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VYHLÁSENIE 

v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 o leteckej prevádzke 

DECLARATION 

in accordance with Commission Regulation (EU) No 965/2012 on air operations 

 

 

 

Prevádzkovateľ / Operator 

Názov: / Name: 

 

Miesto, kde má prevádzkovateľ hlavné miesto podnikania, alebo ak prevádzkovateľ nemá hlavné miesto podnikania, 

miesto, kde je prevádzkovateľ usadený alebo má sídlo a miesto, z ktorého je prevádzka riadená: / Place in which the 

operator has its principal place of business or, if the operator has no principal place of business, place in which the operator is 

established or residing and place from which the operations are directed: 
 

 

Meno a kontaktné údaje zodpovedného manažéra: / Name and contact details of the accountable manager: 

 

 

Prevádzka lietadla / Aircraft operation 
 

Dátum začiatku prevádzky a dátum uplatniteľnosti zmeny: / Starting date of operation and applicability date of the change: 
 
 

Informácie o lietadle, prevádzke a organizácii pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (1): / 
Information on aircraft, operation and continuing airworthiness management organisation (1): 
 

Sériové číslo 

výrobcu 

lietadla (2) / 
Aircraft MSN(2) 

Typ 

lietadla / 
Aircraft 

type 

Registrová 

značka 

lietadla(3) /A/c 

registration(3) 

Hlavná 

základňa / 
Main base 

Druh (-y) prevádzky 

(4) / Type(s) of 

operation (4) 

Organizácia zodpovedná za 

riadenie zachovania letovej 

spôsobilosti (5) /CAMO (5) 

      

      

      

      
 

Prevádzkovateľ musí pre určité činnosti pred ich vykonávaním vopred získať schválenie(6) alebo osobitné 

schválenie(7). / The operator shall obtain a prior approval(6) or specific approval(7) for certain operations before conducting 

such operations. 
 

V náležitom prípade podrobnosti o získaných schváleniach (v prípade potreby priložte zoznam osobitných schválení vrátane 

osobitných schválení udelených treťou krajinou). / Where applicable, details of approvals held (attach list of specific approvals, 

including specific approvals granted by a third-country, if applicable). 
 

 

V náležitom prípade podrobnosti o získanom oprávnení na špeciálnu prevádzku (priložte oprávnenia). / Where 

applicable, details of specialised operations authorisation held (attach authorisation(s)). 
 

 

V náležitom prípade zoznam alternatívnych prostriedkov preukázania zhody (AltMoC) s odkazmi na AMC, ktoré 

nahrádzajú (priložte AltMoC). / Where applicable, list of alternative means of compliance (AltMoC) with references to the 

AMC they replace (attach AltMoC). 
 

 

Vyhlásenia / Statements 
 

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

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 a požiadavky nariadenia (EÚ) č. 965/2012. / The operator complies, 
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and will continue to comply, with the essential requirements set out in Annex V to Regulation (EU) 2018/1139 of the European 

Parliament and of the Council and with the requirements of Regulation (EU) No 965/2012. 

☐     Dokumentácia systému riadenia vrátane prevádzkovej príručky spĺňa požiadavky prílohy III (časť ORO), prílohy 

V (časť SPA), prílohy VI (časť NCC) alebo prílohy VIII (časť SPO) k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 a všetky lety sa 

vykonajú v súlade s ustanoveniami prevádzkovej príručky, ako sa vyžaduje v ustanovení ORO.GEN.110 písm. b) 

prílohy III (časť ORO). / The management system documentation, including the operations manual, complies with the 

requirements of Annex III (Part-ORO), Annex V (Part-SPA), Annex VI (Part-NCC), or Annex VIII (Part-SPO) to Regulation (EU) 

No 965/2012 and all flights will be made in accordance with the provisions of the operations manual as required by point 

ORO.GEN.110 (b) of Annex III (Part-ORO).  
 

☐   Všetky prevádzkované lietadlá majú platné osvedčenie letovej spôsobilosti v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 

č. 748/2012 alebo spĺňajú osobitné požiadavky letovej spôsobilosti platné pre lietadlo registrované v tretej krajine, 

ktoré je predmetom zmluvy o prenájme. / All operated aircraft hold a valid certificate of airworthiness in accordance with 

Commission Regulation (EU) No 748/2012 or meet the specific airworthiness requirements applicable to aircraft registered in a 

third country and subject to a lease agreement. 
 

☐   Všetci členovia letovej posádky sú držiteľmi preukazov spôsobilosti v súlade s prílohou I k nariadeniu Komisie 

(EÚ) č. 1178/2011, ako sa vyžaduje v ustanovení ORO.FC.100 písm. c) prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012, a 

palubní sprievodcovia sú prípadne vycvičení v súlade s podčasťou CC prílohy III k (časť ORO). / All flight crew 

members hold a licence in accordance with Annex I to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 as required by point 

ORO.FC.100 (c) of Annex III to Regulation (EU) No 965/2012, and cabin crew members, where applicable, are trained in 

accordance with Subpart CC of Annex III (Part-ORO). 
 

☐   V náležitom prípade prevádzkovateľ zavedie uznanú priemyselnú normu a preukáže jej dodržiavanie. / If 
applicable, the operator implements and demonstrates conformance to a recognised industry standard. 
 

Číslo normy: / Reference of the standard: 
 

Osvedčujúci orgán: / Certification body: 
 

Dátum posledného auditu súladu: / Date of the last conformity audit: 
 

☐  Prevádzkovateľ informuje príslušný orgán o všetkých zmenách okolností, ktoré majú vplyv na jeho súlad so 

základnými požiadavkami stanovenými v prílohe V k nariadeniu (EÚ) 2018/1139 a požiadavkami stanovenými 

v nariadení (EÚ) č. 965/2012, 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 ustanovení ORO.GEN.120 písm. a) prílohy III (časť ORO). / 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 Regulation (EU) No 965/2012 as declared to the competent authority 

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

as required by point ORO. GEN.120 (a) of Annex III (Part-ORO). 
 

☐   Prevádzkovateľ potvrdzuje, že informácie uvedené v tomto vyhlásení sú správne. / The operator confirms that the 

information disclosed in this declaration is correct. 
 

Dátum, meno a podpis zodpovedného manažéra 
Date, name and signature of the accountable manager 

 
 
  

(1) Ak vo vyhlásení nie je dostatok miesta na uvedenie daných informácií, uvedú sa v samostatnej prílohe. Prílohu treba opatriť dátumom a podpísať.  
(2)  Sériové číslo výrobcu. 
(3) Ak je lietadlo registrované aj u držiteľa AOC, uveďte číslo AOC príslušného držiteľa. 
(4) Pojem „druh (-y) prevádzky“ sa vzťahuje na druh prevádzky vykonávanej týmto lietadlom, napr. prevádzka neobchodnej leteckej dopravy alebo špeciálna      
    prevádzka, napríklad lety na účely leteckého fotografovania, letecké reklamné lety, lety spravodajských médií, lety pre televízne a filmové natáčanie, zoskoky     

    s padákom, zoskoky s voľným letom a kontrolné lety na účely údržby. 

(5) Informácie o organizácii zodpovednej za riadenie zachovania letovej spôsobilosti zahŕňajú názov organizácie, adresu a číslo schválenia. 
(6) a) Prevádzka s akýmkoľvek chybným prístrojom alebo zariadením, položkou alebo funkciou podľa zoznamu minimálneho vybavenia (MEL) [ustanovenia  

ORO.MLR.105 písm. b), f) a j), NCC.IDE.A.105, NCC.IDE.H.105, SPO.IDE.A.105 a SPO. IDE.H.105]. 

b) Prevádzka, ktorá si vyžaduje predchádzajúce povolenie alebo schválenie, vrátane všetkých týchto činností: 
- v prípade špeciálnej prevádzky nájom lietadla s posádkou a nájom lietadla bez posádky registrovaného v tretej krajine  

   [ustanovenie ORO.SPO.100 písm. c)]; 

- vysokoriziková obchodná špeciálna prevádzka [ustanovenie ORO.SPO.110]; 
- neobchodná prevádzka s MOPSC pre viac ako 19 cestujúcich, ktorá sa vykonáva bez palubného sprievodcu v službe [ustanovenie ORO.CC.100 písm. d)]; 

- používanie prevádzkových miním IFR, ktoré sú nižšie ako minimá uverejnené štátom [ustanovenia NCC.OP.110 a SPO. OP.110]; 

- plnenie paliva s motorom (motormi) v chode a/alebo otáčajúcimi sa rotormi [ustanovenie NCC.OP.157]; 
- špeciálna prevádzka (SPO) bez prídavného kyslíka vo výške viac ako 10 000stôp [ustanovenie SPO.OP.195]. 

(7) Prevádzka v súlade s prílohou V (časť SPA) k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012 vrátane podčastí B „VÝKONNOSTNÁ NAVIGÁCIA (PBN)“, C „PREVÁDZKA 

SO ŠPECIFIKÁCIOU MINIMÁLNEJ NAVIGAČNEJ VÝKONNOSTI (MNPS)“, D „PREVÁDZKA VO VZDUŠNOM PRIESTORE SO ZMENŠENÝM 
MINIMOM VERTIKÁLNEHO ROZSTUPU (RVSM)“, E „PREVÁDZKA ZA PODMIENOK MALEJ DOHĽADNOSTI (LVO)“, G „PREPRAVA 

NEBEZPEČNÉHO NÁKLADU“, K „PREVÁDZKA VRTUĽNÍKOV MIMO PEVNINY“ a M „ELEKTRONICKÁ LETOVÁ DOKUMENTÁCIA (EFB)“. 
 


