
Získanie jazykovej kvalifikácie - anglický jazyk 

 
Požiadavky :  
  

1. Požiadavky a úroveň znalostí na získanie kvalifikácie z anglického jazyka VFR resp 
IFR sú uvedené v osnovách leteckého úradu.  

Druh teoretickej skúšky Skúšobná osnova číslo
Dopravný pilot letúnov/vrtuľníkov Os 4 
Obchodný pilot letúnov/vrtuľníkov Os 2 
Súkromný pilot letúnov/vrtuľníkov Os 1 
Lety podľa prístrojov (IFR) Os 3 
Pilot vetroňov Os 15 
Pilot voľných balónov Os 5 
Palubný inžinier Os 8 
Letecký navigátor Os 6 
Palubný sprievodca Os 9 
Riadiaci letovej prevádzky Os 12 
Dispečer letovej prevádzky Os 13 

2. Jazykovú kvalifikáciu dosiahnutú na skúške podľa menšieho rozsahu osnovy (napr. 
Os 2 - obchodný pilot) nie je možné uznať na dosiahnutie vyššej kvalifikácie (napr. 
Os 3 - IFR) a je nutné vykonať novú skúšku. V prípade, že táto skúška vyššieho 
rozsahu nebude vykonaná alebo nebude úspešná, obmedzuje sa jazyková 
kvalifikácia len na lety VFR.  

3. Skúška z angličtiny je súčasťou skúšky na získanie preukazu spôsobilosti u 
odborností: dopravný pilot letúnov/vrtuľníkov, palubný inžinier, letecký navigátor, 
palubný sprievodca, riadiaci letovej prevádzky a dispečer letovej prevádzky.  

Organizácia skúšok  

1. Žiadosť o vykonanie teoretických skúšok (riadne vyplnené tlačivo xxx) musí byť 
doručená skúšobnej komisii najneskôr 14 dní pred termínom konania skúšok.  

2. Žiadatelia, u ktorých je skúška z angličtiny súčasťou skúšky (pozri požiadavky, bod 
3.) nemusia podávať na letecký úrad osobitnú žiadosť  

3. Za vykonanie skúšky sa platí poplatok vo výške 100,- Sk, ktorý žiadateľ zaplatí 
poštovou poukážkou.  

4. Skúšky z anglického jazyka sa konajú v stanovených termínoch na LÚ SR vždy od 
8,00 hod.  

5. Po úspešnom vykonaní písomnej aj ústnej skúšky, bude žiadateľovi zrušené 
obmedzenie v preukaze spôsobilosti  

Odporúčaná literatúra  

1. Vladimír Horák: Angličtina pro piloty VFR, vydalo vydavateľstvo Premisa, 1996  
2. Ivan Janouš - Theodore Mikrut: English for IFR pilots, vydalo vydavateľstvo Premisa, 

1995  
3. Ján Puci - Anna Hlavňová - Karel Havel: Angličtina pre poslucháčov študijného 

odboru Prevádzka a ekonomika leteckej dopravy, vydalo vydavateľstvo Alfa 
Bratislava  

4. Tomáš Oliva: English for balloon pilots, vydalo vydavateľstvo Premisa, 1995  


