
Poverený lekár (AME)  

Poverený lekár (angl. ekvivalent Aeromedical Examiner, ďalej len „AME“) je lekár s odbornou 

spôsobilosťou na výkon certifikovaných pracovných činností letecké lekárstvo, ktorý získal od 

Dopravného úradu oprávnenie posudzovať zdravotnú spôsobilosť členov leteckého personálu (pilotov, 

riadiacich letovej prevádzky, palubných sprievodcov), vrátane vydávania dokladu o zdravotnej 

spôsobilosti.    

  

Oprávnenia AME  

Lekár môže získať 2 typy oprávnení.  

• 1. typ AME je oprávnený hodnotiť zdravotnú spôsobilosť na:  

 predĺženie a obnovu osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1., 2., 3. triedy,  LAPL 

a správy palubného sprievodcu;     

 získanie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy a LAPL a správy 

palubného sprievodcu;     

• 2. typ AME je oprávnený hodnotiť zdravotnú spôsobilosť na získanie, predĺženie a obnovu 

osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy a LAPL a správy palubného sprievodcu.   

  

Základné požiadavky na AME  

• poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle platnej legislatívy SR;  

• absolvovať základný vzdelávací kurz v oblasti leteckého lekárstva;  

• preukázať vhodné priestory;  

• preukázať zdravotno-technické vybavenie pre výkon lekárskeho vyšetrenia;  

• príručka s postupmi na výkon osvedčovania zdravotnej spôsobilosti;  

• postupy a podmienky na zaručenie zachovania dôvernosti medicínskych údajov. 

 

Požiadavky na získanie osvedčenia AME v predpisoch  

Požiadavky na odbornú spôsobilosť povereného lekára (AME) sú určené v nasledujúcich predpisoch:  

• nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011, časť MED – pre hodnotenie zdravotnej spôsobilosti  

1. a 2. triedy a LAPL pilotov a palubných sprievodcov;  

• nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/340, časť ATCO.MED – pre hodnotenie zdravotnej spôsobilosti 

3. triedy;  

• zákon č. 143/1998 Z.z. letecký zákon, § 19, ods. 6;  

• zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov;  

• zákon č. 576/2004 Z. z. z 21. októbra 2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

• postup Dopravného úradu na osvedčovanie AeMC. 

  

Postup Dopravného úradu na osvedčovanie AME.  

Žiadosť o informáciu môžete zaslať na personal@nsat.sk  

formulár žiadosti o AME F151-B 


