
MC1 MED.B.001 Obmedzenia osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1., 2. triedy a 

LAPL 

 

(a) AeMC alebo AME môžu v hraničných prípadoch alebo ak existujú pochybnosti 

o spôsobilosti postúpiť rozhodnutie o spôsobilosti žiadateľa na licenčný úrad. 

(b) V prípadoch, kde možno uvažovať iba o zdravotnej spôsobilosti s obmedzením, by 

AeMC, AME alebo licenčný úrad mali zdravotný stav žiadateľa konzultovať 

s odborníkmi na letecké činnosti a v prípade potreby s ďalšími odborníkmi.  

(c) Kódy obmedzení: 

 

 Kód Obmedzenie 

1 TML obmedzenie doby platnosti osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 

2 VDL korekcia chybného zraku do diaľky 

3 VML korekcia chybného zraku do diaľky, na stredné vzdialenosti a do blízka 

4 VNL korekcia chybného zraku do blízka 

5 CCL korekcia len pomocou kontaktných šošoviek 

6 VCL platí len cez deň 

7 HAL platí len s nosením sluchových pomôcok 

8 APL platí len so schválenou protézou 

9 OCL platí len pre funkciu druhého pilota 

10 OPL platí len bez cestujúcich  (len pre osvedčenia PPL a LAPL) 

11 SSL zvláštne obmedzenie podľa upresnenia 

12 OAL obmedzené na uvedený typ lietadla 

13 AHL platí len so schválenými ručnými ovládacími prvkami 

14 SIC špeciálne pravidelné lekárske vyšetrenia - obráťte sa na licenčný úrad 

15 RXO očné vyšetrenia u špecialistu 

 

(d) Zadanie obmedzení 

(1) Obmedzenia 1 až 4 môžu ukladať AME alebo 

AeMC.  

(2) Obmedzenia 5 až 15 by mali byť uložené len: 

(i) pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy licenčným úradom; 

(ii) pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy uložené AME alebo 

AeMC po porade s licenčným úradom; 

(iii) pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti LAPL uložené AME alebo AeMC.  

(e) Zrušenie obmedzení 

(1) Pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy môžu byť všetky obmedzenia 

zrušené len licenčným úradom. 



 

(2) Pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy môžu byť obmedzenia 

odstránené licenčným úradom alebo AME č i  AeMC po porade s licenčným 

úradom. 

(3) Pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti LAPL môžu byť obmedzenia odstránené 

 AME alebo AeMC. 

 

 

 

GM1 MED.B.001   Kódy obmedzení  

 

TML   Časové obmedzenie 

Doba platnosti osvedčenia zdravotnej spôsobilosti je obmedzená na dĺžku trvania uvedenú 

na osvedčení zdravotnej spôsobilosti. Táto doba platnosti sa začína dňom lekárskeho 

vyšetrenia. Akákoľvek doba platnosti na predošlom osvedčení zdravotnej spôsobilosti 

stráca platnosť. Piloti by sa mali sami dostaviť na opätovné vyšetrenie, podľa doporučenia a 

mali by sa riadiť doporučeniami lekára.  

 

VDL   Nosiť kontaktné šošovky a mať pri sebe náhradné okuliare 

Korekcia chybného zraku do diaľky: Pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu 

spôsobilosti by pilot mal nosiť okuliare alebo kontaktné šošovky, ktoré korigujú chybný 

zrak do diaľky podľa vyšetrenia a schválenia AME. Kontaktné šošovky neschválené AME 

sa nesmú používať. Pri požívaní kontaktných šošoviek je treba mať u seba náhradné 

okuliare, schválené AME 

 

VML   Nosiť multifokálne okuliare a mať pri sebe náhradné okuliare 

Korekcia chybného zraku do diaľky, na stredné vzdialenosti a do blízka: pri vykonávaní 

oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti by pilot mal nosiť okuliare, ktoré korigujú 

chybný zrak do diaľky, na stredné vzdialenosti a do blízka podľa vyšetrenia a schválenia 

AME. Kontaktné šošovky alebo okuliare s celým rámom, keď korigujú len zrak do blízka, 

sa nesmú nosiť. 

 

VNL   Mať po ruke korekčné okuliare a mať pri sebe náhradné okuliare 

Korekcia chybného zraku do blízka: pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu 

spôsobilosti by pilot mal nosiť ľahko dostupné okuliare, ktoré korigujú chybný zrak do 

blízka podľa vyšetrenia a schválenia AME. Kontaktné šošovky alebo okuliare s celým 

rámom, keď korigujú len zrak do blízka, sa nesmú nosiť. 

 

VCL  Platné len cez deň 

Toto obmedzenie umožňuje súkromným pilotom s rôznymi stupňami nedostatkov vnímania 

farieb, vykonávať oprávnenia svojho preukazu spôsobilosti len v dennej dobe. Vzťahuje sa 

len na osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy. 

 

OML   Platné len ako druhý pilot alebo s kvalifikovaným druhým 

pilotom 



Vzťahuje sa na členov posádky, ktorí nespĺňajú zdravotné požiadavky pre jednopilotnú 

prevádzku, ale sú spôsobilí pre viacčlennú prevádzku. Vzťahuje sa len na osvedčenia 

zdravotnej spôsobilosti 1. triedy.  

 

OCL   Platné iba ako druhý pilot 

Toto obmedzenie je ďalším rozšírením obmedzenia OML a použije sa  v prípade určitých 

dobre definovaných  zdravotných dôvodoch, keď pilot je posúdený ako spôsobilý bezpečne 

vykonávať činnosť druhého pilota, ale nie ako veliaci pilot. Vzťahuje sa to len na 

osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy. 

 

OPL  Platné len bez cestujúcich 

O tomto obmedzení možno uvažovať, ak svalovo-kostrový problém alebo nejaké iné 

zdravotné postihnutie pilota môže znamenať zvýšený prvok rizika pre bezpečnosť letu, 

ktorý môže byť prijateľný pre pilota, ale ktorý je neprijateľný pre dopravu cestujúcich. 

Použiteľné iba pri osvedčeniach zdravotní spôsobilosti 2. triedy a zdravotnej spôsobilosti 

pre preukaz LAPL. 

 

OSL   Platné len s bezpečnostným pilotom a v lietadle s duálnymi ovládacími 

prvkami 

Bezpečnostný pilot je kvalifikovaný ako PIC pre triedu/ typ lietadla a má kvalifikáciu pre 

dané letové podmienky. Sedí na kontrolnom sedadle, je informovaný o type (typoch) 

prípadného zdravotného zlyhania, ktoré môže postihnúť pilota, ktorého osvedčenie 

zdravotnej spôsobilosti bolo vydané s týmto obmedzením a je pripravený behom letu 

prevziať riadenie lietadla. Použiteľné iba na osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy 

a preukaz LAPL. 

 

OAL   Obmedzené na uvedený typ lietadla 

Toto obmedzenie sa môže použiť u pilota, ktorý má končatinový defekt alebo nejaký iný 

anatomický problém, u ktorého lekárska letová skúška alebo skúška na simulátore 

preukázala, že je prijateľný, ale vyžaduje obmedzenie na špecifický typ lietadla. 

 

SIC   Zvláštne pravidelné lekárske vyšetrenie – kontaktovať licenčný 

úrad 

Toto obmedzenie vyžaduje, aby AME kontaktoval licenčný úrad pred začiatkom obnovy, 

alebo predlžením platnosti lekárskeho posudku. Spravidla pôjde o anamnestické údaje, 

ktorými sa bude AME riadiť a ktoré bude brať v úvahu pri rozhodovaní. 

 

RXO   Prehliadky oftalmológom 

špecialistom 

Prehliadky oftalmológom špecialistom sú vyžadované zo závažných dôvodov. Toto 

obmedzenie môže byť uložené  AME, ale zrušiť ho môže len licenčný úrad. 

 


