DÚ/F344-B/v1/OLLP

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

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

PSČ/Post code:

Tel. číslo/Telephone No

E-mail:

2. 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/Telephone No.:

E-mail:
3. Zmeny osvedčenia ATO / Changes to the ATO certificate
3a

Nová adresa organizácie 1 / New address of the organisation:

PSČ /Post code:
Tel. číslo/Telephone No

E-mail:

3b

Nový názov ATO / New name of the ATO:

3c

Druh požadovaných výcvikových kurzov/Type of requested training courses

Priložiť prílohu č.1

3d

Použitie FSTD na výcvik/Use of FSTD in courses

Priložiť prílohu č.2

4. Vyhlásenie žiadateľa / Declaration of applicant
Vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú úplné a pravdivé a všetky uvedené osoby spĺňajú požiadavky nariadenia Komisie (EU)
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.

1

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)
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Príloha č.1 / Attachment 1

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.2 / Attachment 2

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 airctaft

Dátum platnosti
kvalifikácie FSTD
Date of validity of the
FSTD qualification.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
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Pre potreby Dopravného úradu / Transport Authority use only !
Dátum registrácie žiadosti
Date of registration of application:
Úhrada správneho poplatku (suma v €):
Administrative fees (amount in €):

Dátum úhrady poplatku:
Date of payment of fees:

Kontrola dodaných príloh:
Check of attachments:
Áno Nie
Y
N
1.
Výcvikové príručky k žiadaným kurzom / Training Manuals to requested courses
Aktuálna dokumentácia FSTD (platné osvedčenie o kvalifikácii FSTD) / Actual FSTD documentation

2.
3.

AD operator
Podpisové vzory / Signatures specimen (mali by byť obsiahnuté v OM alebo OMM/specimen should be

3.

part of OM or OMM)
4.

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

5.

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

Kontrolu dodanej dokumentácie vykonal:
Attachments to application have been checked by:

Dátum / Date:
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