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Akceptačné kritéria pre nominovaných vedúcich pracovníkov organizácie 

spracované na základe M.B.702a) 

 

Dopravný úrad stanovuje akceptačné kritéria v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej 

spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností 

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 

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 M.A.706 f) nariadenia posúdilo, či má organizácia na danú pozíciu dostatočný 

počet osôb. U navrhovaných nominovaných vedúcich pracovníkov uvedených v ustanoveniach M.A.706 c), d) a M.A.712 a) nariadenia sa 

vyžaduje plný pracovný pomer, alebo čiastočný pracovný pomer rovnocenný plnému.  

 

Poznámka 1: 

Pre účely posudzovania akceptácie nominovaných vedúcich pracovníkov uvedených v ustanovení M.A.706 c), d) a M.A.712 nariadenia plný 

pracovný pomer znamená nie menej ako 35 hodín týždenne okrem dovolenky. 
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Poznámka 2: 

Počiatočný alebo opakovací výcvik musí byť poskytnutý pre zachovanie spôsobilosti personálu. Opakovací výcvik nesmie presiahnuť obdobie 2 

rokov (M.A.706k)). 
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Zodpovedný manažér (AM) 

Zodpovedného manažéra menuje konateľ/konatelia organizácie. Na základe ustanovenia M.A.706 a), b) nariadenia musí byť k žiadosti 

organizácie na EASA Formulári 2 priložená poverovacia listina. Zodpovedný manažér zabezpečí, aby sa všetky riadiace činnosti týkajúce sa 

zachovania letovej spôsobilosti zákazníkom mohli financovať a vykonávať podľa štandardu vyžadovaného časťou M, podčasťou G nariadenia. 

Musí zabezpečiť, aby boli k dispozícii všetky zdroje potrebné k riadeniu zachovania letovej spôsobilosti v súlade s nariadením podľa rozsahu 

povolenia organizácie. Stanoví a bude podporovať politiku bezpečnosti a kvality špecifikovanú v nariadení. Počas auditu uskutočneného 

Dopravným úradom, musí zodpovedný manažér absolvovať pohovor so príslušnými pracovníkmi Dopravného úradu. 

Dopravný úrad schváli zodpovedného manažéra prostredníctvom príručky riadenia zachovania letovej spôsobilosti, v ktorej zodpovedný 

manažér podpíše prehlásenie. Ak má zodpovedný manažér v organizácií pridelenú aj inú funkciu, ktorá vyžaduje akceptáciu Dopravným úradom 

prostredníctvom EASA formuláru 4, tak zodpovedný manažér musí byť tiež uznaný na túto funkciu prostredníctvom EASA  Formuláru 4. 
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Technický riaditeľ (TM) 

Zodpovedný manažér menuje technického riaditeľa. Na základe ustanovenia M.A.706 c), d) 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 zachovania letovej spôsobilosti lietadiel.  Na základe ustanovenia M.A.706 g) 

musí technický riaditeľ mať príslušné vedomosti, vzdelanie a zodpovedajúce skúsenosti vzťahujúce sa k zachovaniu letovej spôsobilosti lietadla 

a preukázať pracovné znalosti časti M a časti 145, ak je to použiteľné. Pre uznanie technického riaditeľa je potrebné splniť minimálne kritéria 

definované v tabuľke nižšie. Pred uznaním technického riaditeľa Dopravným úradom, musí absolvovať pohovor s príslušnými pracovníkmi 

Dopravného úradu, pri ktorom preukáže základné znalosti príslušného predpisu a znalosti z požadovaných školení a kvalifikácií. Žiadosť na 

uznanie technického riaditeľa 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, preukazu technika údržby, osvedčenia 

z typového výcviku, osvedčení z príslušných školení, osvedčení/záznamov z interných školenia a iných). Zástupca technického riaditeľa musí 

spĺňa tie isté požiadavky ako technický riaditeľ, ale zástupca nie je uznávaný prostredníctvom EASA Formulára 4. 

 

Manažér kvality (QM) 

Zodpovedný manažér menuje manažéra kvality. Na základe ustanovenia M.A.712 a) 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 zachovania letovej spôsobilosti 

lietadiel. Na základe ustanovenia M.A.712 musí mať primerané vedomosti, vzdelanie a dostatočnú prax a preukázať pracovné znalosti časti M 

a časti 145, ak je to použiteľné. Pre uznanie manažéra kvality je potrebné splniť minimálne kritéria definované v tabuľke nižšie. 

V prípade vnútropodnikovej kontroly, zodpovedá za kontrolu organizácie zodpovedný manažér. Hodnotiace osoby, ktoré sú využívané 

organizáciou musia mať dokonalé znalosti CAME, preškolenie v postupoch/technikách, ktoré môžu byť použité pri kontrolách organizácie, ako 
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sú predpisy, vykonávanie auditov, techniky pohovoru, princípy hodnotenia a techniky systému rozboru. Osoba zodpovedná za systém 

vnútropodnikovej kontroly musí spĺňať požiadavky definované ako na manažéra kvality.  

Pred schválením manažéra kvality Dopravným úradom musí absolvovať pohovor s príslušnými pracovníkmi Dopravného úradu, pri ktorom 

preukáže základné znalosti príslušného predpisu a znalosti z požadovaných školení a kvalifikácií. Žiadosť na schválenie manažéra kvality 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, preukazu technika údržby, osvedčenia z typového výcviku, osvedčení z 

príslušných školení, osvedčení/záznamov z interných školenia a iných). Zástupca manažéra kvality musí spĺňa tie isté požiadavky ako manažér 

kvality, ale zástupca nie je uznávaný prostredníctvom EASA Formulára 4. 

 

Personál na overenie letovej spôsobilosti (ARS) 

Personál na overovanie letovej spôsobilosti je vyžadovaný len vtedy, ak chce organizácia podľa časti M, podčasti G nariadenia udeliť práva 

na overovanie letovej spôsobilosti lietadiel, uvedené v M.A.711 (b), (c) nariadenia. 

 

Personál pre všetky lietadlá používané v obchodnej leteckej doprave a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 2 730 kg, 

okrem balónov (ARS1) musí spĺňať minimálne kritéria definované v tabuľke nižšie.  

 

Personál pre lietadlá, ktoré nie sú používané v obchodnej leteckej doprave a lietadlá s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 2 730 kg 

(ARS2) a pre balóny musí spĺňať minimálne kritéria definované v tabuľke nižšie.  

 

Personál na overenie letovej spôsobilosti, ktorý menuje organizácia s povolením na riadenie zachovania letovej spôsobilosti, môže len potom 

dostať oprávnenie tejto organizácie, keď pod dohľadom úspešne vykonal overenie letovej spôsobilosti formálne potvrdené Dopravným úradom. 

Formálne schválenie personálu na overenie letovej spôsobilosti leteckým úradom je vykonané prostredníctvom EASA Formulára 4. Ak 
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organizácia už zamestnáva príslušne oprávnený personál na overenie  letovej spôsobilosti, môže Dopravný úrad schváliť vykonávanie dohľadu 

týmto schváleným personálom na overenie  letovej spôsobilosti v súlade so schválenými postupmi v CAME. V takomto prípade by mal byť 

dôkaz o vykonaní kontroly letovej spôsobilosti pod dozorom poskytnutý Dopravnému úradu spoločne s EASA Formulárom 4. Ak je Dopravný 

úrad presvedčený o splnení podmienok, vydá úradné schválenie prostredníctvom Formuláru 4 EASA. 

 

Pred schválením personálu na overenie letovej spôsobilosti leteckým úradom, musí personál absolvovať dodatočný pohovor s príslušnými 

pracovníkmi Dopravného úradu, pri ktorom preukáže základné znalosti príslušného predpisu a znalosti z požadovaných školení a kvalifikácií. 

Žiadosť na schválenie personálu na overenie letovej spôsobilosti 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, preukazu 

technika údržby, osvedčenia z typového výcviku, osvedčení z príslušných školení, osvedčení/záznamov z interných školenia a iných). 

 

Personál na predĺženie platnosti ARC podľa M.A.706i) (Staff for extension ARC validity according to M.A.706i)) 

Personál na  predĺženie platnosti ARC podľa M.A.706i) musí byť priamo zapojený do činností riadenia zachovania letovej spôsobilosti. 

Základnou požiadavkou na schválenie takéhoto personálu je úplné pochopenie princípov a procesov riadeného prostredia. V malých 

organizáciách je to zvyčajne menovaná osoba za CAMO, ktorá má celkovú zodpovednosť za riadenie zachovania letovej spôsobilosti v 

organizácii.  

Poznámka č.3: 

Organizácia, ktoré chce predlžovať platnosť ARC riadených lietadiel na základe M.A.711a)4. musí mať schválený personál podľa M.A.706i) 

prostredníctvom CAME  a popísané postupy týkajúce predlžovania platnosti ARC. EASA Formulár 4 nie je požadovaný. 
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Požiadavka M.A. Minimálne kritéria pre uznanie nominovaného personálu CAMO TM QM ARS1 ARS2 

P
R

A
X

 A
 S

K
Ú

SE
N

O
ST

I 

AMC 706, 4.1 praktické skúsenosti a odbornú znalosť v uplatňovaní leteckých bezpečnostných noriem a 
prevádzkových bezpečnostných postupov, 

X X   

AMC 706, 4.4 päťročná prax v letectve, z ktorých by aspoň dva roky mali byť praktické skúsenosti v úlohách 
súvisiacich údržbou lietadiel a/alebo v zachovaní letovej spôsobilosti alebo dozorom takýchto úloh, 

X X   

707a)1., a) päťročná prax v zachovaní letovej spôsobilosti, čo znamená vhodnú kombináciu praxe v úlohách 
súvisiacich údržbou lietadiel a/alebo riadením zachovania letovej spôsobilosti alebo dozorom takýchto 
úloh, 

  X  

707a)2., a) trojročná prax v zachovaní letovej spôsobilosti, čo znamená vhodnú kombináciu praxe v úlohách 
súvisiacich údržbou lietadiel a/alebo riadením zachovania letovej spôsobilosti alebo dozorom takýchto 
úloh, 

   X 

V
ZD

EL
A

N
IE

 A
 V

ÝC
V

IK
 

AMC 706, 4.5 
 

príslušné vysokoškolské vzdelanie alebo kvalifikáciu technika údržby lietadiel podľa Časti 66 
nariadenia s dostatočným výcvikom prijateľným pre Dopravný úrad. 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 zachovaním letovej spôsobilosti alebo dozorom takýchto úloh, 

X X   

707a)1., b) kvalifikáciu technika údržby lietadiel podľa Časti 66 alebo letecko-technický diplom, alebo jeho 
vnútroštátny ekvivalent. Toto  môže byť nahradené požiadavkou ďalšej päťročnej praxe v oblasti 
zachovania letovej spôsobilosti k dĺžke praxe, ktorá sa už vyžaduje podľa bodu M.A.707 a)1. a). 

  X  

707a)2., b) kvalifikáciu technika údržby lietadiel podľa Časti 66 alebo letecko-technický diplom, alebo jeho 
vnútroštátny ekvivalent. Toto  môže byť nahradené požiadavkou ďalšej štvorročnej praxe v oblasti 
zachovania letovej spôsobilosti k dĺžke praxe, ktorá sa už vyžaduje podľa bodu M.A.707 a)2. a). 

   X 

AMC 706, 4.7 
AMC 707a)1. 

znalosť príslušného (príslušných) vzorového (vzorových) typu (typov) lietadla (lietadiel), získanú 
prostredníctvom schváleného výcvikového kurzu. 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. Kurz musí pokryť rozsah povolenia organizácie. Pre balóny a 
lietadla pod 2 730 kg MTOM stačí preskúšanie znalostí daného typu typovým inšpektorom 
Dopravného úradu, 

X X X  

AMC 706, 4.9 znalosť príslušných predpisov (napr. časť M, poprípade časť 145, ak sú lietadlá používané v obchodnej 
leteckej doprave a všetkých súvisiacich predpisov, požiadaviek alebo postupov).  

X X   

AMC 707a)1. 
AMC 707a)2. 

znalosť príslušných častí predpisov počiatočnej letovej spôsobilosti a zachovania letovej spôsobilosti       
(časť M, časť 21, atď.) 

  X X 
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AMC 706, 4.3 znalosti zo systému kvality a techník auditovania, X X   

AMC 706 f) príslušný stupeň výcviku týkajúci sa bezpečnosti palivových nádrží (FTS) a s nimi spojených 
kontrolných noriem a postupov údržby, ak sa uplatňuje podľa Dodatku XII k AMC M.A.706 f), 

X X X  

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

AMC 706, 4.6 
AMC 707a)1. 
AMC 707a)2. 

úplnú znalosť  výkladu organizácie pre riadenie zachovania letovej spôsobilosti (CAME) 
X X X X 

AMC 706, 4.2 
AMC 707a)1. 
AMC 707a)2. 

komplexná znalosť príslušných častí prevádzkových požiadaviek a postupov, prevádzkových 
špecifikácií držiteľa osvedčenia leteckého prevádzkovateľa (AOC), ak sa uplatňuje a o potrebe a 
obsahu významných častí prevádzkovej príručky držiteľa AOC, ak sa uplatňujú, 

X X X X 

AMC 706, 4.8 
AMC 707a)1. 

znalosť postupov údržby, 
X X X X 

 

707a)1.d) 
707a)2.d) 

postavenie s primeranou zodpovednosťou v oprávnenej organizácii 
  X X 


