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      VYHLÁSENIE 

v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1976 

DECLARATION 

in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1976 

 

Prevádzkovateľ / Operator 

Meno/Názov: / Name: 

 

 

Hlavné miesto podnikania prevádzkovateľa: / Place where the operator has its principal place of business: 

 

 

Kontaktné údaje: / Contact details: 

 

 

Prevádzka vetroňa: / Sailplane operation 

 

Dátum začiatku prevádzky obchodnej dopravy a, ak je to relevantné, dátum zmeny existujúcej prevádzky obchodnej 

dopravy. / Starting date of commercial operation and, where relevant, date of change to existing commercial operation: 

 

 
 

Informácie o použitom vetroni, resp. vetroňoch, prevádzke obchodnej dopravy a riadení zachovania letovej 

spôsobilosti (1): / Information on sailplane(s) used, commercial operation(s) and continuing airworthiness management (1): 
 

Typ vetroňa 
Sailplane type 

Registrácia 

vetroňa 
Sailplane 

registration 

Hlavná základňa 
Main base 

Druh(-y) prevádzky (2) 
Type(s) of operation (2) 

Organizácia pre 

zachovanie letovej 

spôsobilosti (3) 
CAMO (3) 

     

     

     

     
  
 

V prípade potreby zoznam AltMoC s odkazmi na súvisiace AMC (príloha k vyhláseniu): / Where applicable, list of 

AltMoC with references to the associated AMC (annex to the declaration): 

 

Vyhlásenia / Statements 

 

☐   Prevádzkovateľ spĺňa a aj naďalej bude spĺňať základné požiadavky stanovené v prílohe V k nariadeniu (EÚ) 

2018/1139 a požiadavky stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/1976. / The operator complies, and will 

continue to comply, with the essential requirements set out in Annex V to Regulation (EU) 2018/1139 and with the requirements 

of Implementing Regulation (EU) 2018/1976. 
 

Prevádzkovateľ najmä vykonáva svoje obchodné činnosti v súlade týmito s požiadavkami stanovenými v prílohe II 

k nariadeniu (EÚ) 2018/1976. / In particular, the operator conducts its commercial operations in accordance with the 

following requirements of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2018/1976. 
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☐   Všetky prevádzkované vetrone majú osvedčenie o letovej spôsobilosti (4) vydané v súlade s vykonávacím 

nariadením (EÚ) č. 748/2012. / All sailplanes operated have a certificate of airworthiness (4) issued in accordance with 

Regulation (EU) No 748/2012. 
 

 

☐  Všetci piloti sú držiteľmi preukazov spôsobilosti a kvalifikácií vydaných, alebo schválených v súlade s prílohou 

I k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011, ako sa vyžaduje v bode SAO.GEN.125 prílohy II. / Any pilots holds a licence and 

ratings issued or accepted in accordance with Annex I to Regulation (EU) No 1178/2011, as required by point SAO.GEN.125 of 

Annex II. 
 

 

☐  Prevádzkovateľ informuje príslušný orgán o všetkých zmenách okolností, ktoré majú vplyv na dodržiavanie 

základných požiadaviek stanovených v prílohe V k nariadeniu (EÚ) 2018/1139 a požiadaviek stanovených vo 

vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/1976 z jeho strany, ako sa uvádza v tomto vyhlásení predloženom príslušnému 

orgánu, ako aj o všetkých zmenách týkajúcich sa informácií a zoznamov AltMoC, ktoré sú súčasťou tohto vyhlásenia 

alebo tvoria prílohu k nemu, ako sa vyžaduje v bode SAO.DEC.100 písm. c) prílohy II. / The operator will notify to the 

competent authority any changes in circumstances affecting its compliance with the essential requirements set out in Annex V to 

Regulation (EU) 2018/1139 and with the requirements of Implementing Regulation (EU) 2018/1976 as declared to the competent 

authority through this declaration and any changes to the information and lists of AltMoC included in and annexed to this 

declaration, as required by point SAO.DEC.100(c) of Annex II. 
 

 

☐   Prevádzkovateľ potvrdzuje, že všetky informácie uvedené v tomto vyhlásení vrátane príloh k nemu sú úplné a 

správne. / The operator confirms that all information included in this declaration, including its annexes, is complete and 

correct. 
 

 

 

Dátum, meno a podpis / Date, name and signature 
 

 

_________________ 

 

(1) Vyplňte tabuľku. V prípade nedostatku miesta, uveďte informácie v osobitnej prílohe. Prílohu treba opatriť dátumom a podpísať. 

/ Complete the table. If there is not enough space to list the information, it shall be listed in a separate annex. The annex shall be 

dated and signed. 

(2) Pojem druh(y) prevádzky sa vzťahuje na letecké práce vykonávané vetroňom. / ‘Type(s) of operation’ refers to the type of 

commercial operations conducted with the sailplane . 

(3) Informácie o organizácii zodpovednej za riadenie zachovania letovej spôsobilosti zahŕňajú názov organizácie, adresu a číslo 

povolenia. / Information about the organization responsible for the continuing airworthiness management shall include the name 

of the organization, the address and the approval reference. 

(4) Osvedčenie o letovej spôsobilosti je bežné osvedčenie o letovej spôsobilosti, obmedzené osvedčenie o letovej spôsobilosti, alebo 

letové povolenie v súlade s požiadavkami prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 748/2012. / The certificate of airworthiness is a normal 

certificate of airworthiness, a restricted certificate of airworthiness or a permit to fly issued in accordance with the requirements 

of Annex I to Regulation (EU) No 748/2012. 


