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VYHLÁSENIE 

v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 o leteckej prevádzke 

DECLARATION 

in accordance with Commission Regulation (EU) No 965/2012 on Air operations 

Prevádzkovateľ / Operator 
Názov:  

Name: 

 

Miesto, kde je prevádzkovateľ usadený 

alebo má sídlo a miesto, z ktorého riadi 

prevádzkové činnosti:  

Place in which the operator is 

established or residing and place from 

which the operations are directed:  

 

Meno a kontaktné údaje zodpovedného riadiaceho pracovníka:  

Name and contact details of the accountable manager: 

Meno a priezvisko: 

Name and surname: 

 

Adresa: 

Address: 

 

Telefónne číslo: 

Phone No.: 

 

e-mail:  

Organizácia zodpovedná za riadenie zachovania letovej spôsobilosti v súlade 

s nariadením (EÚ) č. 1321/2014 / Continuing airworthiness management 

organisation in accordance with Regulation (EU) No 1321/2014 
Názov a adresa organizácie a číslo povolenia (v súlade s formulárom EASA č. 14) 

Name and address of the organisation and approval reference (in accordance EASA Form 14) 

 

 

Názov: 

Name: 

 

Adresa: 

Address: 

 

Číslo povolenia: 

Approval reference: 

 

Prevádzka lietadla / Aircraft operation 
Dátum začiatku prevádzky/dátum 

uplatniteľnosti zmeny:  

Starting date of operation/applicability 

date of the change: 

 

Druh(-y) prevádzky:  

Type(s) of operation: 

Cestujúci 

Passenger 

 

 

Náklad 

Cargo 

 

 
    Časť NCC: (uveďte, či ide o 

cestujúceho a/alebo náklad)  

Part NCC: (specify if passenger and/or 

cargo) 
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    Časť SPO: (uveďte druh činnosti) 

Part SPO: (specify which type of 

activity) 

 

Typ(-y) lietadla,  

Type(s) of aircraft 

 

Registrácia(-e)  

Registration(s) 

 

Základňa:  

Main base: 

 

Podrobnosti o získaných povoleniach (v 

prípade potreby priložte k vyhláseniu 

zoznam osobitných povolení)  

Details of approvals held (attach list of 

specific approvals to the declaration, if 

applicable) 

 

Podrobnosti o získanom povolení 

špeciálnej prevádzky (v prípade potreby 

priložte povolenia) 

Details of specialised operations 

authorisation held (attach 

authorisations, if applicable) 

 

Zoznam alternatívnych prostriedkov 

preukázania zhody s odkazmi na AMC, 

ktoré nahrádzajú (priložte k vyhláseniu)  

List of alternative means of compliance 

with references to the AMCs they 

replace (attach to the declaration) 

 

Vyhlásenia / Statements 
V dokumentácii systému riadenia vrátane prevádzkovej príručky sa zohľadňujú 

príslušné požiadavky stanovené v časti ORO, časti NCC, časti SPO a časti SPA.  

Všetky lety sa vykonávajú v súlade s postupmi a pokynmi uvedenými v prevádzkovej 

príručke.  

The management system documentation including the operations manual reflect the 

applicable requirements set out in Part-ORO, Part-NCC, Part SPO and Part-SPA.  

All flights will be carried out in accordance with the procedures and instructions 

specified in the operations manual. 

 

Všetky prevádzkované lietadlá majú platné osvedčenie letovej spôsobilosti a sú v 

súlade s nariadením (ES) č. 1321/2014.  

All aircraft operated hold a valid certificate of airworthiness and comply with  

Regulation (EU) No 1321/2014. 

 

Všetci členovia letovej posádky prípadne palubní sprievodcovia (podľa vhodnosti) sú 

vyškolení v súlade s príslušnými požiadavkami.  

All flight crew members and cabin crew members, as applicable, are trained in 

accordance with the applicable requirements. 

 

(Ak je to vhodné)  

Prevádzkovateľ zaviedol úradne uznanú priemyselnú normu a preukázal jej plnenie.  

(If applicable)  

The operator has implemented and demonstrated conformance to an officially 

recognised industry standard. 

 

Číslo normy:  

Reference of the standard: 
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Osvedčujúci orgán:  

Certification body: 

 

 

Dátum posledného auditu súladu:  

Date of the last conformance audit: 

 

 

Akákoľvek zmena prevádzky, ktorá má vplyv na informácie uvedené v tomto 

vyhlásení, sa oznámi príslušnému orgánu.  

Any change in the operation that affects the information disclosed in this declaration 

will be notified to the competent authority. 

 

Prevádzkovateľ potvrdzuje, že informácie uvedené v tomto vyhlásení sú správne.  

The operator confirms that the information disclosed in this declaration is correct. 
 

 

Dátum, meno a podpis zodpovedného riadiaceho pracovníka.  

Date, name and signature of the accountable manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


