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ŽIADOSŤ A SPRÁVA O HODNOTENÍ SPÔSOBILOSTI PRE TRI,SFI (EXAMINÁTOR) 

APPLICATION AND REPORT FORM FOR THE INSTRUCTOR ASSESSMENT OF COMPETENCE (EXAMINER) 

 
(NARIADENIE (EÚ) Č. 1178/2011)  

1 

 
OSOBNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA/-KY  

APPLICANTS PERSONAL PARTICULARS 

Priezvisko žiadateľa/-ky: 

Applicant´s last name(s): 

 Meno žiadateľa/-ky: 

First name(s): 

 

Adresa: 

Address: 
 Kontakt (domov):  

Tel (home): 
 

Kontakt (zamestnanie): 

Tel (work): 
 

Dátum narodenia: 

Date of birth: 

 Štát: 

Country: 

 

Typ preukazu spôsobilosti: 

Type of licence: 
 Číslo preukazu spôsobilosti: 

Licence No: 
 

Trieda zdravotnej spôsobilosti: 

Medical certificate Class: 
 Platná od – do: 

Valid from – to: 
 

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA/-KY/APPLICANT´S DECLARATION 

........................................................................................... (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 žiadosti a správy o hodnotení spôsobilosti 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. Zároveň týmto potvrdzujem, že som si vedomý/-á následkov, ktoré môže Dopravný úrad 

voči mne uplatniť, ak sa niektoré moje vyhlásenia alebo mnou predložené informácie preukážu ako nepravdivé. 

 ....................................................................................... (title, name, surname) confirm by signature truth, correctness and regency of my personal data and I give 

approval to Transport Authority for processing  my personal details under the Act No. 18/2018 of the protection of personal data (hereinafter “Act”) for purpose of 

application and report form for the instructor assessment of competence and recording of aviation personnel in range of personal data listed in this application and 

endorsed documents (if applicable). I give approval knowingly and without restraint for the time needing to prepare date by Aviation Personnel Registry and I declaring 

that I am conscious of my rights in terms of the act. I hereby certify that I am aware consequences, which the Transport Authority may apply to me, if some of my 

statements or information submitted by me to prove false. 

V/Place....................................................... dňa/date................................ Podpis žiadateľa/-ky/Applicant´s signature..................................................................................... 

2 OSVEDČENIE EXAMINÁTORA  INŠTRUKTORA NA TYP 

TYPE INSTRUCTOR EXAMINER´S CERTIFICATE 

Preskúšal som žiadateľa v súlade s Časťou - FCL 

I have tested the applicant according to Part-FCL 

A. HODNOTENIE  INŠTRUKTORA NA TYP EXAMINÁTOROM (v prípade, že žiadateľ uspel čiastočne) 

A. TYPE INSTRUCTOR EXAMINER´S ASSESSMENT (in case of partial pass) 

Ústna skúška z teoretických vedomostí 

Theoretical oral examination 
Hodnotenie spôsobilosti 

Assessment of competence 

Prospel 
Passed 

 
Neprospel 
Failed 

 
Prospel 
Passed 

 
Neprospel 
Failed 

 

 
Pred opakovaným preskúšaním odporúčam ďalší letový alebo pozemný výcvik s inštruktorom  

I recommend further flight or ground training with an instructor before re-test 

 
Ďalší letový alebo teoretický výcvik pred opakovaným preskúšaním nepovažujem za potrebný  

I do not consider further flight or theoretical instruction und training with an instructor before re-test  

Potvrdzujem oboznámenie sa s výsledkami skúšky.  
Confirm familiarization with the test results. 

Meno, priezvisko a podpis žiadateľa/-ky: 

Applicant´s name, surname and signature: 

 

 

B. HODNOTENIE  INŠTRUKTORA NA TYP EXAMINÁTOROM 

B. TYPE INSTRUCTOR EXAMINER´S ASSESSMENT 

 
Osvedčenie TRI na typ: 

TRI certificate for type 

 
Osvedčenie SFI na typ: 

SFI certificate for type 

Overenie dokumentácie o výcviku a hodnotenie vykonal: 

Verification of training documents and assessment performed by: 
Meno TRE (veľkými písmenami): 

Name(s) of TRE (capital letters): 

Číslo preukazu spôsobilosti: 

Licence number: 

Dátum: 

Date: 
Podpis: 

Signature: 
*     Nehodiace sa prečiarknite    *     Delete as applicable 

 Označte podľa potreby                       Tick as appropriate 


