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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

V Bruseli .... 

K 

Návrh 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. …/... 

z […], 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. .../... stanovujúce podrobné 

vykonávacie predpisy pre zdravotnú spôsobilosť personálu v civilnom letectve podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 
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Návrh 

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. …/... 

z […], 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. .../... stanovujúce podrobné 

vykonávacie predpisy pre zdravotnú spôsobilosť personálu v civilnom letectve podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 

(Text s významom pre EHP) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,  

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 

2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre 

bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 

1592/2002 a smernica 2004/36/ES (
2
), a najmä na jeho článok 7 ods. 6,  

keďže: 

(1) Cieľom nariadenia (ES) č. 216/2008 je stanoviť a udržať vysokú a jednotnú úroveň 

bezpečnosti civilného letectva v Európe. Toto nariadenie ustanovuje prostriedky na 

dosiahnutie tohto cieľa a ďalších cieľov v oblasti bezpečnosti civilného letectva. 

(2) Piloti, ktorí sa podieľajú na prevádzke určitých lietadiel, musia spĺňať príslušné 

základné požiadavky ustanovené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 216/2008. Podľa 

tohto nariadenia by sa pilotom malo vydať osvedčenie zdravotnej spôsobilosti, keď 

splnia základné požiadavky na zdravotnú spôsobilosť. 

(3) Povereným lekárom zodpovedným za posudzovanie zdravotnej spôsobilosti pilotov by 

sa tiež malo vydať osvedčenie, keď splnia základné požiadavky. V nariadení (ES) 

č. 216/2008 sa stanovuje možnosť, že všeobecní lekári môžu konať ako poverení 

lekári na základe určitých podmienok, a ak to umožňuje vnútroštátne právo. 

(4) Palubní sprievodcovia, ktorí sa podieľajú na prevádzke určitých lietadiel, musia spĺňať 

príslušné základné požiadavky ustanovené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 216/2008. 

Podľa tohto nariadenia musia byť posádky lietadiel pravidelne hodnotené z hľadiska 

ich zdravotnej spôsobilosti bezpečne vykonávať im pridelené bezpečnostné 

povinnosti. Dodržiavanie sa musí preukázať príslušným hodnotením založeným na 

najlepšej letecko-lekárskej posudkovej praxi. 

(5) V nariadení (ES) č. 216/2008 sa vyžaduje, aby Komisia prijala potrebné vykonávacie 

predpisy týkajúce sa potvrdení pre posádky lietadiel a osvedčovania pilotov, ako aj 

osôb, ktoré sa podieľajú na ich výcviku, skúšaní, preverovaní, ako aj osôb, ktoré sa 
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podieľajú na hodnotení ich zdravotnej spôsobilosti. Nariadením (ES) č. …/.. sa 

ustanovili tieto vykonávacie predpisy, s výnimkou predpisov týkajúcich sa 

zdravotných požiadaviek na pilotov a členov posádky. Týmto nariadením sa preto 

mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. …/.. tak, aby zahŕňalo aj tieto aspekty. 

(6) Je nevyhnutné poskytnúť leteckému priemyslu a administratívam členských štátov 

dostatok času, aby sa prispôsobili tomuto novému regulačnému rámcu; poskytnúť 

členským štátom čas na vydanie osobitých typov osvedčení zdravotnej spôsobilosti, 

ktoré nie sú pokryté jednotnými leteckými predpismi (JAR), a na uznanie, na základe 

určitých podmienok, platnosti osvedčení zdravotnej spôsobilosti a zdravotných 

hodnotení vydaných, resp. vykonaných pred uplatňovaním tohto nariadenia. 

(7) Na to, aby sa zaručil hladký prechod a vysoká a jednotná úroveň bezpečnosti civilného 

letectva v Únii, vykonávacie predpisy by mali odrážať súčasný stav vývoja vrátane 

najlepšej leteckej lekárskej posudkovej praxe. V tomto zmysle je potrebné zohľadniť 

aj technické požiadavky a administratívne postupy schválené Medzinárodnou 

organizáciou civilného letectva (ICAO) a Európskymi spojenými leteckými úradmi do 

30. júna 2009, ako aj existujúce právne predpisy týkajúce sa konkrétneho 

vnútroštátneho prostredia. 

(8) Agentúra vypracovala návrh vykonávacích predpisov a predložila ho Komisii ako 

stanovisko v súlade s článkom 19 ods. 1 nariadenia (ES) č. 216/2008. 

(9) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného 

podľa článku 65 nariadenia (ES) č. 216/2008, 

PRIJALA TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Nariadenie Komisie (ES) č. .../.. sa mení a dopĺňa takto: 

1. Článok 1 sa nahrádza takto: 

„Článok 1 

Predmet úpravy 

Toto nariadenie stanovuje podrobné pravidlá pre: 

1. rôzne kvalifikácie pre preukazy spôsobilosti pilotov, podmienky vydania, 

zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia preukazov 

spôsobilosti, oprávnenia a povinnosti držiteľov preukazov spôsobilosti a 

osvedčení, podmienky zmeny existujúcich národných preukazov spôsobilosti 

pilotov a národných preukazov spôsobilosti palubných inžinierov na preukazy 

spôsobilosti pilotov, ako aj podmienky akceptovania preukazov spôsobilosti 

vydaných tretími krajinami; 

2. osvedčovanie osôb zodpovedných za poskytovanie leteckého výcviku alebo 

výcviku simulácie letu alebo za posudzovanie zručností pilota; 

3. rôzne osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pre pilotov, podmienky vydania, 

zachovania, zmeny, obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia osvedčení 

zdravotnej spôsobilosti, oprávnenia a povinnosti držiteľov osvedčení 

zdravotnej spôsobilosti, ako aj podmienky zmeny vnútroštátnych osvedčení 
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zdravotnej spôsobilosti na bežne uznávané osvedčenia zdravotnej 

spôsobilosti; 

4. osvedčovanie poverených lekárov, ako aj podmienky, na základe ktorých 

môžu všeobecní lekári konať ako poverení lekári; 

5. pravidelné zdravotné hodnotenia členov posádky, ako aj kvalifikáciu osôb 

zodpovedných za toto hodnotenie.“ 

2. V článku 2 sa odseky 4 a 5 nahrádzajú takto: 

„4. preukaz spôsobilosti alebo osvedčenie zdravotnej spôsobilosti ‚v súlade s JAR‛ 

je preukaz spôsobilosti pilota a priložené osvedčenia oprávnenia,a/alebo 

kvalifikácie alebo osvedčenie zdravotnej spôsobilosti vydané alebo uznané v 

súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi odrážajúcimi JAR a postupy 

členským štátom, ktorý vykonával príslušné JAR, pričom tento preukaz alebo 

osvedčenie boli odporučené na vzájomné uznávanie v rámci systému 

Spojených leteckých úradov v súvislosti s týmito JAR; 

5. preukaz spôsobilosti alebo osvedčenie zdravotnej spôsobilosti, ktoré ‚nie je 

v súlade s JAR‛, je preukaz spôsobilosti pilota alebo osvedčenie zdravotnej 

spôsobilosti vydané alebo uznané členským štátom v súlade s vnútroštátnymi 

právnymi predpismi, pričom tento preukaz alebo osvedčenie neboli odporučené 

na vzájomné uznávanie v súvislosti s príslušnými JAR;“ 

3. Článok 3 sa nahrádza takto: 

„Článok 3 

Licencovanie pilotov a osvedčovanie zdravotnej spôsobilosti  

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 7, piloti lietadiel uvedených v článku 

4 ods. 1 písm. b) a c) a v článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 216/2008 musia spĺňať 

technické požiadavky a administratívne postupy ustanovené v prílohách I a IV.“ 

4. Vkladajú sa tieto články:  

„Článok 4a 

Existujúce vnútroštátne osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pre pilotov 

1. Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov a schválenia poverených lekárov, 

ktoré sú v súlade s JAR a ktoré boli vydané alebo uznané členským štátom pred 

uplatňovaním tohto nariadenia, sa považujú za vydané v súlade s týmto 

nariadením. 

2. Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti pilotov a schválenia poverených lekárov, 

ktoré nie sú v súlade s JAR a ktoré boli vydané členským štátom pred 

uplatňovaním tohto nariadenia, zostanú v platnosti až do dátumu nasledujúceho 

predĺženia ich platnosti, najviac však 5 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia, podľa toho, čo nastane skôr. 
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3. Predĺženie platnosti osvedčenia uvedeného v bode 2 musí byť v súlade 

s ustanoveniami Časti MED. 

Článok 9a 

Palubní sprievodcovia 

1. Palubní sprievodcovia lietadiel uvedených v článku 4 ods. 1 písm. b) a c) 

nariadenia (ES) č. 216/2008 spĺňajú technické požiadavky a administratívne 

postupy ustanovené v prílohe IV. 

2. Výsledky lekárskych vyšetrení alebo zdravotných hodnotení palubných 

sprievodcov na posúdenie ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie ich 

povinností v rámci EÚ-OPS alebo príslušných vnútroštátnych požiadaviek 

platných k dátumu uplatňovania tohto nariadenia zostávajú v platnosti do 

konca obdobia platnosti: 

a) určeného príslušným orgánom v rámci EÚ-OPS alebo 

b) stanoveného v MED.D.005, podľa toho, čo nastane skôr,  

pričom sa počíta od dátumu posledného lekárskeho vyšetrenia alebo 

zdravotného hodnotenia.“ 

5. Vkladá sa nová príloha IV uvedená v prílohe k tomuto nariadeniu. 

Článok 2 

Nadobudnutie účinnosti 

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 

v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Uplatňuje sa od 8. apríla 2012. 

2. Odchylne od odseku 1 sa členské štáty môžu rozhodnúť neuplatňovať ustanovenia 

podčasti D prílohy IV (zdravotná spôsobilosť posádky) až do (2 rokov od začiatku 

uplatňovania tohto nariadenia). 

3. Ak členské štáty uplatnia ustanovenia odseku 2, oznámia to Komisii a agentúre. Toto 

oznámenie bude obsahovať odôvodnenie takejto odchýlky, ako aj program na 

vykonávanie s predpokladanými opatreniami a súvisiacim časovým harmonogramom. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 

štátoch. 

V Bruseli XXXX. 

Za Komisiu 

 […] 

 člen Komisie 
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PRÍLOHA IV 

K VYKONÁVACIEMU NARIADENIU 

ČASŤ – LEKÁRSKE PREHLIADKY 

 

PODČASŤ A 

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 

Oddiel 1 

Všeobecné 

MED.A.001 Príslušný orgán 

Na účely tejto časti je príslušným orgánom: 

a) pre letecko-lekárske centrá (AeMC): 

1) orgán určený členským štátom, v ktorom má AeMC hlavné obchodné sídlo, 

2) agentúra, ak sa AeMC nachádza v tretej krajine; 

b) pre poverených lekárov (AME): 

1) orgán určený členským štátom, v ktorom má AME hlavné obchodné sídlo, 

2) ak sa hlavné obchodné sídlo AME nachádza v tretej krajine, orgán určený členským 

štátom, ktorý tento lekár žiada o vydanie osvedčenia; 

c) pre všeobecných lekárov (GMP), orgán určený členským štátom, do ktorého GMP 

deklaruje svoju činnosť; 

d) pre pracovných lekárov (OHMP) posudzujúcich zdravotnú spôsobilosť členov posádky, 

orgán určený členským štátom, v ktorej má člen posádky základňu. 

MED.A.005 Rozsah 

Táto časť stanovuje požiadavky na: 

a) vydanie, platnosť, predĺženie platnosti a obnovenie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti na 

výkon oprávnení preukazu spôsobilosti pilota alebo pilota vo výcviku; 

b) zdravotnú spôsobilosť členov posádky; 

c) osvedčovanie poverených lekárov (AME) a 

d) kvalifikáciu všeobecných lekárov (GMP) a pracovných lekárov (OHMP). 

MED.A.010 Vymedzenie pojmov 

Na účely tejto časti platia tieto vymedzenia pojmov: 

– „akreditované lekárske posúdenie“ je záver, ku ktorému dospel jeden alebo viacero 

lekárskych odborníkov prijateľných pre licenčný úrad na základe objektívnych 

a nediskriminačných kritérií na účely príslušného prípadu a v prípade potreby po 

konzultácii s letovými prevádzkami alebo inými odborníkmi; 
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– „hodnotenie“ je záver týkajúci sa zdravotnej spôsobilosti osoby na základe vyhodnotenia 

predchádzajúceho zdravotného stavu osoby alebo na základe lekárskych vyšetrení podľa 

požiadaviek tejto časti a ďalších potrebných vyšetrení alebo lekárskych testov vrátane, 

okrem iného, EKG, merania tlaku krvi, vyšetrenia krvi, RTG; 

– „správne rozpoznávať farby“ je schopnosť žiadateľa pohotovo rozlišovať farby používané 

pri leteckej navigácii a správne identifikovať farebné letecké svetlá; 

– „očný špecialista“ je oftalmológ alebo špecialista na starostlivosť o zrak s kvalifikáciou na 

optometriu a vzdelaním na rozpoznávanie patologických stavov; 

– „preskúmanie“ je posúdenie predpokladaného patologického stavu žiadateľa 

prostredníctvom vyšetrení a testov na overenie prítomnosti alebo neprítomnosti určitého 

zdravotného stavu; 

– „licenčný úrad“ je príslušný úrad členského štátu, ktorý vydal preukaz spôsobilosti alebo 

u ktorého osoba žiada o vydanie preukazu spôsobilosti, alebo ak osoba ešte nepožiadala o 

vydanie preukazu spôsobilosti, príslušný orgán podľa tejto časti; 

– „obmedzenie“ je stav uvedený na osvedčení zdravotnej spôsobilosti, preukaze spôsobilosti 

alebo lekárskej správe člena posádky, ktorý je potrebné spĺňať pri vykonávaní oprávnení 

uvedených v preukaze spôsobilosti alebo potvrdení pre posádku lietadla; 

– „refrakčná chyba“ je odchýlka od normálneho videnia meranú v dioptriách v najväčšom 

ametropickom meridiáne, meranú štandardnými metódami. 

MED.A.015 Dôvernosť medicínskych údajov 

Všetky osoby, ktoré sa podieľajú na lekárskom vyšetrovaní, hodnotení a osvedčovaní, musia za 
každých okolností zaručiť zachovanie dôvernosti medicínskych údajov. 

MED.A.020 Zníženie zdravotnej spôsobilosti 

a) Držitelia preukazu spôsobilosti nesmú vykonávať oprávnenia na základe preukazu 

spôsobilosti a príslušných kvalifikácií a osvedčení, ak: 

1) sú si vedomí akéhokoľvek zníženia zdravotnej spôsobilosti, ktorý im môže 

zabraňovať bezpečne vykonávať tieto oprávnenia; 

2) berú alebo užívajú akékoľvek lieky na predpis alebo lieky, ktoré nie sú viazané na 

lekársky predpis, ktoré môžu mať negatívny vplyv na bezpečné vykonávanie 

oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti; 

3) dostávajú akúkoľvek medicínsku alebo chirurgickú liečbu, ktorá by mohla mať 

negatívny vplyv na bezpečnosť letu. 

b) Držitelia preukazov spôsobilosti sa navyše musia bezodkladne obrátiť na príslušného 

povereného lekára, ak: 

1) podstúpili chirurgickú operáciu alebo invazívny postup; 

2) začali pravidelne užívať nejaké lieky; 

3) utrpeli závažné poranenie, ktoré spôsobuje neschopnosť fungovať ako člen posádky; 

4) trpia závažnou chorobou, ktorá spôsobuje neschopnosť fungovať ako člen posádky;  

5) sú tehotné; 

6) boli prijatí do nemocnice alebo na kliniku; 
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7) prvýkrát potrebujú okuliare alebo kontaktné šošovky.  

c) V týchto prípadoch: 

1) držitelia osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1. a 2.triedy sa obrátia na AeMC alebo 

AME. AeMC alebo AME posúdi zdravotnú spôsobilosť držiteľa preukazu 

spôsobilosti a rozhodne, či je spôsobilý naďalej vykonávať svoje oprávnenia; 

2) držitelia osvedčení zdravotnej spôsobilosti LAPL sa obrátia na AeMC alebo AME, 

alebo na GMP, ktorý podpísal osvedčenie zdravotnej spôsobilosti. AeMC, AME 

alebo GMP posúdi zdravotnú spôsobilosť držiteľa preukazu spôsobilosti a rozhodne, 

či je spôsobilý naďalej vykonávať svoje oprávnenia. 

d) Palubní sprievodcovia nesmú vykonávať povinnosti v lietadle a prípadne nesmú 

vykonávať oprávnenia svojho osvedčenia pre palubných sprievodcov lietadla, ak sú si 

vedomí akéhokoľvek zníženia zdravotnej spôsobilosti v rozsahu, ktorý im môže 

zabraňovať vykonávať ich povinnosti a zodpovednosti. 

e) Navyše ak sa u člena posádky vyskytuje niektorý zo zdravotných stavov uvedených 

v bodoch b.1 až b.5, člen posádky sa musí bezodkladne obrátiť na AME, AeMC alebo 

OHMP podľa príslušnosti. AME, AeMC alebo OHMP posúdi zdravotnú spôsobilosť člena 

posádky a rozhodne, či je spôsobilý naďalej vykonávať povinnosti v oblasti bezpečnosti. 

MED.A.025 Povinnosti AeMC, AME, GMP a OHMP 

a) Pri vykonávaní lekárskych vyšetrení a hodnotení AeMC, AME, GMP a OHMP musia: 

1) zaručiť, že s danou osobou je možná komunikácia bez jazykových bariér; 

2) upozorniť danú osobu na dôsledky poskytnutia neúplných, nepresných alebo 

nepravdivých vyjadrení o svojom predchádzajúcom zdravotnom stave. 

b) Po vykonaní lekárskych vyšetrení a hodnotení AeMC, AME, GMP a OHMP musia: 

1) informovať danú osobu o tom, či je spôsobilá, nespôsobilá alebo odoslaná 

k licenčnému úradu, AeMC alebo AME, podľa vhodnosti; 

2) informovať danú osobu o obmedzeniach, ktoré môžu obmedzovať letecký výcvik 

alebo oprávnenia preukazu spôsobilosti, resp. potvrdenia pre posádku lietadla; 

3) ak bola osoba vyhodnotená ako nespôsobilá, informovať ju o práve na odvolanie a 

4) v prípade pilotov bezodkladne odoslať podpísanú alebo elektronicky overenú úplnú 

správu, ktorá má zahŕňať výsledok hodnotenia a kópiu osvedčenia zdravotnej 

spôsobilosti, licenčnému úradu. 

c) AeMC, AME, GMP a OHMP musia uchovávať záznamy s podrobnými údajmi 

o lekárskych vyšetreniach a hodnoteniach vykonaných v súlade s touto časťou a ich 

výsledky v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. 

d) Ak sa to vyžaduje na účely dohľadu, AeMC, AME a GMP predložia znalcovi-lekárovi 

príslušného úradu na jeho žiadosť všetky lekárske záznamy a správy a ďalšie príslušné 

informácie. 
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Oddiel 2 

Požiadavky na osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 

MED.A.030 Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 

a) Pilot vo výcviku nesmie lietať samostatne, ak nemá osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 

požadované pre príslušný preukaz spôsobilosti. 

b) Žiadatelia a držitelia preukazu spôsobilosti pilota malých lietadiel (LAPL) musia mať 

minimálne osvedčenie zdravotnej spôsobilosti pre LAPL. 

c) Žiadatelia a držitelia preukazu spôsobilosti súkromného pilota (PPL), preukazu 

spôsobilosti pilota vetroňa (SPL) alebo preukazu spôsobilosti pilota balóna (BPL) musia 

byť držiteľmi osvedčenia zdravotnej spôsobilosti minimálne 2. triedy. 

d) Žiadatelia a držitelia preukazov spôsobilosti SPL alebo BPL, ktorí sa podieľajú na 

komerčných letoch vetroňov alebo balónov, musia mať minimálne osvedčenie zdravotnej 

spôsobilosti 2. triedy. 

e) Ak PPL alebo LAPL obsahuje kvalifikáciu na lietanie v noci, držiteľ licencie musí správne 

rozpoznávať farby. 

f) Žiadatelia a držitelia preukazu spôsobilosti obchodného pilota (CPL), preukazu 

spôsobilosti pilota viacčlennej posádky (MPL) alebo preukazu spôsobilosti dopravného 

pilota (ATPL) musia mať minimálne osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy. 

g) Ak je súčasťou PPL prístrojová kvalifikácia, držiteľ preukazu spôsobilosti musí absolvovať 

vyšetrenie audiometriou čistými tónmi v súlade s periodicitou a normou vyžadovanou pre 

držiteľov osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1. triedy. 

h) Držiteľ preukazu spôsobilosti nesmie byť súčasne držiteľom viac než jedného osvedčenia 

zdravotnej spôsobilosti vydaného podľa tejto časti.  

MED.A.035 Žiadosť o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 

a) Žiadosti o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti sa podávajú vo formáte stanovenom 

príslušným orgánom. 

b) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti poskytnú AeMC, AME, resp. GMP: 

1) doklad totožnosti; 

2) podpísané vyhlásenie: 

i) o predchádzajúcom zdravotnom stave; 

ii) o tom, či v minulosti absolvovali vyšetrenie na získanie osvedčenia zdravotnej 

spôsobilosti, a ak áno, u koho a s akým výsledkom; 

iii) o tom, či už niekedy boli vyhodnotení ako nespôsobilí, alebo či ich osvedčenie 

zdravotnej spôsobilosti bolo pozastavené alebo zrušené.  

c) Pri žiadosti o predĺženie platnosti alebo obnovenie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 

musia žiadatelia predložiť toto osvedčenie AeMC, AME alebo GMP pred príslušnými 

vyšetreniami. 
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MED.A.040 Vydanie, predĺženie platnosti a obnovenie osvedčení zdravotnej spôsobilosti 

a) Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva, predlžuje alebo obnovuje až po 

absolvovaní požadovaných lekárskych vyšetrení a vykonaní posúdenia spôsobilosti.  

b) Prvé vydanie 

1) Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy vydáva AeMC.  

2) Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy vydáva AeMC alebo AME. 

3) Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti LAPL vydáva AeMC, AME a, ak to dovoľujú 

vnútroštátne predpisy licenčného orgánu, GMP. 

c) Predĺženie platnosti a obnovenie 

1) Platnosť osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1. a 2.triedy predlžuje alebo ich obnovuje 

AeMC alebo AME. 

2) Platnosť osvedčení zdravotnej spôsobilosti LAPL predlžuje alebo ich obnovuje 

AeMC, AME a, ak to dovoľujú vnútroštátne predpisy licenčného orgánu, GMP.  

d) AeMC, AME alebo GMP vydá, predĺži platnosť alebo obnoví osvedčenie zdravotnej 

spôsobilosti, len ak: 

1) žiadateľ predložil úplné údaje o predchádzajúcom zdravotnom stave a, ak to 

vyžaduje AeMC, AME alebo GMP, výsledky lekárskych vyšetrení a testov 

vykonaných lekárom žiadateľa alebo iným lekárskym špecialistom;  

2) uskutočnili zdravotné hodnotenie na základe lekárskych vyšetrení a testov 

vyžadovaných pre príslušné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti na overenie, že 

žiadateľ spĺňa všetky príslušné požiadavky tejto časti; 

3) AME, AeMC alebo, v prípade odoslania, letecký úrad môžu od žiadateľa vyžadovať, 

aby absolvoval dodatočné lekárske vyšetrenia a preskúmania, ak je to klinicky 

indikované. 

e) Licenčný úrad smie vydať alebo opätovne vydať osvedčenie zdravotnej spôsobilosti, ak: 

1) mu bol prípad postúpený; 

2) zistil, že sú potrebné opravy údajov na osvedčení. 

MED.A.045 Platnosť, predĺženie platnosti a obnovenie osvedčení zdravotnej spôsobilosti 

a) Platnosť 

1) Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy platia 12 mesiacov. 

2) Obdobie platnosti osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1. triedy sa skráti na 6 mesiacov 

držiteľom preukazov spôsobilosti, ktorí: 

i) sa podieľajú na letoch komerčnej leteckej dopravy s pasažiermi a dosiahli vek 

40 rokov;  

ii) dosiahli vek 60 rokov. 

3) Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy platia: 

i) 60 mesiacov, kým držiteľ preukazu spôsobilosti nedosiahne vek 40 rokov. 

Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti vydané pred dosiahnutím veku 40 rokov 

stráca platnosť, keď držiteľ preukazu spôsobilosti dosiahne vek 42 rokov; 
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ii) 24 mesiacov vo veku od 40 do 50 rokov. Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 

vydané pred dosiahnutím veku 50 rokov stráca platnosť, keď držiteľ preukazu 

spôsobilosti dosiahne vek 51 rokov; a  

iii) 12 mesiacov po dosiahnutí veku 50 rokov. 

4) Osvedčenia zdravotnej spôsobilosti LAPL platia: 

i) 60 mesiacov, kým držiteľ preukazu spôsobilosti nedosiahne vek 40 rokov. 

Osvedčenie zdravotnej spôsobilosti vydané pred dosiahnutím veku 40 rokov 

stráca platnosť, keď držiteľ preukazu spôsobilosti dosiahne vek 42 rokov; 

ii) 24 mesiacov po dosiahnutí veku 40 rokov. 

5) Obdobie platnosti osvedčenia zdravotnej spôsobilosti, vrátane všetkých príslušných 

vyšetrení alebo osobitých preskúmaní je: 

i) určené na základe veku žiadateľa k dátumu uskutočnenia lekárskeho vyšetrenia 

a 

ii) počíta sa od dátumu lekárskeho vyšetrenia, v prípade prvého vydania 

a obnovenia, a od dátumu skončenia platnosti predchádzajúceho osvedčenia 

zdravotnej spôsobilosti, v prípade predĺženia platnosti. 

b) Predĺženie platnosti 

Vyšetrenia týkajúce sa predĺženia platnosti osvedčenia zdravotnej spôsobilosti možno vykonať 

maximálne 45 dní pred skončením platnosti osvedčenia zdravotnej spôsobilosti.  

c) Obnovenie 

1) Ak držiteľ preukazu spôsobilosti nesplní podmienku uvedenú v bode b), vyžaduje sa 

vyšetrenie na obnovenie osvedčenia.  

2) V prípade osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. a 2. triedy:  

i) ak sa platnosť osvedčenia zdravotnej spôsobilosti skončila pred viac než 2 

rokmi, AeMC alebo AME vykoná vyšetrenie na obnovenie osvedčenia až po 

posúdení lekárskych záznamov žiadateľa; 

ii) ak sa platnosť osvedčenia zdravotnej spôsobilosti skončila pred viac než 5 

rokmi, platia požiadavky na vyšetrenie pre prvé vydanie a hodnotenie bude 

založené na požiadavkách pre predĺženie platnosti. 

3) V prípade osvedčení zdravotnej spôsobilosti LAPL posúdi AeMC, AME alebo GMP 

predchádzajúci zdravotný stav žiadateľa a vykoná lekárske vyšetrenia v súlade 

s MED.B.095. 

MED.A.050 Postúpenie  

a) Ak je žiadateľ o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. alebo 2. triedy odoslaný k 

licenčnému orgánu v súlade s MED.B.001, AeMC alebo AME odošle príslušnú zdravotnú 

dokumentáciu licenčnému orgánu. 

b) Ak je žiadateľ o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti LAPL odoslaný k AME alebo AeMC 

v súlade s MED.B.001, GMP odošle príslušnú zdravotnú dokumentáciu AeMC alebo 

AME. 
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PODČASŤ B 

POŽIADAVKY NA OSVEDČENIA ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI PILOTOV 

Oddiel 1 

Všeobecné 

MED.B.001 Obmedzenia osvedčení zdravotnej spôsobilosti 

a) Obmedzenia osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1. a 2. triedy.  

1) Ak žiadateľ úplne nespĺňa požiadavky na príslušnú triedu osvedčenia zdravotnej 

spôsobilosti, ale považuje sa za osobu, ktorá pravdepodobne neohrozuje bezpečnosť 

letu, AeMC alebo AME: 

i) v prípade žiadateľov o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, postúpi 

rozhodnutie o spôsobilosti na licenčný orgán, ako je uvedené v podčasti B; 

ii) v prípadoch, keď postúpenie na licenčný orgán nie je v podčasti B uvedené, 

vyhodnotí, či je žiadateľ schopný vykonávať svoje povinnosti bezpečne za 

splnenia jedného alebo viacerých obmedzení zapísaných v osvedčení 

zdravotnej spôsobilosti, a vydá osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 

s príslušnými obmedzeniami; 

iii) v prípade žiadateľov o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 2. triedy vyhodnotí, 

či je žiadateľ schopný vykonávať svoje povinnosti bezpečne za splnenia 

jedného alebo viacerých obmedzení zapísaných v osvedčení zdravotnej 

spôsobilosti, a vydá osvedčenie zdravotnej spôsobilosti s príslušnými 

obmedzeniami po konzultácii s licenčným orgánom; 

iv) AeMC alebo AME môžu predĺžiť platnosť alebo obnoviť osvedčenie 

zdravotnej spôsobilosti s rovnakými obmedzeniami bez odoslania žiadateľa 

k licenčnému orgánu. 

b) Obmedzenia osvedčení zdravotnej spôsobilosti LAPL 

1) Ak GMP po dôkladnom zvážení predchádzajúceho zdravotného stavu žiadateľa 

dôjde k záveru, že žiadateľ úplne nespĺňa požiadavky na zdravotnú spôsobilosť, 

odošle žiadateľa k AeMC alebo AME, okrem žiadateľov vyžadujúcich obmedzenie 

týkajúce sa len používania okuliarov alebo kontaktných šošoviek. 

2) V prípade odoslania žiadateľa o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti AeMC alebo 

AME dôkladne zohľadní MED.B.095, vyhodnotí, či je žiadateľ schopný vykonávať 

svoje povinnosti bezpečne za splnenia jedného alebo viacerých obmedzení 

zapísaných v osvedčení zdravotnej spôsobilosti, a vydá osvedčenie zdravotnej 

spôsobilosti s príslušnými obmedzeniami. AeMC alebo AME vždy zohľadní potrebu 

obmedzenia pilota lietať s pasažiermi (OPL). 

3) GMP môže predĺžiť platnosť alebo obnoviť osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 

s rovnakými obmedzeniami bez odoslania žiadateľa k AeMC alebo AME.  

c) Pri posudzovaní potreby obmedzenia sa bude obzvlášť zohľadňovať: 



REV 01.09.2011 

SK 13   SK 

1) či autorizovaný lekársky záver uvádza, že za osobitých okolností je nevyhovovanie 

žiadateľa nejakej požiadavke, číselnej alebo inej, takého charakteru, že vykonávanie 

oprávnení preukazu spôsobilosti, o ktorý sa žiada, pravdepodobne nebude ohrozovať 

bezpečnosť letu; 

2) schopnosť, zručnosti a skúsenosti žiadateľa týkajúce sa činností, ktoré sa majú 

vykonávať. 

d) Kódy operačných obmedzení 

1) Obmedzenie na prevádzku s viacpilotnou posádkou (OML – len trieda 1)  

i) Ak držiteľ preukazu spôsobilosti CPL, ATPL alebo MPL úplne nespĺňa 

požiadavky na osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy a bol odoslaný 

k licenčnému orgánu, licenčný orgán vyhodnotí, či je možné vydať osvedčenie 

zdravotnej spôsobilosti s obmedzením OML „platné len ako druhý pilot alebo 

s kvalifikovaným druhým pilotom“. 

ii) Držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti s obmedzením OML môže riadiť 

lietadlo ako člen viacpilotnej posádky, len ak je druhý pilot plne kvalifikovaný 

na príslušný typ lietadla, nevzťahuje sa naňho obmedzenie OML a neprekročil 

vek 60 rokov.  

iii) Obmedzenie OML pre osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy ukladá 

a odoberá len licenčný orgán. 

2) Obmedzenie na prevádzku s bezpečnostným pilotom (OSL – len 2. trieda, LAPL) 

i) Držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti s obmedzením OSL môže riadiť 

lietadlo, len ak je na palube iný pilot plne kvalifikovaný ako veliaci pilot na 

príslušnú triedu alebo typ lietadla, lietadlo je vybavené duálnymi ovládacími 

prvkami a druhý pilot sa nachádza na sedadle s dosahom na ovládacie prvky. 

ii) Obmedzenie OSL pre osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 2. triedy môže uložiť 

a odobrať len AeMC alebo AME po konzultácii s licenčným orgánom. 

3) Obmedzenie  len na lety bez pasažierov (cestujúcich) (OPL – len 2. trieda a LAPL) 

i) Držiteľ osvedčenia zdravotnej spôsobilosti s obmedzením OPL môže riadiť 

lietadlo len bez pasažierov na palube. 

e) Držiteľovi osvedčenia zdravotnej spôsobilosti môže byť uložené akékoľvek iné 

obmedzenie, ak sa to vyžaduje na zaručenie bezpečnosti letu. 

f) Všetky obmedzenia uložené držiteľovi osvedčenia zdravotnej spôsobilosti sa uvádzajú 

v samotnom osvedčení. 

Oddiel 2 

Zdravotné požiadavky na osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. a 2. triedy  

MED.B.005 Všeobecné 

a) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti by nemali mať žiadnu: 

1) abnormalitu, vrodenú alebo získanú; 

2) aktívnu, latentnú, akútnu alebo chronickú chorobu alebo postihnutie; 



REV 01.09.2011 

SK 14   SK 

3) ranu, zranenie alebo následky po operácii; 

4) účinky alebo vedľajšie účinky žiadneho užívaného terapeutického, diagnostického 

ani preventívneho lieku na predpis alebo lieku, ktorý nie je viazaný na lekársky 

predpis; 

ktoré by predstavovali určitý stupeň funkčnej neschopnosti, ktorá by mohla mať 

negatívny vplyv na bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného preukazu 

spôsobilosti alebo by mohla mať za následok, že žiadateľ nebude náhle schopný 

bezpečne vykonávať oprávnenia preukazu spôsobilosti. 

MED.B.010 Kardiovaskulárny systém 

a) Vyšetrenie 

1) Štandardný, 12-zvodový pokojový elektrokardiogram (EKG) a jeho vyhodnotenie sa 

vykonajú pri klinickej indikácii a: 

i) v prípade osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy pri vyšetrení na prvé 

vydanie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti, potom každých 5 rokov do veku 

30 rokov, každé 2 roky do veku 40 rokov, každoročne do veku 50 rokov 

a následne pri každom vyšetrení na predĺženie platnosti alebo obnovenie; 

ii) v prípade osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy pri prvom vyšetrení po 

dosiahnutí veku 40 rokov a potom každé 2 roky po dosiahnutí veku 50 rokov.  

2) Rozšírené kardiovaskulárne hodnotenie sa vyžaduje pri klinickej indikácii. 

3) V prípade osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy sa rozšírené kardiovaskulárne 

hodnotenie vykoná pri prvom vyšetrení na predĺženie platnosti alebo obnovenie po 

dosiahnutí veku 65 rokov a potom každé 4 roky. 

4) V prípade osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy sa vyžaduje stanovenie 

sérových lipidov vrátane cholesterolu pri vyšetrení na prvé vydanie osvedčenia 

zdravotnej spôsobilosti a pri prvom vyšetrení po dosiahnutí veku 40 rokov.  

b) Kardiovaskulárny systém – všeobecné 

1) Žiadatelia nesmú mať žiadne kardiovaskulárne ochorenie, ktoré môže mať negatívny 

vplyv na bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti. 

2) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy s ktorýmkoľvek z týchto 

stavov, sa vyhodnotia ako nespôsobilí: 

i) aneuryzma hrudnej alebo nadobličkovej brušnej aorty, pred operáciou alebo po 

nej; 

ii) závažná funkčná abnormalita ktorejkoľvek srdcovej chlopne;  

iii) transplantácia srdca alebo srdca a pľúc. 

3) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy so stanoveným 

predchádzajúcim výskytom alebo diagnózou ktoréhokoľvek z týchto zdravotných 

stavov sa odošlú k licenčnému orgánu: 

i) ochorenie periférnych tepien pred operáciou alebo po nej; 

ii) aneuryzma brušnej aorty, pred operáciou alebo po nej; 

iii) funkčne nezávažné srdcové chlopňové chyby; 



REV 01.09.2011 

SK 15   SK 

iv) po operácii srdcovej chlopne; 

v) abnormalita perikardu, myokardu alebo endokardu; 

vi) vrodená abnormalita srdca, pred korekčnou operáciou alebo po nej;  

vii) opakovaná vazovagálna synkopa; 

viii) arteriálna alebo žilová trombóza; 

ix) pulmonárny embolizmus; 

x) kardiovaskulárny stav vyžadujúci systematickú liečbu antikoagulantmi. 

4) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 2. triedy so zistenou diagnózou 

niektorého zo stavov uvedených v bodoch 2) a 3) vyššie budú pred stanovením 

zdravotnej spôsobilosti vyhodnotení kardiológom a po konzultácii s licenčným 

orgánom. 

c) Tlak krvi 

1) Tlak krvi sa zmeria pri každom vyšetrení. 

2) Tlak krvi žiadateľa má byť v rámci normálnych hodnôt.  

3) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy: 

i) so symptomatickou hypotenziou alebo 

ii) ktorých tlak krvi pri vyšetrení sústavne prekračuje 160 mmHg (systolický) 

alebo 95 mmHg (diastolický), s liečbou alebo bez nej, 

sa vyhodnotia ako nespôsobilí. 

4) Nasadenie lieku na úpravu tlaku krvi vyžaduje dočasné pozastavenie osvedčenia 

zdravotnej spôsobilosti na potvrdenie absencie závažných vedľajších účinkov. 

d) Koronárna choroba srdca 

1) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy s: 

i) podozrením na ischémiu myokardu;  

ii) asymptomatickou menej závažnou koronárnou chorobou srdca nevyžadujúcou 

antianginálnu liečbu; 

sa pred stanovením zdravotnej spôsobilosti odošlú k licenčnému orgánu a absolvujú 

kardiovaskulárne hodnotenie na vylúčenie ischémie myokardu.  

2) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 2. triedy s niektorým zo stavov 

uvedených v bode 1) pred stanovením zdravotnej spôsobilosti absolvujú 

kardiovaskulárne hodnotenie. 

3) Žiadatelia s ktorýmkoľvek z týchto stavov sa vyhodnotia ako nespôsobilí: 

i) ischémia myokardu; 

ii) symptomatická koronárna choroba srdca;  

iii) symptómy koronárnej choroby srdca regulované liekmi. 

4) Žiadatelia o prvé vydanie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy 

s predchádzajúcim výskytom alebo diagnózou ktoréhokoľvek z týchto zdravotných 

stavov sa vyhodnotia ako nespôsobilí: 
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i) ischémia myokardu; 

ii) infarkt myokardu;  

iii) revaskularizácia koronárnej choroby srdca. 

5) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 2. triedy, ktorí sú asymptomatickí po 

infarkte myokardu alebo po operácii koronárnej choroby srdca, pred stanovením 

zdravotnej spôsobilosti absolvujú uspokojivé kardiovaskulárne hodnotenie po 

konzultácii s licenčným orgánom. Žiadatelia o predĺženie platnosti osvedčenia 

zdravotnej spôsobilosti 1. triedy sa odošlú k licenčnému orgánu. 

e) Poruchy rytmu alebo vedenia 

1) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy sa odošlú k licenčnému 

orgánu, ak trpia závažnými poruchami srdcového vedenia alebo rytmu vrátane 

týchto: 

i) poruchy supraventrikulárneho rytmu vrátane občasnej alebo zistenej 

sinoatriálnej dysfunkcie, predsieňovej fibrilácie alebo flutteru 

a asymtomatických sínusových páuz; 

ii) úplný blok ľavého ramienka;  

iii) atrioventrikulárny blok typu Mobitz 2; 

iv) široká alebo úzka komplexná tachykardia; 

v) ventrikulárna preexcitácia; 

vi) asymptomatické predĺženie intervalu QT;  

vii) Brugadov vzor na EKG. 

2) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 2. triedy s niektorým zo stavov 

uvedených v bode 1) pred stanovením zdravotnej spôsobilosti absolvujú uspokojivé 

kardiovaskulárne hodnotenie po konzultácii s licenčným orgánom. 

3) Žiadatelia s niektorým z týchto stavov: 

i) neúplný blok ramienka; 

ii) úplný blok pravého ramienka; 

iii) stabilná deviácia ľavej osi; 

iv) asymptomatická sínusová bradykardia; 

v) asymptomatická sínusová tachykardia; 

vi) asymptomatické izolované uniformné supraventrikulárne alebo ventrikulárne 

ektopické komplexy; 

vii) atrioventrikulárny blok prvého stupňa;  

viii) atrioventrikulárny blok typu Mobitz 1; 

môžu byť vyhodnotení ako spôsobilí, ak nemajú žiadnu inú abnormalitu a na základe 

uspokojivého kardiologického hodnotenia. 

4) Žiadatelia s predchádzajúcim výskytom: 

i) liečením ablácie;  

ii) implantovaným kardiostimulátorom; 
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pred stanovením zdravotnej spôsobilosti absolvujú uspokojivé kardiovaskulárne 

hodnotenie. Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy sa odošlú 

k licenčnému orgánu. Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 2. triedy sa 

vyhodnotia po konzultácii s licenčným orgánom. 

5) Žiadatelia s ktorýmkoľvek z týchto stavov sa vyhodnotia ako nespôsobilí: 

i) symptomatická sinoatriálna choroba; 

ii) úplný atrioventrikulárny blok; 

iii) symptomatické predĺženie intervalu QT; 

iv) automatický implantovateľný defibrilačný systém;  

v) ventrikulárny antitachykardický kardiostimulátor. 

MED.B.015 Dýchacia sústava 

a) Žiadatelia so závažným poškodením funkcie pľúc sa vyhodnotia ako nespôsobilí. 

Zdravotná spôsobilosť sa môže stanoviť po uspokojivom obnovení funkcie pľúc. 

b) V prípade osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy sú žiadatelia povinní absolvovať 

test funkcie pľúc pri prvom vyšetrení a pri klinickej indikácii. 

c) V prípade osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy sú žiadatelia povinní absolvovať 

test funkcie pľúc pri klinickej indikácii. 

d) Žiadatelia s predchádzajúcim výskytom alebo stanovenou diagnózou: 

1) astmy vyžadujúcej liečbu; 

2) aktívneho zápalového ochorenia dýchacej sústavy; 

3) aktívnej sarkoidózy; 

4) pneumotoraxu; 

5) syndrómu spánkového apnoe; 

6) väčšou operáciou v oblasti hrudníka; 

7) pneumonektómie; 

pred stanovením zdravotnej spôsobilosti absolvujú uspokojivé respiračné hodnotenie. 

Žiadatelia so stanovenou diagnózou stavov uvedených v bode 3) a 5) pred stanovením 

zdravotnej spôsobilosti absolvujú uspokojivé kardiologické hodnotenie. 

e) Zdravotné hodnotenie: 

1) žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy s niektorým zo stavov 

uvedených v bode d) sa odošlú k licenčnému orgánu; 

2) žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 2. triedy s niektorým zo stavov 

uvedených v bode d) sa vyhodnotia po konzultácii s licenčným orgánom. 

f) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, ktorí podstúpili totálnu 

pneumonektómiu, sa vyhodnotia ako nespôsobilí.  



REV 01.09.2011 

SK 18   SK 

MED.B.020 Tráviaca sústava 

a) Žiadatelia nesmú mať žiadnu funkčnú ani štrukturálnu chorobu tráviacej sústavy alebo 

pridružených anatomických častí, ktorá môže mať negatívny vplyv na bezpečné 

vykonávanie oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti. 

b) Žiadatelia s akýmikoľvek následkami po chorobe alebo chirurgickom zásahu v akejkoľvek 

časti tráviacej sústavy alebo pridružených anatomických častí, ktoré môžu spôsobiť 

nespôsobilosť počas letu, obzvlášť akoukoľvek prekážkou z dôvodu obmedzenia alebo 

stlačenia, sa vyhodnotia ako nespôsobilí. 

c) Žiadatelia nesmú mať pruh, čo by mohlo spôsobiť príznaky nespôsobilosti. 

d) Žiadatelia s ochoreniami tráviacej sústavy, vrátane: 

1) opakovaných dyspeptických ťažkostí vyžadujúcich lieky; 

2) pankreatitídy; 

3) symptomatických žlčových kameňov; 

4) stanovenej diagnózy alebo predchádzajúcim výskytom chronického zápalového 

ochorenia čriev;  

5) po chirurgickej operácii tráviacej sústavy, alebo pridružených anatomických častí 

vrátane operácie zahŕňajúcej totálnu, alebo čiastočnú excíziu alebo obídenie 

ktoréhokoľvek z týchto orgánov; 

sa vyhodnotia ako nespôsobilí. Hodnotenie spôsobilosti sa môže zvážiť po úspešnej 

liečbe alebo úplnom zotavení z operácie a na základe uspokojivého 

gastroenterologického hodnotenia.  

e) Zdravotné hodnotenie: 

1) žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy s diagnózou stavov 

uvedených v bodoch 2), 4) a 5) sa odošlú k licenčnému orgánu; 

2) spôsobilosť žiadateľov o osvedčenie 2. triedy s pankreatitídou sa určí po konzultácii 

s licenčným orgánom. 

MED.B.025 Metabolická a endokrinná sústava 

a) Žiadatelia nesmú mať žiadnu funkčnú ani štrukturálnu poruchu metabolizmu, výživy alebo 

vnútorného vylučovania, ktorá môže mať negatívny vplyv na bezpečné vykonávanie 

oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti. 

b) Žiadatelia s poruchou metabolizmu, výživy alebo vnútorného vylučovania môžu byť 

vyhodnotení ako spôsobilí na základe preukázanej stability stavu a uspokojivého 

zdravotného hodnotenia. 

c) Diabetes mellitus 

1) Žiadatelia s cukrovkou, pri ktorej sa vyžaduje podávanie inzulínu, sa vyhodnotia ako 

nespôsobilí. 

2) Žiadatelia s cukrovkou, pri ktorej sa nevyžaduje podávanie inzulínu, sa vyhodnotia 

ako nespôsobilí, pokiaľ sa nepreukáže, že hladina cukru v krvi je pod kontrolou.  

d) Zdravotné hodnotenie: 
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1) žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy vyžadujúci iný liek ako 

inzulín na reguláciu cukru v krvi sa odošlú k licenčnému orgánu; 

2) žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 2. triedy vyžadujúci iný liek ako 

inzulín na reguláciu cukru v krvi sa vyhodnotia po konzultácii s licenčným orgánom. 

MED.B.030 Hematológia 

a) Žiadatelia nesmú mať žiadne hematologické ochorenie, ktoré môže mať negatívny vplyv 

na bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti. 

b) V prípade osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy sa vykoná test hemoglobínu pri 

každom vyšetrení na vydanie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti. 

c) Žiadatelia s hematologickým stavom, ako napr.: 

1) porucha koagulácie, hemoragická alebo trombotická porucha;  

2) chronická leukémia;  

sa môžu vyhodnotiť ako spôsobilí na základe uspokojivého zdravotného hodnotenia.  

d) Zdravotné hodnotenie: 

1) žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy s niektorým zo stavov 

uvedených v bode c) sa odošlú k licenčnému orgánu; 

2) spôsobilosť žiadateľov o osvedčenie 2. triedy s niektorým zo stavov uvedených 

v bode c) sa určí po konzultácii s licenčným orgánom. 

e) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy s niektorým z týchto 

hematologických stavov sa odošlú k licenčnému orgánu: 

1) abnormálna hladina hemoglobínu vrátane, okrem iného, anémie, polycytémie alebo 

hemoglobínopatie;  

2) závažné zväčšenie lymfatických uzlín; 

3) zväčšenie sleziny. 

MED.B.035 Urogenitálna sústava 

a) Žiadatelia nesmú mať žiadnu funkčnú ani štrukturálnu chorobu renálnej ani urogenitálnej 

sústavy alebo pridružených anatomických častí, ktorá môže mať negatívny vplyv na 

bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti. 

b) Pri každom lekárskom vyšetrení sa vykoná rozbor moču. Moč nesmie obsahovať žiadne 

abnormálne prvky, ktoré sa považujú za patologicky závažné. 

c) Žiadatelia s akýmikoľvek následkami po chorobe alebo chirurgickom zásahu na obličkách 

alebo v močovom trakte, ktoré môžu spôsobiť nespôsobilosť, obzvlášť akoukoľvek 

prekážkou z dôvodu obmedzenia alebo stlačenia, sa vyhodnotia ako nespôsobilí.  

d) Žiadatelia s urogenitálnou chorobou, ako napr.: 

1) choroba obličiek;  

2) jeden alebo viacero močových kamienkov alebo predchádzajúci výskyt obličkovej 

koliky; 

sa môžu vyhodnotiť ako spôsobilí na základe uspokojivého renálneho/urologického 

hodnotenia. 
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e) Žiadatelia, ktorí podstúpili väčšiu operáciu močového traktu zahŕňajúcu celkovú alebo 

čiastočnú excíziu alebo obídenie jeho orgánov, sa vyhodnotia ako nespôsobilí a znova sa 

vyhodnotia po úplnom zotavení. V prípade žiadateľov o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 

1. triedy opätovné hodnotenie vykoná licenčný orgán. 

MED.B.040 Infekčné choroby 

a) Žiadatelia nesmú mať žiadny stanovený predchádzajúci výskyt ani klinickú diagnózu 

žiadnej infekčnej choroby, ktorá môže mať negatívny vplyv na bezpečné vykonávanie 

oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti. 

b) HIV pozitívni žiadatelia sa môžu vyhodnotiť ako spôsobilí na základe uspokojivého 

zdravotného hodnotenia. Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy sa 

odošlú k licenčnému orgánu. 

MED.B.045 Pôrodníctvo a gynekológia 

a) Žiadateľky nesmú mať žiadny funkčný ani štrukturálny pôrodnícky ani gynekologický 

stav, ktorý môže mať negatívny vplyv na bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného 

preukazu spôsobilosti. 

b) Žiadateľky, ktoré podstúpili väčšiu gynekologickú operáciu, sa vyhodnotia ako 

nespôsobilé až do úplného zotavenia.  

c) Tehotenstvo 

1) V prípade tehotenstva, ak AeMC alebo AME posúdi, že držiteľka preukazu 

spôsobilosti je spôsobilá vykonávať svoje oprávnenia, môže obmedziť obdobie 

platnosti osvedčenia zdravotnej spôsobilosti do konca 26. týždňa tehotenstva. Po 

tomto čase sa platnosť osvedčenia pozastaví. Pozastavenie platnosti sa zruší po 

úplnom zotavení po konci tehotenstva. 

2) Držiteľky osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy vykonávajú oprávnenia 

vyplývajúce z ich preukazu spôsobilosti len do 26. týždňa tehotenstva s obmedzením 

OML. Odchylne od MED.B.001, môže v tomto prípade obmedzenie OML uložiť a 

zrušiť AeMC alebo AME. 

MED.B.050 Muskuloskeletálny systém 

a) Žiadatelia nesmú mať žiadnu vrodenú ani získanú abnormalitu kostí, kĺbov, svalov alebo 

šliach, ktorá môže mať negatívny vplyv na bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného 

preukazu spôsobilosti. 

b) Žiadateľ musí mať dostatočnú výšku v sede, dĺžku ramien a nôh a svalovú silu na bezpečné 

vykonávanie oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti. 

c) Žiadateľ musí mať uspokojivú funkčnosť muskuloskeletálneho systému, ktorá umožňuje 

bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti. Spôsobilosť 

žiadateľov sa určí po konzultácii s licenčným orgánom. 

MED.B.055 Psychiatria 

a) Žiadatelia nesmú mať žiadny stanovený predchádzajúci výskyt ani klinickú diagnózu 

žiadnej psychiatrickej choroby, postihnutia, stavu alebo poruchy, akútnej alebo chronickej, 

ktorá môže mať negatívny vplyv na bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného 

preukazu spôsobilosti. 
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b) Žiadatelia s mentálnou poruchou alebo poruchou správania v dôsledku užívania alkoholu 

alebo iných psychotropných látok sa posúdia ako nespôsobilí až do zotavenia a neužívania 

látky a na základe uspokojivého psychiatrického hodnotenia po úspešnej liečbe. Žiadatelia 

o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy sa odošlú k licenčnému orgánu. Spôsobilosť 

žiadateľov o osvedčenie 2. triedy sa určí po konzultácii s licenčným orgánom. 

c) Žiadatelia s psychiatrickým stavom, ako napr.: 

1) poruchy nálady; 

2) neurotické poruchy; 

3) poruchy osobnosti; 

4) mentálne poruchy alebo poruchy správania; 

pred stanovením zdravotnej spôsobilosti absolvujú uspokojivé psychiatrické hodnotenie.  

d) Žiadatelia s predchádzajúcim výskytom jednotlivých alebo opakovaných prípadov 

sebapoškodzovania sa vyhodnotia ako nespôsobilí. Žiadatelia pred stanovením zdravotnej 

spôsobilosti absolvujú uspokojivé psychiatrické hodnotenie. 

e) Zdravotné hodnotenie: 

1) žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy s niektorým zo stavov 

uvedených v bodoch b), c) alebo d) sa odošlú k licenčnému orgánu; 

2) spôsobilosť žiadateľov o osvedčenie 2. triedy s niektorým zo stavov uvedených 

v bode b), c) alebo d) sa určí po konzultácii s licenčným orgánom. 

f) Žiadatelia so stanoveným predchádzajúcim výskytom alebo klinickou diagnózou 

schizofrénie, schizotypovej poruchy alebo poruchy s bludmi sa vyhodnotia ako 

nespôsobilí. 

MED.B.060 Psychológia 

a) Žiadatelia nesmú mať žiadne stanovené psychologické poruchy, ktoré môžu mať negatívny 

vplyv na bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti. 

b) Psychologické hodnotenie sa môže vyžadovať ako súčasť alebo doplnok špecializovaného 

psychiatrického alebo neurologického vyšetrenia.  

MED.B.065 Neurológia 

a) Žiadatelia nesmú mať žiadny stanovený predchádzajúci výskyt ani klinickú diagnózu 

žiadneho neurologického stavu, ktorý môže mať negatívny vplyv na bezpečné vykonávanie 

oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti. 

b) Žiadatelia so stanoveným predchádzajúcim výskytom alebo klinickou diagnózou: 

1) epilepsie; 

2) opakovaného výskytu narušenia vedomia neistej príčiny; 

sa vyhodnotia ako nespôsobilí. 

c) Žiadatelia so stanoveným predchádzajúcim výskytom alebo klinickou diagnózou: 

1) epilepsie bez opakovania od dosiahnutia veku 5 rokov;  

2) epilepsie bez opakovania a bez liečby počas viac než 10 rokov; 



REV 01.09.2011 

SK 22   SK 

3) epileptiformných abnormalít EEG a fokálnych pomalých vĺn; 

4) progresívnej alebo neprogresívnej choroby nervového systému; 

5 jedného výskytu narušenia vedomia neistej príčiny; 

6) straty vedomia po úraze hlavy; 

7) penetračného zranenia mozgu; 

8) zranenia miechového alebo periférneho nervu; 

pred stanovením zdravotnej spôsobilosti absolvujú ďalšie hodnotenie. Žiadatelia 

o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy sa odošlú k licenčnému orgánu. Spôsobilosť 

žiadateľov o osvedčenie 2. triedy sa určí po konzultácii s licenčným orgánom. 

MED.B.070 Zrak 

a) Žiadatelia nesmú mať žiadnu vrodenú ani získanú, akútnu ani chronickú abnormalitu 

funkcie očí alebo pridružených anatomických častí ani žiadny aktívny patologický stav, ani 

žiadne následky operácie alebo zranenia očí, ktoré môžu mať negatívny vplyv na bezpečné 

vykonávanie oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti. 

b) Vyšetrenie  

1) Pre osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy: 

i) komplexné vyšetrenie zraku je súčasťou prvého vyšetrenia a vykonáva sa 

pravidelne v závislosti od refrakcie a funkčnosti zraku; a 

ii) rutinné vyšetrenie zraku je súčasťou všetkých vyšetrení na predĺženie platnosti 

a obnovenie. 

2) Pre osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 2. triedy: 

i) rutinné vyšetrenie zraku je súčasťou prvého vyšetrenia a všetkých vyšetrení na 

predĺženie platnosti a obnovenie; a 

ii) komplexné vyšetrenie zraku sa vykoná pri klinickej indikácii. 

c) Zraková ostrosť do diaľky s korekciou alebo bez nej musí byť: 

1) v prípade osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy 6/9 (0,7) alebo lepšia pre 

každé oko samostatne alebo 6/6 (1,0) alebo lepšia v prípade oboch očí; 

2) v prípade osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy 6/12 (0,5) alebo lepšia pre 

každé oko samostatne alebo 6/9 (0,7) alebo lepšia v prípade oboch očí. Žiadateľ s 

nevyhovujúcim zrakom v prípade jedného oka môže byť vyhodnotený ako spôsobilý 

po konzultácii s licenčným orgánom na základe uspokojivého očného hodnotenia; 

3) žiadatelia o prvé vydanie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. triedy 

s nevyhovujúcim zrakom v prípade jedného oka sa vyhodnotia ako nespôsobilí. Pri 

predlžovaní platnosti sa žiadatelia, ktorým sa medzičasom zhorší zrak v prípade 

jedného oka, odošlú k licenčnému orgánu a môžu byť vyhodnotení ako spôsobilí, ak 

nie je pravdepodobné, že to bude mať nepriaznivý vplyv na bezpečné vykonávanie 

oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti. 

d) Žiadateľ dokáže prečítať tabuľku N5 (alebo ekvivalent) zo vzdialenosti 30 – 50 cm 

a tabuľku N14 (alebo ekvivalent) zo vzdialenosti 100 cm, s korekciou, ak je predpísaná. 
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e) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy musia mať normálne zrakové pole 

a normálne binokulárne videnie. 

f) Žiadatelia, ktorí podstúpili operáciu oka, sa môžu vyhodnotiť ako spôsobilí na základe 

uspokojivého očného hodnotenia.  

g) Žiadatelia s klinickou diagnózou keratokonusu môžu byť vyhodnotení ako spôsobilí na 

základe uspokojivého vyšetrenia očným lekárom. Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej 

spôsobilosti 1. triedy sa odošlú k licenčnému orgánu. 

h) Žiadatelia s: 

1) astigmatizmom;  

2) anizometropiou; 

sa môžu vyhodnotiť ako spôsobilí na základe uspokojivého očného hodnotenia. 

i) Žiadatelia s diplopiou sa vyhodnotia ako nespôsobilí. 

j) Okuliare a kontaktné šošovky. Ak sa uspokojivá funkcia zraku dosiahne len pomocou 

korekcie: 

1) i) v prípade korekcie do diaľky sa počas výkonu oprávnení príslušného 

preukazu spôsobilosti okuliare alebo kontaktné šošovky musia nosiť, 

ii) v prípade korekcie do blízka musia počas výkonu oprávnení preukazu 

spôsobilosti byť okuliare na korekciu do blízka k dispozícii; 

2) počas výkonu oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti musia byť k dispozícii 

náhradné okuliare s podobnou korekciou na okamžité použitie; 

3) korekcia musí poskytovať optimálnu funkciu zraku, musí byť tolerovaná a vhodná na 

letecké účely;  

4) ak sa používajú kontaktné šošovky, musia byť na korekciu do diaľky, 

jednoohniskové, nie tónovacie a musia byť tolerované; 

5) žiadatelia s veľkou refrakčnou chybou musia používať kontaktné šošovky alebo 

okuliare so šošovkami s vysokým indexom; 

6) na splnenie požiadaviek na zrak sa môžu používať najviac jedny okuliare; 

7) ortokeratologické šošovky sa nesmú používať. 

MED.B.075 Farebné videnie  

a) Žiadatelia musia preukázať schopnosť správneho vnímania farieb potrebných na bezpečné 

vykonávanie povinností. 

b) Vyšetrenie 

1) Na prvé vydanie osvedčenia zdravotnej spôsobilosti musia žiadatelia úspešne 

absolvovať test Ishihara. 

2) Žiadatelia, ktorí nevyhovejú testu Ishihara, podstúpia ďalšie testovanie vnímania 

farieb na určenie, či správne rozpoznávajú farby. 

c) V prípade osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1. triedy musia mať žiadatelia normálne 

vnímanie farieb a musia správne rozpoznávať farby. Žiadatelia, ktorí nevyhovejú ďalšiemu 

testovaniu vnímania farieb, sa vyhodnotia ako nespôsobilí. Žiadatelia o osvedčenie 

zdravotnej spôsobilosti 1. triedy sa odošlú k licenčnému orgánu. 
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d) V prípade osvedčení zdravotnej spôsobilosti 2. triedy, ak žiadateľ nemá uspokojivé 

vnímanie farieb, jeho oprávnenia na lietanie sa obmedzia len na deň.  

MED.B.080 Otorinolaryngológia 

a) Žiadatelia nesmú mať žiadnu vrodenú ani získanú, akútnu ani chronickú abnormalitu 

funkcie uší, nosa, dutím ani hrdla vrátane ústnej dutiny, zubov a hrtana ani žiadny aktívny 

patologický stav, ani žiadne následky operácie alebo zranenia, ktoré môžu mať negatívny 

vplyv na bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti. 

b) Sluch musí byť uspokojivý na bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného preukazu 

spôsobilosti. 

c) Vyšetrenie 

1) Sluch sa testuje pri každom vyšetrení. 

i) V prípade osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 1. a 2. triedy, ak má byť súčasťou 

preukazu spôsobilosti prístrojová kvalifikácia, sluch sa otestuje audiometriou 

čistými tónmi pri prvom vyšetrení a pri následných vyšetreniach na predĺženie 

platnosti alebo obnovenie každých päť rokov do dosiahnutia veku 40 rokov 

a následne každé dva roky. 

ii) Pri teste na audiometri s čistými tónmi nesmú mať noví žiadatelia sluchovú 

stratu viac než 35 dB pri žiadnej z frekvencií 500, 1 000 alebo 2 000 Hz, resp. 

viac než 50 dB pri 3 000 Hz, samostatne pre každé ucho. Žiadatelia 

o predĺženie platnosti alebo obnovenie s väčšou zvukovou stratou musia 

preukázať uspokojivú funkčnosť sluchu. 

iii) Žiadatelia s hypoakúzou musia preukázať uspokojivú funkčnosť sluchu. 

2) Komplexné vyšetrenie uší, nosa a hrtana sa vykoná pri prvom vydaní osvedčenia 

zdravotnej spôsobilosti 1. triedy a následne pravidelne pri klinickej indikácii.  

d) Žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy s: 

1) akútnym alebo chronickým aktívnym patologickým procesom vnútorného alebo 

stredného ucha; 

2) neliečenou perforáciou alebo dysfunkciou jedného alebo oboch ušných bubienkov; 

3) poruchou vestibulárnej funkcie; 

4) závažným obmedzením nosných kanálikov;  

5) poruchou dutín; 

6) závažnou malformáciou alebo závažnou akútnou alebo chronickou infekciou ústnej 

dutiny alebo hornej dýchacej sústavy;  

7) závažnou poruchou reči alebo hlasu; 

absolvujú ďalšie lekárske vyšetrenie a hodnotenie na stanovenie, že daný stav nemá 

negatívny vplyv na bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti.  

e) Zdravotné hodnotenie: 

1) žiadatelia o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti 1. triedy s poruchou vestibulárnej 

funkcie sa odošlú k licenčnému orgánu;  
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2) spôsobilosť žiadateľov o osvedčenie 2. triedy s poruchou vestibulárnej funkcie sa 

určí po konzultácii s licenčným orgánom. 

MED.B.085 Dermatológia 

Žiadatelia nesmú mať žiaden stanovený dermatologický stav, ktorý môže mať negatívny vplyv na 

bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného preukazu spôsobilosti. 

MED.B.090 Onkológia 

a) Žiadatelia nesmú mať žiadne stanovené primárne alebo sekundárne malígne ochorenie, 

ktoré môže mať negatívny vplyv na bezpečné vykonávanie oprávnení príslušného 

preukazu spôsobilosti. 

b) Po vyliečení z malígnej choroby žiadatelia pred stanovením zdravotnej spôsobilosti 

absolvujú uspokojivé onkologické hodnotenie. Žiadatelia o osvedčenie 1. triedy sa odošlú 

k licenčnému orgánu. Spôsobilosť žiadateľov o osvedčenie 2. triedy sa určí po konzultácii 

s licenčným orgánom. 

c) Žiadatelia so stanoveným predchádzajúcim výskytom alebo klinickou diagnózou 

intracerebrálneho malígneho nádoru sa vyhodnotia ako nespôsobilí.  

Oddiel 3 

Osobitné požiadavky na osvedčenia zdravotnej spôsobilosti LAPL 

MED.B.095 Lekárske vyšetrenie žiadateľov o osvedčenia zdravotnej spôsobilosti LAPL 

a) Žiadateľ o osvedčenie zdravotnej spôsobilosti LAPL sa vyhodnotí na základe najlepšej 

leteckej lekárskej posudkovej praxe. 

b) Špeciálna pozornosť sa venuje úplným údajom o predchádzajúcom zdravotnom stave. 

c) Lekárske vyšetrenie pozostáva minimálne z týchto súčastí: 

1) klinické vyšetrenie; 

2) meranie tlaku krvi; 

3) rozbor moču; 

4) zrak; 

5) funkčnosť sluchu. 

d) Po prvom vydaní osvedčenia zdravotnej spôsobilosti LAPL sa lekárske vyšetrenia do 

dosiahnutia veku 50 rokov môžu obmedziť s náležitým ohľadom na vyhodnotenie 

predchádzajúceho zdravotného stavu žiadateľa. 
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PODČASŤ C 

POŽIADAVKY NA OSVEDČENIA ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI PRE RIADIACICH 

LETOVEJ PREVÁDZKY 

VYHRADENÉ 
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PODČASŤ D 

POŽIADAVKY NA ZDRAVOTNÚ SPÔSOBILOSŤ PALUBNÝCH SPRIEVODCOV 

Oddiel 1 

Všeobecné požiadavky 

MED.D.001 Všeobecné 

 Palubní sprievodcovia vykonávajú povinnosti a zodpovednosti vyžadované pravidlami bezpečnosti 
civilného letectva v lietadle, len ak spĺňajú príslušné požiadavky tejto časti. 

MED.D.005 Zdravotné hodnotenia 

a) Palubní sprievodcovia absolvujú zdravotné vyšetrenie na overenie toho, že netrpia žiadnou 

fyzickou ani duševnou chorobou, ktorá by mohla viesť k ich nespôsobilosti alebo 

neschopnosti vykonávať pridelené povinnosti a zodpovednosti. 

b) Každý palubný sprievodca absolvuje zdravotné vyšetrenie pred prvým zaradením do 

služby v lietadle a následne v intervaloch maximálne 60 mesiacov. 

c) Zdravotné vyšetrenie vykoná AME, AeMC alebo OHMP, ak sú splnené požiadavky 

MED.E.040. 

Oddiel 2 

Požiadavky na zdravotné hodnotenie palubných sprievodcov 

MED.D.020 Všeobecné 

Palubní sprievodcovia nesmú mať žiadnu(-y): 

a) abnormalitu, vrodenú alebo získanú; 

b) aktívnu, latentnú, akútnu alebo chronickú chorobu alebo postihnutie; 

c) ranu, zranenie alebo následky po operácii; a 

d) účinok alebo vedľajší účinok žiadneho užívaného terapeutického, diagnostického ani 

preventívneho lieku na predpis alebo lieku, ktorý nie je viazaný na lekársky predpis, 

ktoré by predstavovali určitý stupeň funkčnej neschopnosti, ktorá by mohla viesť k nespôsobilosti 

alebo neschopnosti vykonávať ich povinnosti a zodpovednosti v oblasti bezpečnosti. 

MED.D.025 Obsah zdravotného hodnotenia 

a) Prvé zdravotné hodnotenie zahŕňa minimálne: 

1) vyhodnotenie predchádzajúceho zdravotného stavu žiadateľa – palubného sprievodcu 

a 

2) klinické vyšetrenie:  

i) kardiovaskulárneho systému; 
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ii) dýchacej sústavy; 

iii) muskuloskeletálneho systému; 

iv) otorinolaryngológie; 

v) zraku a 

vi) farebného videnia. 

b) Každé následné zdravotné opätovné hodnotenie zahŕňa minimálne vyhodnotenie 

predchádzajúceho zdravotného stavu palubného sprievodcu a klinické vyšetrenie, ak sa 

považuje za potrebné v súlade s najlepšou lekárskou praxou. 

c) Na účelu bodov a) a b), v prípade pochybností alebo klinickej indikácie bude zdravotné 

hodnotenie palubného sprievodcu zahŕňať aj akékoľvek dodatočné lekárske vyšetrenia, 

testy alebo preskúmania, ktoré AME, AeMC alebo OHMP považujú za potrebné. 

Oddiel 3 

Dodatočné požiadavky na žiadateľov alebo držiteľov osvedčení palubných sprievodcov 

MED.D.030 Lekárska správa palubného sprievodcu 

a) Po vykonaní každého zdravotného hodnotenia žiadatelia a držitelia osvedčení palubných 

sprievodcov: 

1) dostanú od AME, AeMC alebo OHMP lekársku správu palubného sprievodcu a 

2) poskytnú príslušné informácie alebo kópiu svojej lekárskej správy palubného 

sprievodcu prevádzkovateľom využívajúcim ich služby. 

b) Lekárska správa palubného sprievodcu 

Lekárska správa palubného sprievodcu obsahuje dátum zdravotného vyšetrenia, údaj o 

tom, či bol palubný sprievodca vyhodnotený ako spôsobilý alebo nespôsobilý, dátum 

nasledujúceho požadovaného zdravotného vyšetrenia a v prípade potreby príslušné 

obmedzenia. Všetky ďalšie náležitosti sú predmetom dôvernosti medicínskych údajov v 

súlade s MED.A.015. 

MED.D.035 Obmedzenia 

a) Ak držiteľ osvedčenia palubného sprievodcu úplne nespĺňa zdravotné požiadavky uvedené 

v oddiele 2, AME, AeMC alebo OHMP zváži, či môže byť schopný bezpečne vykonávať 

povinnosti palubného sprievodcu v prípade, že bude spĺňať podmienky jedného alebo 

viacerých obmedzení.  

b) Všetky obmedzenia vykonávania oprávnení udelených v osvedčení palubného sprievodcu 

musia byť uvedené v lekárskej správe palubného sprievodcu a môže ich zrušiť len AME, 

AeMC, alebo OHMP po konzultácii s AME. 
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PODČASŤ E 

POVERENÍ LEKÁRI (AME), VŠEOBECNÍ LEKÁRI (GMP), PRACOVNÍ LEKÁRI 

(OHMP) 

Oddiel 1 

Poverení lekári 

MED.E.001 Oprávnenia 

a) Oprávnením AME je vydávať, predlžovať platnosť a obnovovať osvedčenia zdravotnej 

spôsobilosti 2. triedy a osvedčenia zdravotnej spôsobilosti LAPL a vykonávať príslušné 

lekárske vyšetrenia a hodnotenia. 

b) Držitelia osvedčenia AME môžu požiadať o rozšírenie svojich oprávnení tak, aby zahŕňali 

aj lekárske vyšetrenia na predĺženie platnosti osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1. triedy, 

ak vyhovujú požiadavkám uvedeným v MED.E.015. 

c) Rozsah oprávnení AME a ich prípadné podmienky je uvedený v osvedčení. 

d) Držitelia osvedčenia AME nesmú vykonávať lekárske vyšetrenia a hodnotenia v inom 

členskom štáte než v členskom štáte, ktorý vydal ich osvedčenie ako AME. To neplatí 

v prípade, že: 

1) im hostiteľský členský štát udelil prístup k vykonávaniu ich odborných činností ako 

špecializovaný lekár; 

2) informovali príslušný orgán hostiteľského členského štátu o svojom zámere 

vykonávať lekárske vyšetrenia a hodnotenia a vydávať osvedčenia zdravotnej 

spôsobilosti v rámci rozsahu svojich oprávnení ako AME a 

3) získali pokyny od príslušného orgánu hostiteľského členského štátu.  

MED.E.005 Žiadosť 

a) Žiadosti o osvedčenie ako AME sa podávajú vo formáte a spôsobom stanoveným 

príslušným orgánom. 

b) Žiadatelia o osvedčenie AME poskytnú príslušnému orgánu: 

1) osobné údaje a adresu miesta výkonu povolania;  

2) dokumentáciu preukazujúcu, že spĺňajú požiadavky stanovené v MED.E.010 vrátane 

osvedčenia o absolvovaní vzdelávacieho kurzu v oblasti leteckého lekárstva 

primeraného pre oprávnenia, o ktoré žiadajú; 

3) písomné vyhlásenie, že AME bude vydávať osvedčenia zdravotnej spôsobilosti na 

základe požiadaviek tejto časti a súvisiacich prijateľných prostriedkov zhody (AMC) 

prijatých európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“).  

c) Ak AME chce vykonávať lekárske vyšetrenia na viacerých miestach, poskytne 

príslušnému orgánu príslušné informácie o všetkých miestach výkonu. 
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MED.E.010 Požiadavky na vydanie osvedčenia AME 

Žiadatelia o osvedčenie AME s oprávneniami na prvé vydávanie, predlžovanie platnosti 

a obnovovanie osvedčení zdravotnej spôsobilosti 2. triedy musia: 

a) byť plne kvalifikovaní a oprávnení na vykonávanie lekárskej praxe a mať osvedčenie 

o absolvovaní špecializovaného vzdelania; 

b) absolvovať základný vzdelávací kurz v oblasti leteckého lekárstva; 

c) preukázať príslušnému orgánu, že: 

1) majú primerané priestory, postupy, dokumentáciu a funkčné vybavenie vhodné na 

lekárske vyšetrenia a 

2) majú potrebné postupy a podmienky na zaručenie zachovania dôvernosti 

medicínskych údajov.  

MED.E.015 Požiadavky na rozšírenie oprávnení 

Žiadatelia o osvedčenie AME rozširujúce ich oprávnenia na vydávanie, predlžovanie platnosti 

a obnovovanie osvedčení zdravotnej spôsobilosti 1. triedy musia mať platné osvedčenie ako AME 

a zároveň musia mať: 

a) vykonaných aspoň 30 vyšetrení na vydanie, predĺženie platnosti alebo obnovenie 

osvedčenia zdravotnej spôsobilosti 2. triedy počas obdobia najviac 5 rokov pred podaním 

žiadosti;  

b) absolvovaný rozšírený vzdelávací kurz v oblasti leteckého lekárstva a 

c) absolvované praktické školenie u AeMC. 

MED.E.020 Vzdelávacie kurzy v oblasti leteckého lekárstva 

a) Vzdelávacie kurzy v oblasti leteckého lekárstva schváli príslušný orgán členského štátu, 

v ktorom má organizácia, ktorá ich poskytuje, hlavné obchodné sídlo. Organizácia 

poskytujúca kurz preukáže, že osnovy kurzu sú primerané a že osoby poskytujúce kurz 

majú primerané poznatky a skúsenosti. 

b) S výnimkou doškoľovacích kurzov musia byť kurzy zakončené písomnou skúškou 

z predmetov zahrnutých v obsahu kurzu.  

c) Organizácia poskytujúca kurz vydá žiadateľom osvedčenie o absolvovaní po úspešnom 

vykonaní skúšky. 

MED.E.025 Zmeny osvedčenia AME 

a) Poverení lekári oznámia príslušnému orgánu tieto zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na ich 

osvedčenie: 

1) voči AME sa vedie disciplinárne konanie alebo vyšetrovanie zo strany regulačného 

úradu zdravotníctva;  

2) vyskytli sa zmeny podmienok, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie, vrátane 

obsahu vyhlásení poskytnutých so žiadosťou; 

3) požiadavky na vydanie už nie sú splnené; 

4) nastala zmena miesta praxe povereného lekára alebo príslušnej adresy. 
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b) Neinformovanie príslušného orgánu má za následok pozastavenie alebo zrušenie oprávnení 

osvedčenia.  

MED.E.030 Platnosť osvedčení AME 

Osvedčenie AME sa vydáva na obdobie maximálne 3 rokov. Jeho platnosť sa predĺži, ak žiadateľ: 

a) naďalej spĺňa všeobecné podmienky požadované pre lekársku prax a je naďalej 

registrovaný ako lekár podľa vnútroštátnych právnych predpisov;  

b) absolvoval doškoľovací kurz v oblasti leteckého lekárstva počas posledných 3 rokov; 

c) každoročne vykonal aspoň 10 lekárskych vyšetrení;  

d) naďalej spĺňa podmienky svojho oprávnenia a 

e) vykonáva svoje oprávnenia v súlade s touto časťou. 

Oddiel 2 

Všeobecní lekári (GMP) 

MED.E.035 Požiadavky na všeobecných lekárov 

a) GMP zastávajú funkciu AME na vydávanie osvedčení zdravotnej spôsobilosti LAPL len 

1) ak vykonávajú svoju činnosť v členskom štáte, v ktorom majú GMP náležitý prístup 

k úplným lekárskym záznamom žiadateľov, a 

2) ak spĺňajú prípadné dodatočné požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych 

predpisoch. 

b) Na vydávanie osvedčení zdravotnej spôsobilosti LAPL musia byť GMP plne kvalifikovaní 

a oprávnení na vykonávanie lekárskej praxe v súlade s vnútroštátnymi právnymi 

predpismi.  

c) GMP konajúci ako AME preukazujú svoju činnosť príslušnému orgánu.  

Oddiel 3 

Lekári ochrany zdravia pri práci (OHMP) 

MED.E.040 Požiadavky na lekárov ochrany zdravia pri práci 

OHMP vykonávajú zdravotné hodnotenia palubných sprievodcov, len ak: 

a) je príslušný orgán spokojný s tým, že príslušný systém pracovného zdravotníctva dokáže 

zaručiť súlad s príslušnými požiadavkami tejto časti; 

b) sú oprávnení na vykonávanie lekárskej praxe a kvalifikovaní v oblasti pracovného 

zdravotníctva v súlade s vnútroštátnym právom a  

c) získali znalosti v oblasti leteckého lekárstva týkajúce sa prevádzkového prostredia 

palubných sprievodcov. 


