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ŽIADOSŤ O POSÚDENIE ZA SPOĽAHLIVÚ OSOBU 
podľa ustanovenia § 34a ods. 5 v spojení s ustanovením § 34a ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

Názov organizácie / spoločnosti / titul, priezvisko a  meno FO - podnikateľa; IČO 

Adresa sídla organizácie / spoločnosti / FO - podnikateľa; PSČ; 
telefonický kontakt 

Korešpondenčná adresa; PSČ (ak je iná ako adresa sídla organizácie / spoločnosti / FO - 
podnikateľa) 

 

Titul, priezvisko, meno, rodné priezvisko posudzovanej osoby (aj pôvodné meno alebo 
priezvisko, ak došlo k ich zmene) 

Dátum a miesto narodenia posudzovanej osoby (u osoby narodenej v cudzine aj štát 
narodenia) 

Rodné číslo posudzovanej osoby / osobné číslo 

Trvalé bydlisko posudzovanej osoby; PSČ; názov okresu
tel.kontakt (mobil); e-mail 

Prechodné bydlisko / miesto, kde sa posudzovaná osoba obvykle zdržiava; PSČ 

Požadovaná previerka osoby1 

  ROZŠÍRENÁ      ŠTANDARDNÁ  

Funkcia a popis vykonávanej činnosti 

Organizácia / spoločnosť vyhlasuje, že táto žiadosť je podaná so súhlasom posudzovanej osoby. 

Oprávnená osoba organizácie / spoločnosti / FO - podnikateľ 

meno a funkcia 

   Podpis oprávnenej osoby 

V dňa 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Dopravný úrad spracúva osobné údaje 
bez súhlasu dotknutej osoby. 

1 Rozšírenú previerku osoby úspešne absolvujú osoby, ktoré sa prijímajú do zamestnania, aby vykonávali alebo aby boli zodpovedné za vykonávanie detekčnej kontroly, kontroly vstupu
alebo iných bezpečnostných kontrol vo vyhradenom bezpečnostnom priestore podľa bodu 11.1.1. prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1998, držiteľ identifikačného preukazu posádky 
podľa bodu 1.2.3 prílohy k nariadeniu   Komisie (EÚ) 2015/1998, držiteľ letiskového identifikačného preukazu podľa bodu 1.2.3 prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ), manažér bezpečnostnej 
ochrany podľa bodu 6.11.1.10 Národného programu ochrany civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (NCASP), inštruktor podľa bodu 11.5.1 prílohy nariadenia Komisie 
(EÚ) 2015/1998 a overovateľ bezpečnostnej ochrany letectva EU podľa bodu 11.6.3 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998.  
Štandardnú previerku osoby podľa bodu 11.1.2. prílohy k nariadeniu (EÚ) 2015/1998 v spojení s bodom 6.11.1.11.NCASP úspešne absolvujú a) osoby, ktoré sa prijímajú do zamestnania, 
aby vykonávali detekčné kontroly, kontroly vstupu alebo iné kontroly bezpečnostnej ochrany v inom ako vyhradenom bezpečnostnom priestore, alebo boli za ich vykonávanie 
zodpovedné; b) osoby, ktoré majú nesprevádzaný prístup k leteckému nákladu a poštovým zásielkam, k poštovým zásielkam a materiálom leteckého dopravcu, dodávkam potrebným počas 
letu a letiskovým dodávkam, pri ktorých sa vykonali požadované bezpečnostné kontroly; c) osoby, ktoré majú práva administrátora alebo neobmedzený prístup bez dozoru ku kritickým 
systémom informačných a komunikačných technológií a k údajom používaným na účely bezpečnostnej ochrany civilného letectva opísané v bode 1.7.1 nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 
v súlade s vnútroštátnym programom bezpečnostnej ochrany letectva alebo boli inak identifikované v posúdení rizika podľa bodu 1.7.3 prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1998.  



 
 
 
 Prílohy: 
1. Kópia občianskeho preukazu / pasu  
2. Priebeh zamestnania, vzdelávania a akýchkoľvek časových medzier* v nich počas najmenej 5-tich predchádzajúcich rokov (odporúčaný formulár Dopravného úradu). 
3. Doklad o uhradení správneho poplatku. 
* Časová medzera v priebehu zamestnania alebo vzdelávania znamená akúkoľvek medzeru v trvaní viac ako 28 dní. 
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