
 

       

               DÚ/F424-B/v2/OSL         

 
ŽIADOSŤ 

 
O VYDANIE/ZMENU* OPRÁVNENIA NEZÁVISLÉHO OSVEDČUJÚCEHO PERSONÁLU 

 
 

 

1. OSOBNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA 

 
Meno: ....................................................     Priezvisko: ................................................................................................................................ 
 
Číslo preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel: .................................................................................................................................. 
 
Kontaktná adresa (pre potreby zverejnenia): 
...................................................................................................................................................................................................................... 
 
Telefón: .................. / ...................................  Mobil: ........................................................ E-mail:  .............................................................. 
 
Činnosť nezávislého osvedčujúceho personálu mám záujem vykonávať ako fyzická osoba samostatne zárobkovo činná (FO-SZČO): 

  ÁNO**        
  NIE 

V prípade, ak máte záujem vykonávať činnosť nezávislého osvedčujúceho personálu ako FO-SZČO, postupujte v súlade s informáciami 
zverejnenými na webovom sídle DÚ v sekcii „Prideľovanie IČO FO-podnikateľom“.  
 
*   Nevhodné preškrtnite 

** Podľa vhodnosti zaškrtnite 
 
 
 

2. PREUKÁZANIE PRAXE 

Čestné vyhlásenie o vykonanej praxi (príloha k tejto žiadosti). 
 

 
 
 
 

3. ROZSAH OPRÁVNENIA NEZÁVISLÉHO OSVEDČUJÚCEHO PERSONÁLU (UVEĎTE PODĽA KLASIFIKÁCIE LIETADIEL VRÁTANE 

PRÍPADNÝCH OBMEDZENÍ V SÚLADE S USTANOVENÍM 66.A.45 NARIADENIA KOMISIE (EÚ) Č. 1321/2014 alebo PREDPISOM L1) 

  Letúny do 2 730 kg :    

    

  Vrtuľníky do 1 200 kg:    

    

  Vetrone: 

 
   

  Balóny a vzducholode:    

    
 

 

 

4. PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA 

 
Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť, správnosť a aktuálnosť údajov. 
 
Dátum:                                          Podpis: 

 
 

5. INFORMOVANÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti je aj informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha k tejto žiadosti).  
 

 

 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

 o vykonanej praxi 

 

 
k žiadosti o vydanie/zmenu* oprávnenia nezávislého osvedčujúceho personálu 

 

 

 

 

Meno a priezvisko: ............................................................................. 

 

Adresa (trvalé bydlisko): ............................................................................. 

 

Dátum a miesto  narodenia: ............................................................................. 

 

Číslo preukazu spôsobilosti technika údržby lietadiel:   ………………………...  

 

 

 

Týmto vyhlasujem, že mám 

 

v predchádzajúcich dvoch rokoch šesťmesačnú prax vo vykonávaní údržby lietadiel v súlade 

s ustanovením 66.A.20 písm. b) bod 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1321/2014 * alebo 

 ustanovenia 4.2.2.2 písm. c) predpisu L1* 

 

na týchto typoch lietadiel: 

 
.....................................................................................................................................................................  

 

..................................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................................... 

 

 
 

 

 

Zároveň svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť, správnosť a aktuálnosť údajov. 
 

 

 

 

V ................................... dňa .....................            ............................................. 

                    podpis žiadateľa 

 
 

 
*nevhodné preškrtnite 



   

 

 

 

 

INFORMOVANÝ SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY 

DOTKNUTÁ OSOBA 

Titul, meno a priezvisko:  

Adresa:  

(ďalej len „dotknutá osoba“) 

 

PREVÁDZKOVATEĽ 

Obchodné meno a právna forma: Dopravný úrad 

Sídlo:   Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

IČO:  423 558 26 

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 402/2013 Z.z. 

o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 

služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Kovács 

Telefónne číslo/email +421 2 48 777 501, ooudu@nsat.sk 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Ako dotknutá osoba týmto dobrovoľne dávam prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných 

údajov: 

☐ 

Mena a priezviska  

– za účelom zverejnenia 

☐ 

Kontaktnej adresy  

– za účelom zverejnenia 

☐ 
Telefónu/emailu 

– za účelom zverejnenia 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tento súhlas  poskytujem na dobu 10 rokov, čo potvrdzujem svojim vlastnoručným podpisom. Súhlas 

môžem kedykoľvek pred uplynutím doby, na ktorú bol daný, odvolať zaslaním písomného odvolania 

súhlasu na adresu prevádzkovateľa (Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava) alebo zaslaním e-mailu 

(ooudu@nsat.sk). Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť  spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.  Ako dotknutá 

osoba zodpovedám za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade 

neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu, po splnení účelu alebo uplynutí doby, na 

ktorú bol súhlas udelený  alebo ak je spracúvanie osobných údajov z akýchkoľvek zákonných dôvodov 

neprípustné, budú moje spracúvané/ uchovávané osobné údaje bezodkladne prevádzkovateľom 

zlikvidované/ vymazané. 
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PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY   

 Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a prevádzkovateľ je 

povinný pri realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu: 

- vydať dotknutej osobe potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, 

- poskytnúť informácie podľa čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 (EÚ)/  

§ 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, 

- umožniť prístup k osobných údajom (je na posúdení samotného prevádzkovateľa v akej 

štrukturalizovanej forme poskytne osobné údaje, hlavne nech je forma čitateľná, a zároveň musí 

prevádzkovateľ chrániť práva iných fyzických osôb, napr. kópia listiny, ale údaje iných 

fyzických osôb musí prevádzkovateľ anonymizovať). 

 Právo na opravu svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva 

s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu: 

- na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu opraviť nesprávne osobné údaje, ktoré sa 

jej týkajú, 

- na žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť neúplné osobné údaje, ktoré sa jej 

týkajú, 

- v prípade, ak na základe vlastnej činnosti zistí nesprávnosť alebo neúplnosť osobných údajov, 

vyrozumieť o tom dotknutú osobu a zároveň ju vyzvať, aby v stanovenej primeranej lehote 

poskytla správne osobné údaje. 

 Právo na vymazanie svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri realizácii práva 

s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu: 

- na žiadosť dotknutej osoby vymazať/ zlikvidovať osobné údaje v určitých prípadoch (najmä ak 

uplynula doba, na ktorú bol súhlas daný, alebo jednotlivec vzal súhlas pred uplynutím doby, na 

ktorú ho pôvodne dal, alebo ide o nezákonné spracúvanie). 

 Právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov a prevádzkovateľ je povinný pri 

realizácii práva s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu: 

- na žiadosť dotknutej osoby obmedziť spracúvanie osobných údajov (najmä v prípadoch, keď si 

jednotlivec myslí, že jeho osobné údaje, ktoré o ňom prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné 

a na čas do zjednania nápravy, využije toto právo, alebo keď si myslí, že jeho osobné údaje 

prevádzkovateľ už nepotrebuje využívať - skončil účel spracúvania, alebo prevádzkovateľ už 

nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá 

osoba na uplatnenie právneho nároku). 

 Právo podať návrh na začatie konania: 

- ak sa ako dotknutá osoba budem domnievať, že prevádzkovateľ osobné údaje spracúva 

nezákonne, a to na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej 

republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (bližšie kontaktné údaje sú zverejnené na 

webovom sídle úradu).  

 Pozn.: Návrh na začatie konania musí mať náležitosti podľa § 19 Správneho poriadku (zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) a podáva sa na uvedený úrad. 

 



   

 

 

 

 

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

PREVÁDZKOVATEĽ 

 

 Spracúva moje osobné údaje prostredníctvom svojich oprávnených osôb (t.j. osoby 

v pracovnoprávnom vzťahu, ktoré sú poverené a poučené vrátane poučenia o povinnosti 

mlčanlivosti), 

 Má určenú zodpovednú osobu, jej kontaktné údaje sú zverejnené na webovom sídle 

prevádzkovateľa (Mgr. Eva Kovács, +421 2 48 777 501,  ooudu@nsat.sk), 

 Neuskutočňuje  automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania, 

 Neuskutočňuje cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ/EHS) alebo 

medzinárodných organizácií,  

 Zverejnil povinné informovanie k spracúvaniu mojich osobných údajov v informačnom systéme 

osobných údajov vedenom pod názvom „IS Evidencia osôb poverených na overovanie 

spôsobilosti výrobkov leteckej techniky“ na svojom webovom sídle www.nsat.sk v záložke 

O NÁS/ Ochrana osobných údajov a v prípade potreby bude kedykoľvek poslaný aj v listinnej 

forme. 

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje jednotlivcov (t.j. dotknutých osôb) len tretím stranám na základe 

platných právnych predpisov (napr. súdu, iným orgánom verejnej moci) alebo samotným dotknutým 

osobám (pri realizácii práv dotknutých osôb), alebo vlastným oprávneným osobám (t.j. osoby 

v pracovnoprávnom vzťahu, ktoré sú poverené a poučené vrátane poučenia o povinnosti mlčanlivosti). 

ŽIADOSTI A NÁMIETKY 

Žiadosti a námietky si môžem uplatňovať u prevádzkovateľa: 

- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Dopravný úrad,  Letisko M. R. Štefánika, 823 05 

Bratislava,  

- elektronicky na e-mailovú adresu: ooudu@nsat.sk 

 

 

V ............................................... 

 

 

Dňa ........................................... 

 

 

 

Podpis  ...................................... 
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