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UDELENIE VÝNIMKY 

 

 

 Dopravný úrad ako príslušný orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa ustanovenia § 48 

ods. 1 písm. y) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  s poukazom na skutočnosť hrozby šírenia 

koronavírusu SARS – COV - 2 na území Slovenskej republiky, 

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 sa 

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“] rozhodol z úradnej moci takto: 

       

    

 udeľuje výnimku  

 

z doby platnosti osvedčenia o overení letovej spôsobilosti lietadla v súlade s ustanovením M.A.901 

písm. a), prílohy I (Časť M) nariadenia 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 nariadení  

          

pri splnení nasledovných požiadaviek a podmienok 

 

USTANOVENIE VÝNIMKA 

M.A.901 Overenie letovej spôsobilosti lietadla 

Overenie letovej spôsobilosti lietadla a jeho 

záznamov o zachovaní letovej spôsobilosti sa 

vykonáva pravidelne, aby sa zabezpečila platnosť 

osvedčenia o letovej spôsobilosti 

a) Osvedčenie o overení letovej spôsobilosti sa 

vydáva v súlade s doplnkom III (formulár EASA 

15a alebo 15b) tejto prílohy po uspokojivom  

dokončení overenia letovej spôsobilosti. Osvedčenie 

o overení letovej spôsobilosti je platné 1 rok.  

Platnosť osvedčenia o overení letovej spôsobilosti 

lietadla sa predlžuje o najviac 6 mesiacov, alebo do 

ukončenia platnosti výnimky, podľa toho čo nastane 

skôr. 

 

Ak pred uplynutím šesť mesačného obdobia budú 

podmienky udelenia tejto výnimky stále pretrvávať, 

môže byť osvedčenie o overení letovej spôsobilosti 

opätovne predĺžené za dodržania podmienok, 

najviac však do ukončenia platnosti výnimky. 



2 

 

strana č. 2.  

 

 

Výnimku je možné uplatniť za nasledovných 

podmienok: 

 osvedčenie o overení letovej spôsobilosti bolo 

už dvakrát predĺžené v súlade s ustanovením 

M.A.901 písm. c), e) a f), alebo ustanovením 

ML.A.901 písm. c) ak je použiteľné, 

 sú splnené požiadavky na predĺženie platnosti 

osvedčenia o overení letovej spôsobilosti v 

súlade s ustanovením M.A.901 písm. b) a j) 

alebo ustanovením ML.A.901 písm. c)                           

ak je použiteľné  

a 

 bolo uspokojivo vykonané a úplne 

zdokumentované overenie (kontrola) záznamov 

v súlade s ustanovením M.A.901 písm. k)              

alebo ustanovením ML.A.903 písm. a)                      

ak je použiteľné. 

 

Príslušne oprávnená právnická alebo fyzická osoba 

vyznačí na zadnej strane formulára osvedčenia 

o overení letovej spôsobilosti (formulár EASA 15a 

alebo 15b) dátum uplatnenia výnimky, uvedie číslo 

povolenia a potvrdí ho svojím podpisom a prípadne 

aj pečiatkou.  

 

Kópiu osvedčenia o overení letovej spôsobilosti 

s uplatnenou výnimkou zašle do 10 dní na Dopravný 

úrad. 

 

 

  

 
Dopravný úrad vydal toto udelenie výnimky pre všetky dotknuté právnické, alebo fyzické osoby 

z úradnej moci z dôvodu hrozby šírenia koronavírusu SARS – COV - 2 na území Slovenskej republiky 

a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto dokumentu. 

 

Dopravný úrad udelil výnimku z ustanovenia doby platnosti osvedčenia o overení letovej spôsobilosti 

lietadiel o šesť mesiacov s cieľom zachovať funkčnosť systému leteckej prevádzky v Slovenskej 

republike, najviac však do 23.11.2020, alebo skôr, t.j. do dátumu zrušenia výnimky. O prípadnom 

zrušení výnimky bude Dopravný úrad s dostatočným časovým predstihom informovať leteckú 

verejnosť prostredníctvom webového portálu  

 

 

Ing. Ivan HASIČEK 

riaditeľ  

divízia civilného letectva  
Zverejní sa: 

1. na webovom sídle Dopravného úradu 

 

Zakladá sa: 

do spisu č. 09719/2020/OSL: Dopravný úrad, divízia civilného letectva, sekcia letovej prevádzky 

 


