
 

  

 

 

 

 

 

 

DÚ/F126-B/v1/1-1 

 

OBOZNÁMENIE S KÓDMI OBMEDZENÍ ZDRAVOTNEJ 

SPÔSOBILOSTI I. A II.TRIEDY A LAPL PODĽA AMC1 MED.B.001 

P. č. KÓD OBMEDZENIE 

1 TML Obmedzenie doby platnosti osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 

2 VDL Korekcia chybného videnia na diaľku 

3 VML Korekcie chybného videnia na diaľku, na stredné vzdialenosti a na krátke vzdialenosti 

4 VNL Korekcia chybného videnia na krátke vzdialenosti 

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 druhého pilota 

10 OPL Platí len bez pasažierov( len pre osvedčenie súkromných pilotov (PPL) a (LAPL) 

11 SSL Zvláštne obmedzenia podľa bližších údajov 

12 OAL Obmedzenie na predvedený typ lietadla 

13 AHL Plat len so schválenými ručnými ovládaniami 

14 SIC Špeciálne pravidelné lekárske vyšetrenia –obráťte sa na úrad, ktorý osvedčenia vydáva 

15 RXO Očné vyšetrenia u špecialistu 

ZADANIE OBMEDZENÍ: 

   (1) obmedzenie 1 až 4 môžu udeliť AME alebo AeMC 

   (2) obmedzenia 5 – 15 by mali byť udelené len: 

        (i)   pre OZS I. triedy Dopravným úradom, ktorý osvedčenia vydáva 

        (ii)  pre OZS II. triedy udelené AME alebo AeMC  po konzultácii s Dopravným 

 úradom, ktorý osvedčenia vydáva 

        (iii) pre OZS LAPL udelené AME, alebo AeMC  

AMC1 MED.A.020 Zníženie zdravotnej spôsobilosti 

Pri akejkoľvek pochybnosti o znížení svojej spôsobilosti k lietaniu, užívaniu lieku alebo 

liečbe (hospitalizácia nad 12 hodín, chirurgický zákrok, tehotenstvo): 

(a) držitelia osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1 .  t r iedy a l ebo  2 .  triedy by sa mali 

poradiť s AeMC alebo povereným leteckým lekárom (AME); 

(b) držitelia osvedčení zdravotnej spôsobilosti LAPL by sa mali poradiť s  AeMC, AME 

alebo so svojim všeobecným praktickým  lekárom (GMP), ktorý držiteľovi vydali 

osvedčenie zdravotnej spôsobilosti; 

(c) pozastavenie platnosti osvedčenia: držitelia osvedčenia zdravotnej spôsobilosti by sa 

mali poradiť v  AeMC alebo AME, pokiaľ trpia akoukoľvek chorobou, ktorá spôsobuje 

neschopnosť vykonávať prácu člena letovej posádky po dobu najmenej  

21 dní. 

 Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/-a oboznámený/-á s kódmi obmedzení 

zdravotnej spôsobilosti. 

 

                                            

    

Dátum  Meno a priezvisko žiadateľa/-ky  Podpis  

        


