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ŽIADOSŤ O 
VYDANIE OSVEDČENIA PRE PALUBNÝCH SPRIEVODCOV 

 
ČASŤ A (Vyplní žiadateľ/-ka)                                                                                                                                          VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM!  

 

1. OSOBNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA/-KY 

 

Priezvisko .........................................................................   Meno ........................................................... Titul ............................................ 

Dátum narodenia ........../.........../........................  Miesto narodenia .............................................................................................................. 

Štát ...................................................................................   Štátna príslušnosť ........................... ................................................................... 

Adresa trvalého bydliska ................................................................................................................................................................... ............. 

............................................................................................................................. ...................... PSČ ............................................................ 

Kontaktná adresa (ak je rozdielna) ..................................................................................................................................... ............................ 

...................................................................................................... ............................................. PSČ .......................................... ................... 

Telefón ............... / ...................................  Mobil   ............... / .................................... E-mail ....................................................................... 

 

 

2. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA/-KY 
 

...................................................................................... (titul, meno, priezvisko) čestne vyhlasujem, že: 

- nie som držiteľom/-kou osvedčenia pre palubných sprievodcov vydaného v inom členskom štáte Európskej únie alebo Európskeho 

združenia voľného obchodu, 

- som nepožiadal/-a o vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov v inom členskom štáte Európskej únie alebo Európskeho združenia 

voľného obchodu, 

- nie som držiteľom/-kou osvedčenia pre palubných sprievodcov vydaného v inom členskom štáte Európskej únie alebo Európskeho 

združenia voľného obchodu, ktoré bolo zrušené alebo pozastavené v  inom členskom štáte Európskej únie alebo Európskeho združenia 

voľného obchodu. 

 

Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť, správnosť a aktuálnosť poskytovaných osobných údajov a udeľujem súhlas Dopravnému úradu so 

spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na účel vydania osvedčenia pre palubných sprievodcov a vedenia 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.   

 

V ................................................ dňa ........................            podpis žiadateľa/-ky ............................................................ 

 
 

ČASŤ B (Vyplní prevádzkovateľ resp. schválená výcviková organizácia) 
 

1. POTVRDENIE PREVÁDZKOVATEĽA / SCHVÁLENEJ VÝCVIKOVEJ ORGANIZÁCIE 

 

Potvrdzujem, že p. …………………………..................................... 

absolvoval/-a u prevádzkovateľa / v schválenej výcvikovej organizácii* ................................................................................................... 

počiatočný výcvikový kurz a zložil/a skúšku v súlade s výcvikovým programom schváleným Dopravným úradom  

pod č. .................................................................................... v rozsahu .................................................................... vyučovacích hodín.  

Začatie výcviku ...................................................................            Ukončenie výcviku ............................................................................ 

Vedúci výcviku (titul, meno, priezvisko) ……………….………….....…   

 

Dátum .....…../…......./…...….…….                         .................................................. ................................................................................... 

                                                                          podpis zástupcu prevádzkovateľa/schválenej výcvikovej organizácie* a pečiatka 

 
 

*nehodiace sa preškrtnite! 
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ČASŤ C (Vyplní Dopravný úrad, odbor prevádzky lietadiel)  

 

1. ZÁVER DOPRAVNÉHO ÚRADU ODBORU PREVÁDZKY LIETADIEL 

 

Žiadateľ/žiadateľka  

   preukázal/-a                                      nepreukázal/-a 

splnenie požiadaviek prílohy V nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky 

a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 

v platnom znení na vydanie osvedčenia pre palubných sprievodcov. 

 

Zamestnanec odboru prevádzky lietadiel ...........................................................      

 

Dátum .....…../…......./…...….…….                                                                   ................................................................... 

                                                                             podpis zamestnanca OPL Dopravného úradu  

 

 

 

 

ČASŤ D (Záznamy registra leteckého personálu) 

 

Priezvisko, meno  

Referenčné číslo osvedčenia pre palubných sprievodcov  

Dátum vydania osvedčenia pre palubných sprievodcov  

Evidenčné číslo leteckého personálu civilného letectva  

 

 

Zamestnanec registra leteckého personálu ........................................................... 

 

Spracované: 

 

Dátum .....…../…......./…...….…….                                                                     .................................................................. 

                                                                                  podpis zamestnanca RLP Dopravného úradu 

 

 

 

Správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch uhradený dňa ........................................ 

 

vo výške ....................... EUR          eKolkom    do pokladne    na účet    

 

 

 

 

Odovzdanie osvedčenia pre palubných sprievodcov 

  Osobne  

  Poštou  

 

 

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

 

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

 

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

 

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


