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Akceptačné kritéria pre nominovaných vedúcich pracovníkov organizácie 

spracované na základe M.B.602a) 

 

 Dopravný úrad stanovuje akceptačné kritéria v súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 

2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých 

výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto 

činností v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“) a prijateľnými spôsobmi 

preukázania zhody (AMC) a poradenským materiálom (GM) uvedených v rozhodnutí 

výkonného riaditeľa EASA č.2003/19/RM v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „rozhodnutie“) .  

V prípade žiadosti o akceptáciu nominovaných vedúcich pracovníkov musí 

organizácia pre navrhovanú osobu do funkcie predložiť na schválenie Dopravnému úradu 

EASA Formulár 4 aj s podpornými materiálmi (kópie certifikátov z absolvovaných školení 

a výcviku) a predpokladaný plán normohodín k príslušnej funkcii, aby sa na základe 

ustanovenia M.A.606 d) nariadenia posúdilo, či má organizácia na danú pozíciu dostatočný 

počet osôb. U navrhovaný nominovaných vedúcich pracovníkov uvedených v ustanovení 

M.A.606 b) a M.A.616 nariadenia sa vyžaduje plný pracovný pomer, alebo čiastočný 

pracovný pomer rovnocenný plnému.  

 

Poznámka 1: 

Pre účely posudzovania akceptácie nominovaných vedúcich pracovníkov uvedených 

v ustanovení M.A.606 b) a M.A.616 nariadenia plný pracovný pomer znamená nie menej ako 

35 hodín týždenne okrem dovolenky. 

 

Poznámka 2: 

Počiatočný alebo opakovací výcvik musí byť poskytnutý pre zachovanie spôsobilosti 

personálu. Opakovací výcvik nesmie presiahnuť obdobie 2 rokov. (M.A.606e)2.) 
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ORGANIZÁCIA S POVOLENÍM POD ĽA ČASTI  M, PODČASTI F: 

 

Zodpovedný manažér (Accountable Manager) 

Zodpovedného manažéra menuje konateľ/konatelia organizácie. Na základe 

ustanovenia M.A.606 a) nariadenia musí byť k žiadosti organizácie na EASA Formulári 2 

priložená poverovacia listina. Zodpovedný manažér zabezpečí, aby sa kompletná údržba 

požadovaná zákazníkom mohla financovať a vykonávať podľa štandardu vyžadovaného 

Časťou M nariadenia. Musí zabezpečiť, aby boli k dispozícii všetky zdroje potrebné na 

vykonanie údržby v súlade s nariadením a prác vykonávaných podľa rozsahu povolenia 

organizácie. Stanoví a bude podporovať politiku bezpečnosti a kvality (vnútropodnikovú 

kontrolu) špecifikovanú v nariadení.  Počas auditu uskutočneného leteckým úradom, musí 

zodpovedný vedúci absolvovať pohovor so zodpovednými pracovníkmi leteckého úradu 

a predloží plán na financovanie všetkých prác potrebných na uskutočnenie údržby. 

Dopravný úrad schváli zodpovedného manažéra prostredníctvom príručky organizácie 

údržby, v ktorej zodpovedný manažér podpíše prehlásenie. Ak má 

zodpovedný manažér v organizácií pridelenú aj inú funkciu, ktorá vyžaduje schválenie 

Dopravným úradom prostredníctvom EASA formuláru 4, tak zodpovedný manažér musí byť 

tiež schválený prostredníctvom EASA  Formuláru 4. 

 

Technický riaditeľ (Technical Director)  

Technický riaditeľ zodpovedá za zabezpečenie trvalej zhody organizácie s nariadením 

a s ostanými príslušnými nariadeniami a  predpismi. Musí mať primerané vzdelanie, 

dostatočnú prax, dostatočnú znalosť predpisov a príslušné kvalifikácie. Na uznanie týchto 

požiadaviek je potrebné splniť nasledujúce minimálne kritéria: 

 

- primerané vysokoškolské vzdelanie alebo kvalifikáciu technika údržby lietadiel podľa 

Časti 66 Nariadenia 2042/2003 s dostatočným výcvikom prijateľným na schválenie 

leteckým úradom. Primerané vysokoškolské vzdelanie znamená vysokoškolské 

vzdelanie zo štúdia letectva, techniky, elektrotechniky, elektroniky, avioniky alebo 

iného relevantného zamerania, ktoré je významné pre údržbu a zachovanie letovej 

spôsobilosti lietadiel alebo lietadlových celkov, 

- znalosť príslušného (príslušných) typu (typov) lietadla (lietadiel) alebo lietadlových 

celkov, na ktorých je vykonávaná údržba. Napr.: typový výcvik PA-34 v schválenej 
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organizácii alebo oboznámene s typom PA-34 (konkrétny (e) typ (y) uvedený 

v oprávnení organizácie na údržbu podľa Časti M, Podčasti F Nariadenia 2042/2003), 

- úplná znalosť Časti M Nariadenia 2042/2003 a všetkých súvisiacich predpisov, 

požiadaviek alebo postupov. Absolvovanie školenia z Časti M Nariadenia 2042/2003 

v oprávnenej organizácii a doloženie kópie certifikátu zo školenia bude považované za 

preukázanie znalosti, 

- znalosti zo systému kvality, ak sa to vyžaduje. Absolvovanie školenia zo systému 

kvality a doloženie kópie certifikátu zo školenia bude považované za preukázanie 

znalosti, 

- úplná znalosť príručky organizácie údržby a nadväzujúcich príručiek (napr. príručka 

kvality). Napr.: interné školenie z príručky organizácie údržby a iné, akceptovateľné 

leteckým úradom, 

- znalosť noriem a postupov údržby. Napr.: interné školenie z príslušného typu lietadla, 

- praktickú skúsenosť a odbornú znalosť pri uplatňovaní noriem bezpečnosti v letectve 

a postupy bezpečnosti práce v údržbe napr.: Bezpečnosť ochrany v civilnom letectve, 

BOZP a iné, akceptovateľné leteckým úradom, 

- päťročnú prax v letectve, z ktorých by aspoň tri roky mali byť praktické skúsenosti 

v údržbe. 

 

Pred schválením technického riaditeľa leteckým úradom, musí absolvovať pohovor 

so zodpovednými pracovníkmi leteckého úradu, pri ktorom preukáže základné znalosti 

príslušných predpisov,  znalosti z požadovaných školení a kvalifikácií. Žiadosť na schválenie 

technického riaditeľa musí byť predložená na EASA formulári 4, ku ktorému musia byť 

priložené príslušné podporné materiály, na základe ktorých letecký úrad dodatočne posúdi 

spôsobilosť príslušnej osoby (kópia diplomu, typového certifikátu, príslušného školenia, 

interné školenia a iné). 

 

 

Manažér kvality (Quality manager)  

Manažér kvality zodpovedá za vedenie systému kvality v organizácii, trvalej zhody 

organizácie s Nariadením 2042/2003 a s ostanými príslušnými nariadeniami a  predpismi. 

Musí mať primerané vzdelanie, dostatočnú prax, dostatočnú znalosť predpisov a príslušné 

kvalifikácie. Pre uznanie týchto požiadaviek je potrebné splniť nasledujúce minimálne 

kritéria: 
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- primerané vysokoškolské vzdelanie s dostatočným výcvikom prijateľným na 

schválenie leteckým úradom a aspoň 3 roky praxe v civilnom letectve alebo úplné 

stredoškolské vzdelanie a 6 rokov praxe v civilnom letectve (riadenie zachovania 

letovej spôsobilosti, údržba, výroby a prevádzky). Primerané vysokoškolské vzdelanie 

znamená vysokoškolské vzdelanie zo štúdia letectva, techniky, elektrotechniky, 

elektroniky, avioniky alebo iného relevantného zamerania, ktoré je významné pre 

údržbu a zachovanie letovej spôsobilosti lietadiel alebo lietadlových celkov, 

- oboznámenie vzorového (vzorových) typu (typov) lietadla (lietadiel) alebo 

lietadlových celkov, na ktorých je vykonávaná údržba. Tento kurz by mal byť 

minimálne v úrovni ekvivalentnému k Časti 66 Nariadenia 2042/2003 dodatku III. 

Úroveň 1 Všeobecné oboznámenie (ATA 104) ) podľa Dodatku III Časti 66 a môže 

byť udelená organizáciou podľa Časti 147 Nariadenia 2042/2003, výrobcom alebo 

akúkoľvek organizáciou schválenou leteckým úradom, 

- úplná znalosť Časti M a všetkých súvisiacich predpisov, požiadaviek alebo postupov. 

Absolvovanie školenia z Časti M Nariadenia 2042/2003 v oprávnenej organizácii 

a doloženie kópie certifikátu zo školenia bude považované za preukázanie znalosti, 

- výcvik/kurz manažéra kvality, ktorý zahŕňa: úvod do koncepcie systému kvality, 

manažérstvo kvality, koncepcia zabezpečovania kvality, príručku kvality, spôsoby 

vykonávania auditu, hlásenie a zaznamenávanie a spôsob, ako bude fungovať systém 

kvality v spoločnosti. Napr.: kurz externého a interného audítora systémov 

manažérstva, systém kvality a iné, 

- úplná znalosť príručky organizácie údržby a nadväzujúcich príručiek (napr. príručka 

kvality). Napr.: interné školenie z príručky organizácie údržby a iné, akceptovateľné 

leteckým úradom, 

- znalosť noriem a postupov údržby, 

- praktickú skúsenosť a odbornú znalosť pri uplatňovaní noriem bezpečnosti v letectve 

a postupy bezpečnosti práce v údržbe napr.: Bezpečnosť ochrany v civilnom letectve, 

BOZP, a iné, akceptovateľné leteckým úradom. 

 

Pred schválením manažéra kvality leteckým úradom musí absolvovať pohovor 

so zodpovednými pracovníkmi leteckého úradu, pri ktorom preukáže základné znalosti 

príslušného predpisu a znalosti príslušných kvalifikácii. Žiadosť na schválenie manažéra 

kvality musí byť predložená na EASA formulári 4, ku ktorému musia byť priložené príslušné 
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podporné materiály, na základe ktorých letecký úrad dodatočne posúdi spôsobilosť príslušnej 

osoby (kópia diplomu, typového certifikátu, príslušného školenia, interné školenia a iné). 

Manažér kvality v organizácii schválenej podľa Časti M, Podčasti F Nariadenia 2042/2003 je 

potrebný v prípade, ak je v organizácii zavedený systém kvality.  

V prípade vnútropodnikovej kontroly, zodpovedá za kvalitu zodpovedný vedúci, ktorý 

môže preniesť zodpovednosť za program kontroly organizácie na inú osobu podľa M.A.606 

(b) Nariadenia 2042/2003. Hodnotiace osoby, ktoré sú využívané organizáciou musia mať  

dokonalé znalosti príručky organizácie údržby, preškolenie v postupoch / technikách, ktoré 

môžu byť použité pri kontrolách organizácie, ako sú predpisy, vykonávanie auditov, techniky 

pohovoru, princípy hodnotenia a techniky systému rozboru. Osoba zodpovedná za systém 

vnútropodnikovej kontroly musí spĺňať požiadavky definované ako na manažéra kvality. 

 

Vedúci dielní (Workshop manager) a vedúci údržby lietadiel (Aircraft maitenance 

manager) 

Hore uvedení vedúci musia spĺňať nasledujúce minimálne kritéria: 

 

- znalosť príslušného (príslušných) typu (typov) lietadla (lietadiel) alebo lietadlových 

celkov, na ktorých je vykonávaná údržba. Napr.: typový certifikát PA-34 alebo 

oboznámene s typom PA-34 (konkrétny (e) typ (y) uvedený v oprávnení organizácie 

na údržbu podľa Časti M, Podčasti F Nariadenia 2042/2003), 

- úplná znalosť Časti M a všetkých súvisiacich predpisov, požiadaviek alebo postupov. 

Absolvovanie školenia z Časti M Nariadenia 2042/2003 v oprávnenej organizácii 

a doloženie kópie certifikátu zo školenia bude považované za preukázanie znalosti, 

- úplná znalosť príručky organizácie údržby a nadväzujúcich príručiek (napr. príručka 

kvality). Napr.: interné školenie z príručky organizácie údržby a iné, 

- znalosť noriem a postupov údržby, Napr.: interné školenie z príslušného typu lietadla, 

- praktické skúsenosti a odbornú znalosť v uplatňovaní noriem  bezpečnosti v letectve 

a postupy bezpečnosti práce v údržbe, 

- päťročnú prax v letectve, z ktorých by aspoň tri roky mali byť praktické skúsenosti 

v údržbe. 

 

Pred schválením nominovaných osôb leteckým úradom, musia absolvovať pohovor 

so zodpovednými pracovníkmi leteckého úradu, pri ktorom preukážu základné znalosti 

príslušného predpisu a znalosti z požadovaných školení a kvalifikácií. Žiadosť na schválenie 
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nominovaných osôb musí byť predložená na EASA formulári 4, ku ktorému musia byť 

priložené príslušné podporné materiály, na základe ktorých letecký úrad dodatočne posúdi 

spôsobilosť príslušnej osoby (kópia diplomu, typového certifikátu, príslušného školenia, 

interné školenia, a iné). 

 

 


