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Žiadosť o vydanie osvedčenia poskytovateľa služieb ATM/ANS a ostatných funkcií siete 
ATM 

(Application for Service Provider of ATM/ANS and other ATM network functions 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 approval) 
3.1.2  Zmenu už vydaného osvedčenia (Application for change to 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 služieb, pre ktoré sa vyžaduje osvedčenie v zmysle Nariadenia (EÚ) 2017/373 (Scope of Services for which
Certification is requested in accordance with the provision of Commission Implementing Regulation (EU) 2017/373) 

Služby/Funkcie 
(Services/Functions) 

Druh služby/funkcií 
(Type of Service/Functions) 

Rozsah služby/funkcie 
(Scope of Service/Functions) 

Letové prevádzkové 
služby (ATS)  
(Air Traffic Services) 

Riadenie letovej 
prevádzky (ATC) 

(Air Traffic Control (ATC))

 Oblastná služba riadenia
(Area Control Service) 

 Približovacia služba riadenia 
 (Approach Control Service) 

Letisková služba riadenia
( Aerodrome Control Service) 

Letová informačná 
služba (FIS)
(Flight Information Service (FIS)) 

 Letisková letová informačná služba (AFIS) 

(Aerodrome Flight Information Service (AFIS)) 

 Letová informačná služba na trati (En-route FIS) 

(En-route Flight Information Service (En-route FIS)) 

 Poradná služba 
(Advisory Service) 

Neuvádza sa 
N/A 

Manažment toku letovej 
prevádzky (ATFM) 
Air traffic flow management 
(ATFM) 

ATFM Poskytovanie miestneho ATFM 
Provision of the local ATFM

Spravovanie vzdušného 
priestoru (ASM) 
Airspace management (ASM)

ASM Poskytovanie miestnej služby ASM (taktická/ ASM 
úroveň 3) 
Provision of the local ASM (tactical/ASM Level 3) service

Podmienky 
Obmedzenia 
Conditions  
limitations identified  

Služby/Funkcie 
(Services/Functions) 

Druh služby/funkcií 
(Type of Service/Functions) 

Rozsah služby/funkcie 
(Scope of Service/Functions) 

Komunikačné, navigačné 
alebo prehľadové služby  
(CNS) 
(Communication, navigation or 
surveillance services ) 

 Komunikácia (C) 

(Communications (C)) 

 Letecká pohyblivá služba 

(Aeronautical Mobile Service (air-ground communication)) 

 Letecká pevná služba 

(Aeronautical Fixed Service (ground-ground communications)) 
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 Letecká pohyblivá družicová služba 

(Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)) 

 Navigácia (N) 

(Navigation (N)) 

 Poskytovanie signálu NDB v priestore 

(Provision of NDB signal-in-space) 

 Poskytovanie signálu VOR v priestore 

(Provision of VOR signal-in-space) 

 Poskytovanie signálu DME v priestore 

(Provision of DME signal-in-space) 

 Poskytovanie signálu ILS v priestore 

(Provision of ILS signal-in-space) 

 Poskytovanie signálu MLS v priestore 

(Provision of MLS signal-in-space) 

 Poskytovanie signálu GNSS v priestore 

(Provision of GNSS signal-in-space) 

 Prehľad (S) 

(Surveillance (S)) 

 Poskytovanie údajov z primárneho prehľadového 
systému (PS) 

(Provision of data from Primary Surveillance (PS)) 

 Poskytovanie údajov zo sekundárneho prehľadového 
systému (SS) 

(Provision of data from Secondary Surveillance (SS)) 

 Poskytovanie údajov z automatického závislého 
sledovania (ADS) 

(Provision of Automatic Dependent Surveillance (ADS) Data) 

Podmienky   
Obmedzenia   
Conditions  
limitations identified  

 

 

Služby/Funkcie 
(Services/Functions) 

Druh služby/funkcií  
(Type of Service/Functions) 

Rozsah služby/funkcie  
(Scope of Service/Functions) 

 Letecká informačná služba 
(AIS) 

(Aeronautical Information Services) 

Produkty leteckých 
informačných služieb (vrátane 

služieb šírenia informácií) 

Aeronautical information products 
(including distribution services) 

 Letecká informačná príručka (AIP) 

(Aeronautical information publication (AIP)) 

 Letecký obežník (AIC) 

(Aeronautical information circular (AIC)) 

 NOTAM 

(NOTAM) 

 Súbor údajov AIP 

(AIP data set) 

 Súbor údajov o prekážkach 

(Obstacle data sets) 

 Súbor letiskových kartografických údajov 

(Aerodrome mapping data sets) 

 Súbor údajov o postupoch pre let podľa prístrojov 

(Instrument flight procedure data sets) 

Predletové informačné služby 
Preflight information services 

neuvádza sa  

n/a 
Podmienky   
Obmedzenia   
Conditions  
limitations identified  
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Služby/Funkcie 
(Services/Functions) 

Druh služby/funkcií 
(Type of Service/Functions) 

Rozsah služby/funkcie 
(Scope of Service/Functions) 

Meteorologické služby 
(MET) 

Meteorological Services 

 MET 

 Pracovisko meteorologickej výstražnej služby
Meteorological Watch Office 

 Letiskové meteorologické služobne 

Aerodrome Meteorological Offices 

 Letecké meteorologické stanice 

Meteorological Stations 

 Poradné stredisko o oblakoch sopečného popola (VAAC) 
Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) 

 Svetové oblastné predpovedné centrum (WAFC) 
World Area Forecast Centre (WAFC) 

 Poradné stredisko o tropických cyklónach (TCAC) 
Tropical Cyclone Advisory Centre (TCAC) 

Podmienky 
Obmedzenia 
Conditions  
limitations identified  

Služby/Funkcie 
(Services/Functions) 

Druh služby/funkcií 
(Type of Service/Functions) 

Rozsah služby/funkcie 
(Scope of Service/Functions) 

Navrhovanie letových 
postupov (FPD) 

Flight Procedure Design (FDP) 

Navrhovanie, dokumentácia a 
overovanie letových postupov 

Design, documentation and validation 
of flight procedures  

n/a 

Podmienky 
Obmedzenia 
Conditions  
limitations identified  

5 Opis zmien vo vzťahu k existujúcemu osvedčeniu 

Description of changes applied for under existing Approval

5.1  Zmeny v 
organizácii 

Changes to the Organisation 

5.2  Zmeny služieb 
Changes to the Services

6  Iné/Other 

6.1 Počet zamestnancov 
zapojených do činností v 
rámci rozsahu služby 

Number of staf involved in the activities under 
the scope of service
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6.2 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 

6.3 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) Priložiť kópiu výpisu z registra, v ktorom je osoba zapísaná (napríklad: obchodný register, živnostenský register,
príp. iný)
(A copy of the national Companies register / Certificate of Incorporation or in the case of an individual Service Provider proof of self-
employment status)

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

Dopravný úrad zároveň upozorňuje na Vašu povinnosť v zmysle ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, podľa ktorého poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa
platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri
jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. 

Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
správneho orgánu na jeho zaplatenie.
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