
   

 
 

 
POSTUP PRE RIADENIE ZMENY VÝCVIKOVÝCH PRIESTOROV A REPREZENTATÍVNYCH 

VÝCVIKOVÝCH ZARIADENÍ POUŽÍVANÝCH NA ÚČELY VÝCVIKU PALUBNÝCH SPRIEVODCOV 
Informácia pre držiteľa AOC 

 
V súvislosti s uplatňovaním postupu pre riadenie zmien týkajúcich sa držiteľa osvedčenia leteckého 
prevádzkovateľa (ďalej len „držiteľ AOC“) Dopravný úrad považuje: 

 zmenu výcvikových priestorov (učebne) za zmenu, ktorá nevyžaduje predchádzajúci súhlas 
Dopravného úradu, a 

 zmenu reprezentatívnych výcvikových zariadení za zmenu, ktorá vyžaduje predchádzajúci 
súhlas Dopravného úradu. 

 
S ohľadom na vyššie uvedené, v prípade plánovaného výcviku palubných sprievodcov vo výcvikových 
priestoroch iných ako vo výcvikových priestoroch aktuálne uvedených v prevádzkovej príručke a v 
reprezentatívnych výcvikových zariadeniach iných ako v reprezentatívnych výcvikových zariadeniach 
aktuálne uvedených v prevádzkovej príručke držiteľ AOC: 

1. osobitne oznámi Dopravnému úradu plánovaný výcvik palubných sprievodcov minimálne 7 
kalendárnych dní pred začatím výcviku, 

2. zmenu výcvikových priestorov v prevádzkovej príručke riadi v súlade s postupom pre riadenie 
zmien týkajúcich sa držiteľa AOC, ktoré nevyžadujú predchádzajúci súhlas Dopravného úradu, 

3. zmenu reprezentatívnych výcvikových zariadení v prevádzkovej príručke riadi v súlade s 
postupom pre riadenie zmien týkajúcich sa držiteľa AOC, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas 
Dopravného úradu. 

Výcvik palubných sprievodcov na reprezentatívnom výcvikovom zariadení, na použitie ktorého nebol 
vydaný súhlas Dopravného úradu, nie je možné uskutočniť. 
 
Pri zmene výcvikových priestorov je potrebné Dopravnému úradu dodať minimálne: 

- názov a adresu výcvikových priestorov, v ktorých bude prebiehať výcvik palubných 
sprievodcov, 

- opis výcvikových priestorov, miestností pre školiaci a preskúšavajúci personál, toaliet, atď., 
- počet školiaceho a preskúšavajúceho personálu a palubných sprievodcov, ktorý môže byť vo 

výcvikových priestoroch umiestnený, 
- prehlásenie o dostatočnom osvetlení, vetrateľnosti, odhlučnení a eliminovaní vonkajších 

rušivých vplyvov vo výcvikových priestoroch, 
- prehlásenie o trvalej disponibilite výcvikových priestorov 

a priložiť fotodokumentáciu z výcvikových priestorov. 
 
Pri zmene reprezentatívnych výcvikových zariadení je potrebné Dopravnému úradu dodať minimálne: 

- kontrolný zoznam pre preukázanie vhodnosti použitia reprezentatívneho výcvikového 
zariadenia pre výcvik palubných sprievodcov,  

- prehlásenie o trvalej disponibilite reprezentatívnych výcvikových zariadení 
a priložiť fotodokumentáciu z externých výcvikových zariadení. 
 
V prípade použitia výcvikových priestorov a/alebo reprezentatívnych výcvikových zariadení len pre 
potreby jedného konkrétneho výcviku palubných sprievodcov (t.j. výcvikové priestory a/alebo 
reprezentatívne výcvikové zariadenia nebudú zahrnuté do zoznamu výcvikových priestorov a/alebo 
reprezentatívnych výcvikových zariadení uvedených v prevádzkovej príručke) držiteľ AOC: 

- priloží informáciu o použití iných výcvikových priestorov ako výcvikových priestorov uvedených 
v prevádzkovej príručke k oznámeniu o plánovanom výcviku palubných sprievodcov a priloží 
požadované údaje, a/alebo 

- osobitne požiada Dopravný úrad o vydanie súhlasu s použitím reprezentatívnych výcvikových 
zariadení. K žiadosti priloží požadovanú dokumentáciu. 


