEJ  KVALIFIKAČNEJ KATEGÓRIE, MPL A IR - LETÚNY (A) 

APPLICATION AND REPORT FORM  –  ATPL, MPL, TYPE RATING, 

TRAINING, SKILL TEST AND PROFICIENCY CHECK FOR IRs – AEROPLANES  (A)   

Vhodné označte  / Mark  the appropriate            Texty vyplňujte výhradne VEĽKÝMI PÍSMENAMI / Texts fill in CAPITAL LETTERS only 

Meno a priezvisko žiadateľa/-ky: 

Applicant´s name(s) and surname(s): 

 

 

Lietadlo: / Aeroplane: 

                          
SE-SP(A)  ME-SP(A)  

SE-MP(A)  ME-MP(A)  

Prevádzka: 

Operations: 
SP   MP   

Kontrolný zoznam: / Checklist: 

Typ preukazu spôsobilosti: 

Type of licence held:                       Záznam výcviku 

Training record 

 

Štát vydania preukazu spôsobilosti: 

State of licence issue:                     
Typová kvalifikačná kategória 

Type rating 
  

Číslo preukazu spôsobilosti: / Licence number: 

 

                                                        

Praktická skúška 

Skill test                              

 

          IR      PBN      LVO    

 

                INÉ/Other  

Podpis žiadateľa/-ky: 

Signature of applicant:                 

 

 

Preskúšanie odbornej 

spôsobilosti                       

Proficiency check 

 

             ATPL        MPL  

 
1 Teoretický výcvik na vydanie typovej kvalifikačnej kategórie / Theoretical training for the issue of a type rating 

Miesto a čas konania (od-do): / Place and time of training ( from-to): 

 

 

Meno a číslo preukazu/oprávnenia inštruktora pozemného 

výcviku: / Name and number of licence/authorisation of ground 

instructor: 

 Hodnotenie v % (nad 75 % prospel): 

Rating in % (Pass mark 75 %): 

Celé meno vedúceho výcviku, dátum, podpis: / Whole name of  Head of Traininig, date, signature: 

 
2 FSTD 

FSTD (typ lietadla): 

FSTD (aircraft type): 

 

 
Tri alebo viac osí:  

Three or more axes:           
Áno 
Yes             

 
Nie 
No 

 
Pripravený pre prevádzku a používaný: 

Ready for service and used: 

Výrobca FSTD: / FSTD manufacturer: 

 

 

Pohyb alebo systém: / Motion or system: 

 

 
Vizuálny prostriedok:    Áno      Nie   

Visual aid:                        Yes            No  

Prevádzkovateľ FSTD: / FSTD operator: Identifikačný kód FSTD:/FSTD ID: Platnosť FSTD do: / FSTD valid till: 

 

 

Celkový čas výcviku  

v riadení:    

Total training time at  

the controls: 

 

 
Letiská na ktorých boli cvičené priblíženia do DA/DH, MDA/MDH 

Aerodromes where instrument approaches to DA/DH, MDA/MDH where trained: 

Inštruktor typovej kvalifikačnej kategórie: / Type rating instructor:             TRI                 SFI    

Cele meno inštruktora:  

Instructor´s whole name: 

 Typ a číslo preukazu spôsobilosti inštruktora:  

Instructor´s type and number of licence: 

Miesto, dátum a podpis inštruktora: 

Location, date and instructor´s signature: 
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3 
Letový výcvik: 

Flight training: 
v lietadle 

in the aircraft 
 

vo FSTD (pre ZFTT) 

in the FSTD (for ZFTT) 
 

Typ lietadla: 

Type of aircraft: 

 

 

Registrácia: 

Registration: 
 

 

Čas letu v riadení:    

Flight time at the controls: 

 

 Výcvikové letiská / VPD: 

Training aerodromes / RWYs: 
Počet vzletov:  

Number of takeoffs 
Počet a typ priblížení: 

Number and type of approaches 
Počet pristátí/GA: 

Number of landing/GAs: 

Čas prvého vzletu: 

First take-off time: 

 

 

Čas posledného  pristátia: 

Last landing time: 
Celkový čas letu: 

Total flight time: 

Inštruktor typovej kvalifikačnej kategórie: / Type rating instructor:             TRI                 SFI    (ZFTT) 

Cele meno inštruktora: / Instructor´s whole name: 

 

Typ / číslo preukazu spôsobilosti /Type / number of licence: 

Miesto, dátum a podpis inštruktora: 

Location, date and instructor´s signature: 

 

4 
Praktická skúška 

 Skill test       
 

Preskúšanie odbornej spôsobilosti       

Proficiency check                               
 

Preskúšanie vo funkcii: 

Check in position: 
        PIC  F/O  

Registrová značka SIM alebo lietadla:  

                                                       N/A (viď časť 5/see section 5) 

SIM or aircraft registration: 

Letisko alebo miesto:              N/A (viď časť 5/see section 5) 

Aerodrome or site: 

Čas prvého vzletu:                       N/A (viď časť 5/see section 5) 

First take-off time: 

 

 

Čas posledného pristátia:       N/A (viď časť 5/see section 5) 

Last landing time: 

Celkový čas letu:                     N/A (viď časť 5/see section 5) 

 

Total flight time 

Celkový čas na SIM / letúni:   N/A (viď časť 5/see section 5) 

Total Time on SIM /Aeroplane: 

Žiadateľ/-ka splnil/-a v období platnosti typovej kvalifikačnej kategórie požiadavku Časti FCL.740.A a) (2) pre jej predĺženie                      
Applicant fulfilled during the period of validity of the type rating Part-FCL .740.A (a)(2) requirements for its  revalidation 

10  úsekov trate vo funkcii pilota typu 

10 route sectors as pilot of the relevant type 
 

Jeden úsek trate vo funkcii pilota typu, v letúni 

alebo FFS, za prítomnosti TRE/SFE  

One route sector as pilot of the relevant type of  

aeroplane or FFS flown with an TRE/SFE 

 

                            Prospel / Pass   (viď časť 5/see section 5)                    Neprospel / Fail                                        

V prípade hodnotenia: „Neprospel“,  examinátor uvedie dôvody v sekcii 5. / In case of “Fail” assessment examiner shall state the reasons in section 5. 
Detailný obsah preskúšania examinátor uvedie v sekcii 6. / Examiner shall state details of test/check content in section 6. 

Záznam o priznaných kvalifikáciách / Records of the endorsed  ratings 

Priznaná kvalifikačná kategória 

Type rating endorsement 
Predchádzajúci dátum platnosti 

Previous expiry date 
Nový dátum platnosti 

New expiry date 

 

 

 

  .      . 2020  

 

 

  .      . 2020  

(viď časť 5/see section 5) 

Detaily o priznanej kvalifikačnej kategórii: 

Details of the endorsed type rating: 
PBN     LVO    INÉ/Other    

sú uvedené v sekcii 5. 

are provided in section 5.   

Examinátor / Examiner             TRE                 SFE    

Celé meno: / Whole name:  

                                    

 

Číslo osvedčenia examinátora: / Examiner´s certificate number: 

                                        

Typ a č. preukazu spôsobilosti : /Licence type and number: 
                                                               

 

 

 

Miesto, dátum, podpis: / Place, date, signature: 
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5 Ďalšie záznamy o výsledku skúšky /  Additional records of test/check results 

 

EXAMINÁTOR UVEDIE SKÚŠKOU PRIZNANÉ KOMPETENCIE. 

Napríklad: LVO: CAT II / IIIA, LVTO 150m alebo PBN: RNP APCH to LNAV minima, RNAV 5, 

RNAV/RNP1, Postup strmého priblíženia pre letisko/VPD atd. 

 

THE EXAMINER SHALL PROVIDE DETAILS OF COMPETENCES GRANTED BY TEST / CHECK. 

For example: LVO: CAT. II / IIIA, LVTO 150m or PBN: RNP APCH to LNAV minima, RNAV 5, RNAV/RNP 1, 

Steep approach for aerodrom / RWY etc. 

 

 

 

 

 

Žiadateľovi sa na základe výnimky DÚ číslo 09522/2020/SLP-2 ako aj implementácie príslušných ustanovení 

výnimky DÚ prevádzkovateľom: 

predlžuje platnosť typovej kvalifikácie pre letún                                      / IR   ako je uvedené vyššie.  

Kvalifikačná kategória sa predlžuje s nasledovnými kompetenciami: 

 

LVO:  

PBN:  

Iné:  

 

Časť 6 formulára DÚ/F052-B/v7/OPL sa neaplikuje z vyššie uvedených dôvodov. 

 

 

 

 

 

 
The Applicant is subject to the exception of the TA SR No. 09522/2020/SPL-2 as well as the  implementation of 

the relevant provisions of the TA SR exemption by the operator:                                                         and his/her 

type rating for the                                         / IR   extends as stated above.  

The type rating is extended with the following competencies: 

 

LVO:  

PBN:    

Other:  

 

Part 6 of the DÚ / F052-B / v7 / OPL form is not applicable for the above reasons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum, celé meno a podpis preskúšaného/-nej po oboznámení sa s výsledkom skúšky uvedenými v sekcii 4, 5. 

Date, applicant´s full name and signature after familiarization with test / check results declared in sections 4, 5. 

 

 

 

 


