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UPOZORNENIE 
 
ARC môže byť vydané len v prípade, že boli všetky zistenia z overenia letovej spôsobilosti 
odstránené (t.j. všetky zistenia úrovne 1 a 2)! 
 
V prípade, že ARC vydala alebo predĺžila oprávnená CAMO organizácia je povinnosť 
organizácie poslať kópiu vydaného ARC do 10 dní  od vystavenia alebo predĺženia na úrad 
poštou. Informatívne môže organizácia poslať naskenovanú kópiu ARC na adresu 
register@nsat.sk. 
 
UPLATŇOVANIE DÁTUMOV PRI VYDÁVANÍ ARC ÚRADOM  

A) ARC vydávané Dopravným úradom (EASA Formulár 15a) v zmysle ustanovenia 
M.A.901 písm. i) 

i. Príklad vydania ARC lietadlám zapísaných v Registri lietadiel SR (prvého, alebo 
po skončení platnosti) 
Dopravný úrad vydá prvé ARC alebo ARC po skončení platnosti na základe vlastného 
overenia letovej spôsobilosti alebo na základe odporúčacej správy. Dátum platnosti 
bude jeden rok od dátumu vystavenia ARC. 

 
Ak došlo k prípadu, že skončila platnosť ARC, lietadlo nesmie v čase od skončenia platnosti ARC do 
dátumu vydania nového ARC lietať! 
 
 

ii.  Príklad vydania ARC pred skončením platnosti 
Dopravný úrad vydá ARC pred skončením platnosti ARC na základe vlastného 
overenia letovej spôsobilosti alebo na základe odporúčacej správy.  Dátum platnosti 
bude jeden rok od dátumu skončenia platnosti ARC. 
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B) ARC vydávané (EASA Formulár 15b) alebo predlžované oprávnenou organizáciou 
(EASA Formulár 15a, 15b) 

i. Príklad vydania ARC pred skončením platnosti 
CAMO vydá ARC pred skončením platnosti ARC po vykonaní pravidelného overenia 
letovej spôsobilosti a po odstránení všetkých zistení. Dátum platnosti bude jeden rok 
od dátumu skončenia platnosti ARC. 
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ii.  Príklad pred ĺženia platnosti ARC pred skončením platnosti 

CAMO predĺži platnosť ARC pre lietadlá v kontrolovanom prostredí pred skončením 
platnosti ARC po vykonaní pravidelného overenia letovej spôsobilosti a po odstránení 
všetkých zistení. Dátum platnosti bude jeden rok od dátumu skončenia platnosti ARC. 

 

iii.  Príklad pred ĺženia platnosti ARC po skončení platnosti   
CAMO predĺži ARC pre lietadlá v kontrolovanom prostredí po ukončení platnosti 
ARC po vykonaní overenia letovej spôsobilosti a po odstránení všetkých zistení.  
Dátum platnosti bude jeden rok od dátumu skončenia platnosti predchádzajúceho 
ARC. V prípade, ak lietadlu nebolo od skončenia platnosti predĺžené ARC do jedného 
roka (v pravidelnom intervale), musí CAMO vydať nové ARC (viď bod iv.)  
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iv. Príklad vydania ARC po skončení platnosti   

CAMO vydá ARC po ukončení platnosti predchádzajúceho ARC po vykonaní 
overenia letovej spôsobilosti a po odstránení všetkých zistení.  Dátum platnosti bude 
jeden rok od dátumu vydania ARC. 
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