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HLAVA 1 - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Táto smernica sa vydáva v súlade s odsekom 3.1.6 predpisu L 2 Pravidlá lietania (Úprava číslo 3/98 Ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 11. marca 1998), hlava 3 - Všeobecné pravidlá (ďalej len
predpis L 2).
Podľa stupňa rozcvičenia v tejto smernici rozoznávame nasledovné kategórie parašutistov:
−

cvičenec základného parašutistického výcviku,

−

držiteľ preukazu parašutistu základnej kategórie (parašutista bez licencie alebo držiteľ licencie „A“ v zmysle
Športového poriadku FAI časť 5),

−

držiteľ preukazu parašutistu vyššej ako základnej kategórie (parašutista držiteľ licencie „B a C“ v zmysle
Športového poriadku FAI časť 5),

−

držiteľ preukazu parašutistu najvyššej kategórie (parašutista držiteľ licencie „D“ v zmysle Športového poriadku
FAI časť 5).

Kategórie parašutistického personálu pre požiadavky zdravotnej spôsobilosti:
−

základného parašutistického výcviku,

−

športového parašutistického výcviku a

−

inštruktori AFF a tandempiloti.

1.1
Športový parašutizmus sa môže vykonávať a zoskoky padákom z lietadiel z dôvodov iných ako je
uvedené v odseku 3.1.6 predpisu L 2 sa môžu organizovať vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky len
právnickými osobami poverenými vykonávaním športového parašutizmu a vydávaním dokladov súvisiacich s jeho
prevádzkovaním najmä však
−

preukazu spôsobilosti športového parašutistu,

−

preukazu spôsobilosti baliť a kontrolovať balenie padákov, alebo preukazu potvrdzujúceho rovnocennú
kvalifikáciu,

−

preukazu riadiaceho zoskokov,

−

osvedčenia typovej spôsobilosti padákových kompletov a

−

osvedčenia prevádzkyschopnosti športových padákových kompletov.

Preukazy spôsobilosti baliť a kontrolovať balenie padákov, vrátane preukazu riadiaceho zoskokov, môžu byť
uvedené v preukaze spôsobilosti športového parašutistu ako vyznačenie kvalifikácie.
1.1.1
Cudzí štátni príslušníci môžu vykonávať zoskoky padákom vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky
len v rámci činností poverenej právnickej osoby, ktorá zodpovedá za splnenie všetkých požiadaviek tejto smernice.
Poverená právnická osoba je povinná sa presvedčiť, že cudzí parašutisti majú platné preukazy spôsobilosti vydané
príslušným leteckým úradom (poverenou organizáciou) a doklady potvrdzujúce prevádzkovú spôsobilosť ich
padákových kompletov.
Poverená právnická osoba nesmie uznať cudzie doklady predložené v jazyku, ktorý nezabezpečuje presné
pochopenie zmyslu a významu ich zodpovednej osoby. Taktiež nesmie povoliť vykonať zoskoky cudzím
parašutistom, ktorí nie sú schopní zoznámiť sa a dodržovať smernice, ktoré boli poverenej právnickej osobe
schválené Leteckým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „letecký úrad“), napr. v dôsledku jazykovej bariéry.
1.2
Na účely tejto smernice je zoskok padákom zoskok osoby z lietadla akéhokoľvek typu, ťažšieho alebo
ľahšieho ako vzduch, letiaceho vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, s úmyslom použiť padák pri celom
klesaní, prípadne jeho záverečnej časti.
1.3
Letecký úrad je oprávnený vykonať kontrolu ktorejkoľvek parašutistickej prevádzky, ktorá sa riadi podľa
tejto smernice, vrátane kontroly v zoskokovom priestore a na palube výsadkového lietadla, aby sa presvedčil, či sa
plnia požiadavky tejto smernice a leteckých predpisov Slovenskej republiky.
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HLAVA 2 - VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PARAŠUTISTICKEJ PREVÁDZKY

2.1
Nikto nesmie vykonať zoskok padákom a žiadny veliteľ lietadla nesmie povoliť zoskok padákom, ktorého
je veliteľom, ak
2.1.1

by takýto zoskok ohrozoval letovú prevádzku, osoby alebo majetok na zemskom povrchu a

2.1.2
lietadlo nie je schválené na vykonávanie zoskokov padákom leteckým úradom alebo poverenou
právnickou osobou, ak jeho letová príručka neobsahuje príslušné prevádzkové obmedzenia a sám veliteľ lietadla nie
je držiteľom kvalifikácie na vykonávanie výsadkov športových parašutistov v zmysle smerníc schválených poverenej
právnickej osobe.
Podľa tejto smernice sa zoskoky padákom vykonávajú

2.2

2.2.1
na letiská a plochy schválené na tento účel a publikované prostredníctvom Leteckej informačnej služby
Slovenskej republiky, pričom sa parašutistická akcia môže konať len zo súhlasom prevádzkovateľa letiska, stred
doskokovej plochy parašutistov musí byť označený oranžovým krížom s rozmermi jednotlivých ramien 5 x 1 m; ak je
na danom letisku v činnosti letisková informačná služba a ak je lietadlo, z ktorého sa vykonávajú zoskoky
parašutistov, vybavené rádiovou stanicou, oznámi pilot lietadla letiskovej informačnej službe začiatok a ukončenie
zoskokov,
2.2.2
na letiská a plochy, ktoré neboli publikované podľa uvedeného ustanovenia, pokiaľ boli podané podklady
pre správu NOTAM o zamýšľanom zoskoku alebo parašutistickej akcii,
2.2.3
vo vzdušnom priestore triedy C a D, teda i v každom prípade pri vykonávaní zoskokov z letovej hladiny 85
a vyššej, len za predpokladu
a)

podaného letového plánu obsahujúceho informácie o zamýšľanom výsadku,

b)

prevádzkyschopného palubného rádiového výstroja, umožňujúceho obojstranné spojenie s príslušným
stanovišťom letových prevádzkových služieb,

c)

že veliteľ lietadla, použitého na vykonanie výsadku, udržuje trvalé spojenie s príslušným stanovišťom letových
prevádzkových služieb, oznámi okamžite tomuto stanovisku prerušenie alebo ukončenie akcie športového
parašutizmu uvedenej v letovom pláne a

d)

že zoskoky v prípade straty spojenia budú okamžite zastavené.

2.3
Pri výsadkových letoch môžu byť na palube okrem posádky len parašutisti, osoby zabezpečujúce výsadok
podľa tejto smernice, inšpekčné orgány a osoby, ktorým oprávnená osoba prevádzkovateľa stanovila na palube
úlohy potrebné na splnenie cieľa danej akcie. V prípade, že sú na palube iné osoby, musí na palube po výskoku
posledného parašutistu zostať sprievodca, ktorý zabezpečí zatvorenie a zaistenie dverí a dohliadne na tieto osoby.
Všetky tieto osoby musia byť vybavené padákovým výstrojom podľa hlavy 3 tejto smernice.
2.4
Nikto nesmie vykonať zoskok mimo letiska a plochy, schválenej na tento účel a publikovanej Leteckou
informačnou službou, pokiaľ nesplní požiadavky tejto smernice.
2.5
Nikto nesmie vykonať zoskok padákom a žiadny veliteľ lietadla nesmie povoliť zoskok padákom do husto
obývaných miest alebo do miest, kde je zhromaždenie osôb na voľnom priestranstve, ak
2.5.1

taký zoskok nebol písomne povolený zástupcom poverenej právnickej osoby,

2.5.2
riadiaci zoskokov nemá pri sebe príslušné povolenie, aby ho mohol predložiť veliteľovi lietadla a na
vyžiadanie oprávnenému kontrolnému orgánu a
2.5.3
pri lete s funkčne otvoreným padákom nad husto obývaným miestom, alebo nad zhromaždením osôb na
voľnom priestranstve nemá dostatočnú výšku, aby sa zabránilo ohrozeniu osôb alebo škodám na majetku na zemi.
2.6
Každý, kto žiada o povolenie podľa odseku 2.4 alebo 2.5, musí ihneď informovať stanovište letových
prevádzkový služieb, od ktorého vyžadoval povolenie, alebo ktorému podával oznámenie, ak navrhovaná
parašutistická prevádzka bola zrušená alebo odložená.
2.7
Právnická osoba poverená vykonávaním športového parašutizmu musí pri vykonávaní ukážkových
zoskokov zabezpečiť
a)

vytýčenie stredu doskokovej plochy podľa odseku 2.2.1 tejto smernice,

b)

prítomnosť osoby, ktorá zabezpečí bezpečnosť doskokovej plochy,
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HLAVA 2 - VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PARAŠUTISTICKEJ PREVÁDZKY

c)

aby sa týchto zoskokov mohli zúčastniť len parašutisti, ktorí vykonali minimálne 200 zoskokov, a dokázali
bezpečne pristáť do vymedzeného priestoru o rozmeroch 10 x 15 m počas 10 zoskokov a za posledné 3
mesiace vykonali minimálne 2 zoskoky; ak to vyžaduje bezpečnosť vykonávaného zoskoku, môže riadiaci
zoskokov stanoviť prísnejšie požiadavky,

d)

aby parašutisti, vykonávajúci ukážkový zoskok v skupinovej akrobacii za voľného pádu, mali za posledné 3
mesiace najmenej 2 zoskoky a z toho 1 zoskok v minimálne rovnako veľkej skupine, v akej sa má uskutočniť
uvažovaný zoskok.

2.8
Nikto nesmie vykonať zoskok padákom a žiadny veliteľ lietadla nesmie zo svojho lietadla povoliť zoskok
nad obmedzeným alebo zakázaným priestorom alebo v tomto priestore, pokiaľ orgán, pod ktorého právomoc takýto
priestor patrí, zoskok nepovolil.
2.9
Nikto nesmie vykonať zoskok padákom a žiadny veliteľ lietadla nesmie zo svojho lietadla povoliť zoskok,
ak by celý zoskok nemohol byť vykonaný mimo oblakov a za dohľadnosti zeme, pokiaľ nie je splnená podmienka
odseku 2.2.2 tejto smernice.
2.10
Nikto nesmie vykonať zoskok padákom v noci, t. j. pred východom alebo po západe slnka, pokiaľ nemá
rozsvietené svetlo od okamžiku, keď opustil lietadlo, do okamžiku, keď pristál na zemi.
2.11
Nikto nesmie vykonať zoskok padákom, ak je jeho schopnosť znížená najmä vplyvom alkoholických
nápojov, omamných prostriedkov, liekov, únavou, nevoľnosťou, úrazom alebo nemocou a žiadny veliteľ lietadla ani
orgány služby riadenia zoskokov nesmú osobe so zjavnými príznakmi takéhoto ovplyvnenia zoskok povoliť.
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HLAVA 3 - PADÁKOVÝ VÝSTROJ

3.1
Nikto nesmie vykonať zoskok padákom, pokiaľ nie je vybavený hlavným a záložným padákom typu
schváleného poverenou právnickou osobou. Stav záložných padákov a bezpečnostných prístrojov musí byť
v medziach prevádzkových obmedzení stanovených výrobcom v sprievodných dokladoch. Ostatná padáková
technika podľa prevádzkových obmedzení stanovených poverenou právnickou osobou.
3.2
Hlavný padák musí byť zabalený parašutistom s oprávnením na balenie hlavných padákov, osobou, ktorá
má platný preukaz baliča padákov alebo osobou pod priamym dohľadom stanoveného kontrolného orgánu.
3.3
Záložný padák musí byť zabalený presne podľa technického popisu držiteľom preukazu oprávňujúcim na
balenie záložných padákov alebo inštruktorom s príslušnou typovou kvalifikáciou. Zabalený padák musí byť
zapečatený osobou oprávnenou na jeho zabalenie a to tak, aby tento úkon neobmedzil jeho aktivovanie a súčasne
znemožnil neodborný zásah do padáka. Od posledného zabalenia padáka do zamýšľaného použitia nesmie uplynúť
doba dlhšia, než je čas stanovený technickými podmienkami výrobcu alebo poverenou právnickou osobou.
Každý záložný padák, musí byť vybavený padákovým záznamníkom, v ktorom sa uvádza:

3.4
−

výrobca,

−

typ a výrobné číslo,

−

dátum výroby,

−

dátum zabalenia,

−

meno a podpis baliča (kontrolného orgánu),

−

vykonanie ostatného (predchádzajúceho) zoskoku (s hodnotením) a

−

ošetrovanie padáka (vetranie, sušenie).

3.4.1
uvádza:

Každý hlavný padák musí byť vybavený padákovým záznamníkom alebo označený štítkom, v ktorom sa

−

výrobca,

−

typ a výrobné číslo,

−

dátum výroby.

3.5

Každý typ padáka musí byť vybavený technickým popisom, ktorý musí obsahovať

−

údaje o výkonoch a vlastnostiach padáka,

−

prevádzkové obmedzenia padáka a jeho súčastí,

−

druhy použitia,

−

kusovník padáka a postupy zostavenia a kontroly jeho jednotlivých častí,

−

podrobný, jasný a názorný postup zabalenia padáka a

−

postupy a lehoty ošetrovania padáka.

3.6
Technický popis záložných a športových padákov schvaľuje v rámci schvaľovania typu poverená
právnická osoba.
3.7
Poverená právnická osoba nesmie schváliť do prevádzky padák, ak nie sú predložené vierohodné
doklady preukazujúce, že bol vyrobený výrobcom, ktorý je držiteľom oprávnenia na výrobu vydaného leteckým
úradom štátu výroby.
3.8
Hlavný padák musí byť vyrobený v zhode s typom schváleným poverenou právnickou osobou a jeho
prevádzkyschopnosť sa musí udržiavať, kontrolovať a potvrdzovať spôsobom stanoveným výrobcom v jeho
technickom popise a schváleným poverenou právnickou osobou, ktorá vydala schválenie typu.
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HLAVA 3 - PADÁKOVÝ VÝSTROJ

3.9
Na zoskok sa nesmie použiť žiadny padák, ktorý nespĺňa požiadavky ustanovenia 3.2, 3.3 a 3.4.1 tejto
smernice.
3.10
Nikto nesmie vykonať let, pri ktorom sa má vykonať zoskok, bez hlavného a záložného padáka
vyhovujúceho ustanoveniam 3.1 až 3.4, 3.4.1 hlavy 3 tejto smernice, pokiaľ mu už predpis na prevádzku lietadla
nepredpisuje osobný záchranný padák.

27/02/2008
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HLAVA 4 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1
Športový parašutizmus sa riadi vo všetkom, čo neupravuje táto smernica, ustanoveniami smernice na
vykonávanie zoskokov padákom, ktoré boli schválené danej poverenej právnickej osobe leteckým úradom pri vydaní
poverenia.
4.2
Letecký úrad smernicu na vykonávanie zoskokov padákom poverenej právnickej osobe neschváli, pokiaľ
v nej nebudú stanovené požiadavky na zdravotnú spôsobilosť a kvalifikácie parašutistov, ich výstroj, obmedzenia
a organizáciu vykonávania a zabezpečovania zoskokov v zmysle minimálnych požiadaviek, uvedených v prílohe
tejto smernice.
4.3
Letecký úrad nevydá oprávnenie právnickej osobe na schvaľovanie padákovej, prístrojovej
a bezpečnostnej techniky (vrátane záchranných padákov), pokiaľ právnická osoba nedoloží a nepreukáže, že je
schopná toto personálne a materiálne zabezpečiť.
4.4

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom vydania.
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PRÍLOHA

1

Zdravotná spôsobilosť

1.1
Uchádzač o zaradenie do základného parašutistického výcviku musí mať zdravotnú spôsobilosť v zmysle
zákona 164/1997 Zbierky, príloha č. 1, časť I. (Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla).
Platnosť potvrdenia zdravotnej spôsobilosti musí byť na doklade - žiadosti vyznačená zdravotníckym zariadením,
ktoré je oprávnené takéto potvrdenie vydávať.
1.2
Uchádzač o zaradenie do športového parašutistického výcviku alebo obnovenie platnosti preukazu musí
mať zdravotnú spôsobilosť potvrdenú Oddeleniami Telovýchovného lekárstva alebo zdravotníckymi zariadeniami
rezortu Ministerstva vnútra, Ministerstva obrany alebo podľa článku 1.3 tejto prílohy.
Platnosť potvrdenia zdravotnej spôsobilosti musí byť na doklade vyznačená zdravotníckym zariadením alebo
určeným lekárom príslušného ministerstva alebo príslušného rezortu takéto potvrdenie vydávať a nesmie byť staršie
ako 24 mesiacov.
1.3
Uchádzač o získanie alebo obnovenie platnosti inštruktora AFF a tandempilota musí mať zdravotnú
spôsobilosť 2. triedy preukázanú podľa JAR-FCL 3.
Platnosť potvrdenia zdravotnej spôsobilosti musí byť na doklade vyznačená zdravotníckym zariadením alebo
určeným lekárom, určeným ministerstvom, ktoré je oprávnené takéto potvrdenie vydávať.
Poznámka: Právnická osoba poverená vykonávaním športového parašutizmu zodpovedá za to, že nepripustí
žiadnu parašutistickú činnosť svojho člena, ktorý nemá platné potvrdenie zdravotnej spôsobilosti alebo, ak je jeho
zdravotná spôsobilosť ovplyvnená v zmysle odseku 2.11 tejto smernice.
2
a)

Odborná spôsobilosť
Do športového parašutistického výcviku môže poverená právnická osoba zaradiť len uchádzačov, ktorí
−

vyhovujú požiadavkám uvedeným v tejto prílohe,

−

dosiahnu najmenej 15 rokov veku v kalendárnom roku, v ktorom budú vykonávať praktické zoskoky a

−

ak sú mladší ako 18 rokov, po predložení overeného písomného súhlasu rodiča alebo ich zákonného
zástupcu.

b)

Výcvik sa riadi výcvikovým programom a osnovami spracovanými poverenou právnickou osobou, ktoré spĺňajú
požiadavky minimálne tak prísne, ako uvádza Športový poriadok FAI, časť 5.

c)

Výcvik vykonávajú výhradne osoby s kvalifikáciou stanovenou a priznanou poverenou právnickou osobou, ktoré
skúškou pred komisiou poverenej právnickej osoby preukázali znalosti požadované na výcvik danej kategórie
parašutistu.

d)

Poverená právnická osoba vo svojej smernici stanoví podmienky na udržanie platnosti priznanej kvalifikácie.

e)

Poverená právnická osoba predkladá leteckému úradu plán skúšok s predstihom najmenej 30 dní. Jej komisia sa
môže pri ktorejkoľvek skúške doplniť pracovníkom leteckého úradu, povereným na účasť v komisii riaditeľom
leteckého úradu alebo príslušného úseku.

f)

Poverená právnická osoba vydá preukaz športového parašutistu základnej kategórie parašutistovi, ktorý
úspešne dokončil teoretický a praktický výcvik skúškou z teórie v rozsahu schválených osnov a absolvoval
praktické preskúšanie stanovené výcvikovým programom.

g)

Preukaz parašutistu základnej kategórie oprávňuje parašutistu na vykonávanie zoskokov pod dohľadom
kvalifikovanej osoby, ktorá stanoví rozsah prípravy a riadi túto prípravu pred každým zoskokom. Poverená
právnická osoba vo svojej smernici pre vykonávanie zoskokov stanoví podmienky na udržanie preukazu
parašutistu a podmienky pre vydanie preukazu parašutistu vyššej kategórie tým parašutistom, ktorí preukázali
odbornú spôsobilosť v zmysle skušobných osnov a programov výcviku spracovaných poverenou právnickou
osobou.

h)

Poverená právnická osoba vydá oprávnenie riadiaceho zoskokov len osobám, ktoré svoje znalosti spojené
s organizáciou a zabezpečením zoskokov vyžadované poverenou právnickou osobou preukázali skúškou pred
komisiou poverenej právnickej osoby, a ktoré sú držiteľmi platného preukazu rádiotelefonistu vydaného podľa
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odseku 3.4 predpisu L 1 Spôsobilosť leteckého personálu alebo iného preukazu spôsobilosti leteckého
personálu oprávňujúceho na obsluhu rádiostanice v civilnej leteckej telekomunikačnej službe.
3

Padáky a bezpečnostné prístroje

a)

Skompletovanie hlavného padáka so záložným sa riadi technickými popismi jednotlivých typov vydaných
výrobcom alebo pokynmi a nariadeniami poverenej právnickej osoby.

b)

Kompletovať a upravovať padáky pre jednotlivé druhy zoskokov môže len parašutista s príslušnou kvalifikáciou
na daný typ a len vtedy, ak je kompletácia alebo úprava povolená technickým popisom výrobcu padáka alebo
pokynmi a nariadeniami poverenej právnickej osoby.

c)

Bezpečnostné prístroje typov schválených poverenou právnickou osobou sa vždy použijú podľa ich technických
popisov a vo všetkých prípadoch, keď sú predpísané pre určitú kompletáciu padáka alebo druh zoskoku.

d)

Bezpečnostné prístroje sa musia udržovať podľa pokynov výrobcu uvedených v technickom popise a to len
osobami na to preukázateľne riadne vyškolenými. Prístroje sa nesmú dať do prevádzky, ak nemajú svoj
záznamník alebo iný riadne vedený doklad o ich používaní a údržbe.

4

Výstroj na zoskoky

Parašutista pri zoskoku musí mať
a)

odev (kombinézu) a obuv umožňujúcu mu voľný pohyb, bez doplnkov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť
priebeh zoskoku (podľa rozhodnutia poverenej právnickej osoby),

b)

laminátovú prilbu alebo kuklu s vystužením, držitelia preukazu parašutistu vyššej ako základnej kategórie (podľa
rozhodnutia poverenej právnickej osoby),

c)

klasický nôž alebo nôž so vsadeným ostrím umiestneným na ľahko prístupnom mieste zaisteným proti
samovoľnej strate počas zoskoku a

d)

stopky, výškomer, signalizátor výšky a bezpečnostný prístroj, ktorých použitie stanoví poverená právnická osoba
vo svojej smernici na vykonávanie zoskokov padákom.

5
a)

b)

c)

Obmedzenia
Minimálna výška otvorenia padáka nad terénom
−

tandemové zoskoky

1 500 m

−

výcvik AFF

1 200 m

−

v ostatných prípadoch taká, aby pri normálnom priebehu
otvárania padáka bol padák otvorený vo výške minimálne

600 m nad terénom

Maximálny počet zoskokov za deň
−

cvičenec základného výcviku

3 zoskoky s minimálne
1-hodinovou prestávkou
pred každým zoskokom

−

držiteľ preukazu parašutistu základnej kategórie

5 zoskokov

−

držiteľ preukazu parašutistu vyššej ako základnej kategórie

10 zoskokov

Prípustné hodnoty nárazov vetra
−

cvičenec základného výcviku

5 m/s (kruhový padák)
a 8m/s (padák typu krídlo)

−

držiteľ preukazu parašutistu základnej kategórie

8 m/s

−

držiteľ preukazu parašutistu vyššej ako základnej kategórie

9 m/s

−

držiteľ preukazu parašutistu vyššej ako základnej kategórie
pri použití hlavného a záložného padáku typu krídlo

11 m/s
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Minimálne vzdialenosti prekážok od cieľa
vodná plocha

prekážka

−

držiteľ preukazu parašutistu základnej kategórie (kruhový padák)

800 m

300 m

−

držiteľ preukazu parašutistu základnej kategórie (padák typu krídlo)

500 m

300 m

−

držiteľ preukazu parašutistu vyššej ako základnej kategórie

v právomoci a na zodpovednosť riadiaceho zoskokov

Poznámka: Za prekážku sa na účely tejto smernice považujú:
−

budovy, veže, elektrické rozvody, skupiny stromov, diaľnice, železnice, objekty a priehlbeniny, ktoré sú voči
úrovni pristátia vyššie, resp. ich dno sa nachádza nižšie ako 7 metrov a

−

vodné plochy, ktoré sa v čase vykonania zoskoku nedajú bezpečne prebrodiť vzhľadom na ich hĺbku, rýchlosť
prúdu, charakter dna a podobne.

e)

Pri zoskokoch sa musia dodržať prevádzkové obmedzenia uvedené v technických popisoch použitých padákov.

f)

Pobyt parašutistov vo výškach, kde predpis L 6/II Prevádzka lietadiel - Všeobecné letectvo - Letúny predpisuje
použitie kyslíka, sa musí vykonať pri dodržaní podmienok tohto predpisu.

6

Organizácia žiadajúca o vykonávanie a zabezpečovanie zoskokov

Každá právnická osoba, ktorá žiada o poverenie v zmysle ustanovenia 1, hlavy 1 Smernice na vykonávanie
športového parašutizmu, musí svoju žiadosť doložiť v zmysle nasledujúcich bodov.
a)

V opise svojej organizácie uvedie:
I.

Navrhovaného zodpovedného vedúceho, t. j. osobu spôsobilú niesť právnu zodpovednosť za to, že všetky
činnosti právnickej osoby, na ktoré žiada poverenie, sú vykonávané v súlade s platnými civilnými
leteckými predpismi a smernicami, upravujúcimi vykonávanie športového parašutizmu; v priloženom
profesijnom životopise navrhovaného zodpovedného vedúceho budú uvedené kontrolovateľné
skutočnosti o získanej kvalifikácii a skúsenostiach v riadení, tak v podobne zameranej organizácie, ako aj
v civilnom letectve.

Poznámka: Osoba zodpovedného vedúceho musí byť z uvedených hľadísk prijateľná pre orgán, ktorý
poverenie vydáva.

b)

II.

Mená osôb, priamo podriadených navrhovanému zodpovednému vedúcemu, zodpovednosťou ktorých
bude zabezpečovať vykonávanie všetkých činností podľa požiadaviek smerníc, príručiek a postupov
spracovaných poverenou právnickou osobou, aby bolo zaručené dodržovanie civilných leteckých
predpisov a smerníc leteckého úradu na vykonávanie športového parašutizmu.

III.

Počty osôb a ich odbornú spôsobilosť potrebnú na plánovanie vykonávania, dohľadu a kontroly kvality
činností, na vykonávanie ktorých žiada poverená právnická osoba poverenie.

V opise organizácie vykonávania všetkých činností, na vykonávanie ktorých žiada poverenie pre svoju
vlastnú potrebu, sa uvádzajú tieto informácie:
I.

Vyhlásenie podpísané zodpovedným vedúcim potvrdzujúce, že opis organizácie vykonávania všetkých
činností a všetky vnútorné smernice, príručky a postupy uvádzané s ním do súvislosti presne vymedzujú
plnenie požiadaviek civilných leteckých predpisov a smernice leteckého úradu na vykonávanie športového
parašutizmu.

II.

Funkcie a mená osôb podľa odseku 3, bodu a) tohto ustanovenia uznaných leteckým úradom.

III.

Povinnosti a zodpovednosť pracovníkov podľa predchádzajúceho odseku s presným vymedzením
záležitostí, o ktorých môžu konať priamo s leteckým úradom menom poverenej právnickej osoby.

IV.

Organizačná schéma s dôrazom na systém vnútornej kontroly.

V.

Zoznam osôb oprávnených poverenou právnickou osobou potvrdzovať spôsobilosť parašutistov,
a poprípade vykonávať funkciu riadiaceho zoskokov a ďalšie funkcie v prevádzkovej zmene, vymedzenej
vo vnútorných smerniciach, príručkách a postupoch poverenej právnickej osoby.

VI.

Všeobecný popis všetkých zariadení používaných v súvislosti s vykonávaním športového parašutizmu
poverenou právnickou osobou.
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VII.

Všeobecný rozsah činností, na vykonávanie ktorých sa poverenie právnickej osoby vzťahuje.

VIII.

Postup oznamovania zmien organizácie poverenej právnickej osoby, smerníc, príručiek a postupov, ktoré
vydala.

IX.

Postup doplňovania opisu organizácie poverenej právnickej osoby.
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