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  č. 03155/2020/OLNS-10-10000/VŠ 
Bratislava 

 9. 3. 2020 

 

R o z h o d n u t i e 

Dopravný úrad ako príslušný orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa 

ustanovenia § 48 ods. 1 písm. x) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 

neskorších predpisov na základe „Žiadosti o vydanie osvedčenia výcvikovej organizácie 

riadiacich letovej prevádzky“, Dopravnému úradu doručenej dňa 17.06.2019 a zaevidovanej 

pod č. 29049/2019 (ďalej v texte len ako „žiadosť“), v súlade s ustanoveniami správneho 

poriadku rozhodol nasledovne: 

 

Podľa ustanovenia ATCO.AR.A.010 písm. a) bod 7. Prílohy II nariadenia Komisie (EÚ) 

2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne 

postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie 

Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 (ďalej len 

„nariadenie (EÚ) 2015/340“), podľa ktorého medzi úlohy Dopravného  úradu patrí 

vydávanie, pozastavenie, zrušenie a obmedzenie platnosti osvedčení výcvikových 

organizácií a osvedčení poverených zdravotníckych zariadení, Žiadosti podanej Akadémiou 

ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský 

Mikuláš 1, IČO: 37 910 337  (ďalej len „žiadateľ“) 

 

 v plnom rozsahu  

v y h o v u j e   a   v y d á v a 

OSVEDČENIE VÝCVIKOVEJ ORGANIZÁCIE PRE RIADIACICH LETOVEJ 

PREVÁDZKY, ČÍSLO  OSVEDČENIA: SVK ATCO.TO/04 

 

 Keďže správny orgán vyhovel žiadateľovi v plnom rozsahu, svoje rozhodnutie 

neodôvodnil a to s poukazom na ustanovenie § 47 ods. 1 druhej vety správneho poriadku, 

podľa ktorého odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje 

v plnom rozsahu. 

 

Poučenie:  
Proti  tomuto  rozhodnutiu možno podľa ustanovenia § 55 ods. 3 leteckého zákona podať 

rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). O rozklade rozhoduje 

predseda Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie. Rozklad sa 

podáva na Dopravný úrad so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21, a to 
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písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe s autorizáciou, alebo ústne do 

zápisnice. 

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti za 

predpokladu vyčerpania riadnych opravných prostriedkov. 

  

Neoddeliteľná príloha: Osvedčenie výcvikovej organizácie pre riadiacich letovej prevádzky, 

číslo osvedčenia SVK ATCO.TO/04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doručí sa: 

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský 

Mikuláš 1, IČO: 37 910 337 

Zakladá sa: 

spis Dopravného úradu č. 03155/2020/OLNS 

 

 

Ing. Ivan Hasiček  
riaditeľ  

divízie civilného letectva  
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Európska únia 
European Union 

 

Dopravný úrad  
Transport Authority  

 

OSVEDČENIE VÝCVIKOVEJ ORGANIZÁCIE PRE 
RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY 

 

AIR TRAFFIC CONTROLLERS TRAINING ORGANISATION CERTIFICATE
  

 

ČÍSLO  OSVEDČENIA: SVK ATCO.TO/04 
 

CERTIFICATE NUMBER  

 

V súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2015/340 a za podmienok uvedených ďalej 
Dopravný úrad – Sekcia leteckých navigačných služieb a letísk týmto osvedčuje 
Pursuant to Commission Regulation (EU) 2015/340 and subject to the conditions specified below, Transport Authority hereby 

certifies 

 

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA 
RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA, 

SO SÍDLOM DEMÄNOVÁ 393, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, 
IČO: 37 910 337 

 
 

 

ako osvedčenú výcvikovú organizáciu podľa časti ATCO.OR s oprávnením na 
poskytovanie výcviku podľa časti ATCO, ako je uvedené v priloženom povolení na výcvik. 
as a Part ATCO.OR certified training organisation with the privilege to provide Part ATCO training, as listed in the attached 

training approval. 

Podmienky povolenia a oprávnenia: 
Terms of approval and privileges 

 

Toto osvedčenie sa týka len tých oprávnení a rozsahu poskytovania výcviku, ktoré sú 
uvedené v priloženom povolení na výcvik. 
This certificate is limited to the privileges and the scope of providing training as listed in the attached training approval.  

 

Toto osvedčenie je platné, kým osvedčená organizácia bude zachovávať súlad s časťou 
ATCO.OR, časťou ATCO a ďalšími platnými predpismi. 
This certificate is valid whilst the certified organisation remains in compliance with Part ATCO.OR, Part ATCO and other 
applicable regulations.  

 

Za predpokladu dodržiavania súladu s uvedenými podmienkami povolenia 
a oprávneniami toto osvedčenie zostáva v platnosti, kým sa od neho neodstúpi, nebude 

nahradené, obmedzené, pozastavené alebo zrušené.. 
Subject to compliance with the foregoing terms of approval and privileges, this certificate shall remain valid unless the 

certificate has been surrendered, superseded, limited, suspended or revoked.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vydania: 9. 3. 2020 
Date of issue: 

 

 
 

Podpis:  
Signed: 
Riaditeľ divízie civilného letectva 
Director of Civil Aviation Division 
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OSVEDČENIE VÝCVIKOVEJ ORGANIZÁCIE PRE RIADIACICH LETOVEJ PREVÁDZKY 
POVOLENIE NA VÝCVIK 

Air traffic controller training organisation certificate training approval 

 
 
Príloha k osvedčeniu ATCO.TO číslo:  
Attachment to ATCO.TO certificate number: 

 

SVK ATCO.TO/04 
 

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA, 

SO SÍDLOM DEMÄNOVÁ 393, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, IČO: 37 910 337 
 

získala oprávnenia poskytovať a vykonávať tieto druhy výcviku v súlade s časťou ATCO: 
has obtained the privileges to provide and conduct the following training in accordance with Part ATCO: 

 
 
 

 
 

Dátum vydania: 9. 3. 2020 
Date of issue: 
 

 

 

Podpis:  
Signed: 
Riaditeľ divízie civilného letectva 
Director of Civil Aviation Division 

 

 
DRUH(-Y) VÝCVIKU 

Type(s) of training 

 

Druh výcviku 
Type of training 

Kurz 
Course 

Doložky ku 
kvalifikačným 

kategóriám 
Rating endorsements 

Poznámky 
Remarks 

 Počiatočný 
výcvik  
ATCO/ATCO Initial 

training 
 

 

 Základný 

výcvik/Basic training 

Neuvádza sa 

n/a 
- 

 Výcvik pre 

kvalifikačnú 

kategóriu/Rating 

training 

 

APS 

ADI 

 

 

 

 

 

 

 
TWR, RAD 

 

 

- 

  Výcvik ATCO na 
stanovišti/ ATCO 

Unit training 

 

- 

 
 

- - 

  Pokračovací 
výcvik ATCO/ 
ATCO Continuation 

training 

 Opakovací výcvik 
ATCO/ATCO Refresher 

training 

Neuvádza sa 

n/a 
- 

 Preškoľovací výcvik 
ATCO/ATCO Conversion 

training 

Neuvádza sa 

n/a 
- 

  Výcvik 
praktického 

inštruktora/ 
Practical instructor 

training 

Neuvádza sa 

n/a 

Neuvádza sa 

n/a 
- 

Neuvádza sa 

n/a 
- 

 Výcvik 

hodnotiteľa/ 
Assessor training 

Neuvádza sa 

n/a 

Neuvádza sa 

n/a 
- 

Neuvádza sa 

n/a 
- 
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