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ŽIADOSŤ O VYKONANIE ZÁZNAMU V OSOBNEJ ZLOŽKE ATCO O PREDĹŽENÍ 
PLATNOSTI KVALIFIKAČNEJ KATEGÓRIE/DOLOŽKY 

(časť C, D - vyplní examinátor ULA 
Časť A       Kvalifikačná kategória Doložky ku kvalifikačnej kategórii Stanovište 

ADV Aerodrome Control 
 

AIR Air Control 
ADI Aerodrome Control 

 
ADS Automatic Dependent 

 APP Approach Control 
 

GMC Ground Movement Control 
APS Approach Control 

 
GMS Ground Movement 

 ACP Area Control Procedural PAR Precision Approach Radar 
ACS Area Control 

 
RAD                    Radar 

Doložka k PS SRA Surveillance Radar Approach 
OJTI On-the-Job Training 

 
TCL                      Terminal Control 
TWR                  Tower Control 

Časť B   (Osobné údaje) 
Meno: Priezvisko: 
Dátum narodenia: Štátna príslušnosť: 
Trvalé bydlisko (adresa): 
Kontaktná adresa: 
Číslo preukazu spôsobilosti: 
Kontakty
: Telefón: Mobil: E-mail:
Ak je iná ako adresa trvalého bydliska 

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 (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. 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 žiadateľa/-ky        

 ČASŤ  C    (Protokol z predĺženia platnosti kvalifikačnej kategórie a doložky ku kvalifikačnej kategórii) 
Menovaný/a splnil/a požiadavky nariadenia (EÚ) č. 805/2011 a požiadavky schváleného systému udržiavania odbornej spôsobilosti 
na zabezpečenie udržiavania spôsobilosti riadiacich, vrátane postupu založeného na prevádzkových skúsenostiach alebo systéme 
overovania spôsobilosti alebo kombinácii oboch, pomocou ktorého sú riadiaci sledovaní alebo pravidelne skúšaní tak, aby bolo 
zaistené udržiavanie ich spôsobilosti. 
Na základe splnenia podmienok uvedených vyššie môže byť menovanému/jej predlžená platnosť : 
Doložky na 
stanovište 

kvalifikačnej kategórie, 
doložky 

predlžená platnosť 
do: 

Doložky na 
stanovište 

kvalifikačnej kategórie, 
doložky 

predlžená platnosť 
do: 

Doložky OJTI pre kvalifikačnú kategóriu 
predlžená platnosť 
do: 

Potvrdzujem, že poskytnuté údaje sú úplné 
a pravdivé 

Zodpovedný pracovník stanovišťa ATS Meno: Podpis: 
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ČASŤ  D    Údaje o examinátorovi, ktorý vykonal záznam do preukazu spôsobilosti.  

Meno:       Priezvisko:        

Číslo preukazu spôsobilosti:       Číslo 
oprávnenia:        

Dátum:                Podpis:           
alebo číslo listu, ktorým Dopravný úrad schválil ULA             

 

Časť E   (Záznamy Dopravného úradu – Register leteckého personálu) 

Menovanému/ej bol vykonaný záznam v  evidencii  
o predĺžení doložky na stanovište: 

      
 

pre kvalifikačnú kategóriu: 
 

  s platnosťou do: 
      

  

Spracované v registri leteckého 
personálu dňa: 

      
 

Podpis zodpovedného 
pracovníka:   

 
Odovzdanie preukazu:  
   Osobne 

   Iná osoba (splnomocnenie) 

   Poštou 
 
                                          Meno a priezvisko:       

 Číslo dokladu totožnosti (pri splnomocnení):       
                                                                Dňa:        
                                                             Podpis: _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Správny poplatok podľa zákona o správnych poplatkoch uhradený dňa: _ _ _ _ _ _ _ _  

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