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ŽIADOSŤ O UZNANIE SKÚŠAJÚCEHO  
 

Žiadosť o uznanie skúšajúceho rušňovodičov v súlade s rozhodnutím Komisie 2011/765/EÚ 
o kritériách uznávania stredísk odbornej prípravy zúčastňujúcich sa na odbornej príprave 
rušňovodičov, o kritériách uznávania skúšajúcich pracovníkov rušňovodičov a o kritériách organizácie 
skúšok v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES a v zmysle odporúčania 
Komisie 2011/766/EÚ týkajúce sa postupu uznávania stredísk odbornej prípravy a skúšajúcich pre 
rušňovodičov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES. 
 
 

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE BEZPEČNOSTNÉHO ORGÁNU 
 

1.1.  Žiadosť sa predkladá na adresu:        
       Dopravný úrad 

           Letisko M. R. Štefánika  
           823 05  Bratislava 
 
 

2.     PODROBNÉ ÚDAJE 
 

2.1. Údaje o žiadosti:  
  žiadosť predložená žiadateľom o uznanie skúšajúceho (ďalej len „žiadateľ“) 
  žiadosť predložená skúšobným strediskom v mene žiadateľa 

 
 

2.2. Údaje o skúšobnom stredisku: 
Obchodné meno: 
Právna forma: 
Adresa: 
Kontaktná osoba (tel. číslo, e-mail): 
 
 

2.3. Údaje o žiadateľovi: 
Priezvisko: 
Meno: 
Titul:  
Adresa trvalého bydliska: 
Dátum narodenia: 
Štátna príslušnosť: 

                                           Rodný jazyk: 
                                           Referenčné (osobné) číslo pridelené od zamestnávateľa: 

 
 

2.4. Zamestnávateľ a súčasné pracovné zaradenie (funkcia) žiadateľa: 
(pozn. vyplní sa v prípade externého žiadateľa) 
 
 

2.5. Oblasť spôsobilosti na vykonávanie skúšok, pre ktorú sa žiada uznanie: 
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2.6. Doplňujúce údaje: 
(pozn. miesto pre dodatočné údaje o žiadateľovi)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti a v pripojených dokumentoch sú 
pravdivé. Ak sa následne zistí, že uvedené údaje boli nepravdivé alebo, že neboli 
uvedené všetky potrebné informácie, som si vedomý/á, že moja žiadosť môže byť 
zamietnutá a/alebo že vyhlásenie o uznaní skúšajúceho môže byť odobraté.  
 

 

 
 
 
 
 
 
V ................................... dňa .......................           ...................................................... 
                             podpis žiadateľa 
 

 
 
Prílohy žiadosti:    
 Vyhlásenie žiadateľa o nestrannom a nediskriminačnom 

spôsobe vedenia a vykonávania skúšok 
  Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov 

v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Údaje a doklady na preukázanie splnenia stanovených      
požiadaviek  

 
  
 

 

 

 

 

 


