
AMC1 MED.B.001 Obmedzenia osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1., 2. triedy a LAPL 

 

(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 odborníkmi 

na letecké činnosti a v prípade potreby s ďalšími odborníkmi.  

 

(c) Zadanie obmedzení 

(1) Obmedzenia TML, VDL, VML, VNL a VCL, tak ako sú uvedené v AMC2 

MED.B.001(a), môžu ukladať AME alebo AeMC pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 

1. triedy, 2. triedy a LAPL 

 (2) Všetky ostatné obmedzenia uvedené v AMC2 MED.B.001(a) by mali byť uložené len: 

  (i) pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy posudkovým lekárom   

  licenčného úradu; 

ii) pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy uložené AME alebo AeMC   po 

porade s posudkovým lekárom licenčného úradu; pokiaľ je táto porada vyžadovaná v 

zmysle MED.B.001 

(iii) pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti LAPL uložené AME alebo AeMC.  

 

(d) Zrušenie obmedzení 

(1) Pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy môžu byť všetky obmedzenia 

zrušené len licenčným úradom. 

 

(2) Pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy môžu byť obmedzenia odstránené 

licenčným úradom alebo AME alebo AeMC po porade s licenčným úradom. 

(3) Pre osvedčenia zdravotnej spôsobilosti LAPL môžu byť obmedzenia odstránené 

AME alebo AeMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMC 2 MED.B.001 Kódy obmedzení 

 

a) Uvedené skratky pre kódy obmedzení by sa mali používať na osvedčeniach zdravotnej 

spôsobilosti tam kde sa to požaduje: 

 

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) 

 

(b) Skratky pre kódy obmedzení by mali byť držiteľovi osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 

vysvetlené 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. 

Držitelia osvedčení zdravotnej spôsobilosti by sa mali sami dostaviť na opätovné vyšetrenie, 

podľa odporučenia a mali by sa riadiť odporučeniami lekára.  

 

(2) VDL   Nosiť kontaktné šošovky a mať pri sebe náhradné okuliare 

 

Korekcia chybného zraku do diaľky: 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, AME 



alebo GMP. Kontaktné šošovky neschválené AeMC, AME alebo GMP sa nesmú používať. Je 

potrebné mať u seba náhradné okuliare, schválené AeMC, AME alebo GMP. 

 

 

 

(3) 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, AME alebo GMP. Kontaktné šošovky alebo okuliare s celým 

rámom, keď korigujú len zrak do blízka, sa nesmú nosiť. Je potrebné mať u seba náhradné 

okuliare, schválené AeMC, AME alebo GMP. 

 

(4) VNL    Mať po ruke korekčné okuliare a mať pri sebe náhradné okuliare 

 

Korekcia chybného zraku do blízka: pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu 

spôsobilosti by držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti mal nosiť ľahko dostupné okuliare, 

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

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

nosiť. Je potrebné mať u seba náhradné okuliare, schválené AeMC, AME alebo GMP. 

 

(5) CCL  Nosiť kontaktné šošovky, ktoré korigujú chybné videnie do diaľky 

 

Korekcia chybného zraku do diaľky: Pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu 

spôsobilosti by držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti mal nosiť kontaktné šošovky, ktoré 

korigujú chybný zrak do diaľky podľa vyšetrenia a schválenia AeMC, AME alebo GMP. Je 

potrebné mať u seba náhradné  podobne korigujúce okuliare pre okamžité použitie, schválené 

AeMC, AME alebo GMP pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti 

 

(6) VCL   Platné len cez deň 

 

Toto obmedzenie umožňuje držiteľom osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy a LAPL s 

rôznymi stupňami nedostatkov vnímania farieb, vykonávať oprávnenia svojho preukazu 

spôsobilosti len v dennej dobe.  

 

(7) RXO  Prehliadky oftalmológom špecialistom 

 

Prehliadky oftalmológom, iné ako vyšetrenia požadované Part-MED špecialistom sú vyžadované 

zo závažných dôvodov.  

 

(8) SIC  Zvláštne pravidelné lekárske vyšetrenie – kontaktovať 

posudkového lekára licenčného úradu  

 

Toto obmedzenie vyžaduje, aby AeMC alebo AME kontaktoval posudkového lekára licenčného 

úradu pred začiatkom obnovy, alebo predlžením platnosti lekárskeho posudku. Toto obmedzenie 



sa bude pravdepodobne týkať anamnestických údajov alebo dodatočných vyšetrení, ktoré by mal 

AeMC alebo AME brať v úvahu pred rozhodovaním. 

 

 

 

(9) HAL  Platí len s nosením sluchových pomôcok 

 

Pri vykonávaní oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti by držiteľ osvedčenia zdravotnej 

spôsobilosti mal nosiť sluchové pomôcky, ktoré korigujú chybný sluch podľa vyšetrenia a 

schválenia AeMC, AME alebo GMP. Je potrebné mať u seba náhradné  batérie. 

 

(10) APL  Platí len so schválenou protézou 

 

Toto obmedzenie sa vzťahuje na držiteľov osvedčenia zdravotnej spôsobilosti so svalovo 

kostrovým stavom, kde lekárska letová skúška alebo skúška na simulátore ukázala, že použitie 

protézy je požadované pre bezpečné vykonávanie oprávnení preukazu spôsobilosti. Protéza, ktorá 

sa má použiť by mala byť schválená. 

 

(11) AHL  Platí len so schválenými ručnými ovládacími prvkami 

 

Toto obmedzenie sa vzťahuje na držiteľov osvedčenia zdravotnej spôsobilosti s defektnými 

končatinami alebo iným anatomickým problémom, ktorý bol preukázaný lekárskou letovou 

skúškou alebo skúškou na simulátore za akceptovateľný, ale vyžadujúci, aby lietadlo bolo 

vybavené vhodnými a schválenými ručnými ovládacími prvkami. 

 

(12) OML   Platné len ako druhý pilot alebo s kvalifikovaným druhým 

pilotom 

  

Vzťahuje sa na držiteľov osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, ktorí plne nespĺňajú 

zdravotné požiadavky pre jednopilotnú prevádzku, ale sú spôsobilí pre viacčlennú prevádzku. 

Pozri bod MED.B.001(d)(1) 

 

(13)  OCL    Platné iba ako druhý pilot 

 

Toto obmedzenie je rozšírením obmedzenia OML  a obmedzené na funkciu druhého pilota. 

 

(14) OSL   Platné len s bezpečnostným pilotom a v lietadle s duálnymi ovládacími 

prvkami 

 

Toto obmedzenie sa vzťahuje iba na držiteľov osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy 

a LAPL. Bezpečnostný pilot je informovaný o type (typoch) prípadného zdravotného zlyhania, 

ktoré môže postihnúť pilota, ktorého osvedčenie zdravotnej spôsobilosti bolo vydané s týmto 

obmedzením a je pripravený behom letu prevziať riadenie lietadla. Viď MED.B.001(d)(2). 

 

 

 



(15) OPL    Platné len bez cestujúcich 

 

Toto obmedzenia sa vzťahuje na držiteľov osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy a LAPL 

so zdravotným stavom, ktorý môže viesť k zvýšenému prvku rizika pre bezpečnosť letu, pri 

využívaní oprávnení preukazu spôsobilosti. Toto obmedzenia sa použije keď toto riziko nie je 

akceptovateľné pre prepravu cestujúcich. Viď MED.B.001(d)(3). 

 

(16) ORL Platí len s bezpečnostným pilotom ak sa prepravujú cestujúci 

 

Toto obmedzenia sa vzťahuje na držiteľov osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy a LAPL 

so zdravotným stavom, ktorý môže viesť k zvýšenému prvku rizika pre bezpečnosť letu, pri 

využívaní oprávnení preukazu spôsobilosti. Bezpečnostný pilot je informovaný o type (typoch) 

prípadného zdravotného zlyhania, ktoré môže postihnúť pilota, ktorého osvedčenie zdravotnej 

spôsobilosti bolo vydané s týmto obmedzením a je pripravený behom letu prevziať riadenie 

lietadla. Viď MED.B.001(d)(). 

 

(17) OAL    Obmedzené na uvedený typ lietadla 

 

Toto obmedzenie sa môže použiť u pilota, ktorý má končatinový defekt alebo nejaký iný 

anatomický problém, u ktorého lekárska letová skúška alebo skúška na simulátore preukázala, 

že je prijateľný, ale vyžaduje obmedzenie na špecifický typ lietadla. 

 

(18) SSL  Zvláštne obmedzenie(a) podľa upresnenia 

 

Toto obmedzenie sa môže zvážiť pokiaľ individuálne špecifikované obmedzenie, nedefinované 

v tomto AMC, je vhodné pre zníženie zvýšeného prvku rizika pre bezpečnosť letu. Popis SSL 

by sa mal zapísať do osvedčenia zdravotnej spôsobilosti alebo na samostatný dokument, ktorý sa 

má nosiť spolu s osvedčením zdravotnej spôsobilosti. 

 

 


