
  

 

  

ZACHOVANIE/PREDLŽOVANIE PLATNOSTI  DOLOŽIEK (doložka na stanovište, OJTI, STDI, 
hodnotiteľa a doložky jazykovej spôsobilosti) 

Požiadavky  

1. Platnosť  doložiek sa zachováva prostredníctvom schváleného programu stanovišťa na udržiavanie odbornej 
spôsobilosti (ATCO.B.025).  

2. Doby platnosti doložiek: 

 Doložka na stanovište platí počas 12 mesiacov od dátumu udelenia. Ak bola platnosť doložky predĺžená v období 
jej platnosti, jej platnosť sa predlžuje o ďalších 12 mesiacov od posledného dátumu platnosti. Ak je držiteľ 
ATCOL preskúšaný (hodnotený) v čase posledných troch mesiacov v období platnosti predchádzajúceho 
preskúšania s výsledkom prospel, platnosť kvalifikačnej kategórie/doložky, sa predĺži o ďalších 12 mesiacov od 
posledného dátumu platnosti.  

 Ak je preskúšanie (hodnotenie) vykonané  mimo obdobia troch mesiacov pred dátumom uplynutia platnosti 
predchádzajúceho preskúšania, platnosť doložky bude určená od konca mesiace, v ktorom bolo preskúšanie 
vykonané, plus 12/36  mesiacov (pozri nariadenie Komisie (EÚ)  2015/340 PRÍLOHA I, Časť ATCO). 

3. Postup pri predlžovaní platnosti doložky na stanovište 

i. Zodpovedná osoba (vedúci stanovišťa, v odôvodnených prípadoch jeho zástupca) skontroluje a svojím podpisom 
časti Ei v žiadosť F061-B potvrdí, či 

 žiadateľ správne vyplnil žiadosť F061-B, 

 žiadateľ spĺňa požiadavky na predĺženie platnosti  doložky na stanovište uvedené v nariadeni Komisie (EÚ)  
2015/340 ust. ATCO.B.020. písm. g). 

 

ii. Záznam o predĺžení platnosti kvalifikácii môže do ATCOL vykonať inšpektor Dopravného úradu  alebo schválený 
hodnotiteľ.  

iii. Záznam do ATCOL urobí schválený hodnotiteľ vtedy, keď má na takýto zápis miesto v ATCOL v časti XIIa. Zápis 
vykonaný hodnotiteľom nie je spojený so zaplatením príslušného správneho poplatku. Vyplní časť Gi žiadosti 
F061-B  a podpíše sa. Túto žiadateľ zašle alebo osobne doručí do 15 pracovných dní na podateľňu Dopravného 
úradu.  

iv. Záznam do ATCOL urobí inšpektor Dopraného úradu vtedy, keď takýto zápis   v ATCOL v časti XIIa   je spojený 
s opakovaným vydaním ATCOL. Zápis vykonaný inšpektorom Dopravného úradu je spojený so zaplatením 
príslušného správneho poplatku.  

 

4. Postup pri predlžovaní platnosti doložky OJTI, doložky hodnotiteľa a doložky STDI 

i. Zodpovedná osoba (vedúci stanovišťa, v odôvodnených prípadoch jeho zástupca) skontroluje a svojím podpisom 
časti Ei v žiadosť F061-B potvrdí, či 

 žiadateľ správne vyplnil žiadosť F061-B, 

 spĺňa požiadavky na predĺženie platnosti  doložky OJTI uvedené v nariadení Komisie (EÚ)  2015/340 ust. 
ATCO.C.020.; 

 spĺňa požiadavky na predĺženie platnosti  doložky hodnotiteľ uvedené v nariadení Komisie (EÚ)  2015/340 
ust. ATCO.C.060;  

 spĺňa požiadavky na predĺženie platnosti  doložky STDII uvedené v nariadení Komisie (EÚ)  2015/340 ust. 
ATCO.C.040. 



 

 

ii. Žiadateľ predloží doklad o absolvovaní opakovacieho výcviku na predĺženie platnosti doložky. 

iii.  V prípadoch predlžovania doložky OJTI, doložky hodnotiteľa a doložky STDI hodnotiteľ vyplní časť Gi – 
„Prehlásenie oprávneného hodnotiteľa“ na formulári F061-B a podpíše sa.  

iv. Záznam do ATCOL urobí inšpektor Dopraného úradu. Žiadateľ zašle alebo osobne doručí vyplnený formulár 
F061-B do 15 pracovných dní na podateľňu Dopravného úradu. Inšpektor Dopravného úradu vykoná záznam 
o predĺžení platnosti doložky do ATCOL po zaplatení príslušného správneho poplatku. 

5. Postup pri predlžovaní platnosti doložky jazykovej spôsobilosti. 

        Platnosť doložky jazykovej spôsobilosti  je uvedená v nariadení  Komisie (EÚ)  2015/340 ust. ATCO.B.035 

        Angličtina :   úroveň 4   - 3 roky 

                            úroveň 5   -  6 rokov 

                            úroveň 6   -  9 rokov 

       Slovenčina :  úroveň 6   - neobmedzene. 

       Platnosť doložky jazykovej spôsobilosti sa predĺži, ak žiadateľ predloží: 

 žiadosť F061-B 

 osvedčenie alebo overenú kópiu osvedčenia o preukázaní jazykovej spôsobilosti (úroveň 4 alebo 5 alebo 6) 

 doklad o zaplatení správneho poplatku. 

      Obdobie platnosti doložky jazykovej spôsobilosti sa počíta v súlade s nariadením Komisie (EÚ)  2015/340 ust.    
ATCO.B.035 písm. c). 

       Organizácie oprávnené vykonávať preskúšanie sú publikované na internetovej stránke: http://letectvo.nsat.sk/letecky-     

       personal-2/riadiaci-letovej-prevadzky/jazykova-sposobilost/zoznam-schvalenych-organizacii/ 

 

Tabuľka s uvedenými príkladmi predlžovania platnosti doložiek: 

Aktuálna platnosť 
doložky 

Dátum preskúšania 

(hodnotenia) 

Nová platnosť 
doložky 

Poznámka 

31.03.2016 12.01.2016 31.03.2017 
Preskúšanie vykonané v čase posledné tri 
mesiace platnosti kvalifikácie/doložky. 

30.06.2016 19.03.2016 31.03.2017 
Preskúšanie vykonané mimo obdobia troch 
mesiacov platnosti kvalifikácie/doložky 

30.04.2016 25.6.2016 30.06.2017 Preskúšanie vykonané po uplynutí platnosti. 

 
 
 

Kontakty    
 
Dopravný úrad 
divízia civilného letectva 
odbor licencovania leteckého personálu 
Letisko M. R. Štefánika  
823 05  BRATISLAVA 21 

 
 
Tel: +421 2 248777563 
e-mail: personal@caa.sk 
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