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Zmena textu 5  1. december 2006 

IEM FCL 3.095 (c) (1) 
LOGO 

Žiados ť o letecko-lekárske vyšetrenie na posúdenie zdravot nej spôsobilosti 
Slovenská republika - Slovak republic 

Vyplňte všetky údaje veľkými tlačenými písmenami - bližšie inštrukcie sú na zadnej strane.             Dôverné - Len na lekárske účely. 

(1) Členský štát JAA:       (2) Žiadam o vydanie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti triedy 1.  2.  iné  

(3) Priezvisko:       (4) Predchádzajúce priezvisko/-á:      (12) Vyšetrenie: Vstupné   
Pravidelné: Obnovenie      Predĺženie  

(5) Krstné meno:       (6) Dátum narodenia:  

      

(7) Pohlavie 
Muž     

Žena    

(13) Referenčné číslo:       

(8) Miesto a štát narodenia:       (9) Štátna príslušnosť:       (14) Typ požadovaného preukazu 
spôsobilosti:       

(15) Zamestnanie (hlavné):       

(16) Zamestnávateľ:       

(10) Trvalé bydlisko:       

Štát:       

Telefónne číslo:       
Číslo mobilu:       

e-mail:       

(11) Adresa (prechodné bydlisko, ak je 
odlišné):       

Štát:       

Telefónne číslo:       
(17) Posledné letecko-lekárske vyšetrenie 

Dátum:       
Miesto:       

(18) Držiteľ preukazu spôsobilosti (typ):       

Číslo preukazu spôsobilosti:       

Štát vydania:       

(19) Lekárske obmedzenie/odchýlky/výnimky 
v preukaze spôsobilosti/osvedčení zdravotnej 
spôsobilosti: 
Nie   Áno   Aké:      

(21) celkový počet nalietaných hodín:       

(22) Nálet hodín od posledného vyšetrenia: 
      

(20) Bolo Vám niekedy zamietnuté, pozastavené alebo zrušené vydanie osvedčenia zdravotnej 
spôsobilosti? 
Nie   Áno   Dátum:       Štát:       Podrobnosti:       

(23) Súčasný typ lietadla:       

(25) O aký druh lietania žiadate:       (24) Mali ste od posledného vyšetrenia nejakú leteckú nehodu alebo incident? 

Nie   Áno   Dátum:       Miesto:       Podrobnosti:       (26) V súčasnosti lietam v posádke 
Sám:   Viacpilotná posádka:  

(27) Pijete alkohol?  

Nie   Áno            

(29) Fajčíte (fajčili ste)?    Nie, nikdy        Nie, dátum ukončenia:      

Áno   Druh cigariet a denný počet:      

(28) Užívate v súčasnosti lieky? 

Nie   Áno   Druh lieku, dávkovanie, odkedy a prečo: 
      

 
Všeobecné a zdravotné údaje týkajúce sa Vašej minul osti: Máte alebo ste mali niekedy nejaké z nasledujúcich ochorení? Ozna čte krížikom (x) polí čko. 

Poznámka: Pri vyšetrení na predĺženie platnosti preukazu na rovnakom mieste konania ako naposledy, označte iba políčka týkajúce sa nejakých medicínskych/chirurgických/očných alebo 
iných udalostí alebo zmien od posledného vyšetrenia. V prípade „žiadnych zmien“, uveďte toto v „Poznámkach“. 
 Áno Nie Áno Nie Áno Nie    Áno  Nie 
101 Očné ťažkosti/operácie   112 Choroby nosa, hrdla, reči   123 Malária, či iná tropická choroba 

113 Poranenie hlavy, otras mozgu   124 Pozitívny HIV test 
Rodinný výskyt:      

102 Nosenie okuliarov/ kontaktných 
šošoviek v minulosti 

  
114 Časté/silné bolesti hlavy   125 Pohlavné choroby 170 Srdcové choroby   

115 Závraty, chvíľkové mdloby   126 Pobyt v nemocnici 171 Vysoký krvný tlak   
103 Zmena sily okuliarov/šošoviek od 
posledného lek. vyšetrenia 

  
116 Akékoľvek bezvedomie   127 Iné ochorenie alebo poranenie 172 Vysoká hladina chole-

sterolu 
  

104 Alergia alebo senná nádcha   173 Epilepsia   

105 Astma, pľúcne ochorenia   
117 Neurologické poruchy, porážka, 
epilepsia, kŕče, ochrnutie a pod.   

128 Návšteva praktického lekára od 
posledného vyšetrenia 174 Psychiatrické choroby   

106 Srdcové, cievne ťažkosti     129 Zamietnutie životného  175 Cukrovka   

107 Vysoký alebo nízky krvný tlak   

118 Akékoľvek psychické/psychiatri-
cké poruchy 

  130 Zamietnutie preukazu spôsobi-
losti 

176 Tuberkulóza   

108 Obličkové kamene/krv v moči   119 Stále užívanie alkoholu/drog   177 Alergia/astma/ekzém   

109 Diabetes, hormonálne poruchy   120 Pokus o samovraždu   
 

178 Vrodené poruchy   

179 Glaukóm   

Iba ženy:       
110 Žalúdočné, pečeňové, alebo črevné 
ťažkosti 

  121 Morská choroba s liečbou   132 Lekárske zamietnutie vojenskej 
služby 

111 Nahluchlosť, ušné ťažkosti   

150 Gynekologické problé-
my, problémy s menštruá-
ciou 

  

   

122 Anémia/kosákovité krvinky, iné 
krvné ochorenia   

133 Odškodnenie za úraz alebo ocho-
renie invalidný dôchodok 

151 Ste tehotná?   

(30) Poznámky:  Ak oproti minulosti nie sú zmeny, sta čí napísa ť: Bez zmien oproti poslednému vyšetreniu.  

 

(31) Vyhlásenie: Týmto vyhlasujem, že som starostli vo zvážil(a) vyššie uvedené tvrdenia a zodpovedal(a ) som ich úplne a správne pod ľa svojho najlepšieho vedomia, nevyne-
chal(a) som žiadnu dôležitú informáciu a ani som ta kúto informáciu nezatajil(a). Som si vedomý (vedomá ), že v prípade klamných údajov v tomto formulári a lebo v prípade zataje-
nia dôležitej skuto čnosti týkajúcej sa môjho zdravotného stavu mi letec ký úrad môže zamietnu ť vydanie osved čenia zdravotnej spôsobilosti alebo odobra ť mi už vydané 
osved čenie bez toho aby tým boli ovplyvnené iné skuto čnosti vyplývajúce zo zákona. 
SÚHLAS S POSKYTNUTÍM INFORMÁCIÍ O MOJOM ZDRAVOTNOM STAVE: Súhlasím s poskytnutím všetkých informácií uvedených v tomto formulári ako aj v prílohách letecko-lekárskej 
sekcii leteckého úradu a ak je to potrebné aj letecko-lekárskej sekcii leteckého úradu iného štátu, Súhlasím s tým, aby sa tieto dokumenty a iné elektronicky uskladnené údaje použili na 
posúdenie môjho zdravotného stavu a zostali vo vlastníctve leteckého úradu s podmienkou, že ja alebo môj praktický lekár môže do nich nahliadať podľa platných zákonov, a že tieto zdravotné 
údaje budú navždy zabezpečené ako dôverné. 

--------------------------------------- ------------------------------------------------ -------------------------------------------- 
       Dátum:                                                        Podpis  žiadate ľa:                                                                   Podpis AME (svedka):  
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IEM FCL 3.095 (c) (2) 
INŠTRUKCIE NA VYPLNENIE FORMULÁRA ŽIADOSTI 

ZA ÚČELOM POSÚDENIA ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI  
Tento formulár žiadosti o vyšetrenie ako aj všetky k nemu prislúchajúce formuláre lekárskych nálezov sú v súlade s inštrukciami ICAO a budú 
poskytnuté [letecko-lekárskej sekcii]. Údaje budú použité len na medicínske účely a inak budú trvalo považované za dôverné. 

Žiadateľ musí osobne a úplne vyplniť guľôčkovým večným perom všetky otázky (rubriky) formulára. Pri písaní musia byť použité tlačené veľké 
písmená, písmo musí byť čitateľné. Je potrebné na pero dostatočne tlačiť, aby boli čitateľné aj kópie. Ak je na odpoveď potrebné viac miesta ako je 
k dispozícii, použite na úplné uvedenie informácie čistý list papiera, ktorý musí byť tiež podpísaný a opatrený dátumom. Nasledujúce inštrukcie sú 
očíslované a podľa tohoto čísla priradené príslušným rubrikám formulára žiadosti. 

POZNÁMKA: Neúplne vyplnený alebo nečitateľný formulár nebude akceptovaný. Uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, či 
vynechanie dôležitých informácií, môže mať za následok trestné stíhanie, zamietnutie žiadosti a/alebo odobratie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti. 

1. Členský štát JAA: 
Meno štátu, v ktorom bude žiadosť podaná na letecký úrad. 

17. Posledné letecko-lekárske vyšetrenie: 
Uveďte dátum (deň, mesiac, rok) a miesto (mesto, štát). 
Žiadatelia o vstupné vyšetrenie napíšu „Žiadne“. 

2. Trieda osved čenia zdravotnej spôsobilosti: 
Vyplňte krížikom (X) príslušné políčko. 
1. trieda:  Profesionálny pilot 
2. trieda:  Súkromný pilot 
Iné:   Všetky ostatné prípady, napr. ATC, palubní sprievodcovia. 

18. Typ preukazu spôsobilosti: 
Uveďte typ preukazu spôsobilosti, ktorý vlastníte, ako je uvedené aj v bode 
14. Uveďte číslo preukazu spôsobilosti a štát, v ktorom bol preukaz vydaný. 
Ak nie ste držiteľom preukazu spôsobilosti, napíšte „Žiadny“. 

3. Priezvisko 
Uveďte priezvisko/rodné meno. 

19. Lekárske obmedzenia [ ] v preukaze spôsobilosti /osved čení zdra-
votnej spôsobilosti: 
Zaškrtnite (x) príslušné políčko a uveďte príčinu obmedzenia vo vašom 
preukaze spôsobilosti/osvedčení zdravotnej spôsobilosti, napr. vízus, fareb-
né videnie, len s bezpečnostným pilotom atď. 

4. Predchádzajúce priezvisko/-á: 
Ak sa Vaše priezvisko z nejakej príčiny zmenilo, uveďte 
predchádzajúce priezvisko/-á. 

20. Zamietnutie alebo zrušenie zdravotného osved čenia: 
Zaškrtnite „Áno“, ak Vám niekedy v minulosti bolo osvedčenie 
zamietnuté alebo zrušené, aj keď sa tak stalo iba dočasne. Ak zaškrtnete 
„Áno“, uveďte dátum a štát, kde sa tak stalo. 

5. Krstné meno/-á: 
Uveďte prvé a druhé meno (maximálne tri). 

21. Celkový po čet nalietaných hodín: 
Uveďte váš celkový nálet hodín. 

6. Dátum narodenia: 
Uveďte v poradí deň (DD), mesiac (MM), rok (RRRR), číslami, napr. 
22-08-1950. 

22. Nálet hodín od posledného vyšetrenia: 
Uveďte počet nalietaných hodín od posledného letecko-lekárskeho 
vyšetrenia. 

7. Pohlavie: 
Zaškrtnite (x) príslušné políčko. 

23. Súčasný typ lietadla: 
Uveďte názov lietadla, na ktorom najčastejšie lietate, napr. Boeing 737, 
Cessna 150, atď. 

8. Miesto narodenia: 

Uveďte mesto a štát, kde ste sa narodili. 
24. Letecká nehoda alebo incident: 
Ak zaškrtnete (x) políčko Áno, uveďte dátum (DD/MM/RRRR) a štát, kde 
došlo k nehode/incidentu. 

9. Štátna príslušnos ť: 
Uveďte štát, ktorého ste občanom. 

25. Typ zamýš ľaného lietania: 
Uveďte napr. dopravné, charterové, [jednopilotná prevádzka v obchodnej le-
teckej doprave cestujúcich,] poľnohospodárske, pre vlastné potešenie a pod. 

10. Trvalé bydlisko: 
Uveďte svoju trvalú poštovú adresu a štát. Napíšte aj poštový kód 
mesta, telefónny kód štátu a úplné telefónne číslo. 

26. Súčasná letecká činnos ť: 
Zaškrtnite (x) vhodné políčko, podľa toho, či lietate sólo alebo nie. 

11. Adresa (ak je odlišná) 
Ak je Vaša súčasná adresa odlišná od trvalého bydliska, uveďte ju, 
včítane poštového kódu mesta a úplného telefónneho čísla. Ak nie, 
napíšte „ROVNAKÁ“. 

27. [Pijete alkohol?  
Zaškrtnite (x) správne políčko. Ak áno, uveďte týždennú spotrebu alkoholu, 
napr. 2 l piva.] 

12. Druh požadovaného vyšetrenia: 
Zaškrtnite (x) správne políčko. 

28. V súčasnosti užívané lieky:   
Ak „Áno“, napíšte podrobnosti - meno, dávkovanie …, včítane liekov, ktoré 
nie sú na predpis. 

13. Referenčné číslo: 
Referenčné číslo pridelené národným leteckým úradom. 
Žiadatelia o vstupné vyšetrenie napíšu „Žiadne“. 

29. [Fajčíte? 
Zaškrtnite (x) správne políčko. Súčastný fajčiar uvedie typ (cigarety, cigary, 
fajka) a množstvo (napr. 2 cigary denne, fajka - 35 g týždenne).] 

14. Typ požadovaného preukazu spôsobilosti: 
Uveďte typ preukazu spôsobilosti, o ktorý žiadate podľa nasledovného: 

Dopravný pilot letúnov [ ]  
Obchodný pilot/Prístrojová kvalifikácia [ ]  
[Obchodný pilot] 
Súkromný pilot/Prístrojová kvalifikácia [ ]  
[Súkromný pilot] 
[A uveďte, či ide o] Letún/vrtuľník/oboje 
Iné - špecifikujte. 
15. Zamestnanie: 
Uveďte svoje hlavné zamestnanie. 

Všeobecné a zdravotné údaje týkajúce sa Vašej minul osti: 
Všetky položky 101 až [179] musia mať zaškrtnutú odpoveď „Áno“ alebo 
„Nie“. Ak kedykoľvek v minulosti došlo k výskytu príhody, zaškrtnite „Áno“. 
Okolnosti a dátum uveďte v rubrike 30. Poznámky. Odpovede na všetky 
otázky majú zmysel, aj keď to nemusí byť zrejmé. Rubriky [170 - 179] sa 
vzťahujú k rodine, rubriky [150 - 151] sú iba pre ženy. Ak bola odpoveď 
uvedená pri predchádzajúcom vyšetrení a nedošlo k žiadnej zmene, napíšte 
„Ako minule, bez zmeny“ Je však potrebné zaškrtnúť „Áno“. Neuvádzajte 
krátkodobé choroby ako napr. chrípka, prechladenie. 

16. Zamestnávate ľ: 
Ak je vaším zamestnaním lietanie, uveďte firmu zamestnávateľa, ak 
ste samostatne zárobkovo činný, napíšte „ja sám“. 

31. Vyhlásenie a súhlas s poskytnutím informácií: 
Nepodpisujte sa a neuvádzajte dátum, ak nie je prítomný AME ako svedok, 
ktorý sa na formulár podpíše zároveň s Vami. 

ŽIADATEĽ MÁ PRÁVO ODMIETNUŤ VYKONANIE KTORÉHOKOĽVEK TESTU A POŽIADAŤ O VYJADRENIE LETECKÝ ÚRAD (AMS). MÁ TO 
VŠAK ZA NÁSLEDOK DOČASNÉ ZAMIETNUTIE VYDANIA OSVEDČENIA ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA 

[ZT 5, 01.12.06]
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IEM FCL 3.095 (c) (3) 

POKYNY NA LETECKO-LEKÁRSKE VYŠETRENIE VYKONANÉ AME 

Pred začiatkom vyšetrenia skontrolujte preukaz spôsobilosti  a posledné osved čenie zdravotnej spôsobilosti. 
Preukaz spôsobilosti je potrebné skontrolovať na overenie identity žiadateľa. Ak žiadateľ nemá pri sebe svoj preukaz 
spôsobilosti alebo posledné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti, musíte sa spojiť s leteckým úradom (letecko-
lekárskou sekciou) a skontrolovať posledné údaje a odporučenia. Ak ide o vstupné vyšetrenie musíte skontrolovať 
jeho/jej identitu iným spoľahlivým spôsobom. 

Posledné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti je potrebné skontrolovať, aby sa zistili prípadné obmedzenia zdravotnej 
spôsobilosti. Obmedzenie Špeciálne pokyny - kontaktujte AMS požaduje od Vás, aby ste sa spojili s príslušnou AMS 
a zistili o aké pokyny ide, môže ísť napríklad o požiadavku, aby bol žiadateľ vyšetrený na určitom mieste alebo 
v určitom letecko-lekárskom centre. [Ak pilot nespĺňa limity JAR-FCL 3, Sekcie 1, článkov B a C, ale bol po odvolaní 
sa osvedčený na AMS, obmedzenie „REV - osvedčenie zdravotnej spôsobilosti vydané po odvolaní sa, môžu byť 
uplatnené špeciálne inštrukcie, možnosť kontaktovať AMS“ znamená, že sa môžu uplatňovať špeciálne pokyny. 
Každý AME si toho musí byť vedomý, a v prípade nutnosti, musí kontaktovať AMS kvôli získaniu podrobnejších 
informácií. Držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti by mal predložiť AME písomnú správu z AMS o odvolacom 
procese, aby sa urýchlilo spracovanie (Referencie JAR-FCL 3.125).] 

Potom skontrolujte posledné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti a zistite, ktoré vyšetrenia je potrebné aktuálne 
vykonať, napr. EKG. 

Vydajte žiadateľovi Žiadosť o letecko-lekárske vyšetrenie a pokyny na jej vyplnenie. Požiadajte žiadateľa o vyplnenie 
formulára, ale nie o jeho podpísanie - až pokiaľ na to nebude vyzvaný. Mali by ste byť so žiadateľom, aby ste mu 
podali ďalšie informácie a vysvetlili mu význam jednotlivých položiek ako aj upresnili otázky týkajúce sa anamnézy. 
Ak ste spokojný s úplne a zrozumiteľne vyplneným formulárom, požiadajte žiadateľa, aby ho podpísal, napísal dátum 
a potom sa podpíšte ako svedok. Ak žiadateľ odmietne úplne vyplniť formulár alebo odmietne podpísať deklaráciu 
o umožnení poskytnúť zdravotné informácie, musíte ho informovať, že mu nemôžete vydať osvedčenie zdravotnej 
spôsobilosti bez ohľadu na výsledky jeho klinického vyšetrenia; tiež informovať o tom, že ste povinný postúpiť 
kompletnú dokumentáciu príslušnej letecko-lekárskej sekcii na jej rozhodnutie. Táto AMS pravdepodobne usúdi, že 
žiadosť o vydanie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti nie je úplná a teda nemôže byť prijatá na posúdenie. 

Urobte lekárske vyšetrenie a vyplňte podľa inštrukcií Správu o lekárskom vyšetrení. Skontrolujte, ktoré testy sa majú 
vykonať a označte všetky, ktoré sa vykonali. Ak bolo urobené rozšírené lekárske vyšetrenie, potvrďte túto skutočnosť 
a priložte lekárske správy o ORL a očnom vyšetrení. 

Skontrolujte všetky formuláre, či sú správne vyplnené a či sú v nich uvedené všetky nálezy. Ak ste dospeli 
k presvedčeniu, že žiadateľ spĺňa požadované štandardy JAA, vydajte mu nové osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 
príslušnej triedy. Pri potvrdzovaní osvedčenia skontrolujte, či sú vyplnené všetky požadované informácie a najmä, či 
sú zapísané všetky obmedzenia, doplnkové podmienky, odchýlky, ako aj to, či sú im zodpovedajúce kódy zapísané 
na strane 4. Podľa úsudku vyšetrujúceho AME sa môže doplniť aj dátum požadovaného kontrolného vyšetrenia alebo 
vykonania určitých testov. Potom osvedčenie podpíšte a dajte ho podpísať aj žiadateľovi.  

Ak neboli všetky požadované kritériá JAA jednoznačne splnené alebo o spôsobilosti žiadateľa existujú určité 
pochybnosti, postúpte rozhodnutie na AMS alebo zamietnite vydať osvedčenie. [ ] On/ona musia byť informovaní 
o svojom práve odvolať sa na AMS a musí im byť vysvetlený dôvod zamietnutia žiadosti o vydanie osvedčenia 
zdravotnej spôsobilosti. 

Všetky tlačivá je potrebné vyplniť čo najskôr, najneskôr však do 5 dní. Zašlite ich vášmu národnému AMS (alebo 
poverenému AMS, ak ste AME pracujúci v štáte, ktorý nie je členom JAA). Ak došlo k zamietnutiu vydania 
osvedčenia zdravotnej spôsobilosti alebo bolo rozhodnutie postúpené na AMS, je potrebné dokumentáciu odoslať 
okamžite poštou a ak je to možné aj faxom. 

[ZT 5, 01.12.06] 

 


