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OBOZNÁMENIE S KÓDMI OBMEDZENÍ ZDRAVOTNEJ 

SPÔSOBILOSTI I. A II.TRIEDY A LAPL PODĽA AMC1 MED.B.001 

P. č. KÓD OBMEDZENIE 

1. TML Obmedzenie doby platnosti osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 

2. VDL Korekcia chybného videnia na diaľku 

3. VML Korekcie chybného videnia na diaľku, na stredné vzdialenosti a na krátke vzdialenosti 

4. VNL Korekcia chybného videnia na krátke vzdialenosti 

5. CCL Korekcia len pomocou kontaktných šošoviek 

6. VCL Platí len cez deň 

7. HAL Platí len s nosením sluchových pomôcok 

8. APL Platí len so schválenou protézou 

9. OCL Platí len pre druhého pilota 

10. OPL Platí len bez pasažierov (len pre osvedčenie súkromných pilotov (PPL) a (LAPL)) 

11. SSL Zvláštne obmedzenia podľa bližších údajov 

12. OAL Obmedzenie na predvedený typ lietadla 

13. AHL Plat len so schválenými ručnými ovládaniami 

14. SIC Špeciálne pravidelné lekárske vyšetrenia – obráťte sa na úrad, ktorý osvedčenia vydáva 

15. RXO Očné vyšetrenia u špecialistu 

16. OML Obmedzenie na prevádzku s viacpilotnou posádkou (len pre CPL, ATPL a MPL) 

17. OSL Obmedzenie na prevádzku s bezpečnostným pilotom (len pre PPL a LAPL)  

18. ORL 
Obmedzenie na prevádzku s bezpečnostným pilotom (len pre PPL a LAPL pri letoch s 

pasažiermi) 

ZADANIE OBMEDZENÍ: 

   (1) obmedzenia TML,VDL,VML,VNL a VCL môžu udeliť AME alebo AeMC 

   (2) Všetky ostatné obmedzenia by mali byť udelené len: 

(i) pre OZS I. triedy- licenčným úradom, ktorý vydal preukaz spôsobilosti, 

(ii) pre OZS II. triedy- príslušným AME alebo AeMC po konzultácii s licenčným 

úradom, ktorý vydal preukaz spôsobilosti, 

(iii) pre OZS LAPL- príslušným AME alebo AeMC 

 

ZNÍŽENIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI 

a) Držitelia preukazu spôsobilosti nesmú vykonávať oprávnenia vyplývajúce z preukazu 

spôsobilosti a súvisiacich kvalifikačných kategórií alebo osvedčení a žiaci-piloti nesmú lietať 

samostatne, ak: 

1. sú si vedomí akéhokoľvek zníženia zdravotnej spôsobilosti, ktoré im môže zabraňovať 

bezpečne vykonávať tieto oprávnenia; 

2. berú alebo užívajú akékoľvek lieky na predpis alebo lieky, ktoré nie sú viazané na lekársky 

predpis, ktoré môžu mať negatívny vplyv na bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného 

preukazu spôsobilosti; 

3. dostávajú akúkoľvek medicínsku, chirurgickú alebo inú liečbu, ktorá by mohla mať 

negatívny vplyv na bezpečné vykonávanie oprávnení vyplývajúcich z platného preukazu 

spôsobilosti;
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b) Držitelia osvedčenia zdravotnej spôsobilosti sa navyše skôr, než začnú vykonávať 

oprávnenia vyplývajúce z preukazu spôsobilosti, musia bezodkladne obrátiť na AeMC, AME 

(podľa konkrétnej situácie), ak: 

1. podstúpili chirurgickú operáciu alebo invazívny zákrok; 

2. začali pravidelne užívať akékoľvek lieky; 

3. utrpeli závažné poranenie, ktoré spôsobuje neschopnosť fungovať ako člen letovej 

posádky; 

4. trpia závažnou chorobou, ktorá spôsobuje neschopnosť fungovať ako člen letovej posádky; 

5. sú tehotné ženy; 

6. boli prijatí do nemocnice alebo na kliniku; 

7. prvýkrát potrebujú okuliare alebo kontaktné šošovky. 

 

c) V prípadoch uvedených v písmene b): 

1. držitelia osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1. a 2. triedy sa obrátia na AeMC alebo AME. V 

takom prípade AeMC alebo AME posúdi ich zdravotnú spôsobilosť a rozhodne, či sú 

spôsobilí naďalej vykonávať svoje oprávnenia; 

2. držitelia preukazu spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel sa obrátia na AeMC, AME, ktorý 

podpísal osvedčenie zdravotnej spôsobilosti. V takom prípade AeMC alebo AME posúdi ich 

zdravotnú spôsobilosť a rozhodne, či sú spôsobilí naďalej vykonávať svoje oprávnenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/-a oboznámený/-á s kódmi obmedzení 

zdravotnej spôsobilosti a s postupom v prípade zníženia zdravotnej spôsobilosti 

 

 

 

 

 

                                            

    

        Dátum                           Meno a priezvisko žiadateľa/-ky                       Podpis 


