
Vyhlásenie 965/2012 (A/H) R14.08.2020 / Declaration 965/2012 (A/H) R14.08.2020 

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

DECLARATION 

in accordance with Commission Regulation (EU) Mo 965/2012 on air operations 

Prevádzkovateľ / Operator 

Názov: / Name: 

TECH-MONT Helicopter company s. r. o. 

IČO: 31715796 

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: 

Letecká 1656/39 

052 01 Spišská Nová Ves 

Slovakia 

 

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

 

Ing. Michal Orolin, tel.: +421 52 772 21 26, e-mail: techmont@techmont.sk 

 

Prevádzka lietadla / Aircraft operation 

Dátum začiatku prevádzky alebo dátum uplatniteľnosti zmeny: / Starting date of operation or applicability date of the change: 

19.04.2022 

Informácie o lietadle, prevádzke a organizácii pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti ('): / 

Information on aircraft, operation and continuing airworthiness management organization (’): 

Sériové číslo 

výrobcu 

lietadla / 

Aircraft MSN 

Typ lietadla / 

Aircraft type 

Registrová 

značka lietadla 

(
2
)/ Aircraft 

registration (
2
) 

Hlavná 

základňa / 

Main base 

Druh (-y) prevádzky (
3
) / 

Type(s) of operation (
3
) 

Organizácia 

zodpovedná za riadenie 

zachovania letovej 

spôsobilosti (
4
) 

CAMO(
4
) 

0158FF 
MD530F 

plus 

OM-MDM 

AOC: SK/041 
LZSV 

bod: 1,2,4,5,6,10,11,13,14,15,20 

Podľa prílohy č. 1 
SK.CAMO.004 

1186 
R44 

 

OM-RHH 

AOC: SK/041 
LZSV 

bod: 2,4,5,6,13,14,15,20 

Podľa prílohy č. 1 
SK.CAMO.004 

2037 
R44 

 

OM-RLL 

AOC: SK/041 
LZSV 

bod: 2,4,5,6,13,14,15,20 

Podľa prílohy č. 1 
SK.CAMO.004 

3654 R22 
OM-RTT 

AOC: SK/041 
LZSV 

bod: 2,4,5,6,13,14,15,20 

Podľa prílohy č. 1 
SK.CAMO.004 

5681 AS-355N 
OM-IKN 

AOC: SK/041 
LZSV 

bod: 1,2,4,5,6,10,11,13,14,15,20 

Podľa prílohy č. 1 
SK.CAMO.002 

Podľa potreby podrobnosti o získaných  schúleniach (v prípade potreby priložte  k  vyhaseniu 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, to the declaration, if applicable). 

Podľa potreby podrobnosti o získanom opevnení na špeciálnu prevádzku (v prípade potreby priložte oprávnenia). / 

Where applicable, details of specialized operations authorization held (attach authorizations, if applicable). 

Podľa potreby zoznam alternatívnych prostriedkov preukázania zhody s odkazmi na súvisiace AMC, ktoré nahrádzajú 

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

replace (attach AltMoC). 
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Vyhlásenia / Statemenic 

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, 

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 k uvedenému nariadeniu. / The management system documentation, including the operations manual, 

comply 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 carried out in accordance with the provisions of 

the operations manual as required by point ORO.GEN.110(b) of Annex III to that Regulation.  
 

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 aircraft operated 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 nariadeniu (EÚ) č. 965/2012. / All flight crew 

members hold a license 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 to Regulation (EU) No 965/2012.  

 (Ak sa uplatňuje) / (If applicable)  

Prevádzkovateľ zaviedol uznanú priemyselnú normu a preukázal jej dodržiavanie.  

The operator has implemented and demonstrated conformity to a recognized 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 k nariadeniu (EÚ) č. 965/2012. / 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 and lists of AltMoC included in and annexed to this 

declaration, as required by point ORO.GEN.120(a) of Annex III to Regulation (EU) No 965/2012.  

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  

 19.04.2022 

 Ing. Michal Orolin 

(1) Ak vo vyhlásení nie je dostatok miesta na uvedenie daných informácií, uvedú sa v samostatnej prílohe. Prílohu treba opatriť 

dátumom a podpísať. / If there is not enough space to list the information in the space of the declaration, the information shall be listed 

in a separate annex. The annex shall be dated and signed.  

(2) Ak je lietadlo registrované aj u držiteľa AOC, uveďte číslo AOC príslušného držiteľa. / If the aircraft is also registered with an AOC 

holder, specify the AOC number of the AOC holder.  

(3) Pojem „druh(-y) prevádzky“ sa vzťahuje na druh prevádzky vykonávanej týmto lietadlom, napr. prevádzka neobchodnej leteckej 

dopravy alebo špeciálna prevádzka, ako sú 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. / “Type(s) of operation” 

refers to the type of operations conducted with this aircraft, e.g. non-commercial operations or specialized operations such as aerial 

photography flights, aerial advertising flights, news media flights, television and movie flights, parachute operations, skydiving, 

maintenance check flights.  

(4) Informácie o organizácii zodpovednej za riadenie zachovania letovej spôsobilosti zahŕňajú názov organizácie, adresu a číslo 

schválenia. / Information about the organization responsible for the continuing airworthiness management includes the name of the 

organization, the address and the approval reference.  
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Príloha č.1: 

k vyhláseniu v súlade s nariadením Komisie (EÚ) ć. 965/2012 o leteckej prevádzke zo dňa :  19.04.2022 

 

Časť SPO druh činnosti, Part SPO: type of activity 

(1) - lety vrtuľníkov s vonkajším nákladom, lety za účelom hasenia požiarov (HESLO) 

(helicopter external loads operations , Firefighting Flights (HESLO)) 

(2) -  prieskumné lety vrtuľníkov 

(helicopter survey operations) 

(3) -  lety s vonkajším ľudským nákladom 

(human external cargo operations) 

(4) - zoskoky s padákom a zoskoky voľným pádom (skydiving) 

(parachute operations and skydiving) 

(5) - lety na poľnohospodárske, lesnícke účely (aplikácie zo vzduchu) 

(/lights/or agricultural and forestry work - applications/rom the air) 

(6) - lety na letecké snímkovanie 

{aerial photography flights) 

(7) - vleky vetroňov 

(glider towing) 

(8) - lety na leteckú reklamu 

(aerial advertising flights) 

(9) - kalibračné lety 

{calibration flights) 

(10) - letecké stavebné práce, vrátane montáže elektrických vedení, lety na čistenie (orezávanie) vegetácie 

(construction work flights, including stringing power line operations, clearing saw operations} 

(11) - letecké práce pri únikoch ropy 

(oil spill works) 

(12) - lety na pyrotechnické odstrely lavín 

(avalanche mining operations} 

(13) - prieskumné lety, vrátané leteckého mapovania (fotogrametrie) a letov na prieskum znečistenia ovzdušia 

(survey operations, including aerial mapping operations, pollution control activity} 

(14) - lety pre mediálne spravodajstvo, televízne a filmové lety 

(news media flights, television and movie flights) 

(15) - lety pri zvláštnych letových podujatiach, vrátane takých ako sú letecké dni (ukážky letov) a súťažné lety 

(special events flights, including such as flying display and competition flights) 

(16) - akrobatické lety 

(aerobatic flights) 

(17) - lety pri chove čried zvierat, záchranu zvierat a veterinárne lety na zhadzovanie vakcín 

(animal herding, animal rescue flights and veterinary dropping flights) 

(18) - lety na pohrebné obrady na mori 

(maritime funeral operations) 

(19) – vedecko-výskumné lety - iné než uvedené v článku II Nariadenia (EÚ) č. 216/2008 

(scientific research flights - other than those  under article II to regulation (EC) No. 216/2008) 

(20) - lety na vytváranie oblakov, vytváranie vzdušnej turbulencie  

(clouds seeding, creating air turbulence) 

 

 

 

Dátum, meno a podpis zodpovedného manažéra 

Date, name and signature of the accountable manager 

19.04.2022 

Ing. Michal Orolin 

 

 

 

 

 

 


