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1. POSTUP PRE RIADENIE ZMIEN TÝKAJÚCICH SA DRŽITEĽA AOC,  
     KTORÉ V Y Ž A D U J Ú  PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS DOPRAVNÉHO ÚRADU 
 
Držiteľ osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (ďalej len „držiteľ  AOC“) vydaného Dopravným úradom, 
ktorý má v  úmysle uskutočniť zmenu resp. zmeny, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas, požiada 
o súhlas, ktorý vydáva Dopravný úrad. Aktuálny zoznam zmien týkajúcich sa držiteľa AOC, ktoré 
vyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu (ďalej len „zoznam zmien“), je uvedený v „Zozname 
zmien týkajúcich sa držiteľa AOC, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu“ (F351-B).   
 
PODANIE ŽIADOSTI 
 
Konanie o  vydanie súhlasu  so zmenou resp. zmenami, ktoré vyžaduje predchádzajúci súhlas, sa 
v  zmysle správneho poriadku začína len na základe úplnej doručenej (podanej) žiadosti, pričom: 

i. žiadosť sa podáva na tlačive F329-B „Žiadosť o vydanie súhlasu so  zmenou / zmenami 
týkajúcimi sa držiteľa AOC, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu“ (ďalej len 
„žiadosť“), 

ii. držiteľ AOC podá žiadosť minimálne 30 kalendárnych dní pred dátumom účinnosti zmeny, 
ktorá vyžaduje predchádzajúci súhlas, 

iii. v prípade plánovanej zmeny menovanej osoby požiada držiteľ AOC Dopravný úrad o vydanie 
súhlasu minimálne 20 dní pred termínom zamýšľanej zmeny, 

iv. nepredvídané (neočakávané) zmeny oznámi držiteľ AOC Dopravnému úradu bezodkladne 
s cieľom umožniť Dopravnému úradu posúdiť zachovanie súladu s nariadením (EÚ) 2018/1139 
a/alebo s vykonávacími predpismi prijatými na základe nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom 
znení a v prípade potreby zmeniť a doplniť osvedčenie leteckého prevádzkovateľa a súvisiace 
podmienky súhlasu, ktoré tvoria jeho prílohu, 

v. ak je v záujme bezpečnosti potrebné vykonať okamžite zmenu vyžadujúcu predchádzajúci 
súhlas Dopravného úradu (okrem zmien, ktoré vyžadujú osobitné povolenie podľa časti SPA), 
je možné ju publikovať a uplatňovať okamžite za predpokladu, že držiteľ AOC predložil 
Dopravnému úradu žiadosť o vydanie súhlasu so zmenou.   

 
Spoločne so  žiadosťou predloží držiteľ AOC Dopravnému úradu: 

i. zmenené časti „prevádzkovej príručky (OM-A/B/C/D) alebo iného prevádzkového dokumentu“ 
(ďalej len „dokumentu“) so zapracovanou zmenou resp. zmenami, ktoré vyžadujú 
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predchádzajúci súhlas Dopravného úradu bez  uvedenia čísla zmeny (revízie) dokumentu 
a dátumu účinnosti zmeny (revízie) dokumentu, 

ii. na základe požiadavky Dopravného úradu hodnotenie bezpečnostného rizika, ktoré spracuje 
pri každej zmene, ktorá vyžaduje predchádzajúci súhlas. 

 
PROCES SCHVAĽOVANIA ŽIADOSTI 
 
Po prijatí žiadosti Dopravný úrad overí zachovanie súladu zmeny  resp. zmien s nariadením (EÚ) 
2018/1139 a/alebo s vykonávacími predpismi prijatými na základe nariadenia (ES) č. 216/2008 
v platnom znení.  Za účelom overenia zachovania súladu vykoná Dopravný úrad  previerku držiteľa AOC 
limitovanú na rozsah zmeny resp. zmien, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas, vrátane pohovorov 
a inšpekcií vykonaných v zariadeniach držiteľa AOC, ak je to potrebné z dôvodu overenia zachovania 
súladu.  
 
V prípade, že Dopravný úrad zistí nesúlad zmeny resp. zmien, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas 
Dopravného úradu  s nariadením (EÚ) 2018/1139 a/alebo s vykonávacími predpismi prijatými na 
základe nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení, postupuje v súlade so správnym poriadkom, t.j. 
vyzve držiteľa AOC, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania  a konanie preruší.  
 
SCHVÁLENIE ŽIADOSTI 
 
V prípade, že Dopravný úrad skonštatuje súlad zmeny resp. zmien, ktoré vyžadujú predchádzajúci 
súhlas Dopravného úradu s nariadením (EÚ) 2018/1139 a/alebo s vykonávacími predpismi prijatými 
na základe nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení, vyzve držiteľa AOC k oznámeniu čísla zmeny 
(revízie) dokumentu, v znení ktorej vydá Dopravný úrad súhlas so zmenou resp. zmenami. 
 
Dopravný úrad po oznámení čísla zmeny (revízie) dokumentu držiteľom AOC vydá formou rozhodnutia 
Dopravného úradu súhlas so zmenou resp. zmenami. V prípade potreby Dopravný úrad zmení a doplní 
osvedčenie leteckého prevádzkovateľa a súvisiace podmienky súhlasu, ktoré tvoria jeho prílohu2.  
 
Držiteľ AOC najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
Dopravného úradu doručí Dopravnému úradu zmenené časti dokumentu s vyznačeným číslom zmeny 
(revízie) dokumentu a dátumom účinnosti zmeny (revízie) dokumentu v elektronickej alebo v tlačenej 
podobe. Dátum účinnosti zmeny (revízie) dokumentu môže byť stanovený najskôr dňom nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým  Dopravný úrad vydal súhlas so zmenou resp. zmenami alebo 
neskôr.  
 
 

2. POSTUP PRE RIADENIE ZMIEN TÝKAJÚCICH SA DRŽITEĽA AOC,  
     KTORÉ N E V Y Ž A D U J Ú  PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS DOPRAVNÉHO ÚRADU 
 
Zmenu resp. zmeny, ktoré nevyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu, držiteľ AOC riadi 
a oznamuje Dopravnému úradu v súlade s ustanovením 0.2 kapitoly 0 Prevádzkovej príručky, časť 
A, ktorá mu bola schválená Dopravným úradom. 
 

                                                           
2 V tomto prípade odporúča Dopravný úrad držiteľovi AOC podať Žiadosť o zmenu osvedčenia leteckého prevádzkovateľa/prevádzkovej 

špecifikácie (F251-B) súčasne so Žiadosťou o vydanie súhlasu so zmenou týkajúcou sa držiteľa AOC, ktorá vyžaduje predchádzajúci súhlas 
Dopravného úradu. 
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Držiteľ AOC môže zmenu resp. zmeny, ktoré nevyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu 
implementovať za podmienky, že ich pred nadobudnutím účinnosti (implementácie) predloží 
Dopravnému úradu ako: 

i. zmenené časti dokumentu so zapracovanou zmenou resp. zmenami vrátane uvedenia čísla 
zmeny (revízie) dokumentu a dátumu účinnosti zmeny (revízie) dokumentu, alebo 

ii. dočasnú zmenu (revíziu) dokumentu (tzv. Temporary Revision) so zapracovanou zmenou resp. 
zmenami vrátane uvedenia čísla dočasnej zmeny (revízie) dokumentu a dátumu účinnosti 
dočasnej zmeny (revízie) dokumentu. Platnosť dočasnej zmeny (revízie) je maximálne 6 
mesiacov. Po uplynutí jej platnosti musí byť implementovaná do dokumentu alebo odstránená. 

 
OZNÁMENIE ZMENY 
 
Držiteľ AOC oznámi Dopravnému úradu zmenu resp. zmeny, ktoré nevyžadujú predchádzajúci súhlas 
Dopravného úradu: 

i. na tlačive (F346-B) „Oznámenie o zmene / zmenách týkajúcich sa držiteľa AOC, ktoré 
nevyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu“ (ďalej len „oznámenie“), 

ii. spoločne s  oznámením predloží Dopravnému úradu zmenu (revíziu) dokumentu resp. dočasnú 
zmenu (revíziu) dokumentu v 2 kópiách, obe v tlačenej podobe resp. 1 kópiu v tlačenej a 1 
kópiu v elektronickej podobe.  

 
Dopravný úrad písomne potvrdí držiteľovi AOC prijatie zmeny resp. zmien najneskôr do 10 pracovných 
dní. V prípade elektronického podania oznámenia nahrádza písomné potvrdenie doručenka 
a v prípade podania v listinnej podobe potvrdenie o prijatí oznámenia vystavené podateľňou 
Dopravného úradu.  
 
 

3. POSTUP PRE RIADENIE   K O M B I N O V A N Ý C H   ZMIEN (REVÍZIÍ) DOKUMENTU 
 
Dopravný úrad umožňuje držiteľovi AOC predkladať zmenu (revíziu) dokumentu, ktorá bude súčasne 
obsahovať zmenu resp. zmeny, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu a zmenu resp. 
zmeny, ktoré nevyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu (ďalej len „kombinovaná zmena 
(revízia) dokumentu“) za podmienky, že držiteľ AOC bude môcť implementovať zmenu resp. zmeny, 
ktoré nevyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu až odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia, ktorým Dopravný úrad vydá súhlas so zmenou resp. zmenami, ktoré vyžadujú 
predchádzajúci súhlas Dopravného úradu.  
 
PODANIE KOMBINOVANEJ ZMENY 
 
Držiteľ AOC doručí spoločne so zmenou (revíziou) dokumentu: 

i. „Žiadosť o vydanie súhlasu so zmenou / zmenami týkajúcimi sa držiteľa AOC, ktoré vyžadujú 
predchádzajúci súhlas Dopravného úradu“ (F329-B), v ktorej uvedie zmenu resp. zmeny, ktoré 
vyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu obsiahnuté v zmene (revízii) dokumentu, 

ii. „Oznámenie o zmene / zmenách týkajúcich  sa držiteľa AOC, ktoré nevyžadujú predchádzajúci 
súhlas Dopravného úradu“ (F346-B), v ktorej uvedie zmenu resp. zmeny, ktoré nevyžadujú 
predchádzajúci súhlas Dopravného úradu obsiahnuté v zmene (revízii) dokumentu.  

 
Spoločne so  žiadosťou a oznámením predloží držiteľ AOC Dopravnému úradu: 

i. zmenené časti dokumentu so zapracovanou zmenou resp. zmenami, ktoré vyžadujú 
predchádzajúci súhlas Dopravného úradu a zmenou resp. zmenami, ktoré nevyžadujú 
predchádzajúci súhlas Dopravného úradu bez  uvedenia čísla zmeny (revízie) dokumentu 
a dátumu účinnosti zmeny (revízie) dokumentu, 



   

4 
 

ii. na základe požiadavky Dopravného úradu hodnotenie bezpečnostného rizika, ktoré spracuje 
pri každej zmene, ktorá vyžaduje predchádzajúci súhlas. 

 
POSÚDENIE KOMBINOVANEJ ZMENY (REVÍZIE) DOKUMENTU 
 
V prípade, že Dopravný úrad zistí nesúlad zmeny resp. zmien, ktoré  vyžadujú predchádzajúci súhlas 
Dopravného úradu a/alebo zmeny resp.  zmien, ktoré nevyžadujú predchádzajúci súhlas 
Dopravného úradu s nariadením (EÚ) 2018/1139 a/alebo s vykonávacími predpismi prijatými na 
základe nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení, postupuje v súlade so správnym poriadkom, t.j. 
vyzve držiteľa AOC, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania  a  konanie preruší.  
 
SCHVÁLENIE KOMBINOVANEJ ZMENY (REVÍZIE) DOKUMENTU 
 
V prípade, že Dopravný úrad skonštatuje súlad 

i. zmeny resp. zmien ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu, a  
ii. zmeny resp. zmien, ktoré nevyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu  

s nariadením (EÚ) 2018/1139 a/alebo s vykonávacími predpismi prijatými na základe nariadenia (ES) 
č. 216/2008 v platnom znení, vyzve držiteľa AOC k oznámeniu čísla zmeny (revízie) dokumentu, v znení 
ktorej vydá Dopravný úrad súhlas so zmenou resp. zmenami, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas 
Dopravného úradu. 
 
Dopravný úrad po oznámení čísla zmeny (revízie) dokumentu držiteľom AOC vydá formou rozhodnutia 
Dopravného úradu súhlas so zmenou resp. zmenami, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas 
Dopravného úradu. 
 
Držiteľ AOC môže zmenu resp. zmeny, ktoré  vyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu ako 
i zmenu resp. zmeny, ktoré nevyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu implementovať odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 
 
Držiteľ AOC najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
Dopravného úradu doručí Dopravnému úradu zmenené časti dokumentu s vyznačeným číslom zmeny 
(revízie) dokumentu a dátumu účinnosti zmeny (revízie) dokumentu v elektronickej alebo v tlačenej 
podobe. Dátum účinnosti zmeny (revízie) dokumentu môže byť stanovený najskôr dňom nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia, ktorým  Dopravný úrad vydal súhlas so zmenou resp. zmenami alebo 
neskôr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


