
  

 

 

 

 

 

 

 

 

DÚ/F093-B/v4/OPL 

 

OZNÁMENIE EXAMINÁTORA PRED SKÚŠKOU 
EXAMINER NOTIFICATION PRIOR TO THE TEST 

 (Vyplniť na počítači a zaslať na air.operations@nsat.sk) 
(to be filled in by computer and sent to air.operations@nsat.sk)  

Meno examinátora: 

Full name of examiner: 

 

Číslo osvedčenia examinátora (vrátane kódu krajiny): 

Certificate number of examiner (including country code): 

 

Typy/triedy lietadla zapísaného v osvedčení examinátora: 

Types/Classes of aircraft on the Examiner Certificate: 

 

Meno žiadateľa a číslo preukazu spôsobilosti: 

Applicant´s full name and pilot licence number: 

 

Druh skúšky: 

(napríklad ATPL(A) praktická skúška,  A320/IR predĺženie platnosti preskúšania 

odbornej spôsobilosti, FI prvé vydanie hodnotenia spôsobilosti, atď.) 

Type of the test: 

(e.g. ATPL(A) skill test, A320/IR revalidation proficiency check, 

FI first issue competency assessment, etc.) 

 

Vyhlasujem, že som oboznámený s postupom Dopravného úradu č. 3/2014 vrátane brífingu pre zahraničných examinátorov.  

Oznámenia Dopravného úradu sú zverejnené na www.nsat.sk – Divízia civilného letectva. 

Hereby I declare that I am familiar with the Procedure of the Transport Authority No. 3/2014, including the briefing for foreign examiners.  

Notifications to Transport Authority are published at www.nsat.sk – Civil Aviation Division. 

Meno/Name:                                                             Dátum/Date:                                                  Podpis/Signature: 

 

Súhlasím so zverejnením svojich osobných údajov na webovej stránke Dopravného úradu v rozsahu oprávnení examinátora. 

I agree with publishing of my personnel data on the Transport Authority´s website within the scope of the examiner´s authorization. 

Meno/Name:                                                             Dátum/Date:                                                  Podpis/Signature: 

Príloha: Naskenovaná kópia osvedčenia examinátora. Nepožaduje sa žiadny poplatok. 

Attachment: Scanned copy of the Examiner Certificate. No fee required. 

ŽIADOSŤ O MENOVANIE NA VYKONANIE PRAKTICKEJ SKÚŠKY 

V prípade vykonania praktickej skúšky sa formulár zasiela tiež (ako kópia) na: air.operations@nsat.sk. Potom očakávajte odpoveď Dopravného 

úradu. Nepožaduje sa žiadny poplatok. 

APPLICATION FOR DESIGNATION FOR SKILL TEST 

In case of a skill test conducting, the form shall be sent also (as a copy) to: air.operations@nsat.sk. Than wait for the Transport Authority reply. 

No fee required. 
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OZNÁMENIE PO SKÚŠKE 

 Formulár preposlať na: letecky.personal@nsat.sk spolu s nasledujúcimi prílohami: 

 - originál  formulára praktickej skúšky, preskúšania odbormej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti (Akceptujú sa formuláre členských 

štátov EASA)  

 -  kópia preukazu spôsobilosti žiadateľa (len po rukopisnom zázname) 

 -  kópia osvedčenia zdravotnej spôsobilosti (len po rukopisom zázname do preukazu spôsobilosti pilota) 

 - kópia osvedčenia simulátora (ak bol použitý) 

 - kópia ATO odporúčania na preskúšanie odbornej spôsobilosti (ak bol uskutočnený rukopisný záznam o obnovení typu/triedy/ 

 prístrojovej/inštruktorskej kvalifikačnej kategórie do preukazu spôsobilosti pilota) 

-  Správa examinátora, ktorá podrobne popisuje dôvody prípadného zlyhania, čiastočného zloženia skúšky alebo akýchkoľvek špeciálnych 

 okolností (ak bola aplikovaná) (F097-B Správa examinátora o neúspešnej skúške) 

NOTIFICATION AFTER THE TEST 

    The form shall be resent to letecky.personal@nsat.sk  together with the following attachments: 

- original of the Skill Test, Proficiency Check or Assessment of Competence Form (Forms from other EASA member states are accepted) 

- copy of the applicant´s pilot licence (only after a hand-written entry) 

-  copy of the applicant´s medical certificate (only after a hand-written entry into the pilot licence) 

-  copy of the simulator certificate (if applicable) 

-  copy of ATO recommendation for the proficiency check (if a hand-written entry of renewed type/class/instrument/instructor rating was 

made into the pilot licence) 

- a report of the examiner detailing the reasons for any failure, partial pass, or any special circumstance (if applicable) (F097-B Examiner 

    report – failure of test) 
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