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SPRÁVA EXAMINÁTORA O NEÚSPEŠNEJ SKÚŠKE 

EXAMINER REPORT – FAILURE OF TEST 

(NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1178/2011)  

1 ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI  

APPLICANT´S DETAILS 

Vyplní examinátor 

To be completed by examiner                       

Priezvisko žiadateľa: 

Applicant´s last name(s): 

 Meno žiadateľa: 

First name(s): 

 

Preukaz spôsobilosti /typ/: 

Licence type: 

 Číslo: 

Number: 

 

E-mail:  

2 VYKONANÁ SKÚŠKA 

TEST CONDUCTED                                                                                             

  Vyplní examinátor 

To be completed by examiner                       

Praktická skúška 

Skill test 

 

Predĺženie platnosti 

Revalidation 

 

Obnova 

Renewal 

 

Špecifikácia typu skúšky/preskúšania: 

Specify type test/check: 

Typ lietadla alebo FFS: 

A/C or FFS Type: 
Poznávacia značka lietadla: 

A/C registration: 
Celkový čas letu: 

Total flight time: 

Dátum: 

Date: 
Miesto vykonania skúšky/preskúšania: 

Place of test/check: 

3 DÔVODY NEÚSPEŠNOSTI 

REASONS FOR FAILURE                                                                                          

Vyplní examinátor 

To be completed by examiner                       

Oddiel 

Section 

Pododdiel 

Subsection 

Dôvody neúspešnosti 

Reason for Failure 

   

   

   

   

   

   

   

ĎALŠÍ VÝCVIK 

FURTHER TRAINING 

Povinný  
Mandatory 

 
Odporúčaný  
Recommended     

 

Letové hodiny: 

Flight hours: 
Hodiny na FSTD: 

FSTD hours: 

Požadovaný špecifický výcvik: 

Specific training required: 

 

Meno examinátora: 

Examiner´s Name:                                                                           
Číslo examinátora: 

Examiner´s No: 

Podpis examinátora: 

Examiner´s Signature:                                                                                          
Dátum: 

Date : 

4 VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

DECLARATION BY THE APPLICANT 

Rozumiem, že som neuspel vo vyššie uvedených položkách. Taktiež rozumiem, že nemôžem vykonávať oprávnenia, ktoré 

sa  vzťahujú na kvalifikačné kategórie/osvedčenia. 

I understand that I have failed the items notified above. I also understand that I may not exercise the privileges related to that 

rating/certificate. 

Meno a priezvisko žiadateľa (veľké písmená): 

Applicant´s name(s) (capital letters): 

Podpis žiadateľa: 

Applicant´s Signature: 

Dátum: 

Date: 



DÚ/F097-B/v2/1-2  2/2 

 

 

 

POKYNY PRE EXAMINÁTOROV 

GUIDANCE NOTES FOR EXAMINERS 

 

 

Oddiel 1 Údaje o žiadateľovi 

Section 1 Applicant´s details 

 

Tento oddiel má obsahovať údaje o žiadateľovi, skontrolované s údajmi uvedenými v preukaze spôsobilosti 

žiadateľa. 

This section is to contain  the details of  the applicant  and  should  be checked  against the applicant´s licence. 

 

 

Oddiel 2 Vykonaná skúška 

Section 2 Test Conducted 

 

V tomto oddiely je potrebné špecifikovať typ skúšky alebo hodnotenia. Prosím uveďte konkrétny typ skúšky 

alebo preskúšania, tzn.  ATPL, kvalifikačnú kategóriu na triedu, typovú kvalifikačnú kategóriu. 

Here you should specify type of test or assessment. Please indicate the actual type of test or check conducted. i.e. 

ATPL, Class rating, Type rating.  

 

 

Oddiel 3 Dôvody neúspešnosti 

Section 3 Reasons for failure 

 

Tento oddiel by mal byť vyplnený  pred žiadateľom v čase poletového rozboru. Pripomienky k neúspešnému 

preskúšaniu, k neúspešnej skúške  alebo k hodnoteniu žiadateľa musia byť stručné a objektívne. Záznam by mal 

obsahovať len objektívne skutočnosti. 

This section should be completed in front of the applicant, and at the time of the post flight de-brief. The 

comments should be succint and objective observations of why the applicant failed the check, test or assessment. 

The record should contain only the salient facts. 

 

 

Oddiel 4 Vyhlásenie žiadateľa 

Section 4 Declaration by the applicant  

 

Počas poletového rozboru žiadateľ musí podpísať, že rozumie dôvodom neúspešnosti skúšky a že uznáva 

neúspešnosť skúšky. 

During the de-brief the applicant must sign to acknowledge the failure of the test and the reasons for failure. 

 

Kópie správy musia byť predložené: 

(1) žiadateľovi 

(2) príslušnému úradu žiadateľa  

(3) examinátorovi 
  

Copies of the report shall be submitted to:   

(1) The applicant 

(2) The applicant´s competent authority 

(3) The examiner 

   

 

 


