
 

 

 

 
DÚ/F341-B/v2/OLLP 

 

ŽIADOSŤ O UDELENIE ZÁPOČTU Z MODULOV MATEMATIKA A  FYZIKA NA ZÍSKANIE 

PREUKAZU SPÔSOBILOSTI TECHNIKA ÚDRŽBY LIETADIEL 

 

ČASŤ A  (Vyplní žiadateľ/-ka. Vyplňte čitateľne paličkovým písmom! Pokyny na vyplnenie získa žiadateľ/-ka na webovom sídle 

 Dopravného úradu alebo na odbore licencovania leteckého personálu)  

 

A.  OSOBNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA/-KY 

 

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

 

Dátum narodenia: .............................................  Miesto narodenia: .......................................................................................................... 

 

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

 

Adresa trvalého bydliska: (ulica) ............................................................................................................................. ................................... 

 

(mesto) ..................................................................................................................................... .. PSČ: ....................................................... 

 

Kontaktná adresa (ak je rozdielna od trvalého bydliska): (ulica) ............................................................................................................... 

 

(mesto) ........................................................................................................................................ PSČ: ...................................................... 

 

Telefón: ...............................................  Mobil: ............................................. E-mail: ................................................................................ 

 

 

A. 1. VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA/-KY 

 

....................................................................................................................... (titul, meno, priezvisko) 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 skúšky, vydania preukazu spôsobilosti alebo zápisu resp. obnovy kvalifikačnej kategórie 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.   

 

V .................................................... dňa .......................................           Podpis dotknutej osoby: ................................................... 

 

 

ČASŤ B (Vyplní Dopravný úrad) 

 
 

B.  ZÁVER ODBORU LICENCOVANIA LETECKÉHO PERSONÁLU 

Na základe posúdenia priloženej podpornej dokumentácie (výučný list/maturitné vysvedčenie/VŠ diplom)* Dopravný úrad   

udeľuje/neudeľuje*  zápočet pre tematické moduly: modul 1. Matematika a modul 2. Fyzika                                                    na 

vydanie preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014, časť 66, oddiel B, podčasť E 

a správy Dopravného úradu o zápočte skúšok spracovanej v súlade s ust. 66.B.405 uvedeného nariadenia. 

V zmysle ust. 66.B.410 písm. b) nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014 sa končí platnosť zápočtov 10 rokov od ich udelenia.  

 

 

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

                            podpis príslušného zamestnanca OLLP 

*    Nehodiace sa prečiarknite! 
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