
 

  

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZÁCIA S POVOLENÍM PODĽA ČASTI 145                                                                                                                     1 / 5 

Akceptačné kritéria pre nominovaných vedúcich pracovníkov organizácie 

spracované na základe 145.B.10(4) 

 

 Dopravný úrad stanovuje akceptačné kritéria v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 

1321/2014 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“) a prijateľnými prostriedkami 

preukázania zhody (AMC) a poradenským materiálom (GM) uvedených v rozhodnutí 

výkonného riaditeľa EASA č.2015/029/R v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „rozhodnutie“).  

V prípade žiadosti o akceptáciu nominovaných vedúcich pracovníkov musí 

organizácia pre navrhovanú osobu do funkcie predložiť na schválenie Dopravnému úradu 

EASA Formulár 4 aj s podpornými materiálmi (kópie certifikátov z absolvovaných školení 

a výcviku) a predpokladaný plán normohodín k príslušnej funkcii, aby sa na základe 

ustanovenia 145.A.30 d) nariadenia posúdilo, či má organizácia na danú pozíciu dostatočný 

počet osôb. U navrhovaných nominovaných vedúcich pracovníkov uvedených v ustanovení 

145.A.30 b), c) nariadenia sa vyžaduje plný pracovný pomer, alebo čiastočný pracovný pomer 

rovnocenný plnému.  

 

Poznámka 1: 

Pre účely posudzovania akceptácie nominovaných vedúcich pracovníkov uvedených 

v ustanovení 145.A.30 b), c) nariadenia plný pracovný pomer znamená nie menej ako           

35 hodín týždenne okrem dovolenky. 

 

Poznámka 2: 

Počiatočný alebo opakovací výcvik musí byť poskytnutý pre zachovanie spôsobilosti 

personálu. Opakovací výcvik nesmie presiahnuť obdobie 2 rokov (145.B.10(4)). 
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ORGANIZÁCIA S POVOLENÍM PODĽA ČASTI 145: 

 

Zodpovedný manažér (Accountable Manager)  

Zodpovedného manažéra menuje konateľ/konatelia organizácie. Na základe 

ustanovenia 145.A.30 a) nariadenia musí byť k žiadosti organizácie na EASA Formulári 2 

priložená poverovacia listina. Zodpovedný manažér zabezpečí, aby sa kompletná údržba 

požadovaná zákazníkom mohla financovať a vykonávať podľa štandardu vyžadovaného 

Časťou 145 nariadenia. Musí zabezpečiť, aby boli k dispozícii všetky zdroje potrebné na 

vykonanie údržbárskych prác v súlade s nariadením a prác vykonávaných podľa rozsahu 

povolenia organizácie. Musí stanoviť a bude podporovať politiku bezpečnosti a kvality 

špecifikovanú v nariadení. Počas auditu vykonaného Dopravným úradom, musí zodpovedný 

manažér absolvovať pohovor s príslušnými pracovníkmi Dopravného úradu. Zodpovedný 

manažér musí preukázať základné znalosti Časti 145. Znalosť sa preukazuje kópiou 

certifikátu zo školenia z Časti 145 nariadenia v organizácii akceptovateľnej pre Dopravný 

úrad. 

Dopravný úrad schváli zodpovedného manažéra prostredníctvom príručky organizácie 

údržby, v ktorej zodpovedný manažér podpíše prehlásenie. Ak má 

zodpovedný manažér v organizácií pridelenú aj inú funkciu, ktorá vyžaduje schválenie 

Dopravným úradom prostredníctvom EASA formuláru 4, tak zodpovedný manažér musí byť 

tiež schválený na túto funkciu prostredníctvom EASA  Formuláru 4. 

 

Technický riaditeľ (Technical Director) 

Zodpovedný manažér menuje technického riaditeľa. Na základe ustanovenia        

145.A.30 b)2. musí byť k EASA Formuláru 4 priložená poverovacia listina, alebo iný 

relevantný dokument. Technický riaditeľ zodpovedá za zabezpečenie trvalej zhody 

organizácie s nariadením a s ostanými príslušnými nariadeniami a predpismi, týkajúcich sa 

údržby lietadiel.  

Na základe ustanovenia 145.A.30b)3. musí technický riaditeľ mať primerané vedomosti, 

vzdelanie a dostatočnú prax vzťahujúcu sa k údržbe lietadla alebo komponentu a preukázať 

pracovné znalosti časti 145. Pre uznanie týchto požiadaviek je potrebné splniť nasledujúce 

minimálne kritéria: 
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a) päťročnú prax v letectve, z ktorých by aspoň dva roky mali byť praktické skúsenosti 

v úlohách súvisiacich údržbou lietadiel a/alebo riadenia letovej spôsobilosti 

alebo dozorom takýchto úloh, 

b) príslušné vysokoškolské vzdelanie alebo kvalifikáciu technika údržby lietadiel podľa 

Časti 66 nariadenia s dostatočným výcvikom prijateľným pre schválenie Dopravným 

úradom. Príslušné vysokoškolské vzdelanie je vysvetlené v AMC M.A.706 bod 4.5. 

Primerané vysokoškolské vzdelanie môže byť nahradené ďalšími piatimi rokmi praxe, 

ktoré by mali pokryť vhodnú kombináciu praxe v úlohách súvisiacich údržbou 

lietadiel a/alebo riadenia letovej spôsobilosti alebo dozorom takýchto úloh, 

c) znalosť vzorového (vzorových) typu (typov) lietadla (lietadiel) alebo lietadlových 

celkov, na ktorých je vykonávaná údržba. Tento kurz by mal minimálne odpovedať 

úrovni znalostí ekvivalentné Úrovni 1 (Všeobecné oboznámenie) podľa Dodatku III k 

Časti 66 a môžu byť poskytnuté organizáciou podľa Časti 147 nariadenia, výrobcom 

alebo akoukoľvek organizáciou akceptovateľnou pre Dopravný úrad,  

d) úplná znalosť Časti 145, úplná znalosť sa preukazuje kópiou certifikátu zo školenia 

z Časti 145 nariadenia v organizácii akceptovateľnej pre Dopravný úrad, 

e) znalosti zo systému kvality, absolvovanie školenia zo systému kvality a doloženie 

kópie certifikátu zo školenia bude považované za preukázanie znalosti, 

f) príslušný stupeň výcviku týkajúci sa bezpečnosti palivových nádrží a s nimi spojených 

kontrolných noriem a postupov údržby, ak sa uplatňuje podľa Dodatku IV k AMC 

145.A.30e), 

g) úplnú znalosť problematiky ľudského činiteľa v údržbe a ľudskej výkonnosti. (kurz 

Ľudský faktor v údržbe lietadiel), 

h) úplná znalosť príručky organizácie údržby a nadväzujúcich príručiek (napr. príručka 

kvality). Napr.: interné školenie z príručky organizácie údržby a iné. 

i) znalosť postupov údržby, 

j) výcvik z EWIS podľa AMC 20-22, ak sa uplatňuje 

k) znalosť príslušných podčastí časti M, ak organizácia uplatňuje práva podľa 145.A.75f) 

a/alebo 145.A.75g) 

 

Pred schválením technického riaditeľa Dopravným úradom, musí absolvovať pohovor 

so zodpovednými pracovníkmi Dopravného úradu, pri ktorom preukáže základné znalosti 

príslušného predpisu a znalosti z požadovaných školení a kvalifikácií. Žiadosť na schválenie 

technického riaditeľa musí byť predložená na EASA formulári 4, ku ktorému musia byť 
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priložené príslušné podporné materiály, na základe ktorých Dopravný úrad dodatočne posúdi 

spôsobilosť príslušnej osoby (kópie diplomu, preukazu technika údržby, osvedčenia 

z typového výcviku, osvedčení z príslušných školení, osvedčení/záznamov z interných 

školenia a iných). 

 

Manažér kvality (Quality Manager) 

Zodpovedný vedúci menuje manažéra kvality. Na základe ustanovenia 145.A.30 c) musí 

byť k EASA Formuláru 4 priložená poverovacia listina, alebo iný relevantný dokument. 

Manažér kvality zodpovedá za monitorovanie systému kvality v organizácii a monitorovanie 

trvalej zhody organizácie s požiadavkami nariadenia a s ostanými príslušnými nariadeniami a  

predpismi týkajúcich údržby lietadiel. Na základe ustanovenia 145.A.30b)3. musí mať 

primerané vedomosti, vzdelanie a dostatočnú prax a preukázať pracovné znalosti časti 145. 

Pre uznanie týchto požiadaviek je potrebné splniť nasledujúce minimálne kritéria: 

 

a) príslušné vysokoškolské vzdelanie s a aspoň 3 rokmi praxe v civilnom letectve alebo 

úplné stredoškolské vzdelanie a 6 rokov praxe v civilnom letectve. Príslušné 

vysokoškolské vzdelanie je vysvetlené v AMC M.A.706 bod 4.5. Prax v civilnom 

letectve by mala pokryť vhodnú kombináciu praxe v úlohách súvisiacich s údržbou 

lietadiel a/alebo riadením letovej spôsobilosti alebo dozorom takýchto úloh, 

b) oboznámenie vzorového (vzorových) typu (typov) lietadla (lietadiel) alebo 

lietadlových celkov, na ktorých je vykonávaná údržba. Tento kurz by mal minimálne 

odpovedať úrovni znalostí ekvivalentné Úrovni 1 (Všeobecné oboznámenie) podľa 

Dodatku III k Časti 66 a môžu byť poskytnuté organizáciou podľa Časti 147 

nariadenia, výrobcom alebo akoukoľvek organizáciou akceptovateľnou pre Dopravný 

úrad, 

c) úplná znalosť Časti 145, úplná znalosť sa preukazuje kópiou certifikátu zo školenia 

z Časti 145 v organizácii akceptovateľnej pre Dopravný úrad, 

d) znalosti zo systému kvality a techník auditovania, znamená absolvovanie 

školenia/školení a doloženie kópií certifikátov zo školení, 

e) príslušný stupeň výcviku týkajúci sa bezpečnosti palivových nádrží a s nimi spojených 

kontrolných noriem a postupov údržby, ak sa uplatňuje podľa Dodatku IV k AMC 

145.A.30e), 

f) úplnú znalosť problematiky ľudského činiteľa v údržbe a ľudskej výkonnosti (kurz 

Ľudský faktor v údržbe lietadiel), 
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g) výcvik z EWIS podľa AMC 20-22, ak sa uplatňuje  

h) úplná znalosť príručky organizácie údržby a nadväzujúcich príručiek (napr. príručka 

kvality). Napr.: interné školenie z príručky organizácie údržby a iné, 

i) znalosť postupov údržby, 

j) znalosť príslušných podčastí časti M, ak organizácia uplatňuje práva podľa 145.A.75f) 

a/alebo 145.A.75g) 

 

Pred schválením manažéra kvality Dopravným úradom, musí absolvovať pohovor 

so zodpovednými pracovníkmi Dopravného úradu, pri ktorom preukáže základné znalosti 

príslušného predpisu a znalosti z požadovaných školení a kvalifikácií. Žiadosť na schválenie 

kvality manažéra musí byť predložená na EASA formulári 4, ku ktorému musia byť priložené 

príslušné podporné materiály, na základe ktorých Dopravný úrad dodatočne posúdi 

spôsobilosť príslušnej osoby (kópie diplomu, osvedčenia z typového výcviku, osvedčení z 

príslušných školení, osvedčení/ záznamov z interných školenia a iných).  

 

Vedúci údržby na technickej základni (Base Maitenance Manager), Vedúci traťovej 

údržby (Line Maitenance Manager), Vedúci dielní (Workshop Manager)  

Akceptačné kritéria na vyššie uvedené pozície sú totožné s akceptačnými kritériami na 

technického riaditeľa. 

 

 

 


