DÚ/F039-B/v5/OLLP

ŽIADOSŤ O VYDANIE
OSVEDČENIA SCHVÁLENEJ VÝCVIKOVEJ ORGANIZÁCIE (ATO)
APPLICATION FOR ISSUE OF THE CERTIFICATE OF APPROVED TRAINING ORGANISATION

1. Podrobnosti o organizácii / Organisation details 1
Názov organizácie / reg. číslo:
Organisation name / Reg. No.:
Adresa/Address:
IČO/Organisation Identification No.:

PSČ/Post code:

Tel. číslo/Telephone No.:

E-mail:

2. Dátum plánovaného začiatku činnosti organizácie /
Date of intended commencement of activity:
3. Údaje o manažmente žiadajúcej organizácie /Requesting Organisation management details
Vlastník alebo štatutárny zástupca organizácie/spoločnosti:
Owner or statutory representative of the organisation:
Zodpovedný riadiaci pracovník (ORA.GEN.210):
Accountable manager (AM):
Osoba splnomocnená žiadateľom na právne úkony:
Person authorized by applicant for acting :
Pracovné zaradenie v ATO /Job title in ATO:
Tel.číslo/TelephoneNo.

E-mail:

4. Prílohy, ktoré sú priložené ku žiadosti /Attachments to the application
č.1 Riadenie ATO
Management of the ATO

č.2 Letiská použité na výcvik
Aerodromes used for training

č.3 Zoznam letových inštruktorov
List of flight instructors

č.4 Zoznam inštruktorov teoretickej
výučby / List of theoretical
knowledge instructors

č.5 Druh požadovaných výcvikových
kurzov / Type of requested
training courses

č.6 Lietadlá použité na výcvik
a FSTD / Aircraft used for
training and FSTD

č.7 Výcvikové zariadenia / Training facility
5. Druh vlastníctva / Ownership category*
Súkromné vlastníctvo / Private ownership

Obchodná spoločnosť / Business company

Záujmové združenie / Interest association/group

Vzdelávacie zariadenie / Educational institution

Iné /Other

6. Vyhlásenie žiadateľa / Declaration of applicant
Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú úplné a pravdivé a všetky uvedené osoby spĺňajú požiadavky nariadenia Komisie (EÚ)
č. 1178/2011. O všetkých zmenách v ATO budem včas informovať Dopravný úrad.
I declare that the information provided on this form is complete, correct and all the named persons are in compliance with the Commision Regulation
(EU) No. 1178/2011. I will timely inform the Transport Authority about all changes to the information provided.

Meno a priezvisko/First name, surname:

Pozícia/Position:

Podpis/ Signature:

Ak žiadateľ uvedie nepravdivé alebo neúplné informácie s cieľom získať oprávnenie alebo zmenu oprávnenia, vydanie oprávnenia mu bude zamietnuté.
In case when applicant provides incomplete or false information, in order to obtain the certificate or its amendment, the issue of the certificate will be
refused.

Žiadateľ doloží doklad o registrácii v príslušnom registri právnických osôb (Obchodný register, Živnostenský register, MV SR)/ The applicant shall
provide proof of registration in the relevant register of legal entities (Commercial Register, Trade Register, Ministry of the Interior)
1
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7.

Pre potreby Dopravného úradu / Transport Authority use only !

Kontrola dodaných príloh:
Check of attachments:
Áno Nie
Y
N
1.
Prevádzková príručka / Operations Manual
2.

Príručka riadenia bezpečnosti / Safety management system (manual)

3.

Príručka riadenia zhody / Compliance monitoring manual

4.

Výcvikové príručky k žiadaným kurzom / Training Manuals to requested courses

5.

Zmluva o prenájme lietadiel (ak je vhodné)/ Contract on aircraft lease (if applicable)

6.

Zmluva /-y o povinnom zmluvnom poistení lietadiel / A/C insurance certificates

7.

Aktuálna dokumentácia FSTD (platné osvedčenie o kvalifikácii FSTD) / Actual FSTD documentation

8.

Zmluva /-y o prenájme letiska / Airport lease contract

9.

Koordinačné dohody s prevádzkovateľom využívaného letiska / Coordination agreement with AD
Operator

10 .

Zmluva o prenájme priestorov pre ATO (ak je vhodné) / Contract on facilities (if applicable)

11.

Zmluva o údržbe lietadiel (v AMO) / Contract on maintenance of aircraft (with AMO)

12.

Zmluva o riadení zachovania letovej spôsobilosti (v CAMO) / Contract with CAMO

13.

Podpisové vzory / Signatures specimen (mali by byť obsiahnuté v OM alebo OMM/specimen should be
part of OM or OMM)

14.

Výpis z príslušného registra právnických osôb / Certificate stating the legal status of the corporate entity

15.

Dôkaz o schopnosti finančne zabezpečiť činnosť ATO / Evidence of sufficient funding of ATO

Poznámka.- Prílohy 2) a 3) (SMM a CMM) môžu byť súčasťou prevádzkovej príručky (OM), alebo príručky riadenia
organizácie (OMM)
Note.- Attachments 2) and 3) (SMM and CMM) may be part of the Operations Manual (OM) or the Organizational
Management Manual (OMM).
Priložené vyplnené formuláre:
1.

Formulár „Žiadosť o schválenie OM a OMM“ / Application form for approval OM and OMM

2.

Formulár „Žiadosť o schválenie výcvikového programu v ATO“ / Application form for approval of a training
programe in ATO

3.

Formulár „Posúdenie prijateľnosti vedúcich pracovníkov a FI v ATO“ / Personnel and FI acceptance form

Kontrolu dodanej dokumentácie vykonal:
Attachments to application have been checked by:
Dátum / Date:
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Príloha č. 1 / Attachment 1

Riadenie ATO / Management of the ATO (ORA.GEN.200, ORA.ATO.110, ORA.ATO.210)

Vedúci výcvikov / Head of training (HT)
Meno a priezvisko/Name and surname
Adresa/Address
Kontakt/Contact mobil:

e-mail:

Preukaz spôsobilosti/Licence
Kvalifikácie/Ratings
Pracovný úväzok/Working Agreement Plný/Full Time

Čiastočný/Part Time

Iný/Other

Vedúci letový inštruktor / Chief flying instructor (CFI)
Meno a priezvisko/Name and surname
Adresa/Address
Kontakt/Contact mobil:

e-mail:

Preukaz spôsobilosti/Licence
Kvalifikácie/Ratings
Pracovný úväzok/Working Agreement Plný/Full Time

Čiastočný/Part Time

Iný/Other

Vedúci inštruktor teoretického výcviku / Chief theoretical knowledge instructor (CTKI)
Meno a priezvisko/Name and surname
Adresa/Address
Kontakt/Contact mobil:

e-mail:

Preukaz spôsobilosti/Licence
Kvalifikácie/Ratings
Pracovný úväzok/Working Agreement Plný/Full Time

Čiastočný/Part Time

Iný/Other

Vedúci inštruktor syntetického letového výcviku / Chief syntetic flight instructor (CSFI)
Meno a priezvisko/Name and surname
Adresa/Address
Kontakt/Contact mobil:

e-mail:

Preukaz spôsobilosti/Licence
Kvalifikácie/Ratings
Pracovný úväzok/Working Agreement Plný/Full Time

Čiastočný/Part Time

Iný/Other

Vedúci riadenia letovej bezpečnosti / Safety management manager (SM)
Meno a priezvisko/Name and surname
Adresa/Address
Kontakt/Contact mobil:

e-mail:

Preukaz spôsobilosti/Licence
Kvalifikácie/Ratings
Pracovný úväzok/Working Agreement Plný/Full Time

Čiastočný/Part Time

Iný/Other
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Vedúci riadenia zhody / Compliance monitoring manager (CM)
Meno a priezvisko/Name and surname
Adresa/Address
Kontakt/Contact mobil:

e-mail:

Preukaz spôsobilosti/Licence
Kvalifikácie/Ratings
Pracovný úväzok/Working Agreement Plný/Full Time

Čiastočný/Part Time

Iný/Other
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Príloha č.2 / Attachment 2
Letiská použité na výcvik /Aerodromes used for training

Názvy a adresy letísk / prevádzkových lokalít / Name and address of aerodromes-training sites
Názov letiska / lokality
Name of the aerodrome/site

Označenie
ICAO
Designator

Označte vybavenie
Tick off equipment

Adresa prevádzkovateľa letiska
Airport operator address

Základné letisko alebo prevádzková lokalita/Base aerodrome or location
IFR priblíženia / IFR approaches
Nočné lety / Night flying
RLP / Air traffic control
CTAF
AFIS
MET informácie / Met infos
iné / other:

AD Address:

Vzťah k letisku / Relation to the airport
Prevádzkovateľ/ Airport operator
Vlastník / Owner
Zmluvný vzťah / Contracted

Ďalšie letiská alebo prevádzkové lokality / Other operational locations
IFR priblíženia / IFR approaches
Nočné lety / Night flying
RLP / Air traffic control
CTAF
AFIS
MET informácie / Met infos
iné / other:

AD Address:

Vzťah k letisku /Rrelation to the airport
Prevádzkovateľ/ Airport operator
Vlastník / Owner
Zmluvný vzťah / Contracted

IFR priblíženia / IFR approaches
Nočné lety / Night flying
RLP / Air traffic control
CTAF
AFIS
MET informácie / Met infos
iné / other:

AD Address:

Vzťah k letisku / Relation to the airport
Prevádzkovateľ/ Airport operator
Vlastník / Owner
Zmluvný vzťah / Contracted

IFR priblíženia / IFR approaches
Nočné lety / Night flying
RLP / Air traffic control
CTAF
AFIS
MET informácie / Met infos
iné / other:

AD Address:

Vzťah k letisku / Relation to the airport
Prevádzkovateľ/ Airport operator
Vlastník / Owner
Zmluvný vzťah / Contracted
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Príloha č.3 / Attachment 3
Zoznam letových inštruktorov / List of flight instructors

Examinátor

CRI
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FIE

SFE

TRE

CRE

FE

STI

FCL.910.FI

LAPL,SPL, BPL, PPL, CPL

SFI

FTI

MI

MCCI

TRI

IRI

MEP

SEP

FI je spôsobilý vykonať výcvik
do úrovne/FI is qualified to
perform the training up to the
level:

TMG

MENO/ NAME

Teória / Theory

FI alebo
FI s obmedzením
FI or FI restricted

Meno lektora
Theoretical Instructor´s name

Poznámka.- Predmety označené „bold“ sú naviac pre CPL/ATPL
Note - Items marked "bold" are additional for CPL / ATPL
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MCC (A), (H), CRM

092 IFR COMMUNICATIONS

091 VFR COMMUNICATIONS

082 PRINCIPLES OF FLIGHT
(HELICOPTER)

081 PRINCIPLES OF FLIGHT
(AEROPLANE)

070 OPERATIONAL
PROCEDURES

062 RADIO NAVIGATION

061 GENERAL NAVIGATION

050 METEOROLOGY

040 HUMAN PERFORMANCE
AND LIMITATIONS

034 PERFORMANCE
(HELICOPTER)

033 FLIGHT PLANNING AND
MONITORING

032 PERFORMANCE
(AEROPLANE)

031 MASS AND BALANCE

022 INSTRUMENTATION

021 AIRFRAME AND SYSTEMS,
ELECTRICS, POWER PLANT
AND EMERGENCY EQUIPMENT

010 AIR LAW

Príloha č.4 / Attachment 4
Zoznam inštruktorov teoretickej výučby / List of theoretical knowledge instructors

Číslo a názov predmetu v zmysle príslušných ustanovení AMC &GM k FCL
Learning objective number and topics (According relevant provision of AMC & GM to part FCL)

Príloha č.5 /Attachment 5

Training course title

Oddiel

Subpart

Section

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Max. student capacity in a single course

Názov výcvikového kurzu

Podčasť

Max. počet študentov zaradených do
jedného kurzu

Select Part FCL
course type

Letový výcvik a simulátor
Flight training and FSTD

Označte typ kurzu
podľa Časti- FCL

Len teoretická výučba
Theoretical knowlwdges training only

Druh požadovaných výcvikových kurzov / Type of requested training courses

Príloha č.6 /Attachment 6

Zákonné poistenie platné do 2 /
Liability insurance validity

Dátum platnosti ARC
Date of ARC validity

Nájom / leasing

Vlastné / own

TC EASA
EASA TC
ÁNO / NIE
YES / NO

Označenie lietadla
A/C Registration

Typ/Type

Demo vývrtky / IFR
Spin Demo / IFR
(„S“, or „IFR“)

Lietadlá použité na výcvik a FSTD /Aircraft used for training and FSTD

A/C

Záznamy Dopravného úradu (overenie dokumentácie)
Transport authority records (documetation checks)
Vlastník lietadla
Aircraft Owner

1
2
3
4
5
6
7
8

2

Priložte kópiu osvedčenia PZP / Attach a copy of the insurance
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Zmluva o prenájme
na výcvik
dátum a podpis
inšpektora
Lease contract
TA inspector sign
date

Údržba
dátum a podpis
inšpektora
Maintenance
TA inspector sign
date

CAMO
dátum
a podpis
inšpektora
CAMO
TA
inspector sign
date

Príloha č.6 / Attachment 6 -- pokračovanie/cont.

FSTD

Zariadenia na simuláciu letu, o použitie ktorých sa vo výcvikovom programe žiada / Use of Flight Simulation Training Devices (FSTD)

Výrobca FSTD
Manufacturer of the FSTD

Prevádzkovateľ FSTD
Operator of the FSTD

Schválená úroveň FSTD
Approved level of the FSTD
Reprezentuje lietadlo
Representing aircraft

1
2
3
4
5
6
7
8
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Dátum platnosti
kvalifikácie FSTD
Date of validity of
the FSTD
qualification.

Použitie vo výcvikovom
kurze, počet hod.
Used in training course, hours

Príloha č.7 / Attachment 7
Výcvikové zariadenia/Training facility

Zariadenie / Facility

Umiestnenie, veľkosť, počet / Location, size, number

Vlastník
owner

1) Detaily vzťahu k priestorom
Details of Tenure of premises
2) Výučbové priestory
Lecture rooms
3) Briefingová miestnosť
Briefing room
4) Kancelária HT
HT Office
5) Kancelária CFI
CFI Office
6) Kancelária CTKI
CTKI Office
7) Kancelária CSFI
CSFI Office
8) Zariadenia STD
STD bays
9) Miestnosť pre posádky
Staff rooms
10) Prevádzková miestnosť
Operation room
11) Plánovanie letov
Flight planning room
12) Odpočinková miestnosť pre študentov
Students rest room
13) Hygienické priestory
Wash rooms, lavatories
14) Miestnosti pre administratívu
Rooms for administrative staff
15) Iná vybavenosť (uveďte)
Other amenities

Vybavenie a pomôcky pre pozemný výcvik / Ground instruction equippment
Typy výcvikových zariadení napr. modely lietadiel, PC
projekcia, prístrojové vybavenie na výučbu, druh vopred
pripravených cvičení atď. (vypíšte)
Types of training equipment e.g. model aircraft, overhead
projector, sectioned instruments, taped pattern of air exercises

Dostupnosť študijných publikácií (miesto)
Availability of Reference Publications

Elektronický formát/papierová forma
Electronic format/hard copy
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Nájom
lease

Inštrukcie na predkladanie žiadosti/ Submitting instruction
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žiadateľ v kópii doloží zmluvný vzťah s jednotlivými členmi manažmentu ATO.
The applicant submits the contract with management staff.
Žiadateľ v kópii doloží zmluvný vzťah k základnému letisku (základni) a detašovaným pracoviskám ATO.
The applicant submits the contract or other relation to the base AD or other sites/locations.
Žiadateľ v kópii doloží zmluvný vzťah k lietadlám, ktoré nevlastní alebo neprevádzkuje.
The applicant submits the A/C lease contract, if ATO is not an owner of aircraft..
Žiadateľ v kópii doloží doklady o vykonávanej údržbe a riadení letovej spôsobilosti.
Applicant submits the maintenance and management of the continuing airworthiness of the aircraft documentation.
Žiadateľ doloží CV a v kópii príslušné kvalifikácie manažmentu ATO.
The applicant submits all FI and CTKI CVs and all related qualifications.
Žiadateľ doloží doklad o registrácii v príslušnom registri právnických osôb (Obchodný register, Živnostenský register, MV SR).
The applicant submits the document of the legal entity registry.
Žiadosť o Osvedčenie ATO podpisuje štatutárny zástupca žiadateľa (organizácie) alebo ním písomne splnomocnená osoba.
Application should be signed by statutory representative of the organisation, or person authorized in written by the statutory representative.

Žiadosť o zmenu ATO musí byť doručená na schválenie Dopravnému úradu najneskôr 30 dní pred plánovaným uplatnením zmeny s
príslušnými prílohami v prípadoch, ak ide o
The application for the amendment of an organisation/ATO should be submitted at least 30 days before intended application of the changes, in
following cases
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov organizácie
The name of the organisation
Zmena adresy sídla spoločnosti
Change of The organisation´s principal place of business
Zmena (doplnenie) rozsahu činnosti
Change of The organisation´s scope of activities
Nové (ďalšie) pracovisko organizácie
Additional locations of the organisation
Zmena zodpovedného vedúceho ATO (AM)
Change of The accountable manager of ATO
Zmena manažmentu v zmysle ORA.GEN.210 (a) a (b)
Change of Any of the persons referred to in ORA.GEN.210 (a) and (b)
Zásadné zmeny v dokumentácii týkajúce sa prevádzkových postupov a politiky bezpečnosti
Changes in The organisation documentation as required in part ORA, safety policy, and procedures
Zmeny vo výcvikových zariadeniach (a ich zásadnom vybavení)
Changes in The training facilities (or its equipment)

Skontrolujte si, prosím, úplnosť príloh. Každá chýbajúca príloha môže proces licencovania predĺžiť.
Please refer to the Checklist above for assistance with regard to submission of your application form. Please note that the missing items may extend
the certification process.
Žiadosť posielajte na adresu / Complete application should be sent to:
Dopravný úrad
Odbor licencovania leteckého personálu
Letisko M. R. Štefánika
832 05 Bratislava

Transport Authority
Personnel Licensing Department
M. R. Stefanik Airport
832 05 Bratislava
Slovak Republic
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