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ROZHODNUTIE
Dopravný úrad ako príslušný orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa ustanovenia
§ 48 ods. 1 písm. x) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 46 a § 47
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
s poukazom na vyhlásenie mimoriadneho stavu z dôvodu hrozby šírenia koronavírusu SARS – COV 2 na území Slovenskej republiky, rozhodol z úradnej moci (ex offo) nasledovne:
V súlade s ustanovením bodu 1. Článku 71 „Ustanovenia o flexibilite“, nariadenia 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 (EÚ) 2018/1139“)

udeľuje riadiacim letovej prevádzky
v zmysle nariadenia (EÚ) 2018/1139, kapitoly III, Oddiel VI, Článok 50 písm. c).
nasledovné výnimky
z postupov zachovávania platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií a
doložiek, ktoré sa týkajú preukazov spôsobilosti a osvedčení zdravotnej spôsobilosti riadiacich
letovej prevádzky
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 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 (EÚ) č. 805/2011
USTANOVENIE
VÝNIMKA
Platnosť doložiek na stanovište je predlžená do
ATCO.B.020. Doložky na stanovište
e) Doložka na stanovište platí na obdobie určené v 15.7.2020, alebo do doby uvedenej v preukaze
programe stanovišťa na udržiavanie odbornej spôsobilosti, podľa toho čo nastane neskôr.
spôsobilosti. (1 rok)

2
ATCO.B.035. Platnosť doložky jazykovej
spôsobilosti
1. tri roky od dátumu hodnotenia pre funkčnú
úroveň (úroveň štyri) alebo
2. šesť rokov od dátumu hodnotenia pre pokročilú
úroveň (úroveň päť);
3. pre odbornú úroveň (úroveň šesť):
i) deväť rokov od dátumu hodnotenia pre
angličtinu;
ii) neobmedzene pre všetky ďalšie jazyky
uvedené v ATCO.B.030 písm. a).
ATCO.C.020. Platnosť doložky inštruktora
výcviku na pracovisku
a) Doložka OJTI platí tri roky.
ATCO.C.025. Dočasné povolenie OJTI
b) ......platnosť nepresiahne jeden rok alebo
dátum uplynutia platnosti doložky OJTI.....
ATCO.C.040. Platnosť doložky inštruktora
výcviku na syntetických výcvikových
zariadeniach
a) Doložka STDI platí tri roky.
ATCO.C.060. Platnosť doložky hodnotiteľa
a) Doložka hodnotiteľa platí tri roky.
ATCO.C.065. Dočasné povolenie hodnotiteľa
b) ...... a jeho platnosť nepresiahne jeden
rok......
ATCO.MED.A.045. Platnosť, predĺženie
platnosti a obnovenie platnosti osvedčení
zdravotnej spôsobilosti
a) Platnosť
1. Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 3. triedy sú
platné 24 mesiacov.
2. Obdobie platnosti osvedčení zdravotnej
spôsobilosti 3. triedy sa skráti na 12 mesiacov
držiteľom preukazov spôsobilosti, ktorí dosiahli
vek 40 rokov.

Platnosť doložky jazykovej spôsobilosti je
predlžená do 15.7.2020, alebo do doby uvedenej
v preukaze spôsobilosti, podľa toho čo nastane
neskôr.

Platnosť doložky inštruktora výcviku na
pracovisku je predlžená do 15.7.2020, alebo do
doby uvedenej v preukaze spôsobilosti, podľa toho
čo nastane neskôr.
Platnosť dočasného povolenia OJTI je predlžená
do 15.7.2020, alebo do doby uvedenej
v Rozhodnutí Dopravného úradu, podľa toho čo
nastane neskôr.
Platnosť doložky inštruktora výcviku na
syntetických výcvikových zariadeniach je
predlžená do 15.7.2020, alebo do doby uvedenej
v preukaze spôsobilosti, podľa toho čo nastane
neskôr.
Platnosť doložky hodnotiteľa je predlžená do
15.7.2020, alebo do doby uvedenej v preukaze
spôsobilosti, podľa toho čo nastane neskôr.
Platnosť dočasného povolenia Hodnotiteľa je
predlžená do 15.7.2020, alebo do doby uvedenej
v Rozhodnutí Dopravného úradu, podľa toho čo
nastane neskôr.
Platnosť osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 3.
triedy je predlžená do 15.7.2020, alebo do doby
uvedenej v osvedčení zdravotnej spôsobilosti,
podľa toho čo nastane neskôr.

Odôvodnenie:
Dopravný úrad začal toto konanie z úradnej moci (ex offo) z dôvodu vyhlásenia
mimoriadneho stavu v Slovenskej republike pre hrozbu šírenia koronavírusu SARS – COV - 2 na
našom území. S prihliadnutím na vyššie uvedené, Dopravný úrad udelil výnimky z ustanovení
postupov zachovávania platnosti preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií a doložiek, ktoré
sa týkajú preukazov spôsobilosti a osvedčení zdravotnej spôsobilosti riadiacich letovej prevádzky
na obdobie do 15.7.2020 s cieľom zachovať funkčnosť systému ATM v Slovenskej republike,
a teda bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
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Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa ustanovenia § 55 ods. 3 leteckého zákona podať
rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia (doručenia). O rozklade rozhoduje predseda
Dopravného úradu na základe návrhu ním zriadenej osobitnej komisie. Rozklad sa podáva na
Dopravný úrad so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava 21, a to písomne v listinnej
podobe alebo v elektronickej podobe s autorizáciou, alebo ústne do zápisnice.
Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po nadobudnutí jeho právoplatnosti za
predpokladu vyčerpania riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Ivan HASIČEK
riaditeľ
divízia civilného letectva

Doručí sa elektronicky:
1.
2.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30845572 - Veliteľstvo
vzdušných síl OS SR, Jána Jiskru 10, 960 01 Zvolen
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216,
IČO: 35778458

Zakladá sa:
do spisu č. 09273/2020/OLNS, Dopravný úrad, divízia civilného letectva, sekcia leteckých navigačných služieb a letísk,
odbor leteckých navigačných služieb

strana č. 3. rozhodnutia č. 09273/2020/OLNS-1-11806/VŠ, zo dňa 17. 3. 2020

