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ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE PLATNOSTI PREUKAZU SPÔSOBILOSTI V SÚLADE S PREDPISOM   L 1 

   PILOT VOĽNÝCH BALÓNOV    PALUBNÝ INŽINIER 

   LETECKÝ NAVIGÁTOR    DISPEČER LETOVEJ PREVÁDZKY 

ČASŤ A (vyplní žiadateľ/-ka) 

Názov a číslo preukazu spôsobilosti:............................................................... 

Meno a priezvisko žiadateľa/-ky:.....................................................................  

Dátum narodenia:.................................................... 

Telefónne číslo:.....................................................e-mail:...................................................................... 

Trvalé bydlisko:...................................................................................................................................... 

Čestné vyhlásenie 

Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť, správnosť a aktuálnosť poskytovaných osobných údajov a udeľujem 

súhlas Dopravnému úradu so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na účel evidencie leteckého personálu 

v rozsahu osobných údajov uvedených v tejto žiadosti a priložených dokumentoch k nej (ak sa aplikuje). Súhlas 

udeľujem vedome a bez nátlaku na dobu spracúvania údajov v registri leteckého personálu  

a vyhlasujem, že som si vedomý/-á svojich práv v zmysle zákona. Zároveň týmto potvrdzujem, že som  

si vedomý/-á následkov, ktoré môže Dopravný úrad voči mne uplatniť, ak sa niektoré moje vyhlásenia alebo 

mnou predložené informácie preukážu ako nepravdivé.  

 

Dátum .....................................           Podpis dotknutej osoby:................................................ 

ČASŤ B (vyplní prevádzkovateľ v prípade palubného inžiniera/leteckého navigátora; v prípade pilota voľných balónov 

oprávnený inšpektor balónového lietania) 

Počet nalietaných hodín od posledného predĺženia preukazu:..............................................................  

Počet traťových letov/počet letov, zostupov (kde je požadované):...................................................................... 

Týmto potvrdzujeme, že uvedené údaje v časti B zodpovedajú skutočnosti a žiadateľ/-ka úspešne vykonal/-a 

pravidelné preskúšanie na  SIM -  LIETADLE.  

Posledné preskúšanie vykonal/-a dňa:.......................................... 

S výsledkom  PROSPEL/-A -  NEPROSPEL/-A s inšpektorom.................................................... 

Potvrdzuje sa tiež, že žiadateľ/-ka vykonával/-a činnosť v súlade s oprávneniami vyplývajúcimi z preukazu 

spôsobilosti v súlade s predpisom L 1, L 6 a  postupmi Dopravného úradu. 

 

Menovaný/-á je   SPÔSOBILÝ/-A –  NIE JE SPÔSOBILÝ/-A vykonávať oprávnenia, ktoré vyplývajú 

z jeho preukazu spôsobilosti. 

 

Poznámka. .................................................................................................................... ......................... 

 

V....................................... dňa.....................  

Pečiatka a podpis prevádzkovateľa/inšpektora balónového lietania ................................................. 

ČASŤ C (vyplní prevádzkovateľ v prípade dispečera letovej prevádzky) 

Týmto sa potvrdzuje, že žiadateľ/-ka v období od..............................do.........................vykonával/-a činnosť 

v súlade s oprávneniami vyplývajúcimi z preukazu spôsobilosti v súlade s predpisom L 1, L 6 a príslušnými 

postupmi Dopravného úradu. 

Menovaný/-á je   SPÔSOBILÝ/-A –  NIE JE SPÔSOBILÝ/-A vykonávať oprávnenia, ktoré vyplývajú 

z jeho preukazu spôsobilosti. 

V....................................... dňa..................... Pečiatka a podpis prevádzkovateľa................................................. 
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ČASŤ D (Záznam Dopravného úradu) 

Záznamy registra leteckého personálu 

Priezvisko, meno:............................................................................................................ .  

Preukaz spôsobilosti:........................................................................................................ .  

Číslo preukazu:.............................................................................................................. ...  

Dátum vydania preukazu:..................................................................................................   

Evidenčné číslo leteckého personálu civilného letectva:...................................................  

 

Spracované dňa: …………….............……           ......................…....................……   

            podpis zamestnanca RLP 

 

Správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch uhradený dňa:  

vo výške .................. EUR e-kolok  do pokladne      na účet    

 

Odovzdanie preukazu  

  Osobne  

  Iná osoba (splnomocnenie)  

  Poštou  

 

Meno a priezvisko............................................................................................................................... 

 

Číslo dokladu totožnosti........................................................ 

 

Dátum........................................................................................  

 

Podpis................................................................................. 

 

 

 
 Vhodné označte 

 

Poznámka: K žiadosti (pilot voľných balónov, palubný inžinier, letecký navigátor) je potrebné, 

aby žiadateľ/-ka  predložil/-a platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti. 

 

 

.................................... 


