
 

 

 

 
 

DÚ/L001-A/v5 

 

Informácia k implementácii výnimiek Dopravného úradu v rámci 

opatrení pre COVID-19 

 

VYDANIE: 4 

Dátum: 25.5.2020 

 
A. Aplikácia nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (Part-FCL, MED), č. 1321/2014 

(Part-66) a č. 965/2012 (Part-ORO) pre držiteľov preukazov spôsobilosti, 

kvalifikačných kategórií, osvedčení, doložiek, schválení a potvrdení 

vydaných Dopravným úradom v obchodnej prevádzke. 

 

 

Dopravný úrad (ďalej len „DÚ“) s poukazom na skutočnosť hrozby šírenia koronavírusu 

SARS –COV - 2 na území Slovenskej republiky udelil dňa: 

 

- 24.03.2020 pod číslom 09522/2020/SLP výnimku, ktorá bola zrušená dňa 2.4.2020 

udelením výnimky pod číslom 09522/2020/SLP-2 (ďalej  len  „09522/2020/SLP-2“)  

z vybraných ustanovení nariadení Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (Part-FCL, MED), č. 

1321/2014 (Part-66) a č. 965/2012 (Part-ORO, SPA) pre letecký personál v obchodnej 

prevádzke. 

 

DÚ nižšie bližšie špecifikuje implementačný postup k výnimkám z vybraných ustanovení 

nariadení Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (Part-FCL), č. 1321/2014 (Part-66) a č. 965/2012 (Part- 

ORO, NCC, SPA) nasledovne: 

 
 

1. Forma zapracovania výnimky DÚ prevádzkovateľom 
 
 

1.1. Prevádzkovateľ (viď aj bod 4.) je povinný stanoviť dočasné postupy pre plnenie týchto 

ustanovení na základe zmierňujúcich opatrení počas trvania výnimky DÚ 

09522/2020/SLP-2, ktoré musia byť pred  uplatňovaním výnimky schválené DÚ. 

 

 

1.2. V tomto špecifickom prípade sa neuplatňuje postup pre riadenie zmien týkajúcich sa 

držiteľa AOC, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas DÚ. Dočasné postupy sa 

nepremietnu do prevádzkovej príručky, časť D, ale budú vydané samostatným 

dokumentom. Prevádzkovateľ tento dokument spracuje na základe znenia výnimky DÚ 

09522/2020/SLP-2 a predloží ho DÚ na schválenie formou: 

i. sprievodného listu – žiadosti a 

ii. prílohy, kde uvedie k výnimkou DÚ 09522/2020/SLP-2 dotknutým 

ustanoveniam nariadení Komisie (EÚ) č. 1178/2011, č. 1321/2014 a č. 

965/2012 dočasné alternatívne postupy pre plnenie požiadaviek týchto 

ustanovení. Tieto musia byť pred uplatňovaním prevádzkovateľom 

schválené DÚ. 
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1.3. V prípade uplatňovania si výnimiek k položkám výnimky DÚ 09522/2020/SLP-2, kde 

je 

požadovaná implementácia od prevádzkovateľa, prevádzkovateľ uvedie: 

i. zmierňujúce opatrenia, dočasný postup výcviku, a/alebo 

ii. dočasnú formu preskúšania. 

 

1.4. V prípade požadovania výnimiek z ustanovení prevádzkovej príručky, časť D, ktoré si 

prevádzkovateľ stanovil nad rámec požiadaviek ustanovení Part-ORO (napr. traťové 

preskúšanie palubných sprievodcov v lietadle na predĺženie/udržanie kvalifikácie 

CCM/SCCM/CCI tzv. „line-check“, udržiavací „recurrent“ výcvik palubných 

sprievodcov na predĺženie/udržanie kvalifikácie SCCM/CCI/CCE), prevádzkovateľ 

separátnou žiadosťou požiada o schválenie výnimiek z ustanovení prevádzkovej 

príručky, časť D. V žiadosti ku každému ustanoveniu prevádzkovej príručky, časť D, 

uvedie: 

i. zmierňujúce opatrenia, dočasný postup výcviku, a/alebo 

ii. dočasnú formu preskúšania. 

 

Keďže prevádzkovateľ môže byť požiadaný preukázať plnenie ustanovení nariadení 

Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (Part-FCL, MED), č. 1321/2014 (Part-66) a č. 965/2012 

(Part-ORO, SPA), napríklad predĺženie typovej kvalifikačnej kategórie členov letovej 

posádky, aj zahraničnými kontrolnými orgánmi, odporúča sa do implementačného 

postupu uviesť aj medzinárodne použiteľnú formu dokladu predĺženia kvalifikácie, 

napríklad: 

i. zápis examinátorom do preukazu spôsobilosti s odvolaním sa na schválenú 

výnimku, a 

ii. celý prevádzkovateľovi schválený postup implementácie výnimky DÚ 

09522/2020/SLP-2, buď rovno vypracovať dvojjazyčne, alebo si ho po 

schválení nechať súdnoznalecky preložiť a poskytnúť ho dotknutým členom 

personálu. 

 
2. Organizácie vykonávajúce výcvik údržby, vrátane skúšok, ako aj údržbu lietadiel v súlade s 
nariadením Komisie (EÚ) č. 1321/2014  

i. spracujú zoznam osôb, ktorých sa výnimka týka a na požiadanie ho zašlú na DÚ. 
 

 

3. Uplatniteľnosť výnimiek  
 

Dátum uplatniteľnosti implementovaných výnimiek je identický s dátumom vydania 

výnimky DÚ. Prípady, kedy došlo k skončeniu platnosti kvalifikácií ešte pred vydaním 

výnimky DÚ budú posúdené individuálne na základe žiadosti obsahujúcej hodnoverné 

informácie o okolnostiach za akých k prepadnutiu kvalifikácie došlo. 

 

 
4. Zmierňujúce opatrenia, dočasné postup y výcviku a preskúšania  

i. Vyhodnotenie výsledkov preskúšaní jednotlivých členov letových posádok za 

uplynulé obdobie, napríklad troch rokov, ich rozdelenie do skupín podľa úrovne 

hodnotení, aké získali v preskúšaniach za toto obdobie, a následne určenie hĺbky a 

intenzity alternatívneho výcvikového postupu pre jednotlivé skupiny. 
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ii. Teoretické výcviky – samoštúdiom, e-learning, výcvikové video atď. ukončené 

vhodnou formou preskúšania. 

iii. Skupinové interaktívne výcviky formou virtuálnej učebne – video konferencia, 

audio konferenčný hovor atď. ukončené vhodnou formou preskúšania. 

iv. Preskúšania audio, video formou, elektronickým testom; 

v. V prípade ustanovení ORO.FC.100(c) a FCL.060. je pri tvorbe riešenia potrebné 

postupovať v súlade s dokumentom: „EASA Guidelines for Exemptions in regard 

of Flight Crew Recency“, ktorý bol prevádzkovateľom už zaslaný. 

vi. Iné, prevádzkovateľom navrhnuté opatrenia, ak obsahovo splnia účel a budú 

doložiteľné. 

i. Part-66 je možným riešením uplatnenie dvojitej kontroly pri vykonávaní  úloh údržby. 

 
 

5.  Požiadavky  a postupy  pre  prevádzkovateľov  a príslušných  examinátorov  na 

predĺženie kvalifikačných kategórií na základe výnimiek 

 
 

a) Držitelia preukazu spôsobilosti vydaného DÚ, pracujúci u držiteľa osvedčenia leteckého 

prevádzkovateľa, zoznamu osobitných schválení alebo oprávnenia na vysokorizikovú 

obchodnú špeciálnu prevádzku vydaného úradom iného  členského štátu: 

 
 

- Uplatňuje sa výnimka DÚ 09522/2020/SLP-2 

- Absolvovanie schválených dočasných postupov výcviku a preskúšania schválených 

príslušnému prevádzkovateľovi. 

- Vyplnenie „Zoznamu predĺžených kvalifikácií ...“ 

- Vyplnenie Formulára „Alternative F-052 CAT“ examinátorom schváleným alebo 

akceptovaným DÚ. 

o V prípade zahraničného examinátora je potrebné dodržať štandardný postup 

na akceptáciu. 

- Zápis examinátora do preukazu spôsobilosti 

- Zaslanie nasledovných dokladov na DÚ 

o Zoznam predĺžených kvalifikácií - originál 

o Formulár „Alternative F-052_CAT“ – originál 

o Preukazy spôsobilosti s vyznačeným predĺžením – kópie 

 

b) Držitelia preukazu spôsobilosti vydaného DÚ pracujúci u držiteľa osvedčenia leteckého 

prevádzkovateľa vydaného  úradom iného členského štátu EU: 

 
 

- Uplatňuje sa výnimka DÚ 09522/2020/SLP-2 

- Absolvovanie schválených dočasných postupov výcviku a preskúšania schválených 

príslušnému prevádzkovateľovi- 
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- Vyplnenie Formulára „Alternative F-052_CAT“ examinátorom schváleným alebo 

akceptovaným DÚ. 

o V prípade zahraničného examinátora je potrebné dodržať štandardný postup 

na akceptáciu. 

- Zápis examinátora do preukazu spôsobilosti. 

- Zaslanie nasledovných dokladov na DÚ. 

o Potvrdenie  o absolvovaní  dočasných  postupov  výcviku  a preskúšania 

schválených príslušnému prevádzkovateľovi. 

o Potvrdenie o schválení týchto postupov príslušným úradom. 

o Formuláre „Alternative F-052_CAT“ – originál. 

o Preukazy spôsobilosti s vyznačeným predĺžením – kópie. 

 
B. Aplikácia nariadenia Komisie (EÚ) č.  1178/2011 (Part-FCL, MED) pre držiteľov 

preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, osvedčení, doložiek, schválení a potvrdení 

vydaných Dopravným úradom v  inej ako obchodnej leteckej prevádzke. 

 
Dopravný úrad (ďalej len „DÚ“) s poukazom na skutočnosť hrozby šírenia koronavírusu 

SARS –COV - 2 na území Slovenskej republiky udelil dňa: 

 
- 2.4.2020 pod číslom 09789/2020/SLP výnimku z vybraných ustanovení nariadení 

Komisie (EÚ) č. 1178/2011 (Part-FCL, MED) pre držiteľov preukazov spôsobilosti, 

kvalifikačných kategórií, osvedčení, doložiek, schválení a potvrdení vydaných 

Dopravným úradom v inej ako obchodnej (ďalej len „09789/2020/SLP“) 

 

a) Držitelia preukazu spôsobilosti vydaného DÚ, ktorý svoju kvalifikáciu pre komplexný typ 

lietadla neuplatňujú u komerčného prevádzkovateľa, alebo sú v situácií, kedy si túto 

kvalifikáciu nemôžu predĺžiť v rámci postupov schválených komerčnému 

prevádzkovateľovi, u ktorého pôsobia, postupujú nasledovne:  

 

a. Uplatňuje sa výnimka DÚ 09789/2020/SLP, na využitie tejto výnimky musí byť 

kvalifikačná kategória platná 

b. Držiteľ absolvuje pre uplatnenie tejto výnimky inštruktáž od TRI/TRE s cieľom 

obnoviť požadovanú úroveň teoretických vedomostí v oblastiach: 

-  bezpečné prevádzkovanie príslušnej kvalifikačnej kategórie 

-  bezpečné vykonávanie príslušných manévrov a postupov 

-  abnormálne a núdzové postupy špecifické pre danú kvalifikačnú kategóriu.  

c. Vyplnenie Formulára „Alternative F-052 NCC“ examinátorom schváleným alebo 

akceptovaným DÚ. 

i. V prípade zahraničného examinátora je potrebné dodržať štandardný postup 

na akceptáciu. 

d. Zápis examinátora do preukazu spôsobilosti 

e. Zaslanie nasledovných dokladov na DÚ 

i. Formulár „Alternative F-052_NCC“ – originál 

ii. Preukazy spôsobilosti s vyznačeným predĺžením – kópie 

 

b) Držitelia preukazov spôsobilosti, kvalifikačných kategórií, osvedčení, doložiek, schválení a 

potvrdení vydaných Dopravným úradom v inej ako obchodnej prevádzke postupujú 

nasledovne:...“ 
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a. Uplatňuje sa výnimka DÚ 09789/2020/SLP, na využitie tejto výnimky musí byť 

kvalifikačná kategória platná 

b. Použije sa Formulár „Alternative Form F-037 B“. 

c. Zápis examinátora do preukazu spôsobilosti 

d. Zaslanie nasledovných dokladov na DÚ 

i. Formulár „Alternative Form F-037 B“ - originál 

ii. Preukaz spôsobilosti s vyznačeným predĺžením – kópie 

 

 

 
Upozornenie 

Tento dokument bude priebežne aktualizovaný na základe vývoja situácie, pokynov 

Európskej Komisie alebo Európskej agentúry pre bezpečnosť civilného letectva a opatrení 

Vlády Slovenskej republiky v boji proti šíreniu koronavírusu SARS – COV - 2 na území 

Slovenskej republiky. 


