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AMC1 ATCO.MED.B.001 Obmedzenia osvedčení zdravotnej spôsobilosti 3. triedy 

....................................................................................................................................................... 

 

(a) AeMC alebo AME môžu v hraničných prípadoch alebo ak existujú pochybnosti o spôsobilosti 

postúpiť rozhodnutie o spôsobilosti žiadateľa na licenčný úrad. 

(b) V prípadoch, kde možno uvažovať iba o zdravotnej spôsobilosti s obmedzením, by AeMC. AME 

alebo licenčný úrad mali zdravotný stav žiadateľa konzultovať s príslušnými pracovníkmi 

poskytovateľov leteckých navigačných služieb a v prípade potreby s ďalšími odborníkmi.  

(c) Zadanie obmedzení 

(1) Obmedzenia TML,VDL,VML,CCL,HAL,RXO môžu byť uložené AME, alebo AeMC. 

(2) Obmedzenia VXL a VXN môžu byť uložené po porade s príslušnými pracovníkmi 

poskytovateľov leteckých navigačných služieb. 

(3) Obmedzenia SIC a SSL môžu byť uložené iba licenčným úradom. 

(d) Zrušenie obmedzení 

     Všetky obmedzenia môžu byť zrušené len licenčným úradom. 

 

AMC2 ATCO.MED.B.001 Kódy obmedzení 

(a) Na osvedčeniach zdravotnej spôsobilosti je možné použiť nasledovné skratky obmedzení: 

 

Kód Obmedzenie 

TML Obmedzenie doby platnosti osvedčenia zdravotnej  spôsobilosti 

VDL Nosiť Korekciu chybného zraku do diaľky a mať so sebou náhradné okuliare 

VXL Korekcia chybného zraku do diaľky v závislosti od pracovného prostredia 

VML 
Nosiť Korekciu chybného zraku do diaľky, na stredné vzdialenosti a   

do blízka a mať so sebou náhradné okuliare 

VNL 
Mať k dispozícii Korekciu chybného zraku do blízka a mať so sebou náhradné  

okuliare 

VXN 
Korekcia chybného zraku na blízku vzdialenosť, korekcia chybného zraku diaľky v závislosti 

od pracovného prostredia  

RXO Očné vyšetrenia u špecialistu 

CCL Korekcia len pomocou kontaktných šošoviek     

HAL Platí len s nosením sluchových pomôcok  

SIC Špeciálne pravidelné lekárske vyšetrenia –obráťte sa na licenčný úrad 

SSL Zvláštne obmedzenie podľa spresnenia 
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(b) Skratky obmedzení by mali byť vysvetlené držiteľovi osvedčenia zdravotne spôsobilosti 

nasledovne: 

 

(1) TML - Časové obmedzenie 

Doba platnosti osvedčenia zdravotnej spôsobilosti je obmedzená na dĺžku trvania uvedenú na 

osvedčení zdravotnej spôsobilosti. Táto doba platnosti sa začína dňom lekárskeho vyšetrenia. 

Akákoľvek doba platnosti na predošlom osvedčení zdravotnej spôsobilosti stráca platnosť. Držiteľ 

osvedčenia zdravotnej spôsobilosti by sa mal sám dostaviť na opätovné vyšetrenie, podľa 

odporučenia a mali by  sa riadiť odporučeniami lekára.  

(2) VDL -.Korekcia chybného zraku do diaľky - a mať pri sebe náhradné okuliare 

Pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti by držiteľ osvedčenia zdravotnej 

spôsobilosti mal nosiť okuliare alebo kontaktné šošovky, ktoré korigujú chybný zrak do diaľky 

podľa vyšetrenia a schválenia AeMC alebo AME. Kontaktné šošovky sa nemôžu používať pokiaľ 

to nie je povolené AeMC alebo AME. Náhradné okuliare, schválené AeMC alebo AME musia 

byť ľahko dostupné. 

(3) VXL - Korekcia chybného zraku do diaľky v závislosti od pracovného prostredia 

Korekcia chybného zraku do diaľky nemusí byť nosená, pokiaľ je zrakové pracovné prostredie 

riadiaceho letovej prevádzky v oblasti do 100 cm. Žiadatelia, ktorí nespĺňajú požiadavky na 

nekorigovanú zrakovú ostrosť do diaľky, ale spĺňajú požiadavky na zrakovú ostrosť na stredné 

a blízke vzdialenosti bez korekcie a ktorých zrakové pracovné prostredie je iba v stredných 

a blízkych vizuálnych vzdialenostiach (do 100 cm) môžu pracovať bez korekčných šošoviek.  

(4) VML - Nosiť multifokálne okuliare a mať pri sebe náhradné okuliare 

Korekcia chybného zraku do diaľky, na stredné vzdialenosti a do blízka:Pri vykonávaní oprávnení 

príslušného preukazu spôsobilosti by držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti mal nosiť 

okuliare, ktoré korigujú chybný zrak do diaľky, na stredné vzdialenosti a do blízka podľa 

vyšetrenia a schválenia AeMC alebo AME. Kontaktné šošovky alebo okuliare s celým rámom, 

keď korigujú len zrak do blízka, sa nesmú nosiť. 

(5)VNL - Mať dostupné korekčné okuliare do blízka a mať pri sebe náhradné okuliare 

Korekcia chybného zraku do blízka: Pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti 

by držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti mal mať ľahko dostupné okuliare, ktoré korigujú 

chybný zrak do blízka podľa vyšetrenia a schválenia AeMC alebo AME. Kontaktné šošovky alebo 

okuliare s celým rámom, keď korigujú len chybný zrak do blízka, sa nesmú nosiť. 

(6) VXN - Mať k dispozícii  Korekciu chybného zraku do blízka a mať so sebou náhradné  

okuliare: Korekcia chybného zraku na blízku vzdialenosť v závislosti od pracovného prostredia  

Korekcia chybného zraku do diaľky nemusí byť nosená, pokiaľ je zrakové pracovné prostredie 

riadiaceho letovej prevádzky v oblasti do 100 cm. Žiadatelia, ktorí nespĺňajú požiadavky na 

nekorigovanú zrakovú ostrosť do diaľky, ale spĺňajú požiadavky na zrakovú ostrosť na stredné 

a blízke vzdialenosti bez korekcie a ktorých zrakové pracovné prostredie je iba v stredných a blízkych 

vizuálnych vzdialenostiach (do 100 cm) by mali mať ľahko dostupné okuliare a náhradné okuliare 

ktoré korigujú chybný zrak do blízka podľa vyšetrenia a schválenia AeMC alebo AME. Kontaktné 

šošovky alebo okuliare s celým rámom, keď korigujú len zrak do blízka, sa nesmú nosiť..  

(7) CCL - Korekcia chybného zraku do diaľky pomocou kontaktných šošoviek  -     

Korekcia chybného zraku do diaľky: Pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu 

spôsobilosti by mal  držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti nosiť kontaktné šošovky, ktoré 
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korigujú chybný zrak podľa vyšetrenia a schválenia AeMC alebo AME. Náhradné, podobne 

korigujúce okuliare, musia byť ľahko dostupné na okamžité použitie pri vykonávaní oprávnení 

preukazu spôsobilosti. 

(8) RXO - Prehliadky oftalmológom špecialistom 

Prehliadky oftalmológom špecialistom, iné ako sú vyžadované touto Časťou sú vyžadované zo 

závažných dôvodov. 

 (9) HAL – Sluchové pomôcky 

Pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti by mal držiteľ osvedčenia zdravotnej 

spôsobilosti nosiť naslúchací(ie) aparát(y), ktorý(é) koriguje(ú) chybný sluch  podľa vyšetrenia a 

schválenia AeMC alebo AME. Náhradné batérie by mali byť k dispozícii. 

(10) SIC - Zvláštne lekárske vyšetrenie(a) 

Toto obmedzenie vyžaduje, aby AeMC a či AME kontaktoval licenčný úrad pred začiatkom 

obnovy, alebo predlžením platnosti lekárskeho posudku. Spravidla pôjde o anamnestické údaje, o 

ktorých by AME mal vedieť pred vykonaním letecko-lekárskeho posudku. 

(11) SSL - Špeciálne pravidelné lekárske vyšetrenia –obráťte sa na licenčný úrad 

Toto obmedzenie môže byť zvažované pokiaľ individuálne špecifikované obmedzenie, ktoré nie je 

popísané v tomto odstavci, je primerané na zníženie miery rizika na bezpečné vykonávanie 

oprávnení vyplývajúcich z preukazu spôsobilosti. Popis obmedzenia SSL by mal byť zapísaný 

v osvedčení zdravotnej spôsobilosti alebo v osobitnom dokumente, ktorý by sa mal nosiť spolu 

s osvedčením zdravotnej spôsobilosti. 


