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ŽIADOSŤ 
o overenie spôsobilosti  

jednotlivo zhotovovaného lietadla1 

⃞ postaveného na základe vlastného projektu 

⃞ postaveného zo stavebnice / podľa získanej dokumentácie, pričom minimálne 51 % úloh 

súvisiacich s výrobou a montážou vykoná žiadateľ ako amatér / nezisková organizácia amatérov2 

⃞ postaveného organizáciou s povolením na výrobu č. ................................ 

so zamýšľaným účelom použitia lietadla na1 

⃞ výskumné / experimentálne / vedecké účely2 

⃞ svoje vlastné účely a bez akéhokoľvek obchodného zámeru 

Č. Názov požiadavky Popis požiadavky Poznámky 

1. Identifikačné údaje 

žiadateľa  

 titul, meno, 

priezvisko, dátum 

narodenia, adresa 

trvalého bydliska 

alebo obchodné 

meno, sídlo, 

identifikačné číslo a 

právna forma, tel. 

číslo, e-mail 

Miesto zhotovovania 

lietadla 

 adresa 

Miesto pre letové skúšky 

 

 predpokladané 

letisko 

2. Lietadlo  typ, 

názov 

Konštruktér / výrobca 

stavebnice 

  

Použité základné druhy 

materiálov 

  

Špeciálne technológie 

 

 tepelné spracovanie, 

aditívne technológie 

(3D tlač) atď. 

Hmotnosť [kg]  prázdneho lietadla, 

MTOM 

Rýchlosť [km.h-1] VSO 

VC 

VNE 

pádová v prist. konf., 

cestovná, maximálna 

dovolená 

Poloha ťažiska / centráž  prázdneho lietadla, 

lietadla v prevádzke 

 

 

                                                 
1 označte krížikom 
2 nehodiace sa prečiarknite 
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Č. Názov požiadavky Popis požiadavky Poznámky 

3. Motor 

 

 typ, 

výrobca 

Parametre motora 

 

 výkon/ťah, 

otáčky 

4. Vrtuľa 

 

 typ, 

výrobca 

Parametre vrtule 

 

 pevná/nastaviteľná, 

počet listov, priemer 

atď. 

5. Padákový záchranný 

systém 

 typ, 

výrobca 

6. Predpisová základňa 

Certifikačné špecifikácie 

 

 označenie a vydanie 

Doplňujúce požiadavky 

 

 špeciálne podmienky 

a pod. 

Požiadavky, ktoré sa 

navrhujú nepreukazovať 

  

Požiadavky navrhované 

preukázať len čiastočne 

  

7. Dokumentácia pre 

zhotovenie lietadla 

  

8. Dokumentácia pre 

prevádzku a údržbu 

  

9. Ďalšie osoby podieľajúce 

sa na zhotovovaní lietadla 

 titul, meno, 

priezvisko, vzdelanie 

10. Osoby podieľajúce sa na tvorbe nasledujúcich dokumentov a činností 

Aerodynamický výpočet 

(vrátane modelovania) 

a skúšky 

 titul, meno, 

priezvisko alebo 

názov organizácie 

Pevnostný výpočet a skúšky 

 

 

Výkresová dokumentácia 

 

 

Prepočet a schémy 

elektrickej inštalácie 

 

Ďalšia dokumentácia  

 

 

11. Použité metódy  

počítačovej podpory pri 

projektovaní  

 uveďte softvérový 

nástroj 
 

12. Použité metódy simulácie  

 

 

 uveďte aj oblasti 

13. Návrh osoby 

vykonávajúcej odborný 

dozor 

 titul, meno, 

priezvisko  
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Č. Názov požiadavky 

14. Prílohy:3 
- Trojpohľadový nákres lietadla 

- Stručný technický popis lietadla4 

- V prípade lietadla postaveného zo stavebnice / podľa získanej dokumentácie: 

1. kópia dokladu o nadobudnutí stavebnice / získaní dokumentácie, 

2. kópia zmluvy o zasielaní zmenovej dokumentácie, 

3. vyhlásenie  od  výrobcu  stavebnice / vlastníka  dokumentácie, že lietadlo bolo 

aerodynamicky a pevnostne prepočítané a odskúšané (vo vyhlásení má byť uvedené 

kedy, kým, pod akým schvaľovacím číslom a podľa akej predpisovej základne bol projekt 

schválený), 

4. kontrolný list úloh súvisiacich so zhotovením letúna, ktorý preukazuje, že minimálne 

51 % úloh spojených s výrobou a montážou vykoná žiadateľ ako amatér / nezisková 

organizácia amatérov. 

- Žiadosť o súhlas na výkon odborného dozoru 

 

 

 

 

 

   

Meno a priezvisko Dátum Podpis5  
 

                                                 
3 nehodiace sa prečiarknite, resp. ďalšie dopíšte   
4 v prípade experimentálneho lietadla priložte aj popis koncepcie vývoja a dosiahnutia jednotlivých úrovní 

zrelosti/pripravenosti technológie  
5
 v prípade podpisu splnomocnencom, priložte aj plnú moc  


