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ŽIADOSŤ O VYDANIE/PREDĹŽENIE PLATNOSTI/PREUKAZU SPÔSOBILOSTI ŠTUDENTA - ATCO 
(STATCOL), KVALIFIKAČNEJ KATEGÓRIE A DOLOŽKY  

APPLICATION FOR ISSUE/REVALIDATION OF STUDENT AIR TRAFFIC CONTROLLER LICENCE, RATINGS AND ENDORSEMENT

Časť A: ÚDAJE ŽIADATEĽA: 
Part A : APPLICANT’S DETAILS 

Meno: 
First name

Priezvisko: 
Surname:

Dátum narodenia: 
Date of birth

Miesto narodenia: 
Place of birth:

Štátna 

príslušnosť: 
Nationality:

Adresa trval. bydliska: 
Permanent address:

Adresa pre doručovanie, ak je iná ako adresa trval. bydliska: 
Address for delivery of documents if different from permanent address

Telefón: 
Telephone

Mobil: E-mail: 

Časť Ai: ŽIADOSŤ O: (Označte príslušné políčko)/ 
Part Ai: APPLICATION FOR (Tick the relevant boxes) 

Vydanie STATCOL (časť C,E,F,G,H žiadosti) / Issue of STATCOL (Part C,E,F,G,H of this form) 

Zapísanie ďalšej kvalifikačnej kategórie do STATCOL (časť B,C,E,G,H žiadosti) / Issue of another rating to STATCOL

(Part B,C,E,G,H of this form)

Predĺženie platnosti preukazu spôsobilosti študenta riadiaceho letovej prevádzky (časť B,C,D,G,H žiadosti) / 
Revalidation of STATCOL (Part B,C,D,G,H of this form)

Zapísanie / predĺženie platnosti jazykovej doložky (časť B,C,F,G,H žiadosti) / Language endorsement (Part

B,C,F,G,H of this form)

Časť B: ÚDAJE O STATCOL – vyžaduje sa pri predlžovaní platnosti: 
Part B: STATCOL DETAILS - IF APPLICABLE

Číslo preukazu spôsobilosti:
Licence serial No:

Dátum vydania: 
Date of issue:

Časť C: ÚDAJE O ZAMESTNÁVATEĽOVI  – ak je zrejmé, kde sa bude vykonávať výcvik na stanovišti: 

Part C: EMPLOYER’S DETAILS - IF APPLICABLE

Názov: 
Name

Časť D: ODÔVODNENIE  – ak sa vyžaduje predĺženie platnosti STATCOL: 
Part D: JUSTIFICATION - if required renewal of STATCOL

Text: 
Text

Časť E: KVALIFIKAČNÁ KATEGÓRIA, PRE KTORÚ BOL UKONČENÝ ÚVODNÝ VÝCVIK 

Part E: RATING FOR WHICH WAS COMPLETED INITIAL TRAINING 

KVALIFIKAČNÁ 

KATEGÓRIA

Rating

DOLOŽKA KU KVALIFIKAČNEJ KATEGÓRII 

Rating endorsement

DÁTUM UKONČENIA ÚVODNÉHO 

VÝCVIKU 

Date of completion of the initial 

training

ADI AIR GMC TWR GMS RAD 

APS PAR SRA TCL 

ACS TCL OCN 

ACP OCN 

ADV 

APP 

Časť F: DOLOŽKY K STATCOL   

Part F: ENDORSEMENTS TO STATCOL 

Jazyková doložka - anglický jazyk 
Language proficiency endorsement- English

   Úroveň 4 
Level 4

Jazyková doložka - slovenský jazyk 
Language proficiency endorsement- Slovak

   Úroveň 4 
Level 4

   Úroveň 5 
Level 5

   Úroveň 5 
Level 5

   Úroveň 6 
Level 6

   Úroveň 6 
Level 6

Dátum skúšky: Date of exam Dátum skúšky: Date of exam 
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Časť G: PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA   

Part G: STATEMENT OF THE APPLICANT 

Týmto / I hereby: 
1. žiadam o vydanie/predĺženie/obnovenie STATCOL kvalifikačnej kategórie alebo doložky, ktoré som uviedol/la / apply for the 

issue/revalidation/renewal of STATCOL ratings and/or endorsements as indicated; 
2. potvdzujem, že informácie obsiahnuté v dokumente sú aktuálne a pravdivé / confirm that the information contained herein is 

correct at the time of the application; 

3. potvrdzujem, že nie som držiteľom iného STATCOL vydaného v inom členskom štáte / confirm that I am not holding any STATCOL 

issued in another Member State;  

4. potvrdzujem, že sa v členských štátoch neuchádzam o žiadny STATCOL/ confirm that I have not applied for any STATCOL in 

another Member State; and  

5. potvrdzujem, že som nikdy nebol držiteľom STATCOL vydaného v inom členskom štáte, ktorý bol zrušený, alebo bola 
pozastavená platnosť iným členským štátom / confirm that I have never held a STATCOL issued in another Member State which has 

been revoked or suspended in any other Member State. 

6. som si vedomý, že poskytnutie nepravdivých informácií môže znamenať, že mi nebude vydaný STATCOL /  understand that 

any incorrect information provided herein could prohibit me from holding a STATCOL. 

7. svojim 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 vykonania záznamu v osobnej zložke ATCO a 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. /By signing below I certify the truthfulness, accuracy 

and timeliness of the personal data and consented Transport Authority to the processing of personal data pursuant to Law no. 122/2013 Coll 

of. on the protection of personal data and on amendments to certain laws (the "Act") for the purpose of undertaking the recording of personal 

folder ATCO and records of personnel within the scope of personal data contained in this application and attached documents to it (when 

applied). I grant my consent, knowingly and without coercion of time processing data in the register of personnel and declare that I am aware 

of my rights under the Act. 

Podpis: 
Signed 

 
Meno: 
Name 

 

Dátum: 
Date    

Časť H: CERTIFIKÁTY/DOKUMENTY (tvoria prílohu originálu žiadosti)  

Part H: CERTIFICATES/DOCUMENTS 

Priložte všetky príslušné certifikáty a/alebo dokumenty: / Please enclose all relevant certificates and/or documents: 

1. Kópia STATCOL, ak sa vyžaduje / Copy of STATCOL, if applicable  

2. Kópia osvedčenia jazykovej spôsobilosti / Copy of language proficiency certificate 

a. Anglický jazyk / English Language  

b. Slovenský jazyk / Slovak Language  

3. Kópia osvedčenia zdravotnej spôsobilosti / Copy of medical certificate:  

4. Kópia osvedčenia o absolvovaní príslušného výcviku vrátane dokumentov o výsledkoch preskúšania v rozsahu osnovy 
výcviku,/ A copy of the certificate of completion of training, including relevant documents on the results of the examination within the scope of the  training curriculum, 

a. Počiatočný výcvik (integrovaný) / Initial training (integrated)   

i. Základný výcvik / Basic training   

ii. Kvalifikačný výcvik / Rating training   

5. Kópia potvrdenia o zaplatení správneho poplatku / A copy of the payment of an administrative fee  

6.   
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ČASŤ Hi: ZÁVER ODBORU LICENCOVANIA LETECKÉHO PERSONÁLU 
Part Hi: Conclusion of Personnel Licensing Department 

Žiadateľ/ka preukázal/a splnenie požiadaviek stanovených pre úkon/y označené v žiadosti „Časť Ai“ 

Dátum: ......................... ............................................. 

 podpis zamestnanca OLLP 

Časť I: ZÁZNAMY DOPRAVNÉHO ÚRADU
Part I: Transport Authority records 

Menovanému/ej: 

bol vykonaný záznam v  evidencii  o predĺžení doložky na stanovište ATS: .................. 

pre kvalifikačnú kategóriu: .................. Platnosť do: .................. 

bol vykonaný záznam do preukazu spôsobilosti STATCOL číslo SVK-STATCOL-.................. 

bol vydaný nový preukaz spôsobilosti STATCOL číslo SVK-STATCOL-.................. 

Spracované v leteckom registri dňa: ........................ 

Podpis zodpovedného pracovníka: ........................ 

Odovzdanie preukazu: 

Osobne 

Poštou 

Iná osoba (splnomocnenie),  Meno a priezvisko ............................................... 

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

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

1. Podpis ............................................... 

Správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch uhradený: 

2. Dňa: ........................ Vo výške „EUR“: ........................ 

3.

4. Kolkom Do pokladne Na účet 

5.

6.

________________________________________________________________________________________
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