DÚ/F160-B/v3(PR5/2014)

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ZA SPOĽAHLIVÚ OSOBU

podľa ustanovenia § 34a ods. 5 v spojení s ustanovením § 34a ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov organizácie / spoločnosti; IČO

Lietaj s nami, s. r. o., IČO: 12 345 678

Sídlo organizácie / spoločnosti; PSČ

Pri letisku 123, Bratislava 831 12

Korešpondenčná adresa; PSČ (ak je iná ako adresa sídla
organizácie / spoločnosti)
Titul, priezvisko, meno, rodné priezvisko posudzovanej osoby Veselá Alexandra, rod. Veselá
(aj pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k ich zmene)
Dátum, miesto a okres narodenia posudzovanej osoby (u osoby 1. 2. 1993, Stupava, okr. Malacky
narodenej v cudzine aj štát narodenia)
Rodné číslo posudzovanej osoby

935201/0000

Trvalé bydlisko posudzovanej osoby; PSČ

Horný koniec 1, Stupava 900 39, okr. Malacky

Prechodné bydlisko / miesto, kde sa posudzovaná osoba
obvykle zdržiava; PSČ
Vykonáva posudzovaná osoba alebo je zodpovedná za
vykonávanie detekčnej kontroly, kontroly vstupu alebo
iných kontrol bezpečnostnej ochrany?*

Dolný koniec 9, Stupava 900 39, okr. Malacky

Funkcia a popis vykonávanej činnosti

✔ ÁNO

NIE

palubný sprievodca
postupy bezpečnosti a bezpečnostnej
ochrany na palube lietadla, bezpečnostná
prehliadka a ochrana lietadla

Zástupca zamestnávateľa

Odtlačok pečiatky a podpis

Ing. Peter Hlavný
konateľ spoločnosti

meno a funkcia

V

Bratislave

dňa

1. 2. 2015

V súlade s ustanovením § 10 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dopravný úrad spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby.
Poznámky:
* Osobou vykonávajúcou alebo zodpovednou za vykonávanie detekčnej kontroly, kontroly vstupu alebo iných kontrol
bezpečnostnej ochrany sa myslí osoba, ktorej pracovné úlohy vyžadujú aspoň jednu z odborných príprav podľa ustanovení
bodov 11.2.3, 11.2.4 a 11.2.5, resp. 11.5 a 11.6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 o ustanovení
podrobných opatrení na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany civilného letectva v platnom znení.
** Časová medzera v priebehu zamestnania alebo vzdelávania znamená akúkoľvek medzeru v trvaní viac ako 28 dní.
Prílohy:
1. Kópia občianskeho preukazu (v prípade iného občana ako občana Slovenskej republiky kópia pasu)
2. Priebeh zamestnania, vzdelávania a akýchkoľvek časových medzier** v nich počas najmenej 5-tich predchádzajúcich
rokov (odporúčaný formulár Dopravného úradu)
3. Doklad o uhradení správneho poplatku

