
Poverené zdravotnícke zariadenie (AeMC)  

Poverené zdravotnícke zariadenie (angl. ekvivalent aero-medical centres, ďalej len „AeMC“) je 

zdravotnícke zariadenie, ktoré získalo od Dopravného úradu oprávnenie posudzovať zdravotnú 

spôsobilosť členov leteckého personálu, vrátane úvodných osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1. triedy.   

  

Oprávnenia AeMC  

AeMC môžu získať oprávnenie na získanie, predĺženie a obnovu osvedčenia zdravotnej spôsobilosti  

1., 2., 3. triedy,  LAPL a správy palubného sprievodcu.    

  

 Základné požiadavky na AeMC  

• poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle platnej legislatívy SR;  

• zaoberať sa klinickou leteckou medicínou;  

• na čele vedúci AeMC s oprávnením AME na 1. triedu (AMC1 ORA.AeMC.210- prax najmenej 5 

rokov ako AME 1.triedy a  min. 200 letecko-lekárskych vyšetrení pre 1. triedu);  

• dostatočný počet kvalifikovaných AME;  

• jeden AME s oprávnením osvedčovať 1. triedu zdravotnej spôsobilosti;  

• preukázať vhodné priestory;  

• preukázať zdravotno-technické vybavenie pre výkon lekárskeho vyšetrenia v rozsahu povolenia 

(AMC1 ORA.AeMC.215);  

• príručka s postupmi na výkon osvedčovania zdravotnej spôsobilosti;  

• preukázať požadované predpisy a dokumentáciu;  

• zavedený a udržiavaný systém riadenia;  

• zavedený a udržiavaný systém zachovávania súladu;  

• poskytnúť podrobnosti o väzbách na určené nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia  

(poskytovateľov zdravotnej starostlivosti) na účely špecializovaných lekárskych vyšetrení;  

 viesť a uchovávať zdravotné záznamy.  

  

Požiadavky na získanie osvedčenia AeMC v predpisoch  

Požiadavky na AeMC sú určené v nasledujúcich predpisoch:  

• nariadenie Komisie (EÚ) č. 1178/2011, časť MED, časť ORA, podčasť AeMC  – pre hodnotenie 

zdravotnej spôsobilosti 1. a 2. triedy a LAPL pilotov a palubných sprievodcov;  

• nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/340, časť ATCO.OR, podčasť E, časť ATCO.MED – pre 

hodnotenie zdravotnej spôsobilosti 3. triedy;  

• zákon č. 143/1998 Z.z. letecký zákon, § 19, ods. 6;  

• zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov;  

• 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. 

• postup Dopravného úradu na osvedčovanie AeMC.  

  

Žiadosť o informáciu môžete zaslať na personal@nsat.sk 
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