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POSTUP PRE RIADENIE ZMIEN A OZNAMOVANIE ZMIEN, 

 KTORÉ SI NEVYŽADUJÚ PREDCHÁDZAJÚCE POVOLENIE DÚ 

PROCEDURES FOR MANAGING AND NOTIFIING OF CHANGES  

NOT REQUIRING PRIOR TA APPROVAL 

 

(a) Všeobecne 

 

1. V súlade s požiadavkami ORO.GEN.130(c), všetky zmeny, ktoré si nevyžadujú 

predchádzajúce povolenie (prior approval) a taktiež zmeny, ktoré nevyžadujú  

osobitné povolenie podľa Časti SPA (specific approval) musia byť prevádzkovateľom 

riadené a oznamované DÚ takým spôsobom ako má prevádzkovateľ stanovené 

v postupe, ktorý musí byť schválený DÚ podľa požiadaviek ARO.GEN.310(c). 

 

2. Podľa požiadaviek ARO.GEN.310(c) musí DÚ prevádzkovateľovi schváliť postup,  

v ktorom prevádzkovateľ stanoví rozsah zmien a v ktorom prevádzkovateľ opíše ako 

budú takéto zmeny riadené a oznamované DÚ. Schválenie tohto postupu alebo jeho 

zmena  je predmetom predchádzajúceho povolenia DÚ podľa nižšie uvedeného 

bodu (c). 

 

3. V súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ môže vykonať zmeny Prevádzkovej 

príručky alebo zmeny inej prevádzkovej dokumentácie, ktorá sa netýka 

predchádzajúceho povolenia alebo osobitného povolenia DÚ s okamžitou realizáciou 

(implementáciou) vykonanej zmeny za podmienky, že prevádzkovateľ to oznámi DÚ 

minimálne 7 dní  pred dátumom účinnosti príslušnej zmeny podľa schváleného 

postupu, ktorý je obsahom kapitoly 0, ustanovenie 0.2 Prevádzkovej príručky, časť A.  

 

Poznámka 1: Zmeny, ktoré si vyžadujú predchádzajúce povolenie alebo osobitné 

povolenie, môžu byť zapracované do Prevádzkovej príručky a realizované 

(implementované) až po schválení DÚ.  

 

Ak je v záujme bezpečnosti vykonať okamžite zmenu vyžadujúcu predchádzajúce 

povolenie DÚ (okrem zmien, ktoré vyžadujú osobitné povolenie podľa časti SPA), 

zmena môže byť zverejnená a publikovaná okamžite, pokiaľ bolo požiadané o jej 

schválenie DÚ.  Zmena môže byť publikovaná v súlade s AMC1 ORO.MLR.100(d)(2) 
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aj ako dočasná zmena (temporary revision) alebo v súlade s postupom uvedeným 

v ust. 0.2, kapitola 0, Prevádzkovej príručky, časť A. 

 

(b) Požiadavky na obsah Prevádzkovej príručky, časť A, kapitola 0, ustanovenie 0.2  

 

Názov kapitoly: „Postup pre riadenie zmien a oznamovanie zmien, ktoré nevyžadujú 

predchádzajúce povolenie alebo osobitné povolenie DÚ“. 

 

(1) Ak prevádzkovateľ vykoná akúkoľvek zmenu v Prevádzkovej príručke, ktorá nie 

je predmetom predchádzajúceho povolenia alebo osobitného povolenia, môže ju 

implementovať za podmienky, že minimálne 7 dní  pred dátumom jej účinnosti 

poskytne zmenu formou oznámenia DÚ. 

 

(2) V postupe by malo byť uvedené, že zmena bude publikovaná v Prevádzkovej 

príručke formou príslušnej riadnej zmeny Prevádzkovej príručky. 

 

(3) V postupe by mala byť uvedená zodpovedná osoba (alebo útvar prevádzkovateľa), 

ktorá je zodpovedná za súlad Prevádzkovej príručky s príslušnými prílohami 

Nariadenia komisie (EÚ) č. 965/2012 a že Prevádzková príručka nie je v rozpore 

s Osvedčením leteckého prevádzkovateľa a v súlade s popísaným systémom je táto 

osoba zodpovedná za oznámenie predmetnej zmeny DÚ. 

 

(4) Text zmeny by mal byť označený zvislou čiarou pozdĺž zmeneného textu. 

 

(5) V postupe prevádzkovateľ uvedie, že DÚ vykoná na základe oznámenia posúdenie 

zmeny a pokiaľ zistí akýkoľvek nesúlad, postupuje v súlade s ustanovením 

požiadaviek ARO.GEN.330(c), to znamená, že oznámi zistený nesúlad 

prevádzkovateľovi listom. 

 

 

 

 

 


