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Žiadosť o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti 
 

1. Žiadateľ  

   (meno/názov a kontaktný údaj):  

 

 

 

 

2. Osoba zodpovedná za rokovanie s DÚ 

    (meno/názov a kontaktný údaj):  

3. Typ lietadla: 

 
 

4. Výrobca 

lietadla:  
 

5. Výrobné číslo  

    lietadla:  
 

6. Číslo TCDS*/ 

RTCDS */ SAS * 
 

7. Štát vývozu:  
  

 
8. Poznávacia značka 
    - pridelená: OM -  

    Lietadlo je:    nové */   používané *     - predchádzajúca:  
9. Vlastník lietadla:  
 

 
 

10. Prevádzkovateľ lietadla:  
 

 
 

11. Osvedčenia prevádzkovateľa lietadla (rozsah, číslo, vydané dňa, platné do):  

 

 

12. Organizácia alebo osoba odporúčajúca  

      vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti 
 

Názov / Meno:     
 

Číslo oprávnenia:  

 

Miesto a dátum vykonania prehliadky:  

 

13a. Osvedčenie letovej spôsobilosti  
 

Číslo:                                    Vydané:  

13b. Exportné osvedčenie *  alebo ARC * 
 

Číslo:                               Platnosť do:  

14. Letová príručka – číslo:   15. Program údržby – číslo:    

schválil: dňa:  schválil: dňa: 

zmena č.: dňa:  zmena č.: dňa: 

16. Poistenie zodpovednosti  č.: 
                                 platné do: 

 
17. Povolenie RDST č.: 

                           platné do: 

 

18 Údaj o hmotnosti a ťažisku 
 

     zo dňa:   

prázdna hmotnosť:    
 

max. vzletová hm.:    

CG:   
 

rozsah CG:      

19. Odpracované hodiny a cykly/pristátia k dátumu: 
 

Pre lietadlá s pohonnou jednotkou zapíšte tiež údaje: motora, vrtule a pomocnej energetickej jednotky (APU). 

Pre balóny zapíšte údaje obalu, koša, horáka a tlakových fliaš.  

Názov Typ Výrobné číslo Rok 

výroby 

Najvyššia revízia Hodiny od 

výroby/revízie 

Cykly / pristátia od 

výroby/revízie Ozn. Dát.posl. 

        

        

        

        

        

        

        

        
* nehodiace sa prečiarknite 
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20. Rádiokomunikačné, rádionavigačné a prístrojové vybavenie lietadla (uveďte výrobcu a typ):  

22 AP 1   

22 AP 2   

23 VHF 1.: □  8,33 kHz    □ 25 kHz 

23 VHF 2.: □  8,33 kHz    □ 25 kHz 

23 VHF 3.: □  8,33 kHz    □ 25 kHz 

23 HF 1.:  

23 HF 2.:  

23 SATCOM  

23 Data Link:  

23 Interkom:  

23 Palubný rozhlas:  

23 SELCAL  

23 ELT 1 □  121,5   □ 243   □ 406 MHz        

23 ELT 2 □  121,5   □ 243   □ 406 MHz        

23 Zariadenie na určenie polohy pod vodou (ULB/ULD) □ 8,8 kHz   

23 Zapisovač zvuku v kabíne (CVR) □ 90 dní ULD 

31 Zapisovač letových údajov (FDR) □ 90 dní ULD 

31 Prevádzkový zapisovač letových údajov (FDAU, QAR)  

31 Hlavný typ zobrazenia □ obrazovky   □ elektro-mechanické ukazovatele   □ HEAD-UP displej 

34-1 ADC 1  

34-1 ADC 2  

34-2 AHRS 1  

34-2 AHRS 1  

34-3 ILS 1 □  FM  IMUNITY 

34-3 ILS 2 □  FM  IMUNITY 

34-3 MKR 1  

34-3 MKR 2  

34-4 INS 1 (ADIRU)  

34-4 INS 2  

34-4 METEO- radar 1 □ strih vetra   

34-4 METEO- radar 2 □ strih vetra  

34-4 Rádiovýškomer 1  

34-4 Rádiovýškomer 2  

34-4 GPWS/EGPWS/TAWS  

34-4 TCAS / ACAS  □  I    □ II    □ SW;  verzia softvéru:            .                    

34-5 NAV 1 (VOR) □  FM  IMUNITY  

34-5 NAV 2  □  FM  IMUNITY 

34-5 ADF 1  

34-5 ADF 2  

34-5 DME 1  

34-5 DME 2  

34-5 Odpovedač ATC 1 □  Mód C   □  Mód S   □ ADS-B  □ ADS-C   

34-5 Odpovedač ATC 2 □  Mód C   □  Mód S   □ ADS-B  □ ADS-C   

34-5 GNSS / GPS   

34-6 FMS 1 + Databanka  

34-6 FMS 2 + Databanka  

Ďalšie rádiokomunikačné, rádionavigačné a prístrojové vybavenie lietadla: 

   

   

   

   

   

   

   

Navigačná výkonnosť:  (uveďte, ktorým vybavením spĺňa) 

□  PBN               

□  RVSM            

□  MNPS           
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21. Sústavy a systémy lietadla:  
 

A. Protinámrazový systém draka:  □  teplovzdušný  

                                                               □  elektrický  

                                                               □  pneumatický  

                                                               □  chemický  
 

B. Kyslíkový systém:  □  zabudovaný v draku  

                                            □  s prenosnými tlakovými fľašami  

                                            □  s chemickými vyvíjačmi  

 

C. Pretlakovanie kabíny:   □ áno        □  nie         maximálny prevádzkový pretlak: ...................... 

 

D. Druh motora:  □  piestový 

                                   □  turbínový 

                            □  iný:           .................................. 

 

E. Vrtuľa */   nosný rotor */  – počet listov ..........;  

          □  nastaviteľné za letu 

          □  nastaviteľné na zemi 

          □  nenastaviteľné 

 
F. Odmrazovanie vrtule */ listov nosného rotora *:  □ áno        □  nie 

 

G. Zasúvací podvozok:   □ áno        □  nie 
 

H. Protipožiarny systém draku* / motora* / APU *:    □ áno        □  nie 
 

 I. Zdvojené riadenie:     □ áno        □  nie 
 

 J. Padákový záchranný systém lietadla:     □ áno        □  nie 

 

        K. Iné sústavy, systémy (uveďte): 

 

 

 

22. Odchýlky od typovo certifikovaného lietadla (uveďte vykonané modifikácie, STC, dodatočné úpravy, 

vrátane uvedenia dokumentu, podľa ktorého bola úprava  vykonaná)  

 

 

 

 

 

 

23. Kategória spôsobilosti lietadla: 
 

24. Kategória použitia lietadla: 
 

25. Obmedzenia lietadla podľa schválenej letovej príručky:  
 

      A. Posádka lietadla (minimálny počet pilotov a iných členov posádky): 
 

      B. Maximálny počet cestujúcich:  
 

      C. Lety v námraze:   □  povolené    □  nepovolené  

 

      D. Prevádzka:           □  deň             □  noc                □  VFR               □  IFR  

 

      E. Kategória priblíženia a pristátia podľa ICAO:  □  I. kategória,  □  II. kategória,   □  III. A / B / C kategória  

 

      F. Iné dôležité obmedzenia (uveďte): 
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26. Predpokladané využitie lietadla:  

 

       A. Lety za úplatu: □  Dopravné lety vnútroštátne     □  pravidelné    □  nepravidelné 

                                     □  Dopravné lety medzinárodné  □  pravidelné    □  nepravidelné 

                                     □  Školské a výcvikové lety 

                                     □  Letecké práce  
 

B. Lety pre vlastnú potrebu prevádzkovateľa: 

                                     □  Turistické lety 

                                     □  Športové lety 
 

C. Iné predpokladané využitie: 

 

 

 

27. Ostatná vykonaná forma údržby (uveďte formu, dátum, nálet hodín a počet pristátí): 

 

 

 

28. Organizácia pre vykonávanie údržby (názov, číslo oprávnenia, kontaktná adresa): 

 

 

 

29. Organizácia, kde bude vykonávané riadenie zachovania letovej spôsobilosti (názov, číslo oprávnenia, 

kontaktná adresa): 

 

 

30. Organizácia, kde bude vykonávaná kontrola letovej spôsobilosti (názov, číslo oprávnenia, kontaktná 

adresa): 

 

 

31. Súčasťou tejto žiadosti sú prílohy podľa nasledujúcich požiadaviek: 

 
V stĺpcoch označených číslami 1 až 5 sú písmenami „O“ (originál), „F“ (fotografia; môže byť aj v elektronickej forme) 

alebo „K“ (kópia)  vyznačené dokumenty, ktoré ak sa lietadla týkajú priložte k žiadosti o vydanie osvedčenia letovej 

spôsobilosti pre lietadlo: 

1. zapísané v registri lietadiel ako prvé od výrobcu daného typu (doplňujúce dokumenty k dokumentom 

v stĺpcoch 2 až 5), 

2. novo vyrobené,  

3. používané, pochádzajúce z členského štátu Európskej únie,  

4. používané, pochádzajúce z nečlenského štátu Európskej únie, 

5. používané, splňujúce podmienky prílohy I nariadenia  EP a Rady  (EÚ) č. 2018/1139 (Annex I lietadlá). 

 

Číslo pripojenej prílohy zakrúžkujte.  
 

 

Pr.č.                                                   Dokument 1 2 3 4 5 

1 
Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti (ARC) vydané v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1321/2014. ARC musí byť v dobe vydania OLS platné. 
 O O O  

2 Predchádzajúce osvedčenie letovej spôsobilosti (CofA alebo RCofA)   K K K 

3 

Odporúčanie na vydanie CofA alebo RCofA a ARC po overení letovej spôsobilosti 

v súlade s časťou M. Ak nie je dohodnuté inak, odporúčanie pri predvedení lietadla 

Dopravnému úradu nesmie byť staršie ako 60 dní.  

   O  

4 
Informáciu pre Dopravný úrad o čase a mieste kontroly letovej spôsobilosti aspoň 10 

pracovných dni vopred, aby bola umožnená účasť personálu Dopravného úradu.  
   K  

5 

Exportné osvedčenie letovej spôsobilosti  (Export Certificate of Airworthiness) vydané 

oprávneným úradom štátu, kde bolo lietadlo naposledy registrované.  

Ak nie je dohodnuté inak, Exportné OLS nesmie byť staršie ako 60 dní. 

   O O 

6 

Vyhlásenie zhody (Statement of Conformity) vyžadované nariadením (EÚ) 748/2012: 

- vydané podľa bodu 21.A.163 písm. b) alebo, 

- vydané podľa bodu 21.A.130, ktorého platnosť overil príslušný orgán alebo, 

- pri dovezenom lietadle vyhlásenie podpísané vyvážajúcim orgánom, že lietadlo 

zodpovedá konštrukcii schválenej agentúrou (EASA). 

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, vyhlásenie zhody nesmie byť staršie ako 60 dní.  

 O    
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Pr.č.                                                   Dokument 1 2 3 4 5 

7 
Kópia prílohy k typovému osvedčeniu (TCDS; RTCDS) alebo osobitných špecifikácií 

letovej spôsobilosti (SAS). 
K     

8 

Zoznam akýchkoľvek rovnocenných bezpečnostných ustanovení patriacich do 

certifikačnej základne (List of any Equivalent Safety Findings included as part of the 

Certification Basis). 

K   K  

9 Hlukové typové osvedčenie (Noise Type Certificate) alebo hodnoverné údaje o hluku. K     

10 

Zoznam všetkých vykonaných dodatkových typových certifikátov (Supplemental Type 

Certificate - STC) na draku, motore, vrtuli a vybavení vrátane ich kópií, spolu 

s pokynmi pre zachovanie letovej spôsobilosti. Všetky STC musia byť buď schválené 

alebo uznané EASA. 

 K K K K 

11 
Zoznam zmien/modifikácií (Master Change/Modification List), vrátane pokynov pre 

zachovanie letovej spôsobilosti.  
 K K K K 

12 
Vyhlásenie o splnení požiadaviek príkazov na zachovanie letovej spôsobilosti a 

bulletinov (Statement of Compliance with Airworthiness Directives and Bulletins). 
 K K K K 

13 Letová príručka (Flight Manual / Pilots Operating Manual / Owners Manual). K     

14 
Letová príručka (Flight Manual) v prípade, ak sa jedná o verziu v registri lietadiel, 

alebo doplnky týkajúce sa zmien lietadla oproti štandardnej letovej príručke.  
 K K K K 

15  Príručka pre údržbu (Maintenance manual). K     

16 Ilustrovaný katalóg komponentov (Ilustrated Parts Catalogue). K     

17 Príručka pre generálne opravy (Overhaul Manual). K     

18 Príručka pre opravy konštrukcie lietadla (Structure Repair Manual). K     

19 Príručka pre nedeštruktívnu defektoskopiu (Non Destructive Testing Manual). K     

20 Príručka s elektrickými schémami (Wiring Diagrams Manual). K     

21 Hlásenie výboru pre preskúmavanie údržby (Maintenance Review Board Report). K     

22 Dokument na plánovanie údržby (Maintenance Planning Document).  K     

23 
Príručka častí s obmedzenými prevádzkovými lehotami a životnosťou (Service Life & 

Time Limits Manual). 
K     

24 Záznam výkonových charakteristík antén (Antenna Performance Patterns Report). K     

25 Rozbor elektrických zaťažení (Electrical Load Analysis Report). K     

26 
Kópie zmien dokumentu rozboru elektrických zaťažení, ak sa lietadla týka (Revision to 

Electrical Load Analysis). 
K K K K K 

27 
Certifikačné požiadavky na údržbu (Certification Maintenance Requirements - CMR), 

stav vyhovenia CMR, ak sa typu lietadla týka. 
K     

28 Príručka pre určenie hmotnosti a vyváženia (Weight and Balance Manual). K     

29 
Správa o hmotnosti a vyvážení s plánom nakladania (Weighting and balance report 

with a loading schedule). 
 K  K K 

30 Protokol z letovej skúšky (Flight Test Report).  K  K K 

31 
List o definovaní lietadla/dokument o zhode. Kópia by tiež mala byť dodaná do EASA 

(Letter of Definition/Letter of Conformity. Copy should also be supplied to EASA). 
K     

32 
Zoznam výrobných odchýlok (List of Manufacturing Concessions / Deviations), ak sa 

lietadla týka. 
 K K K K 

33 
Zoznam odchýlok a výnimiek od typového certifikátu, ktorý musí byť písomne 

potvrdený EASA (List of Derogations, Waivers and Exemptions from the TC).  
 K K K  

34 
Vyhlásenie o plnení požiadaviek na vybavenie lietadla podľa nariadenia (EÚ) 

965/2012.  
 K K K K 

35 Výkres usporiadania kabíny (LOPA).  K K K K 

36 
Zoznam kritického softvéru (Software Criticality List and Class 1, 2 & 3 Software 

declaration). 
 K K K K 

37 Doklad o pridelení kódu Módu S (Declaration of Mode ‘S’ code).  K K K K 

38 Doklad o pridelení kódu ELT  406 MHz (Declaration of ELT code 406MHz).  K K K K 

39 Doklad o pridelení kódu SELCAL (Declaration of SELCAL code).  K K K K 

40 

Historické záznamy na určenie výrobného štandardu, štandardu prestavby a údržby 

lietadla vrátane všetkých obmedzení súvisiacich s obmedzeným osvedčením letovej 

spôsobilosti podľa 21A.184 ods. c) (len k vydaniu RCofA pre používané lietadlo 

z nečlenského štátu). 

   K  

41 
Potvrdenie o zaistení zmenovej služby, ak pre lietadlo nie je zazmluvnená CAMO 

alebo CAO. 
 K K K K 

42 Fotografie identifikačného štítku, poznávacej značky a výrobného štítku lietadla.1)  F F F  

                                                 
1) vyžaduje L-7, 21.A.182 
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Pr.č.                                                   Dokument 1 2 3 4 5 

43 Fotografia prístrojovej dosky tak, aby boli čitateľné všetky požadované nápisy.  F F F  

44 
Fotografie nápisov vyžadovaných certifikačnými špecifikáciami (núdzové východy, 

obsluha núdzového vybavenia).2) 
 F F F  

45 

Žiadosť o schválenie programu údržby (ak nebol schválený skôr) alebo informácia 

o programe údržby (DÚ/F438-B) pre lietadlá spadajúce pod prílohu ML nariadenia 

(EÚ) 1321/2014. 

 K K K  

 

32. Čestné vyhlásenie 
 

Čestne vyhlasujem, že letecký personál je spôsobilý pracovať s cudzojazyčnou technickou dokumentáciou lietadla v 

........................................ jazyku. 

.................................................................................... 

                                                                                                               Podpis zodpovednej osoby prevádzkovateľa   

33. Týmto žiadam o vydanie osvedčenia letovej spôsobilosti pre vyššie uvedené lietadlo: 

 

1.   V súlade s nariadením (EÚ) č. 748/2012 žiadam o vydanie: 

             □ Osvedčenia letovej spôsobilosti (CofA) -  je možné vydať len lietadlu s typovým osvedčením vydaným 

alebo uznaným EASA. 

             □ Obmedzeného osvedčenia letovej spôsobilosti (RCofA) - je možné vydať len lietadlu s osobitnými 

špecifikáciami letovej spôsobilosti vydanými alebo uznanými EASA. 

 

2.  V súlade s nariadením (EÚ) 1321/2014 časť M alebo ML žiadam tiež o vydanie: 

             □  Osvedčenia o overení letovej spôsobilosti (ARC). 

 

3.  V súlade s národnými požiadavkami uvedeným v predpise L8/A hlava 4 žiadam  o vydanie: 

 □ Osvedčenia letovej spôsobilosti - je možné vydať len lietadlu kategórie podľa prílohy I nariadenia (EÚ)  

2018/1139 s typovým osvedčením vydaným alebo uznaným Dopravným úradom. 

            □  Zvláštneho osvedčenia letovej spôsobilosti - je možné vydať len lietadlu kategórie podľa prílohy I 

nariadenia (EÚ) 2018/1139 i bez typového osvedčenia vydaného alebo uznaného Dopravným úradom. 

 

V súlade s  § 22 ods. 3 zákona 143/1998 Z. z. (letecký zákon) v znení neskorších zákonov sa zaväzujem k úhrade 

nákladov spojených s overením letovej spôsobilosti lietadla. 

Neuhradil/uhradil* som príslušný poplatok v súlade so zákonom  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších zákonov.      
 

Lietadlo môže byť pristavené k prehliadke od ........................................ v ....................................................    
 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé. 

 

V ......................................... dňa ...........................                                  .......... ....................................... 

                                                                                                                               podpis  žiadateľa  

34.Vyplnenú žiadosť s prílohami podajte na Dopravný úrad.  
 

Upozornenie: Táto žiadosť nenahradzuje žiadosť o zápis lietadla do Registra lietadiel Slovenskej republiky, ani žiadosti 

o vydanie akýchkoľvek iných osvedčení lietadla. 
  

35. Riadne vyplnená žiadosť bola prijatá Dopravným úradom 
 

dňa: ...............................   pod číslom: .....................................      prijal:........................................     
 

36. Záznamy Dopravného úradu.  

 

Osvedčenie letovej spôsobilosti vydané dňa: ...........................      s číslom: ......................  

 
 

* nehodiace sa prečiarknite 
 

                                                 
2) vyžaduje 21.A.175 


