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1 SKRATKY A DEFINÍCIE 

1.1 Skratky 

Skratka Anglický ekvivalent Význam v slovenskom jazyku 

AMC Acceptable Means of Compliance Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu 

AMC-ELA Acceptable Means of Compliance for 

small, non-complex organisations 

Prijateľné spôsoby dosiahnutia súladu 

pre malé organizácie 

DÚ Transport Authority Dopravný úrad 

EASA European Union Aviation Safety 

Agency 

Agentúra Európskej únie pre 

bezpečnosť letectva 

ED Executive Director Výkonný riaditeľ 

GM Guidance Material Poradenský materiál 

GM-ELA Guidance Material for small, non-

complex organisations 

Poradenský materiál pre malé 

organizácie 

PNO Corrective Action Plan Plán nápravných opatrení 

POA Production Organisation Approval Povolenie organizácie na výrobu 

POE Production Organisation Exposition Opis organizácie na výrobu 

QS Quality System Systém kvality 

SARPs 
Standards and Recommended 

Practices 

Štandardy a odporúčania 

medzinárodných organizácií v oblasti 

civilného letectva, ktoré Slovenská 

republika prijala 

 

1.2 Definície 

Na účely tejto príručky sa rozumie: 

1.2.1 Časť 21 – požiadavky na osvedčovanie a postupy osvedčovania lietadla a prislúchajúcich 

výrobkov, častí a zariadení a projekčných a výrobných organizácií, ktoré sú stanovené 

v prílohe I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 748/2012. 

 

1.2.2 Súčasť – prvok výrobku, ako ho vymedzuje typový návrh. 

 

1.2.3 Výrobok – lietadlo, motor alebo vrtuľa. 

 

1.2.4 Za účelom dodržiavania rodovej rovnosti a za účelom používania rodovo citlivého 

jazyka, DÚ pod pomenovaním pracovnej funkcie v mužskom rode rozumie aj 

pomenovanie pracovnej funkcie v ženskom rode, tým však nie sú dotknuté osoby 

ženského pohlavia. 
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2 ÚVODNÉ USTANOVENIA 
21.A.1, 21.A.2, 21.A.131, 21.A.134, 21.A.135, 21.A.147, 21.A.148, 21.A.153 

2.1 Účel 

2.1.1 DÚ vydáva tento Postup pre žiadateľov o vydanie povolenia organizácie na výrobu podľa 

časti 21 podčasť G (ďalej len „žiadateľ“) a držiteľov tohto povolenia (ďalej len „držiteľ 

POA“) za účelom spresnenia a zjednotenia postupov týkajúcich sa vydania, zachovania, 

zmeny, pozastavenia platnosti a zrušenia povolenia. 

 

2.1.2 DÚ pri spracovaní Postupu zohľadnil: 

a) spoločné technické požiadavky a administratívne postupy z nariadenia Komisie (EÚ) 

č. 748/2012, ktoré stanovuje vykonávacie pravidlá osvedčovania výrobných 

organizácií, 

b) SARPs. 

 

2.2 Súvisiaca legislatíva 

2.2.1 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 zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 

v platnom znení. 

 

2.2.2 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie 

pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel 

a prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných 

a výrobných organizácií v platnom znení (ďalej len „nariadenie Komisie (EÚ) 

č. 748/2012“). 

 

2.2.3 Rozhodnutia ED EASA o prijateľných spôsoboch dosiahnutia súladu a poradenskom 

materiáli na osvedčovanie letovej spôsobilosti lietadiel a súvisiacich výrobkov, častí 

lietadiel a zariadení a na osvedčovanie ochrany životného prostredia, ako aj na 

osvedčovanie projekčných a výrobných organizácií „AMC a GM k časti 21“ v platnom 

znení. 

 

2.2.4 Rozhodnutie ED EASA o všeobecne prijateľných prostriedkoch zachovania letovej 

spôsobilosti výrobkov, častí a zariadení „AMC-20“ v platnom znení. 

 

2.2.5 Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

2.2.6 Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2.2.7 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

2.2.8 Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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2.2.9 Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 

služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

2.2.10 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

 

2.2.11 Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku 

na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

2.2.12 Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže 

využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii). 

 

2.3 Súvisiace formuláre 

2.3.1 Interné formuláre 

a) DÚ/F082-B Záznam z kontroly 

b) DÚ/F083-B Monitorovanie štandardu výroby 

c) DÚ/F380-B Zápisnica z rokovania 

d) DÚ/F399-B Protokol pre kontrolu QS podľa časti 21 podčasť G 

e) DÚ/F400-B Protokol pre kontrolu POE podľa časti 21 podčasť G 

 

2.3.2 Externé formuláre 

a) formulár 4 EASA Schválenie vedúcich pracovníkov 

b) formulár 50 EASA Žiadosť o povolenie na výrobu podľa časti 21 podčasť G 

c) formulár 51 EASA Žiadosť o významné zmeny alebo úpravy rozsahu 

a podmienok povolenia podľa časti 21 podčasť G 

d) formulár 55 EASA Osvedčenie o povolení výrobnej organizácie 

e) formulár 56 EASA Odporúčacia správa v súlade s časťou 21 podčasť G pre 

vydanie / zachovanie / zmenu povolenia alebo vykonanie 

významnej zmeny 
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3 POVOLENIE ORGANIZÁCIE NA VÝROBU 
21.A.131, 21.A.133, 21.A.134, 21.A.135, 21.A.145, 21.A.158, 21.A.159, 21.A.163  

3.1 Účel povolenia 

3.1.1 Organizácia zodpovedná za výrobu výrobkov, súčastí a zariadení musí preukázať svoju 

spôsobilosť v súlade s príslušnými ustanoveniami časti 21 podčasť G. 

 

3.1.2 Pri vydaní povolenia na výrobu pre výrobnú organizáciu preukazujúcu zhodu výrobku, 

súčasti alebo zariadenia s príslušnými konštrukčnými údajmi sa žiadateľ a DÚ riadia 

postupmi stanovenými v časti 21 podčasť G. 

 

3.1.3 Vydanie povolenia je podmienené preukázaním splnenia požiadaviek na prevádzkové 

zariadenia, pracovné podmienky, vybavenie a nástroje, procesy a príslušné materiály, 

počet a spôsobilosť pracovníkov, vzhľadom na zabezpečenie plnenia príslušných 

povinností podľa ustanovenia 21.A.165. 

 

3.2 Žiadosť o povolenie na výrobu 

3.2.1 Pred výrobou akéhokoľvek výrobku alebo súčasti má organizácia, ktorá má v úmysle 

preukázať zhodu s príslušnými konštrukčnými údajmi, požiadať DÚ o vydanie POA. 

Poznámka 1: Žiadateľ musí spĺňať požiadavky ustanovenia 21.A.133 a príslušného GM.  

Poznámka 2: Prípadné otázky je možné zaslať na adresu production@nsat.sk. 

 

3.2.2 Žiadosť o vydanie POA má žiadateľ predložiť na vyplnenom formulári 50 EASA, 

ktorého prílohou majú byť:  

a) návrh POE v rozsahu ustanovenia 21.A.143 vrátane informácií podľa príslušných 

ustanovení časti 21 (napr. 21.A.139, 21.A.145, 21.A.151, 21.A.163, atď.), 

b) poverovacie formuláre 4 EASA a príslušné podkladové informácie pre schválenie 

osôb s príslušným oprávnením podľa ustanovenia 21.A.145(c). 

Poznámka 1: Komplexné organizácie majú pri vypĺňaní formulára 50 EASA postupovať 

podľa AMC k ustanoveniu 21.B.220(c). 

Poznámka 2: Žiadatelia o povolenie v súlade s rozhodnutím ED EASA 2019/003/R 

(tzn. malé nekomplexné organizácie, ktoré plánujú vyrábať výrobky s nižším rizikom 

bezpečnosti a súčasti, ktoré sú inštalované na týchto výrobkoch) majú pri vypĺňaní 

formulára 50 EASA postupovať podľa AMC-ELA č. 1 k ustanoveniu 21.B.220(c).  

 

3.2.3 DÚ začne konanie podľa § 55 ods. 1 leteckého zákona ohľadom vydania POA po 

zaplatení správneho poplatku žiadateľom. 

 

3.2.4 Vyšetrenie žiadateľa vykoná DÚ podľa nasledovných zdokumentovaných postupov:  

a) vyhodnotenie prijatej žiadosti, 

b) menovanie pracovnej skupiny, 

c) spracovanie plánu vyšetrenia, 

d) vyhodnotenie dokumentácie (POE, QS, postupy, atď.), 

e) audit(-y), 

f) sledovanie nápravných opatrení, 

g) spracovanie odporúčania vydať alebo nevydať POA. 

mailto:production@nsat.sk


POSTUP DOPRAVNÉHO ÚRADU 11/2021 

 

                        7/11 

 

3.2.5 Žiadateľ musí prijať opatrenia, ktoré umožnia DÚ vykonať akékoľvek vyšetrenia, vrátane 

vyšetrení u partnerov a subdodávateľov, potrebné na stanovenie zhody a zachovania 

zhody s príslušnými požiadavkami časti 21 podčasť G. 

Poznámka: Požiadavky pre komplexné organizácie sú uvedené v GM k ustanoveniu 

21.A.157 a pre malé organizácie v GM-ELA č.1 k ustanoveniu 21.A.157.  

 

3.2.6 Zistenia z procesu vyšetrovania klasifikuje DÚ ako ekvivalenty zistení uvedených 

v ustanovení 21.A.158. 

 

3.2.7 Po odsúhlasení PNO má žiadateľ v stanovených termínoch informovať DÚ o vykonaní 

nápravných opatrení a predložiť o tom relevantné dôkazy. 

 

3.2.8 Keď žiadateľ preukáže splnenie príslušných požiadaviek časti 21 podčasť G má nárok na 

vydanie POA. DÚ vydá osvedčenie o schválení výrobnej organizácie (formulár 55 

EASA) na neobmedzený čas.  

Poznámka: Osvedčenie stráca platnosť v prípadoch podľa ustanovenia 21.A.159(a). 

 
Obr. č. 1 Proces vydania povolenia 

 

3.3 Druhy osvedčenia 

3.3.1 Komplexným organizáciám po preukázaní splnenia príslušných požiadaviek časti 21 

podčasť G vystaví DÚ osvedčenie (formulár 55 EASA) podľa ustanovenia 21.B.230(a). 

 

3.3.2 Malým nekomplexným organizáciám, ktoré vyrábajú výrobky s nižším rizikom 

bezpečnosti a súčasti, ktoré sú inštalované na týchto výrobkoch po preukázaní splnenia 

požiadaviek časti 21 podčasť G v súlade s rozhodnutím ED EASA 2019/003/R vydá DÚ 

osvedčenie (formulár 55 EASA) podľa GM-ELA č. 1 k ustanoveniu 21.B.230. 
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4 ĎALŠÍ DOHĽAD 

21.B.235 

4.1 Aby DÚ zdôvodnil zachovanie povolenia, vykonáva ďalší dohľad držiteľov POA, a to 

overovaním, či QS organizácie zodpovedá požiadavkám podčasti G časti 21, či 

organizácia pracuje v súlade s POE vrátane efektívnosti postupov v ňom uvedených 

a monitorovaním štandardov výroby odberom vzoriek. 

 

4.2 Pomocou plánovaného ďalšieho dohľadu DÚ zabezpečuje komplexné overenie 

organizácie z hľadiska súladu s časťou 21 počas 24-mesačného obdobia.  

 

4.3 Početnosť auditov prispôsobuje DÚ zložitosti organizácie, počtu sídiel a stavu výroby, 

pričom držiteľ POA sa má podrobiť ďalšiemu dohľadu minimálne raz za rok.  

Poznámka: Jednotlivé oblasti môžu byť v závislosti od dôležitosti podrobené auditu raz 

alebo viackrát. 

 

4.4 DÚ môže vykonať aj neplánované vyšetrovacie aktivity, a to v súvislosti so zisteniami 

z ďalšieho dohľadu alebo externými požiadavkami, berúc do úvahy zmeny v rozsahu 

práce, personálne zmeny, správy o činnosti organizácie a o výrobkoch v prevádzke. 

 

4.5 Držiteľ POA musí v súlade s ustanovením 21.A.157 prijať opatrenia, ktoré umožnia DÚ 

vykonať akékoľvek vyšetrenia vrátane vyšetrení u partnerov a subdodávateľov, potrebné 

na stanovenie zhody a zachovania zhody s príslušnými požiadavkami časti 21. 

Poznámka: Zabránenie vykonať vyšetrenie DÚ organizáciou alebo ktorýmkoľvek z jeho 

partnerov alebo subdodávateľov je dôvodom na stratu platnosti POA. 

 

4.6 Ak DÚ na základe auditu alebo iným spôsobom zistí objektívny dôkaz preukazujúci 

nezhodu držiteľa POA s príslušnými požiadavkami oddielu A časti 21, toto zistenie 

klasifikuje v súlade s ustanovením 21.A.158(a). 

 

4.7 Držiteľ POA má po prijatí oznámenia podľa bodu 4.6: 

a) pri zistení úrovne jedna - do 21 pracovných dní po písomnom potvrdení zistenia 

k spokojnosti DÚ preukázať, že podnikol nápravné opatrenie, 

b) pri zistení úrovne dva a tri - zaslať DÚ na schválenie PNO, ktorý má obsahovať 

určenie primárnej príčiny problému a návrh nápravných a/alebo preventívnych 

opatrení vrátane navrhovaných termínov ich realizácie. 

 

4.8 Po odsúhlasení PNO k zisteniam podľa bodu 4.7 písm. b) má držiteľ POA v stanovených 

termínoch informovať DÚ o vykonaní opatrení a predložiť o tom relevantné dôkazy. 

Poznámka: V prípade nedodržania poskytnutej lehoty na odstránenie zistenia, má DÚ 

podľa ustanovenia 21.B.225(c) prijať opatrenia na úplné alebo čiastočné pozastavenie 

platnosti POA. 

 

4.9 DÚ na konci 24-mesačného obdobia vyhotoví súhrnnú správu o výsledkoch ďalšieho 

dohľadu (formulár 56 EASA) vrátane odporúčania, resp. neodporúčania pre zachovanie 

platnosti POA. 

Poznámka: Ide o dokument, ktorým DÚ preukazuje plnenie postupov príslušných 

ustanovení oddielu B časti 21. 
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Obr. č. 2 Proces vykonávania ďalšieho dohľadu 

 

 

5 ZMENY V POVOLENEJ ORGANIZÁCII NA VÝROBU 
21.A.147, 21.A.148, 21.A.153 

5.1 Po vydaní POA každú zmenu organizácie podstatnú z hľadiska preukázania zhody alebo 

z hľadiska letovej spôsobilosti výrobkov, súčastí alebo zariadení, najmä zmenu systému 

kvality, musí schváliť DÚ. 

Poznámka: Významné zmeny pre komplexné organizácie sú uvedené v GM k ustanoveniu 

21.A.147(a) a pre malé organizácie v GM-ELA č.1 k ustanoveniu 21.A.147.  

 

5.2 Žiadosť o významnú zmenu POA alebo o zmenu/doplnenie rozsahu a podmienok POA 

má držiteľ POA predložiť DÚ na vyplnenom formulári 51 EASA pred realizáciou zmeny 

a preukázať, že spĺňa ustanovenia časti 21 podčasť G. Organizácia má pri predkladaní 

žiadosti dodržať postupy uvedené v svojom POE podľa ustanovenia 21.A.143(a)(9). 

Poznámka 1: V prípade, že si držiteľ POA nie je istý klasifikáciou zmeny, DÚ odporúča 

zaslať otázku na adresu production@nsat.sk. 

Poznámka 2: Prílohou žiadosti o zmenu/doplnenie menovaných osôb majú byť 

poverovacie formuláre 4 EASA a príslušné podkladové informácie.  

 

5.3 Podmienkou pre začatie konania DÚ podľa § 55 ods. 1 leteckého zákona v prípade zmeny 

v povolenej organizácii na výrobu je zaplatenie správneho poplatku žiadateľom. 

 

mailto:production@nsat.sk
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5.4 DÚ v prípade potreby vyšetrí každú významnú zmenu v povolenej organizácii na výrobu 

alebo žiadosť o zmenu/doplnenie rozsahu a podmienok povolenia a vyhotoví súhrnnú 

správu o výsledkoch vyšetrenia (formulár 56 EASA) vrátane príslušného odporúčania, 

resp. neodporúčania. 

 

5.5 Držiteľ POA musí v súlade s ustanovením 21.A.157 prijať opatrenia, ktoré umožnia DÚ 

vykonať vyšetrenia podľa bodu 5.4 vrátane vyšetrení u partnerov a subdodávateľov. 

 

5.6 DÚ príslušne zmení alebo doplní POA, ak mu žiadateľ preukáže, že aj naďalej plní 

požiadavky príslušných ustanovení časti 21 podčasť G. 

 

5.7 Držiteľ POA má podľa ustanovenia 21.A.143(b) POE zmeniť a doplniť podľa potreby 

tak, aby obsahoval aktualizované popisné údaje. 

 

5.8 Pri vykonaní malých zmien, tzn. zmien ktoré nespĺňajú kritériá podľa bodu 5.1, má 

organizácia dodržať postupy uvedené vo svojom POE podľa ustanovenia 

21.A.143(a)(10) a kópie zmien a doplnkov poskytnúť DÚ. 

 

5.9 DÚ dodržiavanie a účinnosť vykonaných malých zmien podľa bodu 5.8 monitoruje 

prostredníctvom ďalšieho dohľadu. 

 

 

6 VEDENIE ZÁZNAMOV 
21.A.165(d),(h) 

6.1 Žiadateľ má zaviesť a držiteľ POA udržiavať zavedený systém archivovania, ktorý má 

obsahovať aj požiadavky na partnerov, dodávateľov a subdodávateľov, zabezpečí 

uchovávanie údajov použitých na zdôvodnenie zhody výrobkov a súčastí. 

Poznámka: Postupy pre zhotovovanie záznamov podľa ustanovení 21.A.165(c) a (d) a ich 

uchovávanie majú byť súčasťou QS organizácie. Pre každý stanovený záznam má určiť 

kto bude dané údaje archivovať (organizácia, partner, dodávateľ alebo subdodávateľ) 

a dobu uchovávania.  

 

6.2 Údaje podľa bodu 6.1 majú byť k dispozícii DÚ a uchovávané tak, aby poskytli 

informácie potrebné na zabezpečenie zachovania letovej spôsobilosti výrobkov a súčastí.  

 

6.3 DÚ v súlade s interným postupom uchováva na obdobie minimálne 10 rokov po skončení 

platnosti POA nasledovné záznamy: 

a) dokumenty poskytnuté žiadateľom/držiteľom POA, 

b) dokumenty vyhotovené v priebehu procesu vydania POA, 

c) programy ďalšieho dohľadu vrátane záznamov z vykonaných vyšetrení, 

d) rozhodnutia o vydaní POA vrátane zmien alebo doplnení, obmedzení platnosti alebo 

zrušení, 

e) zápisy zo stretnutí so žiadateľom/držiteľom POA. 

 

6.4 Úradnú korešpondenciu vyhotovenú v elektronickej forme má žiadateľ/držiteľ POA 

zasielať DÚ cez ústredný portál verejnej správy. Úradnú korešpondenciu vyhotovenú 

v papierovej forme má zasielať prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra. 

Korešpondenciu prostredníctvom e-mailu má využívať výhradne na neformálnu 

komunikáciu. 
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7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Zrušovacie ustanovenie 

7.1.1 Týmto sa ruší Postup DÚ č. 6/2018 pre žiadateľov a držiteľov povolenia na výrobu 

v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 748/2012. 

 

7.2 Nadobudnutie platnosti  

7.2.1 Tento postup nadobúda platnosť dňom jeho podpisu predsedom Dopravného úradu na 

titulnej strane.  

 

 


