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Požiadavky a postupy na vydanie preukazu žiaka leteckého personálu 
 

1 Všeobecne 
 
1.1 Na základe predpisu L1 Spôsobilosť leteckého personálu (ďalej len L 1), 
ustanovenie 2.2.1 a 3.1.4.2 a JAR-FCL 1.085 a JAR-FCL 2.085 stanovuje Letecký úrad 
Slovenskej republiky (ďalej len letecký úrad) záväzné podmienky na vydanie preukazu 
žiaka leteckého personálu. Organizácia letového výcviku (Flight Training Oranisation 
FTO),  Registrované zariadenie (Registration Facility RF), alebo organizácia poverená 
leteckým úradom (ďalej len letecká škola) vydá preukaz žiaka leteckého personálu za 
predpokladu, že budú splnené príslušné požiadavky uvedené v predpise L 1, JAR-FCL 1 
a JAR-FCL 2.  
1.2 V zmysle platných predpisov sa preukaz žiaka vyžaduje pri praktickom výcviku 
pilotov letúnov, vrtuľníkov, vetroňov, voľných balónov, palubných inžinierov a leteckých 
navigátorov, ak žiak-pilot nie je držiteľom preukazu spôsobilosti pre danú kategóriu 
lietadiel. 
1.3 Žiadateľ na vydanie preukazu žiaka leteckého personálu musí splniť požiadavky na 
vek a zdravotnú spôsobilosť podľa požiadaviek príslušných predpisov a odborností. 
1.4 Letecká škola vydá preukaz žiaka leteckého personálu iba žiadateľovi, ktorý 
vykonáva výcvik v leteckej škole schválenej leteckým úradom a ktorý splní všetky 
požiadavky stanovené príslušnými predpismi na jednotlivé odbornosti a týmto 
prevádzkovým nariadením. 
1.5 Preukaz žiaka leteckého personálu vystavený leteckou školou je platný iba 

a. spolu s platným osvedčením zdravotnej spôsobilosti a platným preukazom 
rádio telefonistu (pre samostatné lety) a 

b. pre výcvik na lietadlách zapísaných v Registri lietadiel Slovenskej republiky. 
1.6 Osvedčenie rádiotelefonistu (R/T) vydáva v zmysle telekomunikačného zákona 
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky. Toto osvedčenie je potrebné pre 
vykonávanie samostatných letov.  
 

2 Definície 
 
Letecká škola. Za leteckú školu sa považuje organizácia, ktorá organizuje alebo 
poskytuje teoretický alebo letový výcvik leteckého personálu na získanie preukazu 
spôsobilosti, alebo získanie a obnovu kvalifikácie, ktorá sa zapisuje do preukazu 
spôsobilosti. 
Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti. Doklad, ktorým sa osvedčuje požadovaná 
zdravotná spôsobilosť držiteľa preukazu žiaka. Vydáva ho poverený lekár alebo poverené 
zdravotnícke zariadenie po uskutočnení úspešne vykonanej zdravotnej prehliadky 
žiadateľa. 
Schválený výcvik. Výcvik vykonávaný podľa schváleného výcvikového programu a pod 
schváleným dohľadom leteckého úradu. 
PV  pilot vetroňov. 
PVB  pilot voľných balónov. 
ATPL(A)  preukaz spôsobilosti dopravného pilota (letúny). 
ATPL(H)  preukaz spôsobilosti dopravného pilota (vrtuľníky). 
CPL(A)/IR  preukaz spôsobilosti obchodného pilota (letúny)/prístrojová kvalifikácia. 
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CPL(H)/IR  preukaz spôsobilosti obchodného pilota (vrtuľníky)/prístrojová kvalifikácia. 
CPL(A)  preukaz spôsobilosti obchodného pilota (letúny). 
CPL(H)  preukaz spôsobilosti obchodného pilota (vrtuľníky). 
PPL(A)  preukaz spôsobilosti súkromného pilota (letúny).  
PPL(H)  preukaz spôsobilosti súkromného pilota (vrtuľníky). 
 

3 Vydanie preukazu žiaka 
 
3.1 Letecká škola vydá preukaz žiaka na základe: 

a) Žiadosti - riadne vyplnenej a leteckou školou potvrdenej žiadosti o vydanie 
preukazu žiaka leteckého personálu (Príloha č.1).  

Žiadosť, ktorá nebude obsahovať všetky náležitosti, nebude akceptovaná. 
b) Klasifikačný záznam od leteckej školy, o absolvovaní teoretickej časti 
schváleného výcvikového kurzu (Príloha č.2). 
c) Dokladu o úspešnom absolvovaní praktického preskúšania z letovej 
príručky, vrátane praktického preskúšania zo znalostí a obsluhy núdzových 
a záchranných prostriedkov, prípadne doklad o výcviku na simulátore, ak je 
požadovaný schváleným výcvikovým programom (Príloha č. 3). 
d) Platného osvedčenia zdravotnej spôsobilosti. 
e) Platnej identifikačnej karty, prípadne platného cestovného pasu (cudzí 
štátni príslušníci). 
f) Platného osvedčenie rádiotelefonistu, ak sa vyžaduje (najneskôr pred 
samostatnými letmi). 

3.2 Letecká škola posúdi predložené doklady a v prípade splnenia všetkých 
požiadaviek vystaví preukaz žiaka leteckého personálu pre triednu alebo typovú 
kvalifikáciu. 
3.3 Letecká škola vystaví preukaz žiaka na prepísanom tlačive (Príloha č.4). 
 

4 Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 
 
4.1 Každý žiadateľ o získanie preukazu žiaka leteckého personálu musí byť držiteľom 
platného osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti príslušnej triedy v zmysle platných 
predpisov. 
 

5 Platnosť a predĺženie platnosti preukazu žiaka leteckého personálu 
5.1 Platnosť preukazu žiaka 

a) PV,PVB 48 mesiacov, 
b) ATPL(A), ATPL(H) 36 mesiacov, 
c) CPL(A)/IR, CPL(H)/IR 30 mesiacov, 
d) PPL(A), PPL(H), CPL(A) a CPL(H) 24 mesiacov. 

5.2 Platnosť preukazu žiaka PV, PVB, PPL(A), PPL(H), môže v odôvodnených 
prípadoch letecká škola predĺžiť so súhlasom leteckého úradu o jeden rok. 
5.3  Každý žiadateľ/žiadateľka môže byť na príslušnú odbornosť držiteľom/držiteľkou iba jedného 
preukazu žiaka leteckého personálu. 
 
5.4 Zrušte Metodický pokyn č.5/2003 
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Príloha:  č. 1. Žiadosť o vydanie preukazu žiaka leteckého personálu 
  č. 2 Klasifikačný záznam z teoretickej skúšky 
  č. 3 Skúšobný protokol – typová skúška na lietadlo 
  č. 4 Vzor preukazu žiaka leteckého personálu 



Príloha č. 1 
 

Žiadosť o vydanie preukazu žiaka leteckého personálu 
 
  pre odbornosť   …............................................................................... 
  pre kvalifikáciu na triedu/ typ …............................................................................... 
 

Časť A (Vyplní žiadateľ) 
Meno, priezvisko: 

.........................................................................................................………........................................... 

Dátum narodenia:............................................... Štátna príslušnosť:.......................….......................... 

Bydlisko (trvalá adresa): 

.................................................................................................…........................................................... 

Som držiteľom platného preukazu spôsobilosti: .................................................. č.: ............................ 
(vydaného Leteckým úradom Slovenskej republiky). 

Som držiteľom platného preukazu rádio telefonistu: č.: ............................., platného do: …………....... 
(vydaného Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky). 

Potvrdzujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé a môžu byť použité pre potreby evidencie leteckej školy 
 

 

Dátum: ............................                   ................................... 
              Podpis žiadateľa 
 
 
Správnosť údajov overil ........................................................ (oprávnená osoba*), dátum: ...................... 

           podpis: ....................... 

*Meno a podpis oprávnenej osoby leteckej školy, v ktorej žiadateľ vykonáva výcvik.    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Časť B  (Vyplní letecká škola) 

Letecká škola ....................................................................................................................... potvrdzuje, že 

a) v dňoch ....................................... absolvoval/a predpísané školenie na danú odbornosť, 

b) v dňoch ....................................... úspešne absolvoval/a praktické preskúšanie z letovej príručky, 

c) v dňoch ...................................... absolvoval/a výcvik na letovom simulátore v ...................................., 

d) v dňoch ....................................... úspešne absolvoval/a praktické preskúšanie zo znalosti a obsluhy 

núdzových a záchranných prostriedkov, 

e) splnil/a všetky podmienky príslušných ustanovení predpisu ……………………………………………… a 

výcvikového programu, schváleného Leteckým úradom SR č.j. ......................................................... 

Poznámka:
 .......................................................................................................................................................... 
 
Prílohy: Záverečný doklad o plnení bodu a, b, c) a d) (tam, kde je požadované). 
 Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti (kópia), preukaz rádiotelefonistu (kópia). 
 
 
Dátum: ............................     .............................................................. 
        Podpis oprávnenej osoby leteckej školy 



 
Časť C (Vyplní letecká škola)  

Žiadateľ/ka ........................................................................... splnil/a podmienky príslušných ustanovení 

predpisu …………………… a schváleného výcvikového programu a bol mu/jej vystavený preukaz žiaka 

(druh) ................…………………......................….., číslo ……………………............................................., 

na triedu/typ ........................…………. s platnosťou do ..................….........................., s obmedzením 

.......................................................................…………………………………………………........................... 
 
Prílohy: 
1. Doklad o úspešnom absolvovaní predpísaného školenia z teoretických vedomostí    � 
2. Doklad o úspešnom absolvovaní predpísaného školenia z letovej príručky (typová skúška)  � 

3. Doklad o úspešnom absolvovaní zo znalostí a obsluhy núdzových a záchranných prostriedkov � 

4. Doklad o absolvovaní výcviku na letovom simulátore  � 
5. Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti (kópia)  � 
 
 
Spracované v LŠ dňa ..........................................   .................................................... 

Podpis a pečiatka pracovníka LŠ 

 
 

Preukaz spôsobilosti prevzal: 

dňa .............................................. podpis .......................................... 

 

Preukaz spôsobilosti odoslaný: 
 
 
 
dňa  ............................................. podpis  .......................................... 



Príloha č. 2 
 
 
 
 
.....................................................      ..................................................................... 

Pečiatka skúšobnej                      Meno skúšaného  
 komisie     

 
KLASIFIKAČNÝ ZÁZNAM  Z  TEORETICKEJ SKÚŠKY 

 
pre získanie 

 
 

preukazu spôsobilosti žiaka leteckého personálu 

kvalifikácie  .............................................................. 

 
 

 
Výsledok 

 
Por. 
čís. 

 
Skúšobný predmet 

 Písomne ústne 

 
Prvá  

oprava 

 
Druhá 
oprava 

 
Podpis 

skúšajúceho 
01. Letecké predpisy      

02 . Prevádzkové postupy      

03. Princípy letu / Letové výkony 
a plánovanie 

     

04. Navigácia      

05. Meteorológia      

06. Všeobecné vedomosti 
o lietadle–drak/systémy 

     

07. Všeobecné vedomosti 
o lietadle–prístroje/elektronika 

     

08. Komunikácia – VFR      
komunikácia 

     

09. Ľudská výkonnosť  
a obmedzenia 

     

10.       

 
 

Začiatok skúšky dátum hodina    .................................................................. 
 

Ukončenie skúšky dátum hodina .................................................................. 
 
 
Uchádzač preukázal teoretické vedomosti s výsledkom : ..................................................... 
 
 
 
 
  V                  .................................                                               .................................................. 
                                                                                                         Predseda skúšobnej komisie 
 
 
Poznámka: Obsah stĺpca „skúšobný predmet“ platí pre ŽP vetroňov. U ostatných odborností tak ako sa vyžaduje v JAR FCL-1. 



Príloha č. 3 
 
 
 
 
 

Meno:..............................................   Letecká škola:................................................... 
 
 

Skúšobný protokol - typová skúška na lietadlo 
 
 

______________________________ 
 
 

Predmet Výsledok skúšky Skúšajúci Podpis 
Drak    
Motor    
Elektro – rádio    
Letová príručka    
Prevádzka    
Praktická skúška    

 
 
Členovia skúšobnej komisie: Predseda .................................................. 
 
     Člen komisie .................................................. 
 
     Člen komisie ................................................. 
 
 
 
 
 
Výsledok typovej skúšky:    .................................................. 
 
Dátum konania typovej skúšky   .................................................. 
 
 
 
 
 
__________________________________                      ____________________ 

Podpisy členov komisie      Podpis predsedu komisie 



Príloha č.4 
 
 
VZOR PREUKAZU ŽIAKA LETECKÉHO PERSONÁLU. 

LETECKÁ ŠKOLA 
 
 

PREUKAZ  ŽIAKA   
LETECKÉHO PERSONÁLU 

 
Preukaz  číslo:  

 
 

Meno, priezvisko:  
 

 
Dátum  narodenia:  

 
 

Bydlisko : 

  

 

Odbornosť :   
 
Kvalifikácie:     
 
Platí pre letový výcvik v Leteckej škole:  

 

 Platný do   

 

 
Preukaz žiaka je platný spolu s platným osvedčením zdravotnej 
spôsobilosti a identifikačnou kartou. 
 
Poznámky: 
 

Dátum:                          Podpis:                             Pečiatka: 
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