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POUČENIE  ŽIADATEĽA/-KY   PRED  SKÚŠKAMI  Z  TEORETICKÝCH  VEDOMOSTÍ 

ČASŤ A – VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA/-KY 

Skúška prebieha v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, (EÚ) 

2019/945 v platnom znení (príp. JAR-FCL 1/2, L 1 Spôsobilosť leteckého personálu). 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/-a členom skúšobnej komisie Dopravného úradu (DÚ) 

poučený/-á o: 

 povinnostiach žiadateľa/-ky 

 Pred vstupom do skúšobnej miestnosti som povinný si vypnúť mobilný telefón 

alebo iný komunikačný / spojovací prostriedok, ako aj iné elektronické zariadenia. 

 Odložiť mobilný telefón alebo iný komunikačný / spojovací prostriedok, elektronické 

zariadenia  a osobné veci na zvlášť určené miesto (na stole môžu byť počas 

vykonávania skúšky vyložené iba papiere na poznámky a pomôcky potrebné ku 

skúške). 

 Všetko, čo budem potrebovať ku skúške (prílohy, kalkulačku, pravítko, ceruzku a iné 

pomôcky), mi bude poskytnuté zamestnancom DÚ, nakoľko nie je povolené, aby som 

používal svoje vlastné pomôcky. 

 Po spustení testu som povinný daný test dokončiť a nie je možné, aby som opustil 

skúšobnú miestnosť skôr, ako dám vyhodnotiť test. 

 Po ukončení skúšky som povinný vrátiť všetky papiere na poznámky a pomôcky, 

ktoré mi boli poskytnuté. Papiere na poznámky nesmiem za žiadnych okolností vyniesť 

zo skúšobnej miestnosti! 

 V prípade vypadnutia systému, jeho nefunkčnosti (vyskočení akéhokoľvek 

chybového okna) som povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať dozor 

konajúci personál, aby tento problém odstránil. 

 kritériách úspešného vykonania skúšky 

 Úspešne vykonám písomnú skúšku, ak dosiahnem aspoň 75% bodov stanovených pre 

túto skúšku, neudeľujú sa mi žiadne trestné body. 

 Pokiaľ nie je v tejto časti stanovené inak, úspešne vykonám požadovanú skúšku na 

vydanie príslušného preukazu spôsobilosti pilota alebo kvalifikačnej kategórie, ak 

vykonám všetky požadované písomné skúšky v období 18 mesiacov od konca 

kalendárneho mesiaca, v ktorom som sa prvýkrát pokúsil o vykonanie skúšky. 

 Teoretická skúška sa považuje za úspešne ukončenú vtedy, keď je mi priznané 

hodnotenie PROSPEL vo všetkých požadovaných predmetoch v stanovenej dobe 

a v stanovenom počte sedení. 

 postupe pri neúspešnom vykonaní skúšky  

 Opakujem len ten predmet, z ktorého som získal menej ako 75%. Predmet, z ktorého 

som získal menej ako 75% bodov môžem opakovať až v nasledujúcom sedení – 

skúšobnom týždni. Ak som nevykonal úspešne jeden z písomných predmetov 

teoretických vedomostí v rámci 4 pokusov alebo nevykonal úspešne všetky predmety   

v rámci 6 sedení alebo počas 18 mesiacov, musím znovu vykonať celý súbor 

predmetov. Pred opätovným vykonaním skúšok absolvujem ďalší výcvik v schválenej 

výcvikovej organizácii. Rozsah a oblasť požadovaného výcviku stanoví schválená 

výcviková organizácia na základe mojich potrieb.  
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 postupe, pri použití nepovolených pomôcok 

 V prípade, že mi 

- budú nájdené nepovolené pomôcky, 

- budem mať zapnutý telefón alebo iný komunikačný / spojovací prostriedok alebo 

elektronické zariadenie; 

a ak  

- ich budem používať, 

- budem pripájať nejaké zariadenie do počítača alebo 

- budem konať nepovoleným postupom počas skúšky (ak poskytnem resp. 

využijem informácie od iných osôb o odpovediach na skúšobné otázky, budem 

komunikovať s iným účastníkom teoretickej skúšky, ak spustím test sám viackrát 

v rámci jedného sedenia – a nebude sa jednať o chybové spustenie), zamestnanec 

DÚ mi ukončí skúšku.  

Budem písomne (formou rozhodnutia DÚ) informovaný, že z daného predmetu som 

NEPROSPEL a bude mi zakázaná účasť na akejkoľvek ďalšej skúške na obdobie 12 

mesiacov od dátumu skúšky, na ktorej som bol prichytený pri podvádzaní/používaní 

nepovolených pomôcok. 

 možnosti odvolania sa voči testovým otázkam 

 Mám právo písomne sa odvolať voči priebehu skúšky a testovým otázkam (zneniu, 

vyhodnoteniu...). V prípade doručenia námietky proti priebehu teoretickej skúšky a 

skúšobným otázkam v PC testoch (F029-B) zamestnanec odboru licencovania leteckého 

personálu (OLLP), ktorý je členom skúšobnej komisie postúpi podnet predsedovi 

skúšobnej komisie spolu s návrhom na zvolanie zasadnutia skúšobnej komisie. Tá 

o predmetnom odvolaní rozhodne a bude ma informovať písomne do vlastných rúk 

s opakovaným doručením. 

 monitorovaní priebehu skúšok 1 

 Skúšobná miestnosť je monitorovaná kamerovým systémom so záznamovým 

zariadením.  

 V prípade, ak má dozor konajúci personál podozrenie, že počas priebehu skúšky sú 

použité nepovolené pomôcky (akéhokoľvek druhu) použije záznam kamerového systému 

výhradne na posúdenie, či som postupoval počas skúšky v súlade s pravidlami 

vykonávania skúšky. 

 práci so skúšobným programom počas vykonávania skúšky 

Na obrazovke monitora mám otvorené základné okno s prihlasovacími údajmi, ktoré 

tvoria:  

Prihlasovacie meno:  

Heslo:  

Prihlasovacie meno a heslo vyplním podľa pokynov dozor konajúceho personálu, pri 

jeho vypĺňaní je potrebné používať diakritiku! 

 

                                                 
1 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane 

osobných údajov“) 
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Podľa druhu skúšky zvolím v roletke VÝBER MATERIÁLU príslušnú kategóriu (na 

ľavej strane). Zobrazia sa mi dostupné predmety. 

Pozriem uvedené (zobrazené) predmety a myšou kliknem na vybraný predmet – 

kliknutím na názov predmetu (KLIKNÚŤ 1x a ČAKAŤ) sa začne test. 

Začne plynúť čas pridelený k jednotlivým testom – nad otázkou sa zobrazí zostávajúci 

čas a v ráme aj poradie a celkový počet otázok. 

V menu otázok sa pohybujem iba myšou tromi spôsobmi: 

a) v spodnej časti tlačidlami „nasledujúca“ a „ďalšia“, 

b) v „drop-down“ menu v hornej časti obrazovky výberom čísla požadovanej otázky, 

c) v hornej časti obrazovky – šípkami vľavo a vpravo (  ‹ ›   - predchádzajúca otázka – 

nasledujúca otázka). 

 
Poznámka.- Ak sa nachádzam na prvej otázke testu nie je možné prekliknúť na predchádzajúcu otázku, nakoľko   

tlačidlo predchádzajúce je neaktívne. Ak sa nachádzam na poslednej otázke nie je možné prekliknúť na tlačidlo 

ďalej, nakoľko je toto tlačidlo neaktívne. 

 

Označujem vybranú odpoveď kliknutím na príslušné políčko. Odpoveď je možné v časovom limite 

skúšky ľubovoľne meniť. Pri zmene odpovede je potrebné od značiť pôvodnú odpoveď a označiť 

novú. V prípade, že chcem vyhodnotiť test, informujem o tom dozor konajúci personál a až 

potom kliknem na tlačidlo „vyhodnotiť test a zobraziť výsledky“ v spodnej časti obrazovky. Ak 

uplynie pridelený časový limit pre daný test objaví sa okno, ktoré ma informuje o vypršaní časového 

limitu a možnosti vyhodnotenia testu. O tejto skutočnosti informujem dozor konajúci personál 

a následne vyhodnotím test. Po zapísaní percent dozor konajúcim personálom si môžem test 

skontrolovať. Po kontrole testu sa vrátim na ponuku testov kliknutím na x zavrieť v pravej hornej časti 

obrazovky. Následne môžem pokračovať ďalším predmetom. V prípade, že ďalej pokračovať 

nechcem, použijem na odhlásenie tlačidlo v ľavej hornej časti obrazovky pri svojom mene. Ak nie je 

na pozadí spustený slovník anglicko-slovenský, slovensko-anglický, tak si ho spustím pomocou ikony 

na ploche. V prípade, že opakujem test, po prihlásení a výbere príslušného predmetu sa mi zobrazia 

výsledky predošlého testu. V takomto prípade okamžite zavolám dozor konajúci personál a pod jeho 

dohľadom opätovne spustím test. V tomto prípade je zakázané prechádzať/prezerať predchádzajúce 

otázky v zobrazenom teste. 

Poučenie je platné počas vykonávania celého súboru skúšok na konkrétny preukaz spôsobilosti alebo 

kvalifikačnú kategóriu.  

Ďalej svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť, správnosť a aktuálnosť poskytovaných osobných 

údajov a udeľujem súhlas DÚ so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na účel 

spracovania tohto poučenia a vedenia evidencie leteckého personálu v rozsahu uvedených osobných 

a priložených dokumentoch (ak sa aplikuje). Súhlas udeľujem vedome a bez nátlaku na dobu 

spracúvania údajov v registri leteckého personálu a vyhlasujem, že som si vedomý/-á svojich  práv 

v zmysle zákona. 

Pred začatím mojej skúšky som bol/-a riadne poučený/-á v zmysle zákonných ustanovení. Zároveň 

potvrdzujem, že som tomuto poučeniu v plnej miere porozumel/-a a súhlasím s pravidlami skúšky a 

som si vedomý/-á, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom a s kamerovým záznamom je 

narábané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 
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Meno a priezvisko žiadateľa/-ky: ................................................................................. 

Dátum narodenia žiadateľa/-ky:.............................................. 

Číslo dokladu totožnosti (pas, občiansky preukaz, ...) žiadateľa/-ky:............................................... 

 

 

V........................................dňa........................Podpis žiadateľa/-ky:..................................................... 

 

 

                                

 

ČASŤ B – VYHLÁSENIE ČLENA SKÚŠOBNEJ KOMISIE (vyplní zamestnane DÚ) 

 

 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som vykonal poučenie.  

Meno a priezvisko člena skúšobnej komisie: ............................................................. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka.- Uvedené poučenie sa vyhotovuje v 1 origináli a je uchované  v  zložke na DÚ. Žiadateľovi bude 

počas skúšky k dispozícii ďalšie (nepodpísané) poučenie. Ak nie, oslovte dozor konajúci personál.  
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APPLICANT´S INSTRUCTIONS BEFORE  

THEORETICAL KNOWLEDGE EXAMINATION 

PART A – APPLICANT´S DECLARATION 

With my signature I confirm, that I have been instructed by a member of the Examining Board of the 

Transport Authority about: 

 running of the theoretical knowledge exams (hereinafter “exam) 

 The exam is carried out in accordance with the respective provisions of Commission 

Regulation (EU) No 1178/2011 as amended (or JAR-FCL 1/2, Annex 1 Aviation 

Personnel Licensing). 

 applicant´s obligations 

 Before entering the test room, the applicant is required to turn off a mobile phone or 

other communication / connection devices as well as other electronic appliances, 

 Put away a mobile phone or other communication / connection device or other 

electronic appliance and personal belongings to a specific place (during the exam 

there can be only the note papers and aids needed on the desk). 

 Attachments, calculators, rulers, pencils and other tools needed are provided by 

member of the Examining Board. The applicants are not allowed to use their own 

items.  

 After the test is run, the applicant is required to complete the test and it isn´t possible 

to leave the test room before the test evaluation is finished. 

 After the test completion, the applicant is required to return all note papers and tools 

which have been provided to him. It is strongly forbidden to leave with note papers 

from the test room! 

 In case of a system failure, malfunction (any error notification), the applicant is 

required to inform the member of the Examining Board about it. The member of the 

Examining Board is obliged to solve the problem immediately. 

 successful exam passing criteria 

 Applicant passes the written test if he/she reaches at least 75% of the total score set 

for this test. There are no penalty points. 

 Unless otherwise provided, the applicant passed the required exam for the issuance 

of appropriate license or a rating, if he/she passed all the required exams within a 

period of 18 months from the end of the calendar month in which the applicant first 

attempted to pass the exam. 

 The teoretical exam is considered successfully completed if the applicant PASSED 

all required subjects within specified time and specified number of sessions. 

 Procedure in case of failure to pass the exam 

 The applicant repeats only the subject in which he or she received less than 75%. The 

subject in which he or she received less than 75% of total points can be repeated soonest 

in the next month session. If the applicant has not successfully completed one of the 

written theoretical knowledge subjects within 4 attempts, or if he/she has not 

successfully completed all the subjects within 6 sessions or 18 months, he or she has to 

retake the entire set of subjects. Before re-performing the tests, the applicant shall pass 

out further training in an approved training organization. The scope and volume of 

training is determined by the approved training organization based on applicant’s needs. 



 

6/8 

 

 the procedure when not allowed aids are used 

 In the case that: 

- unauthorised tools are found at the applicant, 

- applicant has a telephone or other communication / connection device or electronic 

appliance turned on; 

and if the applicant 

- uses them, 

- connects any device to computer in test room, or 

- acts in not allowed way during the exam (provides or uses the information about 

answers to test questions obtained from other persons or communicates with 

another participant of theoretical exam, executes the test multiple times within one 

session – failed executions excluded), the member of the Examining Board will 

terminate the applicant´s exam. 

The applicant will be informed by decision of the Transport Authority that he or she 

FAILED the exam and he or she will not be allowed to participate in any other test for 

a period of 12 months from the date of the test when he or she was caught cheating or 

using not allowed aids. 

 Appeal process 

 Every applicant is entitled to appeal in written form to course of the exam and to the 

test questions (text, evaluation ...). In case an objection to the theoretical test and test 

questions in PC tests (F029-B) is delivered, employee of aviation personnel licensing 

department who is a member of the Examining Board shall send the objection to the 

Chair of the Examining Board along with proposal to summon the examining board 

session. The Examining Board decides about the objection and the applicant will be 

informed in a written form. 

 Exam course monitoring 

 The test room is monitored by CCTV with recording equipment. 

 If a member of the Examining Board responsible for supervising of the exam suspects 

the not allowed aids (of any kind) are used during the course of exam, the CCTV 

system record is used to assess whether the applicant carried out the test in accordance 

with the test rules. 

 Work with test software during exam execution 

Basic applicant’s login window on the monitor screen consists of: 

Login:  

Password: 

Login and password must be entered according to instructions provided by the staff 

member responsible for supervising of the exam. Special characters are mandatory when 

entering data. 

Depending on the test type, the applicant selects the appropriate Category (on the left 

side) in the MATERIAL SELECTOR dropdown menu. The available subjects are 

displayed. 

The applicant checks the displayed subjects and chooses subject by clicking on the 

subject name (CLICK 1x and WAIT) to start the test. 

The time allocated to the individual tests starts to run - the remaining time is displayed 

above the question as well as the order and total number of questions in the frame. 

Applicant moves in question menu in three ways: 

a) on the bottom with the buttons "following" and "next" 

b) in the "drop-down" menu on the top of the screen by selecting the number of required 

question, 
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c) On the top of the screen – using the left and right arrows (< > - the previous question 

- the next question). 

 
Note. When working on the first test question, it is not possible to click on the previous question, because the 

previous button is inactive. When working on the last question, it is not possible to click the next button, because 

the button is inactive. 

The applicant marks selected answer by clicking on the related box. The answer may be 

modified within the test time limit. In case a change of an answer is required, the original 

answer must be unmarked and a new one must be marked. 

 

In case, the applicant wants to evaluate the test, it is necessary to inform supervising staff 

first and only after that it is allowed to click on "evaluate test and show results" button 

on the bottom of the screen. In case the time is over, a window informing applicant about 

the expiration of the time limit and about the possibility to evaluate the test is displayed. 

The applicant informs the supervising staff about this situation and afterward he can 

evaluate the test. 

The applicant may check the test only after recording the test result by supervising staff. 

After checking the test, the applicant can return to the test menu by clicking x close in 

the top right corner of the screen. 

The applicant then can continue to another subject. If the applicant does not want to 

continue, the logout button in the left bottom corner of the screen besides to applicant’s 

name should be used. 

The applicant is allowed to use an English-Slovak/Slovak-English dictionary that can be 

open using the desktop icon. 

If the applicant repeats the test, the results of the previous test are displayed after logging 

in. In this case, the applicant has to call the supervising staff immediately and only under 

supervision the test can be run again. In this case it is strongly forbidden to review the 

previous questions in displayed test. 

These instructions are valid for the entire set of exams for a particular license or qualification 

category. 

By signing below, I hereby acknowledge that the personal data provided are is true, correct and up 

to date and I give my consent to Transport Authority to process the personal details about myself 

under the Act No. 122/2013 of the protection of personal data (hereinafter “Act”) for purpose of 

processing of these instructions and evidence of aviation personnel in range of personal data 

contained in these instructions and appended documents (if applicable). I give my consent 

consciously and without pressure for the time necessary to process the data by Aviation Personnel 

Registry and I am declaring that I am aware of my rights in terms of the act.  

I hereby confirm that I am aware of consequences, which the Transport Authority may apply to me, 

if some of my statements or information submitted by me are proven to be false. 

Before starting my exam I was properly instructed in terms of legal provisions. I also confirm that I 

have fully understood these instructions and I agree with test rules, and I am aware that the test room 

is monitored by the CCTV system and that the recordings are handled in accordance with the Personal 

Data Protection Act. 

Applicant’s name and surname: 

Applicant’s date of birth: 

Applicant´s personal ID number: 

 

Place: .....................................         Day: ........................      Signature: 
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PART B – PROCLAMATION OF THE EXAMINING BOARD MEMBER (for employee of 

Transport Authority) 

I hereby confirm that I have instructed the applicant.  

Name and Surname (Examining Board Member):  

Date: 

Signature:  

 

Note: The provided instructions are issued as one original to be archived in a folder in Transport Authority and 

another (unsigned) copy to be provided to the applicant’s use during the test. In case the instructions were not 

provided, please ask the supervising personnel. 

 


