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VYHLÁSENIE 

podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (R6) 

 Prvé vyhlásenie 

 Oznámenie o zmenách (1) – referenčné číslo DTO: 

1.  
Výcviková organizácia na základe vyhlásenia (DTO) 

Názov: 

(obchodné meno alebo názov) 

IČO: 

2.  
Miesto (miesta) podnikania 

(kontaktné údaje hlavného miesta podnikania DTO) 

Sídlo alebo miesto podnikania: 

Elektronická schránka: 

PSČ: 

Tel. číslo: 

e-mail: 

Adresa prevádzky: 

(ak sa odlišuje od sídla alebo miesta podnikania) 

3. 

(2) 

Zamestnanci (personál) 

Zástupca DTO: 

Titul, meno a priezvisko: 

Adresa: 

Tel. číslo: 

e-mail: 

Vedúci výcvikov DTO: 
Titul, meno a priezvisko: 

Adresa: 

Tel. číslo: 

e-mail: 

Zástupca/zástupcovia vedúceho výcviku DTO (ak existujú): 

Titul, meno a priezvisko: 

Adresa: 

Tel. číslo: 

e-mail: 

Letoví inštruktori 

Meno a priezvisko 
Druh preukazu 

spôsobilosti 

Oprávnenia a kvalifikácie 

zapísané v PS 

   

   

   

   

   

(1)  V prípade zmien stačí vyplniť bod 1 a polia, ktorých sa týkajú zmeny. 

(2)  Formulár posúdenia prijateľnosti personálu DTO (F355-B) priložte k tomuto vyhláseniu. 
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4. 
Rozsah výcviku 

Zoznam všetkých poskytovaných výcvikov: 

Letún 

LAPL 

 teoretická výučba a letový výcvik 

 len teoretická výučba 

PPL 

 teoretická výučba a letový výcvik 

 len teoretická výučba 

Kvalifikačná kategória: 

 na triedu SEP (land) 

 na triedu SEP (sea) 

 na triedu TMG 

 

 

Doplnkové kvalifikačné kategórie: 

 na nočné lety VFR 

 na leteckú akrobaciu 

 lety v horách 

 na vlečenie vetroňa 

 na vlečenie predmetu 

Vetroň 

SPL 

 teoretická výučba a letový výcvik 

 

 len teoretická výučba 

Doplnková kvalifikačná kategória: 

 na leteckú akrobaciu (SFCL.200) 

 na vlečenie vetroňa/predmetu (SFCL.205) 

 

 

 nočné lety s TMG (SFCL.210) 

 na lietanie s vetroňmi v oblačnosti 

(SFCL.215) 

Spôsoby vzletu (SFCL.155): 

 pomocou vlečného lietadla/bez pomoci 

 pomocou navijaka/auta 

 

 pomocou pružného lana 

 ďalšie spôsoby vzletu 

 rozšírenie oprávnení na TMG (SFCL.150 písm. b)) 

 letový inštruktor – FI(S) (SFCL.330)  opakovací výcvik FI(S) (SFCL.360) 

Vrtuľník 

LAPL 

 teoretická výučba a letový výcvik 

 len teoretická výučba 

PPL 

 teoretická výučba a letový výcvik 

 len teoretická výučba 

 typová kvalifikačná kategória na jednomotorové vrtuľníky, pri ktorých maximálna osvedčená 

konfigurácia sedadiel nepresiahne päť sedadiel 

 kvalifikačná kategória na nočné lety VFR 

Balón 

BPL 

 teoretická výučba a letový výcvik 

 

 len teoretická výučba 

 Rozšírenie oprávnení na ďalšiu triedu alebo skupinu (BFCL.150) 

Kvalifikačná kategória: 

 na nočné lety VFR (BFCL.210) 

 

 na lety v ukotvených balónoch (BFCL.200) 

 letový inštruktor – FI(B) (BFCL.330)  opakovací výcvik FI(B) (BFCL.360) 

Zoznam všetkých výcvikových programov používaných pri poskytovaní výcviku alebo v prípade 

uvedenom v ustanovení DTO.GEN.230 písm. d) prílohy VIII (časť DTO) k nariadeniu (EÚ) 

č. 1178/2011 odkaz na všetky schválené výcvikové príručky používané pri poskytovaní výcviku: 

Dokumenty priložte k tomuto vyhláseniu. 
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5. 
Výcvikové lietadlá a FSTD 

Zoznam lietadiel používaných na výcvik: 

Typ 
Registračná 

značka 

T
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A
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IE
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em
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rt
k

y
 

V
la

st
n

é
 

N
á

jo
m

 (
3
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ARC 

platné do 

PZP 

platné do 
Vlastník 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Zoznam schválených FSTD používaných na výcvik (ak existujú, vrátane alfabetického kódu 

uvedeného na osvedčení o kvalifikácii): 

Výrobca FSTD Kód FSTD Prevádzkovateľ FSTD 
Schválená úroveň 

FSTD 

    

    

    

    

    

(3)  V prípade použitia nájomných lietadiel priložte nájomné zmluvy k tomuto vyhláseniu. 
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6. 
Letisko a prevádzkové lokality (3) 

Kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail:) všetkých letísk a prevádzkových lokalít, na ktorých 

DTO poskytuje výcvik: 

Názov letiska / lokality 

a kontaktné údaje 

Označenie 

ICAO 
Označte vybavenie Adresa prevádzkovateľa letiska 

Základné letisko / prevádzková lokalita 

  

 Nočné lety 

 RLP 

 CTAF 

 AFIS 

 MET informácie 

 iné: 

AD Adresa: 

 

 

Vzťah k letisku: 
Prevádzkovateľ  

Vlastník  

Zmluvný vzťah  

Ďalšie letiská / prevádzkové lokality 

  

 Nočné lety 

 RLP 

 CTAF 

 AFIS 

 MET informácie 

 iné: 

AD Adresa: 

 

 

Vzťah k letisku: 
Prevádzkovateľ  

Vlastník  

Zmluvný vzťah  

  

 Nočné lety 

 RLP 

 CTAF 

 AFIS 

 MET informácie 

 iné: 

AD Adresa: 

 

 

Vzťah k letisku: 
Prevádzkovateľ  

Vlastník  

Zmluvný vzťah  

  

 Nočné lety 

 RLP 

 CTAF 

 AFIS 

 MET informácie 

 iné: 

AD Adresa: 

 

 

Vzťah k letisku: 
Prevádzkovateľ  

Vlastník  

Zmluvný vzťah  

  

 Nočné lety 

 RLP 

 CTAF 

 AFIS 

 MET informácie 

 iné: 

AD Adresa: 

 

 

Vzťah k letisku: 
Prevádzkovateľ  

Vlastník  

Zmluvný vzťah  

(3)  Zmluvy/koordinačné dohody s využívanými letiskami priložte k tomuto vyhláseniu. 
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7. Dátum plánovaného začiatku výcviku:  

8. 
Žiadosť o schválenie kurzov normalizácie pre examinátorov a opakovacích seminárov 

(v prípade potreby) 

 DTO týmto žiada o schválenie uvedeného výcvikového programu (programov) týkajúceho sa 

kurzov pre examinátorov na vedenie vetroňov alebo balónov v súlade s ustanovením 

DTO.GEN.110 písm. b) a ustanovením DTO.GEN.230 písm. c) prílohy VIII (časť DTO) 

k nariadeniu (EÚ) č. 1178/2011. 

9. 
Vyhlásenia 

DTO vytvorila politiku bezpečnosti v súlade s prílohou VIII (časť DTO) k nariadeniu (EÚ) 

č. 1178/2011 a predovšetkým v súlade s ustanovením DTO.GEN.210 písm. a) bodom 1 

podbodom ii) uvedeného nariadenia a uvedenú politiku uplatní počas všetkých výcvikových 

činností, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje. 

DTO spĺňa a počas všetkých výcvikových činností, na ktoré sa vyhlásenie vzťahuje, bude 

naďalej spĺňať základné požiadavky stanovené v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 2018/1139, 

požiadavky stanovené v prílohe I (časť FCL) a prílohe VIII (časť DTO) k nariadeniu Komisie 

(EÚ) č. 1178/2011 a požiadavky stanovené v prílohe III (časť BFCL) k nariadeniu Komisie 

(EÚ) 2018/395 a prílohe III (časť SFCL) k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2018/1976. 

Potvrdzujeme, že všetky informácie uvedené v tomto vyhlásení vrátane príloh (ak existujú) sú 

úplné a správne. 

 

Meno, dátum a podpis zástupcu DTO: 

 

Meno, dátum a podpis vedúceho výcviku DTO: 

 

V prípade zmien stačí vyplniť bod 1. a polia, ktorých sa zmeny týkajú. 

 

Organizácia označí polia, ktorých sa zmena v DTO týka: 

1.  názov organizácie 

3.  zamestnanci DTO (AM, HT, zást. HT) 

5.  výcvikové lietadlá a FSTD 

2.  miesto podnikania 

4.  rozsah výcviku 

6.  letiská a prevádzkové lokality 

8.  žiadosť o schválenie kurzov normalizácie examinátorov FE(S), FE(B) a opakovacích seminárov 

 

 

Organizácia priloží k vyhláseniu tieto prílohy: 

- Zmluvy/koordinačné dohody s využívanými letiskami, 

- Nájomné zmluvy používaných lietadiel, 

- Formuláre posúdení prijateľnosti personálu DTO (F355-B). 

 

 

Záznamy Dopravného úradu (použiť len v prípade vykonania zmien v DTO) 

 

Údaje overené Dopravným úradom dňa: 

 

Meno a podpis inšpektora Dopravného úradu: 

 

 


