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Všetkým technikom LAA SR 

 

Vec: Usmernenie HT03/2022  zo  dňa  8.8.2022 

 
 

Dodržiavanie technickej špecifikácie uvádzanej výrobcom LŠZ a procesné pochybenia pri 

schvaľovaní LŠZ do prevádzky  

         Pri posudzovaní spôsobilosti LŠZ Technikmi LAA SR som identifikoval množiace sa 

nasledovné procesné pochybenia: 

1. Nesúlad technickej špecifikácie LŠZ uvádzanej výrobcom LŠZ s údajmi uvedenými v 

"Základnom technickom popise LŠZ".  

Požiadam o striktné dodržiavanie údajov uvádzaných výrobcom LŠZ pre dané LŠZ typ 

a veľkosť. Výrobca technické údaje verifikuje doloženým testom, kde sú presné údaje napr. rozsah 

vzletovej minimálnej (Mmin) a maximálnej hmotnosti (MTOMmax) a rýchlosti (V). Ak výrobca 

neuvádza hmotnosti pre lietanie s paramotorom / podvozkom nedopĺňať vlastné.  

Dôvod: Technik LAA SR zmenou technickej špecifikácie pre LŠZ prekračuje právomoci v rámci 

posúdenia technického stavu LŠZ.  

2. Chyby/preklepy vo výrobných číslach. Iné výrobné číslo je na Protokole a iné na Základnom 

technickom popise alebo Žiadosti.  

  

3. Údaje o postroji vypĺňať pokiaľ je to možné. Ak nie sú informácie dostupné, je potrebné uviesť 

"NIL". 

 

4. Pri zázname opravy a poškodenia, ak sa kolónka zaškrtne (x), uviesť do poznámok, o aké sa 

jedná. Ak nie sú opravy, treba použiť "NIL". 

 

5. V Žiadosti vypĺňať všetky osobné údaje. Aj tel. číslo a e-mail, v adrese uvádzať PSČ. 

 

6. V Protokole uvádzať, či PK lieta/bude lietať s paramotorom/podvozkom. Ak lieta, uviesť názov 

a imatrikulačnú značku. 

 

7. Vypĺňať všetky údaje v Protokole a ZTP. Ak údaje nie sú známe, použiť v kolónkach "NIL". 

 

8. Pečiatku Technika LAA SR nepoužívať na neschválené tlačivá o prehliadke LŠZ.  
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Opatrenie: Žiadam technikov LAA SR o viac pozornosti pri vypĺňaní spracovávanej dokumentácie. 

Dokumentácia, ktorá sa nebude zhodovať s výrobcom, nebude vyplnená alebo bude nesprávne 

vyplnená, bude vrátená technikom na opravu. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

Slavomír BADÁR 

Hlavný technik LAA SR 


