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Žiadosť o vydanie osvedčenia výcvikovej organizácie riadiacich letovej prevádzky
(Application for Air Traffic Controller (ATCO) Training Organisation Approval) 

1 Údaje o žiadateľovi (Applicant’s Reference) 

1.1 Vaše číslo podania (Your Reference) 

2 Adresa žiadateľa a kontaktné údaje (Applicant Address and Contact Data) 

2.1 Údaje o žiadateľovi (Applicant Data) 
2.1.1 Meno a adresa 

(Name and Address) 
(Organizácia) meno/IČO 
(Company) Name/Organization Nr.

Ulica/ č. (Street, Nr.) 

PSČ (Post Code) 

Obec (City) 

Štát (Country) 

2.1.2 Kontaktná osoba 
(Contact Person) 

Priezvisko (Name) 

Meno (First Name) 

Funkcia (Job Title) 

Telefón/Fax (Phone/Fax) 

E-mail

2.2 Hlavné miesto výkonu činností Nevyplňujte, ak je zhodné s 2.1 (Principle Location (may be left blank, if same as 2.1 Applicant Data)) 
2.2.1 Meno a adresa 

(Name and Address) 
(Organizácia) meno 
(Company) Name 

Ulica/ č. (Street, Nr.) 

PSČ (Post Code) 

Obec (City) 

Štát (Country) 

2.3 Doplnkové miesto výkonu činností (Additional Locations)  áno nie 
2.3.1 Meno a adresa 

(Name and Address) 
(Organizácia) meno
(Company) Name 

Ulica/ č. (Street, Nr.) 

PSČ (Post Code) 

Obec (City) 

Štát (Country) 
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2.4 Údaje pre doručovanie Nevyplňujte, ak je zhodné s 2.1 (Shipping Data (may be left blank, if same as 2.1 Applicant Data))              

2.4.1 Adresa pre doručenie 
osvedčenia
(Certificate Delivery Address) 

(Organizácia) meno
(Company) Name 

Ulica/ č. (Street, Nr.) 

PSČ (Post Code) 

Obec (City) 

Štát (Country) 

3 Druh žiadosti(Identification of Activity) 

3.1 Žiadosť o 
(activity)              

3.1.1 Prvotné vydanie osvedčenia 
(Application for initial ATCO Training Organisation Certificate) 

3.1.2 Zmenu už vydaného osvedčenia
(Application for change to ATCO Training Organisation Certificate) 

3.2 Číslo prvotného schválenia: vyplňte pre prípad 3.1.2 
(Original Approval Ref.complete in case of 3.1.2)              

3.3 Vydané kým: vyplňte pre prípad 3.1.2
(Issued by, please complete in case of 3.1.2)              

4 Druh/y výcviku,pre ktoré sa vyžaduje osvedčenie v zmysle Nariadenia (EÚ) 2015/340 
(Type(s) of Training for which Certification is requested in accordance with the provision of Regulation (EU) 2015/340) 

4.1 ATCO Počiatočný výcvik (ATCO Initial Training) 
Kurz
(Course) 

Kvalifikačná kategória 
(Ratings) 

Doložka ku kvalifikačnej kategórii
(Rating endorsements) 

Základný výcvik (Basic Training) N/A N/A 

Kvalifikačný výcvik (Rating Training)  letiskové riadenie letov
 v podmienkach 
 viditeľnosti (ADV) 

N/A 

 letiskové riadenie letov
 podľa prístrojov (ADI) 

 riadenie z letiskovej veže (TWR) 

 riadenie pohybu lietadiel na zemi (GMC) 

 pozorovanie pohybu lietadiel na zemi (GMS) 

 riadenie letovej prevádzky (AIR) 

 letiskové radarové riadenie (RAD) 

 približovacie  
 procedurálne riadenie
 (APP) 

N/A 

       približovacie    
       prehľadové riadenie

  (APS) 

presný približovací radar (PAR) 

 riadenie prehľadovým približovacím radarom (SRA) 

 riadenie v koncovej oblasti (TCL) 

oblastné procedurálne 
riadenie (ACP) 

oceánske riadenie (OCN) 

oblastné prehľadové 
riadenie (ACS) 

 riadenie v koncovej oblasti (TCL) 

oceánske riadenie (OCN) 
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4.1.1 Poznámky 
(remarks) 

4.2 ATCO Výcvik na stanovišti (ATCO Unit Training) 

4.2.1 Poznámky 
(remarks) 

4.3 ATCO Pokračovací výcvik (ATCO Continuation Training) 

Kurz ATCO opakovací výcvik (ATCO Refresher training) 

ATCO preškoľovací výcvik (ATCO Conversion training) 

4.3.1 Poznámky 
(remarks) 

4.4 ATCO Výcvik praktických inštruktorov (ATCO Practical Instructor Training) 

4.4.1 Poznámky 
(remarks) 

4.5 ATCO Výcvik hodnotiteľov (ATCO Assessor Training) 

4.5.1 Poznámky 
(remarks) 

5 Opispožadovanýchzmien v existujúcom/schválenomosvedčení 
(Description of changes applied for under existing Approval Certificate) 

5.1  Zmeny v organizácii 
 (Changes to the Organisation) 

5.2  Zmeny v rozsahu/druhu výcviku 
(Changes to the scope/privileges) 

6 Iné (Other) 

6.1 Zoznam dokumentácie, ktorá sa prikladá k žiadosti (List of documentation to be provided with the application) 

a) Komentár žiadateľa opisujúci plnenie príslušných ustanovení regulácie, organizačná schéma, opis činností
a spolupráce s partnermi a dodávateľmi
(Organisation Exposition including company flow-charts and, as relevant, description and information on ATCO TO activities and
organisation of partners or subcontractors)

b) Plán počiatočného výcviku, Výcvikový plán stanovišťa, Program stanovišťa na udržiavanie odbornej
spôsobilosti, Výcvikový plán pre výcvik praktických inštruktorov a hodnotiteľov – podľa vhodnosti
(Initial Training Plan / Unit Training Plan / Unit Competence Scheme, as applicable)

7 Vyhlásenia žiadateľa: Vyhlasujem, že mám právnu spôsobilosť na predloženie tejto žiadosti príslušnému 
orgánu, a že všetky informácie uvedené v tomto formulári žiadosti sú správne a úplné. 

Dátum/Miesto 
Date/Location 

Meno zodpovedného manažéra 
Name of Accountable Manager 

Podpis 
Signature 

Žiadosť zašlite na adresu: 
Dopravný úrad 
Odbor leteckých navigačných služieb 
Letisko M.R. Štefánika 
Bratislava 823 05 
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