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ŽIADOSŤ 
 

o posúdenie lietadla a vydanie povolenia na použitie na výcvik v ATO/DTO, v zmysle 

ustanovení ORA.ATO.135 alebo DTO.GEN.240. 

 

1. Výcviková organizácia 

ATO/DTO, číslo: 
 

2. Zodpovedná osoba za výcvikový 

kurz: 
 

3. Kategória lietadla: 
 letún 

 vrtuľník 

 voľný balón 

 vzducholoď 

 vetroň 

 iné:......................... 

4. Typ, variant lietadla:  

5. Kategória lietadla podľa prílohy I. 

nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 

2018/1139: 

 

6. Poznávacia značka (REG):  

7. Výrobca:  

8. Rok výroby:  

9. Štát dohľadu:  

10.  Osvedčenie letovej spôsobilosti  

(CoA) vydané v zmysle Annex 8 / L-8 

Chicagskej konvencie: 

Áno:                Nie  

10. Štát prvého vydania CoA:  

11. Obmedzenia zapísané do CoA:  

12. Lietadlo má byť použité vo 

výcvikových kurzoch (uviesť 

typy výcvikových kurzov): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 

 

 

Meno a podpis osoby zodpovednej za požadovaný výcvik: 

 

Meno a podpis vedúceho výcviku (HT) ATO/DTO: 
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Zoznam príloh: 

 

1. Dokumentácia – kópie všetkých platných dokumentov, vrátane letovej príručky („aircraft 

flight manual“ - AFM, „pilot operation handbook“ - POH). 

 

2. Hodnotiaca správa (posúdenie vhodnosti lietadla na výcvik inštruktorom) 

 

Posúdenie letových vlastností lietadla oprávneným, kvalifikovaným a skúseným 

inštruktorom ATO/DTO vo vzťahu k plánovanému použitiu lietadla vo výcviku a k typu 

výcvikového programu. 

 

Inštruktor opíše vlastnosti lietadla a posúdi vo forme hodnotiacej správy najmä 

z pohľadu, že lietadlo je vhodne vybavené a je celkovo vhodné na požadovaný výcvik. 

 

 

Hodnotiaca správa opisuje a zohľadňuje hlavne tieto kritériá: 

 

a) Koncepcia lietadla a posúdenie miery vhodnosti na požadovaný výcvik, prípadné 

obmedzenia na rozsah výcviku. 

b) Ovládateľnosť. Lietalo musí byť bezpečne ovládateľné vo všetkých prevádzkových 

podmienkach, vrátane zlyhania jednej alebo viacerých pohonných jednotiek. 

c) Vybavenie. Lietadlo je vhodne vybavené na daný typ výcvikového kurzu (porovnať 

s požiadavkami podčasti D, prílohy VII, nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 

v platnom znení). 

d) Náročnosť na pilotáž. Lietadlo musí byť spôsobilé prechádzať z jednej letovej fázy 

do druhej bez toho, aby si manéver vyžadoval výnimočné pilotné skúsenosti, 

ostražitosť, sily alebo pracovné zaťaženie v akýchkoľvek prevádzkových 

podmienkach alebo trvaní letu. 

e) Stabilita. Lietadlo má mať prijateľnú mieru stability (priečna, pozdĺžna, dynamická), 

ktorá zabezpečí, že nároky na schopnosti pilota nie sú privysoké, a to v akýchkoľvek 

prevádzkových podmienkach a fázach letu. 

f) Sily v riadení a prostredie pilotnej kabíny. Posúdenie musí zohľadniť a opísať aj 

sily v riadení lietadla, prijateľnosť prostredie pilotnej kabíny a s tým súvisiacu záťaž 

pilota. Prostredie kabíny musí zohľadniť aj vplyv ľudského faktoru (HF) v 

akýchkoľvek prevádzkových podmienkach alebo trvaní letu. 

 


