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1   SKRATKY A DEFINÍCIE 
 
1.1 Skratky 
 

Skratka Význam Anglický ekvivalent 
AeMC Poverené zdravotnícke zariadenie Aeromedical Centre 
AMC Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu Acceptable Means of Compliance 
AME Poverený lekár Aero-Medical Examiner 
AMS Posudkový lekár Aero-Medical Assessor 
ATCO Riadiaci letovej prevádzky Air Traffic Controller 
CMS Systém zachovania súladu (zhody) Compliance management system 
CC Palubný sprievodca Cabin crew member 
DÚ Dopravný úrad   Transport Authority  

EASA 
Európska agentúra pre bezpečnosť 
letectva 

European Aviation Safety Agency 

EAMR Archív letecko-lekárskych údajov European Aero-Medical Repository 
EK Európska komisia European Commission 
EÚ Európska únia European Union 
FCL Licencovanie letovej posádky Flight Crew Licensing 
GM Poradenský materiál Guidance material 
IC Úvodný (certifikačný) audit  Initial certification 
JAR Spoločné letecké predpisy Joint Aviation Requirements 

L 
Slovenské letecké predpisy radu L L series Slovak Aviation 

Requirements 

LAPL 
Preukaz spôsobilosti pilota ľahkých 
lietadiel 

Light Aicraft Pilot Licence 

LÚ Licenčný úrad Licensing Authority 
MED Zdravotný Medical 
OZS Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti Medical Certificate 
Part Časť Part 
SMS Systém riadenia bezpečnosti Safety management system 
SR Slovenská republika Slovak Republic 
ŠOD štátny odborný dozor  

 
 
1.2 Definície 
 
1.2.1 Za účelom implementovania rodovej rovnosti v podmienkach Dopravného úradu 

sa pod pomenovaním funkcie v mužskom rode rozumie aj pomenovanie funkcie 
v ženskom rode. Implementáciu rodovej rovnosti v podmienkach Dopravného úradu 
upravuje samostatný interný predpis. 

 
1.2.2 Na účely tohto postupu sa 

a) časťou MED, časťou ARA a časťou ORA rozumejú časti nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa stanovujú 
technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky 
civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
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216/2008 v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 
v platnom znení“), 

b) časťou ATCO.AR, časťou ATCO OR a časťou ATCO.MED rozumejú 
časti nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa 
stanovujú  technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa 
preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie 
Komisie č. 805/2011 (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 2015/340“), 

c) príručkou rozumie príručka povereného zdravotníckeho zariadenia alebo 
povereného lekára, 

d) osvedčením rozumie osvedčenie povereného lekára (AME) alebo osvedčenie 
povereného zdravotníckeho zariadenia (AeMC) vydané Dopravným úradom 
v súlade s príslušnými nariadeniami, 

e) posudkovým lekárom rozumie lekár, ktorý je zamestnancom Dopravného 
úradu zodpovedným za agendu súvisiacu so zdravotnou spôsobilosťou 
leteckého personálu, poverenými lekármi, poverenými zdravotníckymi 
zariadeniami. Posudkový lekár môže, ale nemusí byť inšpektorom 
Dopravného úradu. V prípade, že poverený lekár nie je inšpektorom 
Dopravného úradu, pre činnosť súvisiacu s osvedčovaním a dohľadom nad 
AME a AeMC je Dopravným úradom menovaný aj inšpektor pre 
administratívnu činnosť, 

f) inšpektorom rozumie zamestnanec Dopravného úradu zodpovedný za oblasť 
súvisiacu s administratívou zdravotnej spôsobilosti leteckého 
personálu, administratívou poverených lekárov a poverených zdravotníckych 
zariadení. Inšpektor  je poverená (vymenovaná) osoba podľa smernice č. 
63/2014, ktorá má oprávnenie posúdiť súlad dokumentácie a osôb, ktoré 
súvisia s oblasťou v letectve, nad ktorou vykonáva dohľad (štátny odborný 
dozor – ŠOD).  

g) hodnotením rozumie záver týkajúci sa zdravotnej spôsobilosti osoby, 

h) obmedzením rozumie stav uvedený na osvedčení zdravotnej spôsobilosti 
a/alebo v preukaze spôsobilosti, 

i) dohľadom – rozumie súbor aktivít, ktoré vykonáva inšpektor  a posudkový 
lekár v zmysle ARA.GEN.300, 

j) SMS manažérom rozumie vedúci pre systém riadenia bezpečnosti, 

k) CMS manažérom rozumie vedúci systému pre riadenie zhody, 

l) postupmi a podmienkami na zachovanie lekárskeho tajomstva rozumejú 
písomne stanovené podmienky pre prístup do ordinácie AME, možnosť 
uzamknutia ordinácie, možnosť uchovávania lekárskej dokumentácie a 
osobných údajov v uzamykateľnej skrini, písomne stanovený prístup do tejto 
skrine (menovite) a písomne stanovený postup (menovite)pre preberanie, 
otváranie a odosielanie dokumentov obsahujúcich lekárske tajomstvá a 
osobné údaje, a postup pre skartáciu týchto dokumentov. Odosielanie 
dokumentov prebieha zabezpečeným spôsobom, v súlade so zákonom 
o ochrane osobných údajov. S týmito písomnými postupmi a podmienkami 
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musí písomne súhlasiť prípadný prenajímateľ ordinácie AME alebo prípadný 
subdodávateľ častí lekárskych vyšetrení.  

m) licenčný úrad je príslušný orgán členského štátu, ktorý vydal preukaz 
spôsobilosti alebo ktorému osoba podáva žiadosť o vydanie preukazu 
spôsobilosti, alebo ak osoba ešte nepožiadala o vydanie preukazu 
spôsobilosti, príslušný orgán určený podľa časti FCL.001 prílohy I (Časť – 
FCL), 

 

Poznámka - Súvisiace definície a termíny sú vysvetlené v nariadení Komisie (EÚ) 
č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa stanovujú technické požiadavky 
a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platnom znení a v nariadení Komisie 
(EÚ) č. 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky 
a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky 
podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení 
vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie 
č. 805/2011v platnom znení. 

 
 

2 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
2.1 Účel 

 
2.1.1 Dopravný úrad vydáva tento postup za účelom uplatňovania legislatívnych 

požiadaviek týkajúcich sa zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu, 
stanovenia postupov pre činnosť AME a AeMC, ktoré vykonávajú letecko-lekárske 
hodnotenia leteckého personálu za účelom priznať alebo nepriznať príslušnú  
zdravotnú spôsobilosť v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)  
č. 1178/2011 v platnom znení a nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/340.  
 

2.1.2 Tento postup informuje verejnosť o procesoch vzťahujúcich sa k požiadavkám na 
osvedčovanie AeMC a AME a výkonu činností súvisiacich s plnením regulačných 
požiadaviek na osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti členov leteckého personálu 
v zmysle nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, nariadenia (EÚ) 
č. 2015/340, zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Úpravy č. 3/2008 
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií z 31. januára 2008, ktorou sa vydáva 
predpis L1 Spôsobilosť leteckého personálu. V tomto postupe sú spresnené 
informácie pre osoby činné v civilnom letectve, potrebné na splnenie jednotlivých 
požiadaviek na zdravotnú spôsobilosť a osvedčovanie AME a AeMC, pri ich 
aplikovaní je však zároveň nutné postupovať podľa ustanovení uvedených nariadení 
a súvisiacich rozhodnutí výkonného riaditeľa EASA. 

 
2.2 Vstupy 

a) Legislatívne požiadavky 

b) Žiadosť o vydanie/zmenu/rozšírenie/obnovu osvedčenia povereného lekára 
(AME) 
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c) Žiadosť o vydanie/zmenu/rozšírenie osvedčenia povereného zdravotníckeho 
zariadenia (AeMC) 

 
2.3 Výstupy 

a)   Vydanie/zmena/obnova/rozšírenie osvedčenia povereného lekára  

b)   Vydanie/zmena/rozšírenie osvedčenia povereného zdravotníckeho zariadenia 

c)   Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 

d)   Vydanie/obmedzenie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 

e)   Priznanie obmedzenia zdravotnej spôsobilosti 
 

2.4 Súvisiaca dokumentácia 
 
2.4.1 Interné predpisy 

a) Riadená dokumentácia DU v platnom znení, 

b) Smernica Dopravného úradu č. 2/2016 Postupy pre činnosť odboru licencovania  
leteckého personálu pre oblasť osvedčovania spôsobilosti (ďalej len „ smernica č. 
2/2016“), 

c) Postup Dopravného úradu č. 4/2019 na požiadavky na výcvikové kurzy v oblasti 
civilného letectva (ďalej len „postup č. 4/2019“). 

 
2.4.2 Externé dokumenty 

a) Nariadenie európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o 
spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra 
Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 
996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (ďalej 
len „nariadenie (ES) č. 2018/1139“), 

b) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011 z 3. novembra 2011, ktorým sa 
stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky 
civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 216/2008 v platnom znení (ďalej len „nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom 
znení“), 

c) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú  
technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a 
osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 216/2008, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie 
(EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie č. 805/2011 (ďalej len 
„nariadenie (EÚ) č. 2015/340“), 

d) Zákon č. 143/1998 Z. z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „letecký zákon“), 
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e) Úprava Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR z 31. januára 2008, 
ktorou sa vydáva predpis L1 SPÔSOBILOSŤ LETECKÉHO PERSONÁLU, 

f) Rozhodnutia výkonného riaditeľa EASA – rozhodnutie č. 2011/015/RM 
(k prílohe IV, časť MED), rozhodnutie č. 2012/006/GM (k prílohe VI, časť 
ARA), rozhodnutie č. 2012/007/GM (k prílohe VI, časť ORA), rozhodnutie 
č. 2015/010/R (k prílohe II, časť ATCO.AR; k prílohe III, časť ATCO.OR; 
k prílohe IV, časť ATCO.MED), 

g) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), 

h) Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon č. 55/2017 Z.z o štátnej službe), 

i) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov), 

j) Zákon č. 145/1995 Z. z. z 22. júna 1995 o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov, 

k) Zákon č. 576/2004 Z. z. z 21. októbra 2004 o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

2.4.3  Interné formuláre  

a) F151-B Žiadosť o osvedčenie povereného lekára (AME) 

b) F209-B Žiadosť o osvedčenie povereného zdravotníckeho zariadenia (AeMC) 

c) F071-B Výkaz činnosti povereného lekára (AME) 

d) F126-B Oboznámenie s kódmi obmedzení zdravotnej spôsobilosti I. a II.    
triedy a LAPL podľa AMC1 MED.B.001 

e) F266-B Žiadosť o schválenie prevádzkových priestorov a materiálno- 
technického vybavenia pre činnosť povereného lekára AME 

f) 268-B Žiadosť o schválenie prevádzkových priestorov a materiálno-
technického vybavenia pre poverené zdravotnícke zariadenia  (AeMC) 

g) F347-B  Informovaný súhlas povereného leteckého lekára  na spracúvanie 
osobných údajov  

h) F362-B Kontrolný zoznam pre AME k vykonaniu vyšetrenia 

i) F365-B Žiadosť pre presun zdravotných záznamov medzi posudkovými 
lekármi licenčných úradov 

j) F366-B Dotazník pre posudzovanie duševného zdravia letovej posádky  

k) F367-B  Informovaný súhlas dotknutej osoby v súlade s ARA.MED.150 (c)  

l) F374-B Správa o vykonaní lekárskeho letového testu 

m) F375-B Povolenie na výkon odbornej činnosti špecializovaného lekára (z 
iného členského štátu) 

n) F388-B Formulár AME/AeMC v prípade postúpenia prípadu posudkovému 
lekárovi 
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o) F389-B Dotazník- Vstupné vyšetrenie  1. triedy zdravotnej spôsobilosti 
(mentálne zdravie) 

 
2.4.4 Externé formuláre - EASA 

a) EASA formulár 146 Osvedčenie poverených zdravotníckych zariadení 
(AeMC) 

b) EASA formulár 147 Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1./2. trieda/LAPL 
c) EASA formulár 148 Osvedčenie poverených lekárov (AME) 
d) Formulár žiadosti o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 
e) Formulár správy o lekárskej prehliadke žiadateľa pre osvedčenie 1., 2. a 3. 

triedy 
f) Formulár správy o otorinolaryngologickej prehliadke 
g) Formulár správy o oftalmologickej prehliadke 
h) Lekárska správa palubného sprievodcu 
i) Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 3. triedy (ATCO) 
 

2.4.5 Externé formuláre – národné podľa JAR-FCL 3 

a) JAR-FCL 3 formulár AME 
b) JAR-FCL 3 formulár AeMC 
c) Formulár žiadosti o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 
d) Formulár správy o lekárskej prehliadke žiadateľa pre osvedčenie 1., 2. a 3. 

triedy 
e) Formulár správy o otorinolaryngologickej prehliadke 
f) Formulár správy o oftalmologickej prehliadke 

 
 
3  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE AeMC  
 
3.1 Osvedčovanie AeMC 
 ORA.AeMC.115, ARA.GEN.310, ATCO.AR.F.001. 
  
3.1.1 Žiadosť o vydanie osvedčenia  

Organizácia, ktorá žiada o vydanie osvedčenia AeMC, zašle písomnú žiadosť 
s prílohami na adresu: Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 
(ARA.AeMC.110)  

Žiadosť o osvedčenie AeMC musí obsahovať 

a) žiadosť o vydanie osvedčenia AeMC (F209-B), 
b) požadovaný rozsah oprávnení, 
c) údaje k posúdeniu prijateľnosti vedúcich pracovníkov, 
d) zoznam AME, 
e) prevádzkovú príručku AeMC (obsah príručky pozri príloha č.1), 
f) žiadosť o schválenie prevádzkových priestorov a materiálno-technického   

                         vybavenia pre poverené zdravotnícke zariadenia (F268-B). 
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3.1.2 Postup osvedčovania 

Po prijatí žiadosti o vydanie osvedčenia AeMC s náležitosťami uvedenými vyššie, 
DÚ overí či žiadosť a organizácia spĺňajú príslušné požiadavky na vydanie 
osvedčenia (podľa ARA.GEN.310).  

Za účelom overenia zhody s regulačnými požiadavkami, DÚ vykoná v organizácii 
certifikačný audit zameraný na nasledujúce oblasti (AMC1 ARA.GEN.310(a)): 

1) podrobná štruktúra riadenia, vrátanie kvalifikácií personálu vyžadovaného   
ustanovením ORA.GEN.210 a vhodnosti organizačnej štruktúry a štruktúry 
riadenia, 

2) personál (ORA.AeMC.210) - adekvátnosť počtu a kvalifikácii s ohľadom na 
rozsah a podmienky udeľovaných oprávnení a súvisiacich práv a požiadaviek 
(MED.D.005), 

3)  procesy pre riadenie bezpečnostných rizík a sledovanie zhody, 

4) materiálno-technické medicínske vybavenie - dostatočnosť s ohľadom na 
rozsah činnosti organizácie (ORA.AeMC.215), 

5) dokumentácia, na základe ktorej by malo byť vydané osvedčenie (v zmysle 
Časti -  ORA, ako je prevádzková príručka alebo príručka pre výcvik), 

6) podrobnosti o klinických väzbách na určené nemocnice alebo zdravotnícke 
ústavy alebo o kontaktoch s nimi na účely špecializovaných lekárskych 
vyšetrení, 

7) procesy pre riadenie a zachovanie dôvernosti medicínskych/lekárskych 
údajov. 

V prípade zistenia akejkoľvek nezhody, je žiadateľ písomne informovaný 
o požadovaných nápravných opatreniach a aktuálnom stave konania na vydanie 
osvedčenia. 

 
3.1.3 Vydanie osvedčenia 

Ak organizácia spĺňa všetky regulačné požiadavky a preukázateľne odstránila všetky 
nedostatky, DÚ vydá „osvedčenie poverených zdravotníckych zariadení AeMC“ na 
EASA formulári 146 a zašle ho žiadateľovi.  

3.1.4 V prípade, že žiadateľ o vydanie osvedčenia AeMC nesplní požiadavky, DÚ vydá 
záporné rozhodnutie, ktoré bude obsahovať odôvodnenie rozhodnutia a poučenie 
o práve na odvolanie. 

 
3.2 Platnosť osvedčenia AeMC  
 ORA.AeMC.135 

 
3.2.1  Doba platnosti osvedčenia a zachovanie platnosti osvedčenia 

Osvedčenie AeMC má časovo neobmedzenú platnosť za predpokladu, že AME ktorí 
v rámci tohto zariadenia vykonávajú činnosť majú splnené požiadavky ustanovenia 
MED.D.030 a je zaistená ich nepretržitá prax vykonaním primeraného počtu 
lekárskych vyšetrení 1.triedy (viď ustanovenie ORA.AeMC.135).  
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3.2.2  Zachovanie platnosti osvedčenia 

Osvedčenie AeMC zostáva v platnosti za predpokladu, že 

a) sú trvale plnené regulačné požiadavky stanovené v Časti - ORA a MED,  

b) činnosti a práva AeMC sú vykonávané v rozsahu schválených oprávnení,  

c) nedošlo k zmenám, ktoré si vyžadujú predchádzajúce povolenie od DÚ alebo   
majú vplyv  na obsah schválenej príručky AeMC (pozri bod 3.2.3 a 3.2.4).     

 
3.2.3  Zmeny osvedčenia vyžadujúce predchádzajúci súhlas DÚ 

Zmeny vyžadujúce si predchádzajúci súhlas DÚ sú všetky zmeny, ktoré ovplyvňujú 
rozsah osvedčenia pôsobnosti AeMC, podmienky povolenia alebo zmeny prvkov v 
systéme riadenia požadovaných v ORA.GEN.200. Sú to najmä tieto zmeny: 

a) rozšírenie oprávnení AeMC, 

b) alternatívne dosiahnutie súladu, 

c) zmeny v organizácii ako rozsah pôsobnosti osvedčenia alebo podmienok 
povolenia (napr. zmena adresy, obchodného mena), akýkoľvek prvok systému 
riadenia požadovaný ORA.GEN.200 a) 1, 2, 

d) riadenie bezpečnostných rizík, 

e) riadenie monitorovania zhody, 

f) zmeny nominovaných osôb (zodpovedný vedúci, vedúci AeMC, vedúci 
monitorovania zhody, vedúci riadenia bezpečnosti). 

 
Postup pre riadenie zmien: 

i. AeMC je povinné pred vykonaním zmeny, ktorá má vplyv na činnosť alebo 
rozsah schválených oprávnení AeMC (pozri ustanovenie ORA.GEN.130) 
a vyžaduje si predchádzajúce povolenie, písomne informovať DÚ o tejto zmene 
na žiadosti F209-B a požiadať ho o jej schválenie, a to v lehote aspoň 30 dní pred 
dátumom účinnosti zmeny, ktorá vyžaduje predchádzajúci súhlas,  

ii. v prípade plánovanej zmeny zodpovedného riadiaceho pracovníka požiada 
AeMC  Dopravný úrad o vydanie súhlasu minimálne 10 dní pred termínom 
zamýšľanej zmeny, 

iii. nepredvídané (neočakávané) zmeny oznámi AeMC 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 AeMC a súvisiace podmienky súhlasu, ktoré tvoria jeho 
prílohu. AeMC počas takýchto zmien funguje na základe podmienok, ktoré 
podľa potreby stanoví DÚ, 

iv. ak je v záujme bezpečnosti potrebné vykonať okamžite zmenu vyžadujúcu 
predchádzajúci súhlas Dopravného úradu, je možné ju publikovať a uplatňovať 
okamžite za predpokladu, že AeMC predložilo Dopravnému úradu žiadosť 
o vydanie súhlasu so zmenou.   
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Spoločne so  žiadosťou o zmenu predloží AeMC Dopravnému úradu zmenené časti príručky 
so zapracovanou zmenou resp. zmenami, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného 
úradu bez uvedenia čísla zmeny (revízie) a dátumu účinnosti zmeny (revízie). 
 
V prípade, že Dopravný úrad zistí nesúlad zmeny resp. zmien, ktoré vyžadujú 
predchádzajúci súhlas Dopravného úradu, postupuje v súlade so zákonom o správnom 
konaní, t.j. vyzve AeMC, aby v určenej lehote odstránilo nedostatky podania  a konanie 
preruší.  

V prípade, že Dopravný úrad skonštatuje súlad zmeny resp. zmien, ktoré vyžadujú 
predchádzajúci súhlas Dopravného úradu, vyzve AeMC k oznámeniu čísla zmeny (revízie) 
príručky, v znení ktorej vydá Dopravný úrad súhlas so zmenou resp. zmenami. 

Dopravný úrad po oznámení čísla zmeny (revízie) príručky držiteľom AeMC vydá formou 
rozhodnutia Dopravného úradu súhlas so zmenou resp. zmenami. V prípade potreby 
Dopravný úrad zmení a doplní osvedčenie AeMC a súvisiace podmienky súhlasu, ktoré 
tvoria jeho prílohu. 

AeMC najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
Dopravného úradu doručí Dopravnému úradu zmenené časti príručky s vyznačeným číslom 
zmeny (revízie) príručky a dátumom účinnosti zmeny (revízie) príručky v elektronickej 
alebo v tlačenej podobe. Dátum účinnosti zmeny (revízie) príručky môže byť stanovený 
najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým Dopravný úrad vydal súhlas 
so zmenou resp. zmenami alebo neskôr.  

 
3.2.4 Zmeny osvedčenia nevyžadujúce predchádzajúci súhlas DÚ 
 
Zmenu resp. zmeny, ktoré nevyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu, AeMC 
riadi a oznamuje Dopravnému úradu v súlade s kapitolou 0.6 príručky AeMC, ktorá mu bola 
schválená Dopravným úradom. Zmeny, ktoré si nevyžadujú predchádzajúce povolenie DÚ 
má AeMC popísané v schválenej príručke vypracovanej v zmysle ORA.GEN.115 b). 
 
Postup pre riadenie zmien: 

AeMC môže zmenu resp. zmeny, ktoré nevyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného 
úradu implementovať za podmienky, že ich pred nadobudnutím účinnosti (implementácie) 
predloží Dopravnému úradu na posúdenie. 
 

i. AeMC písomné oznámi Dopravnému úradu zmenu resp. zmeny, ktoré nevyžadujú 
predchádzajúci súhlas Dopravného úradu, 

ii. spoločne s oznámením predloží Dopravnému úradu zmenené časti príručky so zapracovanou 
zmenou resp. zmenami vrátane uvedenia čísla zmeny (revízie) príručky a dátumu účinnosti 
zmeny (revízie) príručky, v tlačenej alebo elektronickej podobe.  
 

AeMC musí písomne informovať DÚ o zamýšľanej zmene pred samotnou realizáciou zmeny.  

Zmena sa uskutoční až po získaní formálneho povolenia od príslušného orgánu v súlade s 
ARA.GEN.330.  

Dopravný úrad posúdi informácie, ktoré mu organizácia poskytla v oznámení v súlade s 
ORA.GEN.130, aby overil, či sú splnené príslušné požiadavky. V prípade akéhokoľvek nesúladu, 
Dopravný úrad: 

1. informuje organizáciu o nesúlade a požiada ju o ďalšie zmeny a 
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2. v prípade zistení úrovne 1 alebo úrovne 2 koná v súlade s ARA.GEN.350. 

 
3.3       Vykonávanie dohľadu DÚ 
 ARA.GEN.300, ARA.GEN.350, ATCO.AR.C.001. 
 
3.3.1 DÚ vykonáva v zmysle ARA.GEN.300 nad činnosťou AeMC nepretržitý dohľad, 

počas ktorého kontroluje, či sú plnené regulačné požiadavky. V prípade 
nezrovnalostí o tom organizáciu písomne informuje formou zistení.  

 
3.3.2 V zmysle ARA.GEN.350 sa rozlišujú 2 typy zistení: zistenie úrovne 1 a zistenie 

úrovne 2. 
 

a) V prípade zistení úrovne 1 (ustanovenie ARA.GEN.350 písm. d) bod 1) 
týkajúcich sa akýchkoľvek nedostatkov alebo činnosti AeMC vykonávanej 
mimo rozsahu schválených oprávnení, prijme DÚ okamžité a primerané 
opatrenia na zákaz alebo obmedzenie činností a v prípade potreby prijme 
opatrenia na zrušenie osvedčenia alebo osobitného povolenia, prípadne na jeho 
obmedzenie alebo pozastavenie platnosti ako celku alebo čiastočne, v závislosti 
od rozsahu zistenia úrovne 1, do času, kým organizácia neprijme úspešné 
nápravné opatrenie. 

 Dopravný úrad začne v súvislosti s osvedčením AeMC konanie podľa § 54 
leteckého zákona, v rámci ktorého môže pred skončením tohto konania v rozsahu 
nevyhnutnom na zabezpečenie jeho účelu rozhodnúť o predbežnom opatrení 
v súlade s § 43 ods. 1 písm. a) Správneho poriadku. 

 

Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie ARA.GEN.350, zistenia úrovne 1 
zahŕňajú okrem iného: 

a) nevymenovanie vedúceho/zodpovedného manažéra predstaviteľa AeMC,  

b) nezabezpečenie dôvernosti lekárskych záznamov a  

c) neschopnosť poskytnúť príslušnému orgánu lekárske a štatistické údaje na 
účely dohľadu. 

b) V prípade zistení úrovne 2 (ARA.GEN.350 písm. d) bod 2) poskytne DÚ 
organizácii čas na vykonanie nápravných opatrení primeraný povahe zistenia, 
ktorý spočiatku v žiadnom prípade nesmie byť dlhší ako 3 mesiace. Na konci 
tohto obdobia DÚ môže, podľa povahy zistenia, predĺžiť trojmesačné obdobie na 
základe schválenia plánu nápravných opatrení (DÚ zhodnotí plán nápravných 
opatrení a ich vykonávania, ktorý navrhla organizácia, a ak z hodnotenia vyplýva 
záver, že sú dostatočné na odstránenie nesúladu /prípadov nesúladu/, prijme ich). 
Ak organizácia nepredloží prijateľný plán nápravných opatrení, alebo 
nezrealizuje nápravné opatrenia v časovom období, ktoré schválil alebo predĺžil 
DÚ, hodnotenie zistenia sa zvýši na úroveň 1 a podniknú sa kroky uvedené 
v predchádzajúcom bode.   

3.3.3 Na základe zistení organizácia vykoná analýzu a zistí príčinu nedostatku/ov, 
následne vypracuje a vykoná plán nápravných opatrení, ktorý musí byť vopred 
schválený DÚ. 
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4 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE AME 
 
4.1 Osvedčovanie AME  

ARA.GEN.315,MED.D.005,MED.D.010,MED.D.020,MED.D.015,ATCO.MED.C.0
05.,ATCO.MED.C.010.,ATCO.MED.C.015,  

 
4.1.1 Žiadosť o vydanie osvedčenia 

Žiadateľ o vydanie osvedčenia AME zašle písomnú žiadosť s prílohami na adresu: 
Dopravný úrad, Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava. 

Žiadosť o osvedčenie AME musí obsahovať:  

a) žiadosť o vydanie osvedčenia AME (F151-B), 

b) požadovaný rozsah oprávnení, 

c) osobné údaje a adresu miesta výkonu povolania, ak vykonáva lekárske  
vyšetrenia na viacerých miestach, tak príslušné informácie o všetkých 
miestach a zariadeniach výkonu práce, dokumentáciu preukazujúcu splnenie 
požiadaviek ustanovení  MED.D.010, ATCO.MED.C.010 a § 19 ods.6 
Leteckého zákona: 

- diplom o špecializácii, 

- certifikát o úspešnom absolvovaní základného kurzu v oblasti leteckého 
lekárstva vrátane praktického výcviku v oblasti metód vyšetrovania 
a letecko- lekárskych hodnotení, 

- potvrdenie o registrácii v Slovenskej lekárskej komore, 

- potvrdenie o pridelení kódu lekára, 

d) prevádzkovú príručku AME (obsah príručky pozri príloha č.2), 

e) žiadosť o schválenie prevádzkových priestorov a materiálno-technického 
vybavenia pre činnosť povereného lekára (AME) (F266-B). 

 
4.1.2 Výcvikové  kurzy AME 

a) Výcvikové kurzy v oblasti leteckého lekárstva schvaľuje príslušný orgán 
členského štátu, v ktorom má poskytovateľ výcviku hlavné obchodné sídlo.  

b) Poskytovateľ výcviku vydá žiadateľom osvedčenie o absolvovaní po úspešnom 
vykonaní skúšky. 

c) Požiadavky na výcvikové kurzy v oblasti leteckého lekárstva sú definované 
v Postupe DÚ č. 4/2019. 

 
 

4.1.3 Postup osvedčovania 

Po prijatí žiadosti o vydanie osvedčenia AME s náležitosťami uvedenými vyššie, DÚ 
overí, či žiadosť a žiadateľ spĺňajú príslušné požiadavky na vydanie osvedčenia 
(podľa ustanovenia ARA.GEN.315).  

Za účelom získania dôkazov o splnení regulačných požiadaviek, vykoná DÚ 
certifikačný audit na všetkých miestach výkonu povolania uvedených v žiadosti.  
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a) U žiadateľov o osvedčenie AME s oprávneniami na prvé vydávanie, 
predlžovanie platnosti a obnovovanie osvedčení zdravotnej spôsobilosti 
2. triedy, sa overuje, či žiadateľ   

1) je plne kvalifikovaný a oprávnený na vykonávanie lekárskej praxe a má 
dôkaz o úspešnom  absolvovaní špecializovaného lekárskeho vzdelania,  

2) absolvoval základný vzdelávací kurz v oblasti leteckého lekárstva, vrátane 
praktického výcviku v oblasti metód vyšetrovania a letecko-lekárskych 
hodnotení, 

3) preukázal, že má primerané priestory, postupy, dokumentáciu a funkčné 
vybavenie vhodné na lekárske vyšetrenia a zavedené potrebné postupy 
a podmienky na zaručenie zachovania dôvernosti medicínskych údajov. 

b) U žiadateľov o osvedčenie AME rozširujúce ich oprávnenie na predlžovanie 
platnosti a obnovovanie osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1. triedy overuje, či 
žiadateľ   

1)  je držiteľom platného osvedčenia AME, 

2)  vykonal aspoň 30 vyšetrení na vydanie, predĺženie alebo obnovenie OZS 
2.triedy alebo ekvivalentných vyšetrení počas obdobia 3 rokov pred podaním 
žiadosti,  

3) úspešne absolvoval rozšírený výcvikový kurz v oblasti leteckého lekárstva, 
vrátane praktického výcviku v oblasti metód vyšetrovania a letecko-
lekárskych hodnotení, 

4) úspešne absolvoval minimálne dvojdňový praktický výcvik v AeMC alebo 
pod dohľadom DÚ. 

c) U žiadateľov o osvedčenie AME s oprávneniami na predlžovanie a obnovovanie 
platnosti osvedčení zdravotnej spôsobilosti 3. triedy sa overuje, či žiadateľ   

1) je plne kvalifikovaný a oprávnený na vykonávanie lekárskej praxe a je 
držiteľom osvedčenia alebo iného dokladu o absolvovaní špecializovaného 
vzdelania,  

2) absolvoval základný a rozšírený výcvikový kurz v oblasti leteckého lekárstva, 
vrátane špecifických modulov pre letecko-lekárske hodnotenie riadiacich 
letovej prevádzky a špecifického prostredia pri riadení letovej prevádzky,  

3) preukázal, že má primerané priestory, postupy, dokumentáciu a funkčné 
vybavenie vhodné na lekárske vyšetrenia a zavedené potrebné postupy 
a podmienky na zaručenie zachovania dôvernosti lekárskych údajov. 

 
4.1.4 Vydanie  osvedčenia 

Ak žiadateľ splnil všetky vyššie uvedené regulačné požiadavky a preukázateľne 
odstránil všetky nedostatky, DÚ vydá rozhodnutím „osvedčenie poverených lekárov 
AME“ na EASA formulári 148 a zašle ho žiadateľovi.  

Rozsah oprávnení AME a prípadné podmienky ich uplatňovania sa uvedú 
v osvedčení. 
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V prípade, že žiadosť nemá predpísané náležitosti a AME nespĺňa požiadavky 
uvedené v 4.1.3, DÚ písomne vyzve žiadateľa na doplnenie svojej žiadosti v súlade 
so zákonom o správnom konaní.  

4.1.5 Po vydaní osvedčenia poskytne AME Dopravnému úradu: 

- písomné vyhlásenie, že bude vydávať osvedčenia zdravotnej spôsobilosti na 
základe požiadaviek nariadenia EÚ č. 1178/2011 a/ alebo nariadenia EÚ č. 
2015/340; 

-  informovaný súhlas dotknutej osoby na spracúvanie osobných údajov (F347-B), že 
súhlasí so spracúvaním osobných údajov a rozsahom osvedčenia AME na účel ich 
zverejnenia v zozname poverených lekárov na webovom sídle Dopravného úradu. 

4.1.6. V prípade, že žiadateľ o vydanie osvedčenia AME nesplní požiadavky, DÚ vydá 
záporné rozhodnutie, ktoré bude obsahovať odôvodnenie rozhodnutia a poučenie 
o práve na odvolanie. 

 
4.2 Platnosť a zmeny osvedčenia AME   
 MED.D.030, ATCO.MED.C.025, MED.D.025, ATCO.MED.C.020., 

 
            4.2.1 Doba platnosti osvedčenia 

Osvedčenie AME má časovo obmedzenú platnosť max. 3 roky za predpokladu, že sú 
splnené požiadavky ustanovenia MED.D.030 a ustanovenia ATCO.MED.C.025. 
Dopravný úrad môže toto obdobie skrátiť z opodstatnených dôvodov súvisiacich s 
konkrétnym prípadom. 

  
           4.2.2 Zmeny osvedčenia 

Poverený lekár (AME) je povinný oznámiť DÚ všetky okolnosti, ktoré by mohli mať 
vplyv na vykonávanie oprávnení v zmysle vydaného osvedčenia:  

a) voči AME sa vedie disciplinárne konanie alebo vyšetrovanie z Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou,  

b) vyskytli sa zmeny podmienok, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie 
vrátane obsahu vyhlásení poskytnutých pri podaní žiadosti, 

c) požiadavky na vydanie osvedčenia AME sa už neplnia v celom rozsahu,  

d) nastala zmena mena, priezviska, miesta výkonu práce AME alebo 
korešpondenčnej adresy. 

Všetky zmeny riadi a oznamuje AME tak, ako to má popísané a schválené vo svojej 
príručke. Všetky zmeny musia byť zaznamenané v príručke AME, ktorú zašle AME 
v elektronickej alebo listinnej podobe spolu žiadosťou o zmenu osvedčenia na formulári 
F151-B na DÚ.  

 

Ak hore uvedené zmeny menia rozsah oprávnení AME, tak prípadné zmenené podmienky 
ich uplatňovania sa uvedú v osvedčení AME, ktorého vydanie zabezpečí DÚ. 

 
            Ak držiteľ osvedčenia AME neinformuje DÚ o skutočnostiach uvedených v bode 4.2.2, 

platnosť jeho osvedčenie AME sa pozastaví alebo zruší v súlade s podčasťou 
ARA.MED.250 prílohy II (Časť-ARA). 
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  Pri zmenách osvedčenia AME, ktoré 

a) vyžadujú predchádzajúce povolenie DÚ, sa postupuje analogicky ako u AeMC 
v 3.2.3  postupu, 

b) nevyžadujúce predchádzajúce povolenie DÚ, sa postupuje analogicky ako              
u AeMC 3.2.4 postupu. 

 
 
           4.2.4    Predlženie platnosti osvedčenia 
                       Žiadateľ o predĺženie platnosti osvedčenia AME podáva žiadosť na formulári  
                       F151-   B. 

Predlženie platnosti vykoná DÚ za predpokladu, že žiadateľ: 

a) naďalej spĺňa všeobecné podmienky požadované pre lekársku prax a je naďalej 
oprávnený na vykonávanie lekárskej praxe, 

b) počas posledných 3 rokov absolvoval opakovací výcvik v oblasti leteckého 
lekárstva  

i. AME s oprávneniami na predlžovanie a obnovu platnosti osvedčení 
zdravotnej spôsobilosti 3.triedy musí  absolvovať aj výcvik v pracovnom 
prostredí riadiacich letovej prevádzky), 

ii. AME s oprávneniami na predlžovanie a obnovu platnosti osvedčení 
zdravotnej spôsobilosti 1.triedy, by mal absolvovať najmenej 10 hodín 
opakovacieho výcviku za rok. 

c) každoročne vykonal aspoň 10 letecko-lekárskych vyšetrení alebo ich ekvivalent, 

d) naďalej spĺňa podmienky v rozsahu svojho osvedčenia, 

e) vykonáva oprávnenia osvedčenia AME v súlade s časťou MED a ATCO.MED. 

          4.2.5     Obnovenie platnosti osvedčenia 
                       Žiadateľ o obnovu osvedčenia AME podáva žiadosť na formulári F151-B. 

 Obnovu platnosti vykoná DÚ za predpokladu, že žiadateľ: 

1. spĺňa požiadavky na predĺženie platnosti stanovené v bode 4.2.4 alebo  

2. spĺňa všetky tieto požiadavky: 

a) všeobecné podmienky požadované pre lekársku prax a je naďalej oprávnený 
na vykonávanie lekárskej praxe, 

b) v uplynulom roku absolvoval opakovací výcvik v oblasti leteckého lekárstva, 

c) v uplynulom roku úspešne absolvoval praktický výcvik, či už v AeMC alebo 
pod dohľadom príslušného orgánu, 

d) naďalej spĺňa požiadavky podčasti MED.D.010, 

e) preukázal, že je schopný naďalej vykonávať letecko-lekársku prax v súlade 
s vnútroštátnymi postupmi. 
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4.3 Zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie platnosti osvedčenia AME 
  ARA.MED.250 

4.3.1    Platnosť osvedčenia AME je automaticky zrušená 

a) v prípade zrušenia licencie na lekársku prax alebo 

b) vyškrtnutie AME zo zoznamu lekárov. 

4.3.2 Platnosť osvedčenia AME môže byť pozastavená, obmedzená alebo zrušená v súlade 
s ustanovením ARA.MED.250 prílohy II (Časť ARA) na základe rozhodnutia DÚ 
v správnom konaní v prípade dôkazov, ktoré poukazujú na nesúlad s plnením 
príslušných požiadaviek.  

DÚ obmedzí, pozastaví alebo zruší osvedčenie AME v týchto prípadoch: 

1. AME už nespĺňa príslušné požiadavky, 

2. neplnenie kritérií pre osvedčovanie alebo pre zachovanie osvedčovania,  

3. nedostatky vo vedení zdravotných záznamov alebo predkladanie nesprávnych 
údajov alebo informácií,  

4. falšovanie zdravotných záznamov, osvedčení alebo dokumentácie,  

5. zatajovanie skutočností, ktoré sa týkajú žiadosti o osvedčenie zdravotnej 
spôsobilosti alebo držiteľa osvedčenia zdravotnej spôsobilosti, prípadne 
falošné alebo podvodné vyhlásenia alebo vyjadrenia pre príslušný orgán, 

6. neschopnosť nápravy zistení z auditu praxe AME a  

7. na požiadanie AME s osvedčením.  

4.3.4 DÚ svoje rozhodnutie náležite odôvodní, pričom žiadateľa okrem iného poučí 
o možnosti podať voči uvedenému rozhodnutiu rozklad v lehote 15 dní od jeho 
doručenia. 
 

 
5   PRÁVA A POVINNOSTI AeMC, AME 
 
5.1 Rozsah povinností 
 MED.A.025, ATCO.MED.A.025  
 

1) Pri vykonávaní lekárskych vyšetrení a hodnotení musia AeMC, AME: 

- zabezpečiť, že so žiadateľom je možná komunikácia bez jazykových bariér,  

- poučiť žiadateľa o možných dôsledkoch v prípade poskytnutia neúplných, 
nepresných alebo nepravdivých vyjadrení o jeho predchádzajúcom 
zdravotnom stave, 

- informovať (DÚ), ak žiadateľ poskytne neúplné, nepresné alebo nepravdivé 
vyjadrenia o svojom predchádzajúcom zdravotnom stave, 

- informovať (DÚ), ak žiadateľ stiahne žiadosť o osvedčenie zdravotnej 
spôsobilosti v akejkoľvek fáze procesu lekárskych vyšetrení a hodnotení.    

2)  Po vykonaní letecko-lekárskych vyšetrení a hodnotení musia AeMC, AME  

- informovať žiadateľa o OZS o tom, či je spôsobilý, nespôsobilý alebo či bude 
odoslaný na ďalšie vyšetrenie k posudkovému lekárovi DÚ, prípadne 
k AeMC alebo AME,  
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- informovať žiadateľa o OZS o konkrétnych obmedzeniach, ktoré môžu 
obmedzovať letecký výcvik alebo výkon oprávnení preukazu spôsobilosti, 
resp. potvrdenia pre posádku lietadla,  

- v prípadoch keď bol žiadateľ o OZS vyhodnotený ako nespôsobilý, 
informovať ho o práve na preskúmanie rozhodnutia,  

- v prípade žiadosti o OZS bezodkladne zabezpečeným spôsobom, v súlade so 
zákonom o ochrane osobných údajov, odoslať posudkovému lekárovi 
licenčného úradu podpísanú správu, ktorá bude obsahovať podrobné výsledky 
letecko-lekárskych vyšetrení  a hodnotenia žiadateľa na účely OZS, kópiu 
žiadosti, formulára vyšetrení a vydaného OZS,  

- informovať žiadateľa o OZS o jeho zodpovednosti v prípade zníženia 
zdravotnej spôsobilosti, ako sa uvádza v ustanovení MED.A.020 a 
ATCO.MED.A.020, 

- po každom vyšetrení žiadateľa o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy 
alebo držiteľa tohto osvedčenia bezodkladne zaznamenať údaje uvedené 
ARA.MED.160 písm. b) do archívu EAMR, alebo v prípade potreby tieto 
údaje aktualizujú.   

3) AeMC, AME musia uchovávať záznamy s podrobnými údajmi o lekárskych 
vyšetreniach a hodnoteniach vykonaných v súlade s výkonom oprávnení a ich 
výsledky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi:  

- pri lekárskych vyšetreniach na účely vydania, predĺženia platnosti alebo 
obnovenia platnosti OZS počas obdobia minimálne 10 rokov od dátumu 
posledného vyšetrenia alebo aj dlhšie, podľa aktuálne platných 
vnútroštátnych právnych predpisov,   

- zabezpečiť uchovanie všetkých zdravotných/lekárskych záznamov takým 
spôsobom, aby bol vždy dodržiavaný ich dôverný charakter. 

4) Ak sa to vyžaduje, na účely osvedčovania zdravotnej spôsobilosti a/alebo 
dohľadu, AeMC, AME musia predložiť posudkovému lekárovi licenčného úradu 
všetky lekárske záznamy a správy a ďalšie relevantné informácie. 

5) Ak si to vyžadujú aktuálne podmienky, tak ďalšie povinnosti, ktoré majú vplyv na 
účel a rozsah výkonu schválených oprávnení u jednotlivých AeMC, AME sú 
uvedené v prevádzkovej príručke schválenej DÚ.  

6) AeMCs a AME zapisujú údaje do európskeho archívu letecko-lekárskych údajov 
alebo ich aktualizujú v súlade s ARA.MED.160 písm. d). 

 

5.2 Rozsah oprávnení 

5.2.1 Rozsah oprávnení na vykonávanie lekárskych vyšetrení na vydanie OZS je 
stanovený v osvedčení vydanom DÚ na základe splnenia regulačných požiadaviek 
žiadateľom. 

5.2.2 AeMC je oprávnené  vykonávať lekárske vyšetrenia, vyhodnocovať ich a vydávať 
OZS alebo zodpovedajúce doklady o zdravotnej spôsobilosti pre 

a) 1. triedu zdravotnej spôsobilosti – 1. vydanie a predĺženie platnosti a obnovenie 
podľa Časti-MED,  
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b) 2. triedu zdravotnej spôsobilosti - 1. vydanie a predĺženie platnosti a obnovenie 
podľa Časti-MED, 

c) zdravotnú spôsobilosť LAPL – 1. vydanie a predĺženie platnosti a obnovenie 
podľa Časti-MED, 

d) 3. triedu zdravotnej spôsobilosti - . vydanie a predĺženie platnosti a obnovenie 
podľa Časti ATCO.MED, 

e) zdravotnú spôsobilosť CC - 1. vydanie a predĺženie platnosti a obnovenie podľa 
Časti-MED. 

5.2.3 AME je oprávnený vykonávať lekárske vyšetrenia, vyhodnocovať ich a vydávať 
OZS alebo zodpovedajúce doklady o zdravotnej spôsobilosti pre 

a) 1. triedu zdravotnej spôsobilosti - predĺženie platnosti a obnovenie podľa        
Časti-MED,  

b) 2. triedu zdravotnej spôsobilosti - 1. vydanie a predĺženie platnosti a obnovenie 
podľa Časti-MED, 

c) zdravotnú spôsobilosť LAPL - 1. vydanie a predĺženie platnosti a obnovenie podľa 
Časti-MED, 

d) 3. triedu zdravotnej spôsobilosti - predĺženie platnosti a obnovenie podľa Časti 
ATCO.MED,  

e) zdravotnú spôsobilosť CC - 1. vydanie a predĺženie platnosti a obnovenie podľa 
Časti-MED. 

 

5.2.4. Držitelia osvedčenia AME nesmú vykonávať letecko-lekárske vyšetrenia a 
hodnotenia v inom členskom štáte než v členskom štáte, ktorý vydal ich osvedčenie 
ako AME. To neplatí v prípade, že  

a) im dotknutý členský štát udelil povolenie na výkon odbornej činnosti   
špecializovaného lekára,  

b) informovali príslušný orgán dotknutého členského štátu o svojom zámere 
vykonávať lekárske vyšetrenia a hodnotenia a vydávať osvedčenia zdravotnej 
spôsobilosti v rámci rozsahu svojich oprávnení ako AME a  

c)  absolvovali inštruktáž príslušného orgánu daného iného členského štátu. 

 
V súlade s MED.D.001 f) a/alebo v súlade ATCO.MED.C.001, skôr ako AME začne 
vykonávať letecko-lekárske vyšetrenia v inom členskom štáte než v členskom štáte, ktorý 
vydal jeho osvedčenie ako AME, musí požiadať príslušný orgán daného členského štátu 
o vydanie povolenia. 

 
6  POSTUPY OSVEDČOVANIA ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI 
 MED.A.020, ATCO-MED.A.020, MED.A.025 
 
6.1 Všeobecne 

6.1.1 Žiadatelia a držitelia preukazu spôsobilosti člena letovej posádky, riadiaceho letovej 
prevádzky, vrátanie osôb vo výcviku (žiaci - piloti, žiak/študent - riadiaci letovej 
prevádzky), musia mať na výkon oprávnení preukazu spôsobilosti alebo preukazu 
žiaka platné príslušné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti. 
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6.1.2 Držitelia preukazu spôsobilosti člena letovej posádky alebo riadiaceho letovej 
prevádzky, vrátane osôb vo výcviku (žiaci - piloti, žiak/študent - riadiaci letovej 
prevádzky), nesmú vykonávať oprávnenia, ktoré im vyplývajú z ich preukazu	
spôsobilosti a príslušných kvalifikačných kategórií alebo osvedčení, 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, a ktoré môžu mať negatívny vplyv na bezpečné 
vykonávanie oprávnení vyplývajúcich z 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.   
 

6.1.3 Držitelia OZS člena letovej posádky alebo riadiaceho letovej prevádzky, vrátane 
osôb vo výcviku (žiaci - piloti, žiak/študent - riadiaci letovej prevádzky), sa skôr, než 
začnú vykonávať oprávnenia vyplývajúce z preukazu spôsobilosti, musia 
bezodkladne obrátiť na AeMC alebo AME, ak: 

1) podstúpili chirurgickú operáciu alebo invazívny zákrok,  

2) začali pravidelne užívať akékoľvek lieky,  

3) utrpeli závažné poranenie, ktoré spôsobuje neschopnosť vykonávať 
oprávnenia vyplývajúce z preukazu spôsobilosti,  

4) trpia závažnou chorobou, ktorá spôsobuje neschopnosť vykonávať oprávnenia 
vyplývajúce z preukazu spôsobilosti,  

5) sú tehotné ženy,  

6) boli prijatí do nemocnice alebo na kliniku,  

7) prvýkrát potrebujú dioptrické okuliare	alebo kontaktné šošovky.  

V takýchto prípadoch AeMC alebo AME posúdi zdravotnú spôsobilosť držiteľov 
preukazu spôsobilosti a rozhodne, či sú spôsobilí naďalej vykonávať svoje 
oprávnenia. 

Zároveň držiteľ preukazu spôsobilosti nesmie byť súčasne držiteľom viac než 
jedného OZS. 

 
6.2 Pred vyšetrením 

6.2.1 Žiadateľ o vydanie, predĺženie alebo obnovenie OZS podáva AeMC alebo AME  
žiadosť vo formáte stanovenom príslušným orgánom.  

Žiadateľ o OZS poskytne AeMC alebo AME: 

1) doklad totožnosti,  

2) podpísané vyhlásenie    

i) o zdravotných skutočnostiach týkajúcich sa predchádzajúceho zdravotného 
stavu,  

ii) o tom, či v minulosti žiadali o OZS alebo podstúpili lekárske vyšetrenie         
s cieľom získať OZS, a ak áno, u koho a s akým výsledkom, 
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iii)  o tom, či už niekedy boli vyhodnotení ako nespôsobilí alebo či ich OZS bolo    
pozastavené alebo zrušené, 

3) podpísaný súhlas dotknutej osoby v súlade s ARA.MED.150 c) (formulár F367-
B), 

4) pri žiadosti o predĺženie platnosti alebo obnovenie platnosti OZS musia žiadatelia 
pred príslušnými vyšetreniami predložiť AeMC alebo AME najnovšie OZS.  

Za náležitý postup AeMC alebo AME pred vyšetrením žiadateľa sa považuje: 

a) vykonanie kontroly totožnosti žiadateľa podľa jeho občianskeho preukazu 
alebo pasu, 

b) zabezpečenie, aby so žiadateľom bola možná komunikácia bez jazykových 
bariér,  

c) poučenie žiadateľa o možných dôsledkoch poskytnutia neúplných, 
nepresných alebo nepravdivých údajov o jeho zdravotnom stave do 
formulárov pre vyšetrenia, 

d) informovanie žiadateľa, že nesmie byť držiteľom viac než jedného platného 
OZS, 

e) aby bol žiadateľ požiadaný o jeho naposledy platné osvedčenie zdravotnej 
spôsobilosti, ak nejde o prvé vydanie a v prípade, že ho žiadateľ nepredloží, 
AeMC alebo AME nesmie potvrdiť zdravotnú spôsobilosť, pokiaľ nedostane 
od AMS o žiadateľovi príslušné informácie,  

f) aby žiadateľ uviedol, či už v minulosti podstúpil lekárske vyšetrenie pre 
priznanie zdravotnej spôsobilosti, a pokiaľ áno, tak u koho a s akým 
výsledkom, 

g) aby žiadateľ uviedol, či už bol niekedy ako žiadateľ o vydanie OZS 
vyhodnotený ako neschopný, alebo mu bolo OZS obmedzené alebo  
odobrané, 

h) vlastnoručný podpis žiadateľa na formulári žiadosti o vydanie, predĺženie 
alebo obnovenie OZS, AME vyplní kontrolný zoznam pre AME k vykonaniu 
vyšetrenia (formulár F362-B). 

 
 

6.3  Lekárske vyšetrenie na vydanie OZS 
 MED.A.040, ATCO.MED.A.040 

OZS sa vydáva a jeho platnosť sa predlžuje alebo obnovuje po absolvovaní 
požadovaných lekárskych vyšetrení a hodnotení a posúdení zdravotnej spôsobilosti 
žiadateľa s výsledkom spôsobilý, ktoré prebiehajú podľa postupu stanoveného 
v príručke buď samotným AeMC, AME alebo s pomocou ich schválených 
subdodávateľov. 

Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na formulári, ktorý je schválený 
Dopravným úradom. AeMC / AME sa informuje u zamestnancov OLLP 
zodpovedných za oblasť osvedčovania zdravotnej spôsobilosti o možnostiach 
objednania predtlačených formulárov pre OZS.  
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6.3.1 Prvé vydanie OZS  

Prvé vydanie OZS je vydávané na základe letecko-lekárskeho hodnotenia, ktoré 
zahŕňa posúdenie zdravotnej spôsobilosti žiadateľa podľa nasledovných kritérií:  

-     na OZS 1 a 2. triedy podľa MED.B.005 až MED.B.090, 
- na OZS 3. triedy podľa ATCO.MED.B.005 až ATCO.MED.B.090,   
- na OZS LAPL podľa MED.B.095, 
- na lekársku správu palubného sprievodcu podľa MED.C.020 až 

MED.C.030. 
 

Pri splnení uvedených kritérií  je vydané žiadateľovi OZS: 

a) Prvé osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. a 3. triedy vydáva AeMC. 
b) Prvé osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy  a LAPL vydáva AeMC 

alebo AME. 
c) Prvé vydanie lekárskej správy palubných sprievodcov vydáva AeMC alebo 

AME. 
 

6.3.2 Predĺženie a obnova OZS 

Platnosť OZS u všetkých tried, vrátenie LAPL a lekárskej správy palubných 
sprievodcov, predlžuje alebo obnovuje AeMC alebo AME.  

a) AeMC alebo AME vydá, predĺži platnosť alebo obnoví platnosť OZS alebo 
lekársku správu palubného sprievodcu, ak 

- žiadateľ predložil úplné údaje o predchádzajúcom zdravotnom stave a, ak to 
vyžaduje AeMC alebo AME, výsledky lekárskych vyšetrení a testov 
vykonaných lekárom žiadateľa alebo iným lekárskym špecialistom, 

- AeMC alebo AME uskutočnili letecko-lekárske hodnotenie na základe 
lekárskych vyšetrení a testov vyžadovaných na overenie skutočnosti, že 
žiadateľ spĺňa všetky príslušné požiadavky v rozsahu podľa ustanovenia 5.2.1 
tohto postupu, 

- AME, AeMC, alebo v prípade postúpenia DÚ, môžu pred vydaním, 
predĺžením platnosti alebo obnovením platnosti OZS od žiadateľa vyžadovať, 
aby absolvoval dodatočné lekárske vyšetrenia a preskúmania, ak je to klinicky 
alebo epidemiologicky indikované 

b) Posudkový lekár DÚ môže vydávať alebo opätovne vydávať osvedčenie 
zdravotnej spôsobilosti alebo lekársku správu palubného sprievodcu. 

c)  Lekárske vyšetrenia a hodnotenia na účely predĺženia OZS alebo lekárskej správy 
palubného sprievodcu sa môžu vykonať maximálne 45 dní pred uplynutím 
platnosti OZS. 

d) Lekárske vyšetrenia a hodnotenia na účely obnovenia platnosti sa vykonajú, ak 
držiteľ OZS alebo lekárskej správy palubného sprievodcu nespĺňa podmienku 
uvedenú v písmene c) a v prípade, ak platnosť OZS alebo lekárskej správy 
palubného sprievodcu uplynula  

i) pred menej než dvoma rokmi, vykoná sa bežné letecko-lekárske 
vyšetrenie na účely predĺženia platnosti,  
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ii) pred viac než dvoma rokmi, ale menej než pred 5 rokmi, AeMC alebo 
AME vykoná letecko- lekárske vyšetrenie na účely obnovenia platnosti až 
po posúdení letecko-lekárskych záznamov žiadateľa, 

iii) pred viac než piatimi rokmi, platia požiadavky na lekárske vyšetrenie pre 
prvé vydanie a hodnotenie sa zakladá na požiadavkách pre predĺženie 
platnosti. 

e) V prípade osvedčení zdravotnej spôsobilosti LAPL posúdi AeMC, AME            
predchádzajúci zdravotný stav žiadateľa a vykoná letecko-lekárske vyšetrenia a 
letecko-lekárske hodnotenia (podľa konkrétnej situácie) v súlade s podčasťami 
MED.B.005 a MED.B.095. 

 
6.3.3 Obmedzenie OZS (MED.B.001, MED.A.050,ATCO.MED.B.001, MED.C.035) 

Ak žiadateľ nespĺňa požiadavky na príslušnú  zdravotnú spôsobilosť, ale považuje sa 
za osobu, ktorá pravdepodobne neohrozuje bezpečné vykonávanie oprávnení 
vyplývajúcich  z preukazu spôsobilosti, potom AeMC alebo AME 

a) v prípade žiadateľov o osvedčenie 1. a 3. triedy postúpi rozhodnutie o zdravotnej 
spôsobilosti žiadateľa posudkovému lekárovi DÚ,  

b) v prípade žiadateľov o osvedčenie 2. triedy, keď je to podľa podčasti B k Časti-
MED a Časti ATCO.MED uvedené, po porade s posudkovým lekárom licenčného 
úradu vyhodnotí, či je žiadateľ schopný vykonávať svoje povinnosti bezpečne za 
splnenia jedného alebo viacerých obmedzení zapísaných v OZS a  vydá OZS 
s príslušným obmedzením resp. obmedzeniami, 

c) v prípade žiadateľa o OZS LAPL AeMC alebo AME dôkladne zohľadní podčasti 
MED.B.005 a MED.B.095, vyhodnotí, či je žiadateľ schopný vykonávať svoje 
povinnosti bezpečne za splnenia jedného alebo viacerých obmedzení zapísaných 
v OZS, a vydá OZS s príslušnými obmedzeniami. AeMC alebo AME vždy 
zohľadní potrebu obmedziť oprávnenie žiadateľa lietať s pasažiermi (OPL – 
obmedzenie prevádzky iba na lety bez pasažierov), 

d) v prípadoch, keď postúpenie posudkovému lekárovi licenčného úradu nie je podľa 
podčasti B k Časti-MED a Časti ATCO.MED uvedené, vyhodnotí, či je žiadateľ 
schopný vykonávať svoje povinnosti bezpečne za splnenia jedného alebo 
viacerých obmedzení zapísaných v OZS a vydá OZS s príslušným obmedzením 
resp. obmedzeniami, 

e) v prípade, ak držiteľ osvedčenia CC nespĺňa zdravotné požiadavky uvedené 
v oddiele podčasti C Časti-MED, AME alebo AeMC zváži, ži môže byť schopný 
bezpečne vykonávať povinnosti palubného sprievodcu v prípade, že spĺňa 
podmienky jedného alebo viacerých obmedzení. Všetky obmedzenia vykonávania 
oprávnení udelených v osvedčení palubného sprievodcu musia byť uvedené 
v lekárskej správe palubného sprievodcu a môže ich zrušiť len AeMC alebo 
poverený AME. 

 
Pri posudzovaní potreby obmedzenia sa zohľadňuje najmä  

- či sa v akreditovanom lekárskom posúdení uvádza, že za osobitných okolností je 
neplnenie akejkoľvek požiadavky, číselnej alebo inej, zo strany žiadateľa takého 
charakteru, že vykonávanie oprávnení preukazu spôsobilosti pravdepodobne 
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nebude ohrozovať bezpečné vykonávanie oprávnení vyplývajúcich z preukazu 
spôsobilosti, 

- schopnosť, zručnosti a skúsenosti žiadateľa týkajúce sa činností, ktoré sa majú 
vykonávať.  

Prevádzkové obmedzenia sa uložia iba v súvislosti s OZS, ktoré vydal DÚ.  

Prevádzkové obmedzenia pri OZS 3. triedy určuje DÚ, v spolupráci              
s poskytovateľom leteckých navigačných služieb a tieto sú platné v konkrétnom 
prevádzkovom prostredí.  

Všetky obmedzenia uložené držiteľovi OZS sa uvádzajú v samotnom osvedčení. 

Kódy obmedzení pre 1. a 2. triedu a LAPL, ako aj pravidlá ich zapisovania sú 
podrobne opísané v AMC1 MED.B.001, AMC2 MED.B.001 a v prílohe č. 3. Kódy 
obmedzení a pravidlá ich zapisovania pre 3. triedu sú podrobne opísané v AMC1 
ATCO.MED.B.001, ATCO.MED.B.001 a v prílohe č. 4. Kódy obmedzení pre  
držiteľov lekárskej správy palubného sprievodcu a ich zapisovanie sú podrobne 
opísané v MED.C.035, AMC1 MED.C.035 a v prílohe č. 5.  

Držiteľovi OZS môže byť uložené akékoľvek iné obmedzenie, ak sa to vyžaduje na 
zaistenie bezpečného vykonávania oprávnení preukazu spôsobilosti.  

AeMC alebo AME môžu predĺžiť platnosť alebo obnoviť platnosť OZS s rovnakými 
obmedzeniami bez odoslania žiadateľa k posudkovému lekárovi licenčného úradu 
alebo bez porady s týmto posudkovým lekárom.  

V prípadoch zrušenia obmedzení rozhoduje:  

- pri OZS 1. a 3. triedy všetky obmedzenia musia byť zrušené posudkovým 
lekárom licenčného úradu, 

- pri OZS 2. triedy všetky obmedzenia musia byť zrušené posudkovým lekárom 
licenčného úradu alebo AeMC alebo AME po konzultácii s licenčným úradom, 

- pri OZS LAPL všetky obmedzenia musia byť zrušené AeMC alebo AME,  

- pri OZS CC všetky obmedzenia musia byť zrušené AME alebo AeMC.  

 
6.3.4    Pozastavenie, obmedzenie,  zrušenie, odňatie OZS 

6.3.4.1 Pri zrušení, pozastavení, odňatí alebo obmedzení OZS postupuje DÚ v súlade: 

a) s priamo vykonateľnými právne záväznými aktmi EÚ, najmä s MED.A.046 a  
časti ATCO.MED.A.046,  

b) s § 19, § 54 a § 55 leteckého zákona,  

d) so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,  

e) s medzinárodnými štandardmi alebo odporúčaniami medzinárodných organizácií 
v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala. 

6.3.4.2 V prípade pozastavenia osvedčenia zdravotnej spôsobilosti držiteľ vráti osvedčenie 
zdravotnej spôsobilosti licenčnému úradu na žiadosť licenčného úradu. 

6.3.4.3 V prípade zrušenia osvedčenia zdravotnej spôsobilosti držiteľ bezodkladne vráti 
osvedčenie zdravotnej spôsobilosti licenčnému úradu. 
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6.3.4.3 Pri pozastavení alebo zrušení OZS/ lekárskej správy palubného sa postupuje podľa 
ustanovenia 5.18 smernice č. 2/2016. 

 

6.3.5 Doba platnosti OZS 

Obdobie platnosti OZS vrátane všetkých príslušných vyšetrení alebo osobitých 
preskúmaní je 

- určené na základe veku žiadateľa k dátumu uskutočnenia lekárskeho vyšetrenia a 

- počíta sa od dátumu lekárskeho vyšetrenia v prípade prvého vydania a 
obnovenia platnosti a od dátumu uplynutia platnosti predchádzajúceho OZS        
v prípade predĺženia platnosti.  

 

Zdravotná 

 spôsobilosť 

Požiadavka  

podľa nariadenia komisie (EU) 
1178/2011 
a nariadenia komisie (EU) 2015/340 

doba platnosti OZS (roky) 
vek držiteľa (narodeniny)  

do 40 do 50 do 60 60+ 

OZS 1. triedy MED.A.045 (a) (1) a (2) 

                    1 rok ½  rok 

  1 rok ½  rok 

OZS 2. triedy MED.A.45 (a) (3)   5 
rokov 

   2 
roky 

         1 rok 

OZS triedy LAPL MED.A.45 (a) (4)   5 
rokov 

2 roky 

OZS 3. triedy 
ATCO.MED.A.045    2 

roky 
1 rok 

OZS triedy CC MED.C.005 (b)   5 rokov 

 

6.4  Po vyšetrení 

6.4.1    Po vykonaní letecko-lekárskych vyšetrení a/alebo hodnotení musia AeMC, AME  

-  informovať žiadateľa o OZS o tom, či je spôsobilý, nespôsobilý alebo či bude odoslaný na 
ďalšie vyšetrenie k posudkovému lekárovi licenčného úradu,  

- informovať žiadateľa o OZS o konkrétnych obmedzeniach, ktoré môžu obmedzovať 
letecký výcvik alebo výkon oprávnení preukazu spôsobilosti, resp. potvrdenia pre 
posádku lietadla, (formulár F126-B), 

-  informovať žiadateľa o jeho zodpovednosti v prípade zníženia zdravotnej spôsobilosti, ako 
sa uvádza v MED.A.020, (formulár F126-B), 

-  v prípadoch, keď  bol žiadateľ o OZS vyhodnotený ako nespôsobilý, informovať ho o 
práve na preskúmanie rozhodnutia, 
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-  v prípade žiadosti o OZS bezodkladne zabezpečeným spôsobom, v súlade so zákonom 
o ochrane osobných údajov, odoslať posudkovému lekárovi licenčného úradu: 

 podpísanú správu, ktorá má zahŕňať podrobné výsledky všetkých absolvovaných 
lekárskych vyšetrení a hodnotenia žiadateľa na účely vydania OZS,  

 kópiu žiadosti o OZS,  

 kópiu vydaného OZS,  

 kontrolný zoznam pre AME k vykonaniu vyšetrenia(formulár F362-B), 

 informovaný súhlas ( formulár F367-B). 

 

-  v prípade vyšetrenia žiadateľa o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy alebo držiteľa 
tohto osvedčenia, licenčné úrady, AME a AeMC v súlade s ust. ARA.MED.160 
bezodkladne zaznamenajú údaje uvedené v písmene b) do archívu EAMR, alebo v 
prípade potreby tieto údaje aktualizujú.   

 
6.4.2 Ak je žiadateľ o OZS 1., 2. alebo 3. triedy, LAPL alebo lekársku správu CC odoslaný  
          k posudkovému lekárovi licenčného úradu v súlade s ustanovením MED.B.001 alebo 

ustanovením ATCO.MED.B.001, AeMC alebo AME postúpi v súlade 
s ARA.MED.125, MED.A.050,	 a	 ATCO.MED.A.050 príslušnú zdravotnú 
dokumentáciu licenčnému úradu spolu s hodnotením na formulári F388-B. 

6.4.3 V  sporných prípadoch môže AeMC/AME požiadať o pomoc pri rozhodovaní o   
zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o OZS 1., 2. alebo 3. triedy, LAPL alebo lekársku 
správu CC, posudkového lekára licenčného úradu v súlade s ustanovením 
ARA.MED.315 b). AeMC alebo AME postúpi príslušnú zdravotnú dokumentáciu 
posudkovému lekárovi DÚ spolu s hodnotením na formulári F388-B. 

6.4.4 Posudkový lekár Dopravného úradu v prípade postúpenia rozhodnutia o zdravotnej     
spôsobilosti žiadateľa postupuje podľa ustanovenia 5.15.2 Smernice Dopravného 
úradu č. 2/2016. 

 
 

 
7 VEDENIE ZÁZNAMOV 

 

7.1 Systém vedenia záznamov 

  AeMC a AME popri záznamoch, ktoré sa požadujú v ustanovení ORA.GEN.220, 
začlení do svojho systému vedenia záznamov aj podrobnosti o lekárskych 
vyšetreniach a hodnoteniach.  

a) Všetky zdravotné záznamy držiteľov preukazu spôsobilosti sa uchovávajú 
najmenej 10 rokov po skončení platnosti posledného OZS konkrétneho držiteľa.  

b) Na účely lekárskych hodnotení a štandardizácie sa zdravotné záznamy 
sprístupnia len po písomnom súhlase žiadateľa/držiteľa preukazu spôsobilosti  

- zariadeniu AeMC alebo AME na účely doplnenia lekárskeho hodnotenia,  

- zdravotnej posudkovej komisii, ktorú môže vytvoriť DÚ na doplnkové 
preskúmanie hraničných prípadov,  
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- príslušným lekárom špecialistom na účely doplnenia lekárskeho hodnotenia,  

- posudkovému lekárovi iného členského štátu na účely spoločného dohľadu,  

- príslušnému žiadateľovi/držiteľovi preukazu spôsobilosti na základe jeho 
písomnej žiadosti a  

- agentúre (EASA) na účely štandardizácie po znemožnení identifikácie 
žiadateľa/držiteľa preukazu spôsobilosti. 

 

 
8 VÝMENA INFORMÁCIÍ O OSVEDČENIACH ZDRAVOTNEJ 

SPOSOBILOSTI CEZ EURÓPSKY ARCHÍV (EAMR) 
 

Na účely vydávania osvedčení zdravotnej spôsobilosti a na dohľad nad žiadateľmi 
o osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy a držiteľmi týchto osvedčení, ako aj na 
dohľad nad AME a AeMC je zriadený  centrálny archív – európsky archív letecko-
lekárskych údajov (EAMR). 

 

8.1. Prístup k EAMR 

K archívu EAMR a informáciám, ktoré sa nachádzajú v danom archíve, majú prístup tieto 
osoby: 

1. posudkoví lekári licenčného úradu žiadateľa o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. 
triedy alebo držiteľa tohto osvedčenia, ako aj iný riadne splnomocnený zamestnanec 
Dopravného úradu, ktorý má na starosti vytváranie alebo spravovanie záznamov daného 
žiadateľa alebo držiteľa v zmysle požiadaviek tohto nariadenia; 

2. AME a každý riadne splnomocnený zamestnanec AeMC, ktorému žiadateľ alebo 
držiteľ poskytol vyhlásenie v súlade s podčasťou MED.A.035 písm. b) bodom 2; 

3. každý riadne splnomocnený zamestnanec Dopravného úradu zodpovedný za dohľad 
nad AME alebo AeMc, ktorý vykonáva letecko-lekárske hodnotenia daných žiadateľov 
alebo držiteľov. 

 

8.2  Výmena informácií 

Osoby uvedené v 8.1 si vymieňajú cez EAMR tieto informácie: 

a) základné údaje o žiadateľovi o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy alebo 
držiteľovi takéhoto osvedčenia: licenčný úrad; priezvisko a meno; dátum narodenia; štátna 
príslušnosť; emailová adresa a číslo jedného alebo viacerých dokladov totožnosti (národný 
preukaz totožnosti alebo pas), ktoré uviedol žiadateľ; 

b) údaje v osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1. triedy: dátum lekárskeho vyšetrenia alebo 
v prípade, že lekárske hodnotenie nie je ukončené, dátum začiatku lekárskeho vyšetrenia; 
dátum vydania a dátum uplynutia platnosti osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy; 
miesto vykonania vyšetrenia; status obmedzení; status daného osvedčenia (nový, vydaný, 
pozastavený alebo zrušený); jedinečné referenčné číslo posudkového lekára licenčného 
úradu; AME alebo AeMC, ktorí vydali predmetné osvedčenie, a ich príslušného orgánu. 
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8.3  Zaznamenanie údajov 

V súlade s časťou 8.1 a 8.2 tohto postupu, licenčné úrady, AME a AeMC po každom 
vyšetrení žiadateľa o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy alebo držiteľa tohto 
osvedčenia bezodkladne zaznamenajú údaje uvedené do archívu EAMR alebo v prípade 
potreby tieto údaje aktualizujú. V prípade, že ide o osobné údaje v zmysle článku 2 
nariadenia (ES) č. 45/2001 pri každom zaznamenaní alebo aktualizovaní daných údajov 
vopred informujú žiadateľa o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy alebo držiteľa 
tohto osvedčenia. 

 

 
9        ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
  
9.1.      Zrušovacie ustanovenie 

 
9.1.1 Týmto sa ruší Postup Dopravného úradu č. 05/2019 Postupy pre činnosť AeMC, 
AME zo dňa 06.03.2019. 
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Príloha č.1    Obsah prevádzkovej príručky AeMC  

 
0.       Úvod  

0. 1 Obsah  
 0. 2 Definície a skratky  

0. 3 Distribučný list  
0. 4 Záznam o zmenách  
0. 5 Zoznam platných strán  
0. 6 Riadenie dokumentácie a zmien 
0. 7 Prístup a výkon dohľadu 
 

   1 .   Poverené zdravotnícke zariadenia AeMC 

1. 1 Rozsah a činnosti AeMC 
1. 2 Príslušné normy a požiadavky 
1. 3 Prehlásenie o zhode 
1. 4 Zariadenia a vybavenie AeMC 
1. 5 Organizačná štruktúra AeMC 
1. 6 Povinnosti a zodpovednosti vedenia AeMC 
 
 2 .   Systém riadenia bezpečnosti 

2. 1 Politika bezpečnosti 
2. 2 Ciele bezpečnosti  
2. 3 Prehlásenie zodpovedného vedúceho k SMS 
2. 4 Povinnosti a zodpovednosti v riadení bezpečnosti 
2. 5 Identifikácia a riadenie rizík 
2. 6 Register rizík 
2. 7 Riadenie zmien z pohľadu bezpečnosti 
2. 8 Podpora systému riadenia bezpečnosti  
2. 9  Postup pri riadení krízových situácií 

 
   3 .   Riadenie monitorovania zhody 

3. 1 Povinnosti a zodpovednosti pri monitorovaní zhody 
3. 2 Program monitorovania zhody 
3. 3 Riadenie monitorovania zhody 
3. 4 Nálezy, nápravné a preventívne opatrenia  
 
 4 .     Výcvik personálu AeMC 

4. 1 Základné školenie  
4. 2 Rozšírené  a pokračovacie školenie  
4. 3 Záznamy o výcviku  
 
 5 .    Riadenie záznamov AeMC  

5. 1 Základný systém vedenia záznamov 
5. 2 Záznamy lekárskych vyšetrení a posudenie zdravotného stavu 
5. 3 Záznamy systému riadenia  
  
 6 .     Postup AeMC pre dodávané činnosti 

6. 1 Postup hodnotenia dodávateľov 
 
 7 .    Postup AeMC pri overovaní zdravotnej spôsobilosti 

7.1 Postup pred vyšetrením 
7.2 Postup počas vyšetrenia 
7.3 Postup po skončení vyšetrenia 
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Príloha č.2    Obsah prevádzkovej príručky AME  

 
 0 .    Úvod  

0. 1 Obsah 
0. 2 Definície a skratky  
0. 3 Distribučný list  
0. 4 Riadenie dokumentácie a zmien 
0. 5 Prístup a výkon dohľadu 
 
 1 .    Poverený letecký lekár AME 

1. 1 Ciele činnosti AME 
1. 2 Rozsah činnosti 
1. 3 Zariadenia a vybavenie AME 
 
 2 .    Postup AME pri overovaní zdravotnej spôsobilosti 

2. 1 Postup pred vyšetrením 
2. 2 Postup počas vyšetrenia 
2. 3 Postup po skončení vyšetrenia 
2. 4 Kritériá pre zdravotnú spôsobilosť  
2. 5 Doba platnosti zdravotnej spôsobilosti  
2. 6 Dokumentácia o zdravotnej spôsobilosti zasielaná posudkovému lekárovi 
  
 3 .  Riadenie záznamov AME 
3.1 Záznamy lekárskych vyšetrení a posúdenia zdravotného stavu 
3. 2 Postupy pre zachovanie lekárskeho tajomstva 
 
 4 .    Výcvik personálu AME 

4. 1  Základné školenie a pokračovacie školenie 
4. 2 Rozšírené školenie pre subdodávateľov 
4. 3 Záznamy o výcviku 
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Príloha č. 3 Kódy obmedzení zdravotnej spôsobilosti I., II. triedy, LAPL 

 

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 
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Príloha č. 4 Kódy obmedzení zdravotnej spôsobilosti III. Triedy 
 

P. č. KÓD OBMEDZENIE 
1. TML Obmedzenie doby platnosti osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 
2. VDL Nosiť Korekciu chybného zraku do diaľky a mať so sebou náhradné okuliare 

3. VML 
Nosiť Korekciu chybného zraku do diaľky, na stredné vzdialenosti a 
do blízka a mať so sebou náhradné okuliare 

4. VNL Mať k dispozícii Korekciu chybného zraku do blízka a mať so sebou náhradné okuliare 
5. CCL Korekcia len pomocou kontaktných šošoviek 
6. HAL Platí len s nosením sluchových pomôcok 
7. SSL Zvláštne obmedzenia podľa bližších údajov 
8. SIC Špeciálne pravidelné lekárske vyšetrenia 
9. RXO Očné vyšetrenia u špecialistu 

10. VXN 
Korekcia chybného zraku na blízku vzdialenosť, korekcia chybného zraku diaľky v 
závislosti od pracovného prostredia 

11. VXL Korekcia chybného zraku do diaľky v závislosti od pracovného prostredia 
 

ZADANIE OBMEDZENÍ: 

(1) obmedzenia TML,VDL,VML,VNL,CCL,HAL,RXO môžu udeliť AME alebo AeMC 

(2) obmedzenia VXL a VXN môžu byť udelené po porade s poskytovateľom letových 
prevádzkových služieb 

(3) obmedzenia SIC a SSL môžu byť udelené len licenčným úradom 
  
Všetky obmedzenia môžu byť zrušené len licenčným úradom. 
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Príloha č. 5 Kódy obmedzení zdravotnej spôsobilosti lekárskej správy CC 
 

P. č. KÓD OBMEDZENIE 
1. MCL Obmedzenia pre prevádzku len s viac palubnými sprievodcami 
2. OAL Obmedzenie pre špecifikovaný typ lietadla 
3. OOL Obmedzenie pre špecifikovaný typ prevádzky 

4. TML 
Požiadavka vykonať ďalšiu leteckú lekársku prehliadku a hodnotenie skôr, tak ako sa 
vyžaduje v MED.C.005 písm. b) 

5. SIC Špeciálne pravidelné lekárske vyšetrenia 
6. CVL Požiadavka na korekciu zraku 

7. CCL 
Požiadavka na korekciu zraku pomocou kontaktných šošoviek, ktoré korigujú poruchu 
videnia 

8. HAL Platí len s nosením sluchových pomôcok 
9. SSL Zvláštne obmedzenia podľa bližších údajov 

 

ZADANIE OBMEDZENÍ: 
Všetky obmedzenia uvedené v tabuľke môžu byť uložené a zrušené AME alebo AeMC. 


