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1  SKRATKY A POUŽITÉ POJMY 
 
1.1 Skratky 
 

Skratka Význam v slovenskom jazyku 
AME Poverený lekár 
AeMC Poverené zdravotnícke zariadenia 
AMC Prijateľné prostriedky preukázania zhody 
GM Poradenský materiál 

 
1.2 Použité pojmy 
 
Poznámka.- Použité pojmy v tomto postupe sú v súlade s pojmami uvedenými v nariadení Komisie (EÚ) č. 

1178/2011. 
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2  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
2.1 Účel 
 
2.1.1 Dopravný úrad týmto stanovuje požiadavky na materiálno-technické vybavenie ambulancie 

AME, ktoré vychádzajú z požiadaviek nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, časť MED a 
výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 
2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické 
vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. 

2.1.2 Dopravný úrad týmto stanovuje požiadavky na materiálno-technické vybavenie ambulancie 
AeMC, ktoré vychádzajú z požiadaviek nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011, časť ORA, 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340, časť ATCO.MED a časť ATCO.OR a a výnosu 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o 
minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie 
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.  
 

 
2.2 Súvisiaca legislatíva 
 
2.2.1 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú technické 

požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného ltectva podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení, časť MED, 
časť ORA (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) č.1178/2011“) a jeho príslušných AMC 
a GM. 

2.2.2 Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL. z 10. septembra 
2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické 
vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) 
v platnom znení (ďalej iba "výnos"). 

2.2.3 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické 
požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej 
prevádzky podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa 
mení vykonávacie nariadenie Komisie EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) 
č. 805/2011ä 
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3 POŽIADAVKY NA MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE 
AMBULANCIE AME 

 
 
3.1 Požiadavky na prevádzkové priestory a materiálno-technické vybavenie ambulancií AME 

osvedčených pre osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti 2. triedy. 
 
3.1.1 Základné prevádzkové priestory a materiálno-technické vybavenie ambulancií povereného 

lekára (AME) musia spĺňať požiadavky na zdravotnícke zariadenie všeobecnej ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uvedené vo výnose: 

a) v spoločných ustanoveniach,  

b) v oddiele 1body 1a,c,d,e, f, g  a 2. a, b, c, d, e, f, g, i, k, l, m, o, q, r, v, z, y.  
   
3.1.2 Na vykonanie letecko-lekárskych vyšetrení a/alebo hodnotení podľa nariadenia Komisie (EÚ) 

č.  1178/2011, časť MED je požadované aj nasledujúce prístrojové vybavenie:  

a) nástroje na ušno-nosovo-krčné vyšetrenie: 

- (otoskop alebo čelový reflektor so spekulami ( sadou ušných a nosových zrkadiel),  

b)  nástroje a pomôcky na očné vyšetrenie: 
� optotypy na vyšetrenie zraku do diaľky, tabuľku na vyšetrenie zraku nablízko, 
� Ishihara tabuľky na vyšetrenie farbocitu (24 strán),  
� očná lupa, namiesto očnej lupy môže byt aj oftalmoskop, 

c) indikátorové papieriky na vyšetrenie moču chemicky. 
 
3.2 Požiadavky na prevádzkové priestory a materiálno-technické vybavenie ambulancií  AME 

osvedčených pre osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy 
 
3.2.1 AME, ktorý požaduje o rozšírenie svojho osvedčenia aj na vykonávanie letecko-lekárskych 

vyšetrení a hodnotení na účely vydávania osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, musí 
spĺňať: 

a) požiadavky na prevádzkové priestory a materiálno-technické vybavenie ambulancií  
AME uvedených v bode 3.1 a 

b) hemoglobinometer (na vyšetrenie papierikom z kvapky krvi); 

c) glukometer (vyšetrenie glykémie z kvapky krvi); 

d) audiometer (prístroj na vyšetrenie sluchu); 

e) elektrokardiograf. 
       
3.2.2  Vyšetrenia glukometrom, audiometrom a elektrokardiografom je možné zabezpečiť aj 

dodávateľským spôsobom.  

 
3.3 Kalibrácia prístrojov a zariadení 
 
3.3.1  U prístrojov a zariadení, ktoré sa používané pri letecko-lekárskych vyšetreniach, sa vyžaduje 

kalibrácia. AME vedie o kalibrácii evidenciu, t. j. dátum poslednej kalibrácie prístrojov a 
dátum platnosti kalibrácie. 
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4 POŽIADAVKY NA MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE 
AMBULANCIE AeMC 

 
 
4.1 Základné prevádzkové priestory a materiálno-technické vybavenie ambulancií poverených 

zdravotníckych zariadení (AeMC) musia spĺňať požiadavky na zdravotnícke zariadenie 
všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uvedené vo výnose: 

a) v spoločných ustanoveniach,  

b) v oddiele 1, body 1 a 2 nasledovne 
         1a, c, d, e , f, g 2 a, b, c, d, e, f, g, i, k, l, m, o, q, r,  v, z, y. 

 
4.2 Na vykonanie letecko-lekárskych vyšetrení a/alebo hodnotení podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 

 1178/2011, časť ORA je požadované aj nasledujúce prístrojové vybavenie, požadované AMC1 
ORA.AeMC.215: 

 
a) Kardiológia 

Prístrojové vybavenie na vykonávanie 
(1) 12 zvodového kľudového EKG, 
(2) záťažového EKG, 
(3) 24 hodinové sledovanie krvného tlaku a 
(4) 24 hodinové sledovanie srdcového rytmu. 

 
b) Oftalmológia 

Zariadenie na vyšetrenie 
(1) videnia do blízka, na strednú vzdialenosť a do diaľky, 
(2) vonkajšieho oka, anatómie, médií a očného pozadia, 
(3) pohyblivosti očí, 
(4) binokulárneho videnia, 
(5) farebného videnia ( anomaloskop alebo rovnocenné vybavenie), 
(6) zrakových polí, 
(7) refrakcie a  
(8) heterofórie. 

 
c) Sluch 

(1) tónový audiometer. 
 
d) Otorinolaryngológia 

Zariadenie pre klinické vyšetrenie úst a krku a  
(1) otoskopiu, 
(2) rinoskopiu, 
(3) tympanometriu, alebo rovnocenné a 
(4) klinické posúdenie vestibulárneho systému.   
 

e) Vyšetrenie pľúcnych funkcií 

(1)spirometria 
 

f) V AeMC by mali byť k dispozícii, prípadne zmluvne zaistené u  poskytovateľa služieb, 
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nasledujúce zariadenia: 

(a) zariadenie klinického laboratória a 
(b) ultrazvuk. 
 
 

4.3 Kalibrácia prístrojov a zariadení 
 
4.3.1  U prístrojov a zariadení, ktoré sa používané pri letecko-lekárskych vyšetreniach, sa vyžaduje 

kalibrácia. AeMC vedie o kalibrácii evidenciu, t. j. dátum poslednej kalibrácie prístrojov a 
dátum platnosti kalibrácie. 

 




