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ZOZNAM ZMIEN TÝKAJÚCICH SA DRŽITEĽA AOC, KTORÉ VYŽADUJÚ PREDCHÁDZAJÚCI SÚHLAS DOPRAVNÉHO ÚRADU 
LIST OF CHANGES RELATED TO AOC HOLDER REQUIRING TRANSPORT AUTHORITY PRIOR APPROVAL  

 

 

Zmeny, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu 
Changes requiring Transport Authority prior approval  

Referencia na nariadenie (EÚ) 2018/1139 
a/alebo vykonávacie predpisy prijaté na základe 
nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení  
Reference to Regulation (EÚ) 2018/1139 an/or to 
Implementing Rules adopted on the basis of 
Regulation (EC) No 216/2008 as amended  

1. 
Zmeny súvisiace s držiteľom AOC 
Changes related to an AOC holder  

ORO.GEN.130(a)(1) 
GM1 ORO.GEN.130(a) 

2. 
Systém riadenia 
Management system 

ORO.GEN.200(a)(1) 

3. 
Politika bezpečnosti 
Safety policy 

ORO.GEN.200(a)(2) 

4. 
Manažment rizika únavy 
Fatigue risk management (FRM) 

ORO.FTL. 120, 125(b) 

5. 
Schémy stanovovania času v službe, kapitola 7 prevádzkovej príručky, časť A 
Flight time specification schemes, Chapter 7 of Operations Manual, Part A 

ORO.FTL.125(b) 
Článok 76 ods. 7. nariadenia (EÚ) 2018/1139 
v platnom znení 

6. 
Zmluvy o nájme 
Leasing agreements 

ORO.AOC.110  

7. 
Použitie alternatívnych prostriedkov zhody 
Implementation of alternative means of compliance 

ORO.GEN.120(b) 

8. 
Postup pre riadenie a oznamovanie zmien, ktoré si nevyžadujú predchádzajúci súhlas DÚ 
Procedures for managing and notifying of the changes not requiring prior approval of TA 

ORO.GEN.130(c) 

9. 
Postupy pre používanie lietadla uvedeného v AOC iným prevádzkovateľom v NCC, NCO a na špeciálnu 
prevádzku   
Procedures for use of aircraft included in AOC by other operators for NCC, NCO and specialised operations  

 ORO.GEN.310(c) 

10. 
Alternatívne výcvikové a kvalifikačné programy letovej posádky (ATQPs) 
Alternative training and qualification programmes (ATQPs) 

ORO.FC.A.245(b) 

11. 
Prevádzka s viac ako jedným typom alebo variantom 
Operation on more than one type or variant 

ORO.FC.240  
 



                                                                  
 

                                                     
 

2/5 

 

 

  12. 
Programy všetkých typov výcviku a preskúšaní letovej posádky vrátane osnov výcviku 
Flight crew training and checking programmes, including syllabi 

 
ORO.FC.145(c) 

13. 
Použitie zariadenia pre výcvik pomocou letovej simulácie (FSTD) 
Use of flight simulation training devices (FSTD) 

ORO.FC.145(c) 

14. 
Výcvik založený na dôkazoch (EBT) 
Evidence–based training (EBT) 

ORO.FC.231 

15. 

Povolenie poskytovať počiatočný výcvikový kurz a skúšku požadovanú Prílohou V (Časť CC) k nariadeniu 
(EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení 
Approval to provide of the Initial Training Course and examination required by Annex V (Part-CC) to 
Regulation (EU) No 1178/2011 as amended 

CC.TRA.215 

16. 
Programy výcviku a preskúšania palubných sprievodcov vrátane osnov a  použitia reprezentatívneho 
výcvikového zariadenia 
Cabin crew training and checking programs including syllabi and use of representative training device 

ORO.CC.215 
AMC1 ORO.CC.115(c) 

17. 
Postupy prideľovania palubných sprievodcov na vykonávanie služby na štyroch typoch lietadiel 
Procedures for cabin crew to operate on four aircraft types 

ORO.CC.250 

18. 
Program výcviku v preprave nebezpečného tovaru  
Dangerous goods training programme 

ORO.GEN.110(j) 

19. 
Zoznam minimálneho vybavenia (MEL)  
Minimum equipment list (MEL) 

ORO.MLR.105(b)(f)(j) 

20. 
Rectification interval extension procedure (RIE) 
Postup predĺženia intervalu na opravu (RIE) 

ORO.MLR.105(f) 

21. 

Použitie nižších letiskových prevádzkových miním, ako boli stanovené štátom, kde sa letisko nachádza. 
Použitie HUD/HUDLS alebo EVS.  
Application of lower aerodrome operating minima than those established by the state in which the 
aerodrome is located. Use of HUD / HUDLS or EVS. 

CAT.OP.MPA.110 (a)(b) 

22. 
Metóda na stanovenie letiskových prevádzkových miním  
The method for establishing aerodrome operating minima 

CAT.OP.MPA.110(d) 

23. 
Priblíženia, ktoré sa neuskutočňujú ako ustálené priblíženia, pre konkrétnu vzletovú a pristávaciu dráhu  
Approach flight technique not flown as stabilised approaches for a particular approach to a particular runway 

CAT.OP.MPA.115(a) 

24. 

Nie-presné priblíženia, ktoré sa neuskutočňujú s použitím techniky konečného priblíženia stálym klesaním 
(CDFA) pre konkrétnu kombináciu priblíženia/vzletovej a pristávacej dráhy 
Non—precision approached not flown with the continuous descent final approach (CDFA) technique for each 
particular approach/runway combination 

CAT.OP.MPA.115(b)(2) 

25. Prístrojové odlety a postupy priblíženia na letiská stanovené štátom, v ktorého sú používaní  CAT.OP.MPA.125(c) 
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Instrument departure and approach procedures established by the State of the aerodrome are used 

26. 

Maximálna vzdialenosť od vhodného letiska pre dvojmotorové letúny bez schválenia prevádzky 
s predĺženým operačným dosahom (ETOPS)  
Maximum distance from an adequate aerodrome for two-engined aeroplanes without an extended range 
operations (ETOPS) approval 

CAT.OP.MPA.140 

27. 
Metóda určovania minimálnych nadmorských výšok letu 
The method for establishing minimum flight altitudes 

CAT.OP.MPA.145 

28. 
Základná schéma pre palivo/energiu - Letúny 
Basic Fuel/Energy Scheme - Aeroplanes 

CAT.OP.MPA.180(a)(3)(i) 

29. 
Základná schéma pre palivo/energiu s odchýlkami - Letúny 
Basic Fuel/Energy Scheme with Variations - Aeroplanes 

CAT.OP.MPA.180(a)(3)(ii) 

30. 
Individuálna schéma pre palivo/energiu - Letúny 
Individual Fuel/Energy Scheme - Aeroplanes 

CAT.OP.MPA.180(a)(3)(iii) 

31. 
Používanie osamoteného letiska ako cieľového letiska 
Use of an isolated aerodrome as destination aerodrome 

CAT.OP.MPA.182(d)(2) 

32. 
Plánovanie miním pre IFR lety - Letúny 
Planning minima for IFR flights - Aeroplanes 

CAT.OP.MPA.185 

33. 
Schéma pre palivo/energiu - Vrtuľníky 
Fuel/Energy Scheme - Helicopters 

CAT.OP.MPA.190 

34. 
Osobitné plnenie alebo odčerpávanie paliva lietadla - Letúny 
Special refuelling of the aircraft - Aeroplanes 

CAT.OP.MPA.200(c) 

35. 
Osobitné plnenie alebo odčerpávanie paliva lietadla - Vrtuľníky 
Special refuelling of the aircraft - Helicopters 

CAT.OP.MPA.200(d) 

36. 
Postup pre určenie náhradného cieľového letiska 
Procedures for selecting off-shore alternates 

CAT.OP.MPA.181 

37. 
Postup pre klesanie pod stanovenú minimálnu výšku 
Descent procedures to fly below specified minimum altitudes 

CAT.OP.MPA.270 

38. 
Prevádzka s EFVS 200 
EFVS 200 operations 

CAT.OP.MPA.312 

39. 
Použitie nižšej pristávacej hmotnosti na stanovenie indikovanej vzdušnej rýchlosti VAT  
Use of a lower landing mass for determining the indicated airspeed at threshold VAT   

CAT.OP.MPA.320(d) 

40. 
Štandardizované hmotnosti pre iné položky než štandardné hmotnosti pasažierov a zapísanej batožiny 
Standard masses for load items other than standard masses for passengers and checked baggage 

CAT.POL.MAB.100(f) 

41. Prevádzka so zväčšeným uhlom náklonu pri vzlete (letúny výkonnostnej triedy A) CAT.POL.A.240 
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Operations with increased bank angels (for performance class A aeroplanes) 

42. 
Postup pre strmé priblíženie (letúny výkonnostnej triedy A a B) 
Steep approach operations (for performance class A and B aeroplanes) 

CAT.POL.A.245 
CAT.POL.A.345 

43. 
Lety s krátkym pristátím (letúny výkonnostnej triedy A a B) 
Short landing operations (for performance class A and B aeroplanes) 

CAT.POL.A.250 
CAT.POL.A.350 

44. 
Schválenie letov so skrátenou požadovanou dĺžkou na pristátie (letúny výkonnostnej triedy A a B) 
Approval of reduced required landing distance (for performance class A and B aeroplanes) 

CAT.POL.A.255 
CAT.POL.A.355 

45. 
Prevádzka vrtuľníkov na/z miesta verejného záujmu (PIS) 
Helicopter operations to/from a public interest site (PIS) 

CAT.POL.H.225 

46. 
Prevádzka vrtuľníkov bez zaistenia schopnosti bezpečného vynúteného pristátia 
Operations without an assured safe forced landing capability 

CAT.POL.H.305(a) 
CAT.POL.H.400 

47. 
Prevádzka vrtuľníkov nad nehostinným prostredím mimo husto osídlených oblastí  
Helicopter operations over a hostile environment located outside a congested area 

CAT.POL.H.305(b) 
CAT.POL.H.420 

48. 
Prevádzkové povolenie PBN (použiteľné iba pre RNP AR APCH a RNP 0.3) 
PBN operational approval (applicable only to RNP AR APCH and RNP 0.3) 

SPA.PBN.100 a) (1)(2), SPA.PBN.105 

49. 
Prevádzkové povolenie MNPS 
MNPS operational approval 

SPA.MNPS.105 

50. 
Prevádzkové povolenie RVSM 
RVSM operational approval 

SPA.RVSM.105 
 

51. 
Vzlet s podmienkami dohľadnosti menej ako 400 m RVR 
Take-off operations with visibility conditions of less than 400 m RVR 

SPA.LVO.100(a) 

52. 
Priblíženie podľa prístrojov v podmienkach nízkej viditeľnosti  
Instrument approach operations in low-visibility conditions 

SPA.LVO.100(b) 

53. 
Operations with operational credits, except for EFVS 200 operations 
Prevádzka s prevádzkovými zápočtami s výnimkou prevádzky s EFVS 200 

SPA.LVO.100(c) 

54. 
Špecifické programy výcviku a preskúšania letovej posádky za podmienok malej dohľadnosti  
The specified flight crew low visibility training and checking syllabus 

SPA.LVO.120 

55. 
Povolenie na prevádzku ETOPS 
ETOPS operational approval 

SPA.ETOPS.105 

56. 
Prevádzka vrtuľníkového zdvíhacieho zariadenia 
Helicopter hoist operations (HHO) 

SPA.HHO.100 

57. 
Prevádzka vrtuľníkovej zdravotníckej záchrannej služby 
Helicopter emergency medical service (HEMS) operations 

SPA.HEMS.100 

58. Prevádzka so zobrazovacím systémom nočného videnia SPA.NVIS.100 
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Night vision imaging system (NVIS) operations 

59. 
Priblíženia a odlety vrtuľníkov na základe bodu v priestore (PinS) pri znížených minimách letu za 
viditeľnosti (VFR) 
Helicopter point-in-space (PinS) approaches and departures with reduced VFR minima 

SPA.PINS-VFR.100 

60. 
Prevádzka bez viditeľnosti zeme s jedným turbínovým motorom 
SET-IMC operations 

SPA.SET-IMC.100 

61. 
Povolenie na prepravu nebezpečného tovaru 
Approval to transport dangerous goods 

SPA.DG.100 

62. 
Používanie elektronickej letovej dokumentácie (EFB) – používanie aplikácií EFB typu B 
Use of electronic flight bags (EFBs) – use a type B EFB application 

SPA.EFB.100 

   


