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 UDELENIE VÝNIMKY 

 

 

 Dopravný úrad ako príslušný orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa ustanovenia § 48 

ods. 1 písm. y) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  s poukazom na skutočnosť hrozby šírenia 

koronavírusu SARS – COV - 2 na území Slovenskej republiky, 

v súlade s ustanovením bodu 2. Článku 71 „Ustanovenia o flexibilite“, nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného 

letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, 

(EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady 

(EHS) č. 3922/91 [ďalej len „nariadenie (EÚ) 2018/1139“] rozhodol z úradnej moci takto: 

          

 udeľuje výnimku  

žiadateľom o skúšky teoretických vedomostí a držiteľom osvedčenia o úspešnom absolvovaní skúšok 

teoretických vedomostí v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, 

ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného 

letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v znení neskorších 

nariadení  

 

pri splnení nasledovných požiadaviek a podmienok: 

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1178/2011 

z 3. novembra 2011, 

ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného 

letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 

USTANOVENIE VÝNIMKA 

FCL.025.    Skúšky teoretických vedomostí na 

vydanie preukazov spôsobilosti a kvalifikačných 

kategórií  

a)    Povinnosti žiadateľa 

3. Odporúčanie DTO alebo ATO platí 12 mesiacov. 

c) Doba platnosti 

1. Úspešné vykonanie skúšok teoretických 

vedomostí bude platné: 

i) na obdobie 24 mesiacov pre vydanie preukazu 

spôsobilosti pilota ľahkého lietadla, preukazu 

spôsobilosti súkromného pilota, preukazu 

Platnosť odporúčania DTO alebo ATO a doba 

platnosti skúšok teoretických vedomostí je predlžená 

do konca uplatňovania tejto výnimky.   
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spôsobilosti pilota vetroňa alebo preukazu 

spôsobilosti pilota balóna; 

ii) na obdobie 36 mesiacov pre vydanie preukazu 

spôsobilosti obchodného pilota, prístrojovej 

kvalifikačnej kategórie (IR – instrument rating) 

alebo prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre lety na 

trati (EIR – en route instrument rating); 

iii) obdobia v bodoch i) a ii) sa počítajú odo dňa, keď 

pilot úspešne vykoná skúšku teoretických vedomostí 

v súlade s bodom 2 písmena b). 

2. Úspešné vykonanie skúšok teoretických 

vedomostí na vydanie preukazu spôsobilosti 

dopravného pilota (ATPL – airline transport pilot 

licence) bude platné na obdobie 7 rokov od 

posledného dátumu platnosti:........ 

FCL.025.    Skúšky teoretických vedomostí na 

vydanie preukazov spôsobilosti a kvalifikačných 

kategórií  

b) Kritériá úspešného vykonania skúšky 

2. Pokiaľ nie je v tejto časti stanovené inak, žiadateľ 

úspešne absolvoval požadovanú skúšku teoretických 

vedomostí pre vydanie príslušného preukazu 

spôsobilosti pilota alebo kvalifikačnej kategórie, ak 

úspešne absolvoval všetky požadované písomné 

skúšky teoretických vedomostí v období 18 

mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom 

sa žiadateľ prvýkrát pokúsil o vykonanie skúšky. 

Toto časové obdobie sa predlžuje o časové obdobie, 

ktoré sa rovná časovému obdobiu, počas ktorého sa 

uchádzač nemohol zúčastniť skúšok teoretických 

vedomostí. 

  

O d ô v o d n e n i e : 

Dopravný úrad vydal toto udelenie výnimky pre všetky dotknuté  fyzické osoby z úradnej moci 

z dôvodu hrozby šírenia koronavírusu SARS – COV - 2 na území Slovenskej republiky a rozhodol tak, 

ako je uvedené vo výrokovej časti tohto dokumentu. 

 

Dopravný úrad udelil výnimky z vyššie uvedených ustanovení, s cieľom zachovať funkčnosť 

systému leteckej dopravy v Slovenskej republike, na obdobia uvedené pri jednotlivých 

ustanoveniach, pričom koncom uplatňovania výnimky sa rozumie dátum 31.07.2021 alebo skôr, t.j. 

dátum zrušenia výnimky. O prípadnom zrušení výnimky bude Dopravný úrad s dostatočným 

časovým predstihom informovať leteckú verejnosť prostredníctvom webového portálu.   

 

  

 

Ing. René Molnár 

riaditeľ 

divízia civilného letectva 

 
Zverejní sa: 

1. na webovom sídle Dopravného úradu 

2. v Leteckom obežníku (AIC)   

 

Zakladá sa: 

do spisu č. 07823/2021/SLP: Dopravný úrad, divízia civilného letectva, sekcia letovej prevádzky 


