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Údaje na posúdenie finančného hodnotenia schválenej výcvikovej organizácie (ATO) 

Sledované obdobie   od:     do:  

Názov schválenej výcvikovej organizácie (ATO): 

 

Číslo ATO: 

 
 

Základné informácie 

Spracovaním tohto materiálu žiadateľ dokladuje svoju finančnú spôsobilosť na pokrytie nákladov 

na vykonávanie požadovaných a Dopravným úradom schválených výcvikov.  

Tento materiál je spracovaný a podpísaný zodpovedným riadiacim pracovníkom, ktorého menuje 

organizácia a je oprávnený zabezpečiť, aby všetky činnosti bolo možné financovať v súlade           

s príslušnými požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 - ORA.GEN.210.   

Dokladovanie finančnej spôsobilosti sa požaduje v zmysle nariadenia Komisie (ES) č. 216/2008, 

prílohy III. ustanovenie 3.a.1 (i), účelom ktorého je poskytnúť súbor finančných a iných 

informácií potrebných na posúdenie finančnej spôsobilosti žiadateľa Dopravným úradom. 

V zmysle uvedeného nariadenia sa Dopravný úrad má uistiť, že schválená organizácia je a bude 

schopná zaistiť dostatočné financovanie zariadení, leteckej techniky a jej údržby, kvalifikovaného 

personálu a systému riadenia bezpečnostných rizík tak, aby letecký výcvik mohol byť vykonávaný 

neprerušovane a na prijateľnej úrovni bezpečnosti.  
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A/ Výcvikové zariadenia a počet žiadateľov o výcvik 

1. Stručný opis spoločnosti (len základné informácie) 
(Základné údaje je možné doložiť kópiou výpisu z Obchodného registra SR )  

 

 

 

 

 

 

2. Manažment a inštruktori letového a pozemného výcviku 

(V členení podľa funkcie a charakteru pracovného úväzku – pracovná zmluva – plný alebo 

čiastočný úväzok, dohoda o pracovnej činnosti a iné) 

 

 Prac. zml. 

plný 

úväzok 

Prac. zml. 

čiastočný 

úväzok 

Dohoda 

o pracovnej 

činnosti 

Dohoda o 

vykonaní 

prace 

 

Iné 

 

Celkom 

AM       

HT       

CFI       

CTKI       

FI       

GI       

CSFI 
 

      

SMM 
1 

      

CMM 
2 

      

Admin.       

Admin.       

Celkom       
Poznámka:  1-safety management manager – mananžér riadenia bezpečnosti  

  2-compliance monitoring manager – manažér riadenia zhody 

 

 

3. Výcvikové zariadenia a výučbové pomôcky 

Doložiť prehľadný zoznam výcvikových zariadení ( učební a ich vybavenia) a výučbových 

pomôcok určených pre výcvik. 

 

 

 

 

 

 

4. Pozemné zabezpečenie leteckého výcviku 

Doložiť kópiu nájomných zmlúv na kancelárske priestory, technické zázemie, hangár 

(parkovanie) a súhlas na využitie letiska.  
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5. Počet letových hodín a typy lietadiel použitých pri výcviku za sledované obdobie 

Doložiť kópiu nájomných zmlúv na lietadlovú techniku 

 

Typ Počet letových hodín podľa druhu výcviku  

a označene Celkom 

lietadla / FSTD PPL SPL LAP(L) BPL CPL MEP(L) IR TR FI ATP MCC Doplnkové  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Celkom              

 

6. Plánovaný počet pilotov vo výcvikových kurzoch  

Údaje o plánovanom počte výcvikov na obdobie platnosti osvedčenia v členení podľa druhu výcviku 

 

  

Plánovaný počet pilotov – žiakov vo výcviku 

 

 

Rok Celkom 

 PPL SPL LAP(L) BPL CPL MEP(L) IR TR FI ATP MCC Doplnkové  

              

              

              

Celkom              
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B/ Finančné detaily výcvikov 

1. Fixné náklady v sledovaných rokoch 

 

Výdaje na zabezpečenie fungovania ATO v rozsahu schváleného osvedčenia a výdaje na výučbové 

zariadenia a pomôcky na obdobie jeho platnosti: 

- mzdové náklady zamestnancov ATO,  

- náklady na prenájom administratívnych a technických priestorov, ktoré ATO využíva, 

- náklady na prenájom/odpis výcvikových zariadení – lietadlá, simulátory, 

- náklady na výučbové pomôcky, software, hardware, 

- náklady na spotrebu energií , 

- náklady na administratívu (poistenie, poštovné a cestovné výdaje). 

 
 Fixné  náklady ATO   

Rok mzdy Technické 

priestory 

Výcvikové 

zariadenia 

Výcvikové 

pomôcky 

Spotreba 

energií 

Ostatné 

náklady 

Celkom 

        

        

        

Celkom        

                                                                           

2. Pohyblivé náklady za sledované obdobie 

Výdaje spojené s prevádzkou každého výcvikového kurzu na ktorý je schválenie požadované, a 

ktoré  zahŕňa: 

- mzdové náklady inštruktorov, 

- príslušné náklady na prenájom /odpis lietadiel, 

- náklady na pohonné látky a oleje, 

- náklady na letiskové a navigačné poplatky, 

- náklady na údržbu lietadla. 

 
Druh 

výcviku 

Pohyblivé náklady na žiadateľa vo výcviku 
PPL SPL LAP(L) BPL CPL MEP(L) IR TR FI ATP MCC Doplnkové Celkom 

Modulový              
Integrovaný              

Celkom              

 

3. Plánované príjmy po rokoch 

Očakávané príjmy z plánovaných výcvikových kurzov. 

 

 

Rok Plánovaný príjem 
PPL SPL LAP(L) BPL CPL MEP(L) IR TR FI ATP MCC Doplnkové Celkom 

              
              

              

Celkom              
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C/ Finančný plán výcvikov za sledované obdobie 

Spracovaním uvedených údajov do finančného výkazu (C) ATO preukazuje, že má dostatok finančných 

zdrojov na pokrytie nákladov spojených s vykonávaním plánovaných výcvikových kurzov na obdobie 

najmenej 24 mesiacov.  

 

Finančný a prevádzkový výkaz obdobie 

    Celkom 

1.Príjmy z výcviku (údaje z tabuľky  B.3)     

2.Fixné  náklady (údaje z tabuľky  B.1)     

3.Pohyblivé náklady (údaje z tabuľky B.2 podľa počtu výcvikov )     

4.Hosp.výsledok (riadok1- r.2-r.3 )     

 

V prípade, že ATO vo finančnom výkaze nezdokladuje dostatok finančných zdrojov alebo ich nedostatok 

sa prejaví v priebehu platnosti vydaného osvedčenia, môže Dopravný úrad požadovať písomné vyhlásenie, 

že organizácia má k dispozícii dostatočné prostriedky potrebné na rozsah zodpovedností spojených s 

vykonávaním výcviku z inej podnikateľskej činnosti alebo bankového úveru,   aby bolo možné trvale plniť 

všetky požiadavky vydaného osvedčenia.  

Akékoľvek takéto vyhlásenie musí byť doložené ďalším finančným výkazom podpísaným bankou alebo 

audítorom organizácie. 

 

 

 

V...................................................    Dňa :............................................     

 

 

Meno a podpis zodpovedného riadiaceho pracovníka ATO: ............................................... 

 


