
Informácie k predlžovaniu platnosti letovej spôsobilosti lietadiel 

 

I. Predlžovanie platnosti Osvedčenia o overení letovej spôsobilosti (ARC) lietadiel podliehajúcej 

európskej legislatíve (tzv.: easa lietadlá)                                  

 

Informujeme Vás o vydaní výnimky Dopravného úradu z doby platnosti Osvedčenia o overení 

letovej spôsobilosti  (ďalej len „ARC“) (č. 09719/2020/OSL). 

Upozornenie : Odkazy na jednotlivé ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 1321/2014 sa vzťahujú na 

posledné znenie platné od 24. marca 2020. Z uvedeného dôvodu je nutné postupovať v prípade 

„ľahkých lietadiel“ podľa novej prílohy Vb (Časť-ML). 

Výnimka bola vydaná v súlade s odporúčaniami EASA a je predmetom oznámenia Komisii Európskej 

únie a EASA podľa základného nariadenia (EÚ) 2018/1139*. 

Účelom výnimky je zachovanie platnosti ARC (i osvedčenia letovej spôsobilosti) a tým umožnenie 

požadovanej prevádzky lietadla prevádzkovateľom v prípade takých karanténnych opatrení, ktoré: 

 znemožňujú prístup k lietadlu,  

 zakazujú pohyb osôb vo všeobecnosti, alebo  

 inak nie je k dispozícií oprávnený personál na overenie letovej spôsobilosti lietadla (musí byť 

v karanténe, ochorel a pod.).  

Nadobudnutím platnosti tejto výnimky je možné v jednotlivých prípadoch predĺžiť platnosť ARC o 6 

mesiacov za dodržania podmienok:  

 organizácia riadiaca zachovanie letovej spôsobilosti (CAMO) nemá k dispozícií príslušne 

oprávnený personál na overovanie letovej spôsobilosti (M.A.707) z vyššie uvedených dôvodov, 

 platnosť ARC bola už predĺžená dvakrát a je preto potrebné vykonať úplné zdokumentované 

preskúmanie vrátane fyzickej prehliadky v plnom rozsahu (M.A.710, resp. M.A.901, prípadne 

ML.A.903) a vydať nový EASA Formulár 15b alebo 15c alebo 15a, 

 lietadlo sa nachádza v kontrolovanom prostredí danej CAMO  (M.A.901 b)), 

 bolo vykonané zdokumentované overenie záznamov lietadla (M.A.901 k)) a 

 lietadlo je letovo spôsobilé (M.A.901 písm. j)). 

Predĺženie platnosti ARC môže vykonať oprávnený personál schválenej organizácie podľa Časti M 

podčasť G uvedený v CAME (podľa M.A.706, písm. i) a písm. j)).   

Táto výnimka však neznamená všeobecné predĺženie platnosti vydaných ARC, ktoré stratili platnosť od 

dňa vyhlásenia výnimky. 

V prípade opätovnej dostupnosti oprávneného personálu na overovanie letovej spôsobilosti a pominutí 

prekážok vyplývajúcich z karanténnych opatrení je potrebné vykonať uspokojivé overenie letovej 

spôsobilosti predmetného lietadla a vydanie ARC štandardným spôsobom podľa M.A.901 alebo 

ML.A.903. 

 

* nariadenie 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 



Spôsob zápisu uplatnenia výnimky na EASA formulároch 15a alebo 15b: 

K druhému predĺženiu (za ním) uviesť odkaz na zadnú (druhú stranu) ARC. 

Na zadnej strane ARC sa ručným zápisom uvedie: 

 

 

Dátum uplatnenia výnimky organizáciou = dátum predĺženia (vydania) (ARC): ............................... 

Dátum skončenia platnosti: ...................  ** 

Letové hodiny (FH) draku v deň uplatnenia výnimky: ................................................ 

Podpis: ..........................................................             Číslo oprávnenia:                ........... ................. 

Názov spoločnosti: ................................................    Referenčné číslo povolenia:................................. 

 

 

Pozn.: V prípade štvrtého predĺženia sa vykoná ďalší obdobný zápis. 

 

**(šesť mesiacov od predchádzajúceho skončenia platnosti ARC po druhom predĺžení); v prípade že 

pred uplynutím šesť mesačného obdobia budú podmienky udelenia tejto výnimky stále pretrvávať, môže 

byť osvedčenie o overení letovej spôsobilosti opätovne (štvrtý-krát) predĺžené za dodržania podmienok, 

najviac však do ukončenia platnosti výnimky, t. j. do dňa 23. 11. 2020. 

 

 

 

  



II. Predlžovanie platnosti Osvedčenia letovej spôsobilosti (OLS) lietadiel podliehajúcej národnej 

legislatíve (tzv.: annexové lietadlá)                                  

 

Dopravný úrad, ako príslušný orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa § 48 ods. (1), písm. a), bod 

3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje, že platnosť osvedčení letovej spôsobilosti lietadiel 

podliehajúcich legislatíve* Slovenskej republiky, ktorá uplynula alebo uplynie od vyhlásenia krízovej 

situácie, spôsobenej ochorením COVID-19, do dvoch mesiacov od jej odvolania, sa predlžuje až do 

uplynutia štyroch mesiacov od odvolania krízovej situácie (v súlade s odsekom (2) § 57g leteckého 

zákona). 

__________________________________________________________________________________ 

* Lietadlami podliehajúcimi legislatíve Slovenskej republiky sú lietadlá kategórií, ktoré sú uvedené v prílohe 

I k nariadeniu EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) číslo 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.  

 

Predĺženie platnosti sa týka aj lietadiel so zvláštnym osvedčením letovej spôsobilosti (ZOLS). 

Krízová situácia na území Slovenskej republiky trvá od dňa 12. marca 2020 od 6,00 h vyhlásením 

mimoriadnej situácie uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111/2020 zo dňa 11. marca 2020. 

Po odvolaní krízovej situácie v Slovenskej republike v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, 

bude potrebné, aby si prevádzkovatelia dotknutých lietadiel zabezpečili riadne predĺženie platnosti 

osvedčení letovej spôsobilosti (i ZOLS) alebo požiadali Dopravný úrad o riadne predĺženie platnosti 

OLS/ZOLS podľa postupov Dopravného úradu (žiadosť na formulári č. DÚ/F306-B), v súlade s 

predpisom L-8/A Letová spôsobilosť lietadiel. 

O odvolaní krízovej situácie Vás bude Dopravný úrad informovať na svojej webovej stránke 

(www.nsat.sk). 

 

Pri kontrole dokladov cudzím príslušným orgánom civilného letectva sa odvolajte na znenie § 57 g 

leteckého zákona alebo na odbor spôsobilosti lietadiel Dopravného úradu : airworhiness@nsat.sk 

 

 

 

 

 

http://www.nsat.sk/
mailto:airworhiness@nsat.sk

