
 

 

PREUKAZ SPÔSOBILOSTI A ZDRAVOTNÁ SPÔSOBILOSŤ 

MED.A.030 

 

1. Žiadatelia a držitelia preukazu spôsobilosti PPL(A/H) musia byť držiteľmi 

osvedčenia zdravotnej spôsobilosti minimálne 2. triedy. [MED.A.030 (c)] 

2. Žiadatelia a držitelia preukazu spôsobilosti CPL(A/H), ATPL (A/H), MPL  musia 

byť držiteľmi osvedčenia zdravotnej spôsobilosti minimálne 1. triedy. [MED.A.030 (f)] 

3. Ak je súčasťou  preukazu spôsobilosti PPL alebo LAPL kvalifikačná kategória na 

lietanie v noci, držiteľ licencie musí správne rozpoznávať farby. [MED.A.030 (e)] 

4. Ak je súčasťou preukazu spôsobilosti PPL prístrojová kvalifikačná kategória, držiteľ 

preukazu spôsobilosti musí absolvovať vyšetrenie audiometriou čistými tónmi 

v súlade s periodicitou a normou vyžadovanou pre držiteľov osvedčení zdravotnej 

spôsobilosti 1. triedy. [MED.A.030 (g)] 

 

UPOZORNENIE.  

1. V prípade, že zdravotná spôsobilosť nezodpovedá požiadavkám preukazu 

spôsobilosti, držiteľ tohto preukazu spôsobilosti ho nemôže využívať. 

2. V prípade, že zdravotná spôsobilosť nezodpovedá požiadavkám na kvalifikačnú 

kategóriu, certifikát alebo osvedčenie, držiteľ tejto  kvalifikačnej kategórie, 

certifikátu alebo osvedčenia ho nemôže využívať. 

3. Držitelia preukazov spôsobilosti, ktorých osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 

nezodpovedá príslušnému preukazu spôsobilosti, kvalifikačnej kategórii, certifikátu 

alebo osvedčenia a preukaz spôsobilosti im vydal Dopravný úrad, kontaktujte odbor 

licencovania leteckého personálu. 

 
  



 MED.A.020 Zníženie zdravotnej spôsobilosti  

 

a) Držitelia preukazu spôsobilosti nesmú uplatňovať oprávnenia svojho preukazu 

spôsobilosti a súvisiacich kvalifikácií alebo oprávnení, keď:  

1. sú si vedomí akéhokoľvek zníženia svojej zdravotnej spôsobilosti, ktoré by im 

mohlo znemožniť bezpečné uplatňovanie týchto oprávnení;  

2. berú alebo užívajú akékoľvek lieky na predpis alebo lieky, ktoré nie sú viazané 

na lekársky predpis, ktoré môžu mať negatívny vplyv na bezpečné vykonávanie 

oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti, alebo  

3. podstupujú akúkoľvek medikamentóznu, chirurgickú, alebo inú liečbu, ktorá 

môže ovplyvniť bezpečnosť letu.  

 

b) Držitelia preukazu spôsobilosti okrem toho bez zbytočného odkladu vyhľadajú letecko-

lekársku radu, keď:  

1. podstúpili chirurgickú operáciu alebo invazívny zákrok; 

2. začali pravidelne užívať akékoľvek lieky;  

3. utrpeli akékoľvek vážnejšie fyzické zranenie, ktoré spôsobuje ich neschopnosť 

pracovať ako člen letovej posádky; 

4. trpia akoukoľvek vážnou chorobou, ktorá spôsobuje ich neschopnosť pracovať 

ako člen letovej posádky; 

5. sú držiteľky tehotné;  

6. boli prijatí do nemocnice alebo na lekársku kliniku, alebo  

7. prvýkrát potrebujú dioptrické okuliare.  

 

 

 

OSVEDČENIA ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI - ĎALŠIE INFORMÁCIE 

 

1. Držiteľ preukazu spôsobilosti nesmie byť súčasne držiteľom viac než jedného 

osvedčenia zdravotnej spôsobilosti vydaného podľa tejto časti MED. [MED.A.030 (h)] 

2. Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti je potrebné až k 1. samostatnému letu (sólo) žiaka. 
[FCL.015/AMC1 FCL.210.A(a), MED.A.030 (a)] 

 

 


