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h) Zapisovač letových údajov musí samočinne začať zaznamenať údaje skôr, než je letún 

schopný pohybu vlastnou silou a musí sa zastaviť, ak letún prestane byť schopný pohybu 

vlastnou silou. 

 

i) Zapisovač letových údajov musí mať zariadenie uľahčujúce určenie jeho polohy vo vode. 

 

OPS 1.725 

Zapisovače letových údajov -3 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.725) 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať žiaden letún s turbínovou pohonnou jednotkou, 

ktorému bolo prvý raz vydané individuálne osvedčenie letovej spôsobilosti pred 1. júnom 

1990 s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg, ak nie je 

vybavený zapisovačom letových údajov používajúcim digitálny spôsob záznamu a ukladania 

dát do pamäte a metódu pohotového vyhľadávania takých dát v pamäťovom médiu. 

 

b) Zapisovač letových údajov je schopný uchovať údaje zaznamenané počas najmenej 

posledných 25 hodín jeho činnosti. 

 

c) Zapisovač letových údajov musí so záznamom času zaznamenať 

 

1) parametre uvedené v tabuľke A dodatku 1 k OPS 1.725, 
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2) v letúnoch s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 27 000 kg 

typu, ktorý bol prvý raz typovo osvedčený po 30. septembri 1969, dodatočné parametre 

od 6 do 15b tabuľky B dodatku 1 k OPS 1.725 tohto odseku. Nasledovné parametre sa 

nemusia zaznamenať, ak je to prijateľné pre letecký úrad: 13, 14 a 15b tabuľky B 

dodatku 1 k OPS 1.725, ak je splnená ktorákoľvek z nasledovných podmienok: 

 

i) snímač nie je pohotovo k dispozícii, 

 

ii) systém letového zapisovača nemá dostatočnú kapacitu, 

 

iii) požaduje sa zmena vybavenia generujúceho údaje a 

 

3) ak je v systéme letového zapisovača dostatočná kapacita, snímač je pohotovo k 

dispozícii a nepožaduje sa zmena vybavenia generujúceho údaje: 

 

i)  v letúnoch, ktorým bolo prvý raz vydané individuálne osvedčenie letovej 

spôsobilosti 1. januára 1989 alebo neskôr s maximálnou osvedčenou vzletovou 

hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg, ale nie väčšou ako 27 000 kg, parametre 6 až 

15b tabuľky B dodatku 1 k OPS 1.725 a 

 

ii) v letúnoch, ktorým bolo prvý raz vydané individuálne osvedčenie letovej 

spôsobilosti 1. januára 1987 alebo neskôr s maximálnou osvedčenou vzletovou 

hmotnosťou väčšou ako 27 000 kg, ostávajúce parametre tabuľky B dodatku 1 k 

OPS 1.725. 
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d) Jednotlivé parametre, ktoré môžu byť odvodené prepočtom z iných zaznamenaných 

parametrov, sa nemusia zaznamenať, ak je to prijateľné pre letecký úrad. 

 

e) Údaje sa musia získavať z palubných zdrojov umožňujúcich presnú koreláciu s informáciami 

zobrazovanými letovej posádke. 

 

f) Zapisovač letových údajov musí samočinne začať zaznamenávať údaje skôr, než je letún 

schopný pohybu vlastnou silou a musí sa zastaviť, ak letún prestane byť schopný pohybu 

vlastnou silou. 

 

g) Zapisovač letových údajov musí mať zariadenie uľahčujúce určenie jeho polohy vo vode. 

 

OPS 1.727 

Kombinovaný zapisovač 

 

a) Súlad s požiadavkami na zapisovač zvuku v kabíne a zapisovač letových údajov môže byť 

dosiahnutý: 

 

1)  jedným kombinovaným zapisovačom, ak má byť letún vybavený len zapisovačom 

zvuku v kabíne alebo len zapisovačom letových údajov alebo 

 

2)  jedným kombinovaným zapisovačom, ak má byť letún s maximálnou osvedčenou 

vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou vybavený zapisovačom zvuku v kabíne a 

zapisovačom letových údajov alebo 
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3) dvomi kombinovanými zapisovačmi, ak má byť letún so vzletovou hmotnosťou väčšou 

ako 5 700 kg vybavený zapisovačom zvuku v kabíne a zapisovačom letových údajov. 

 

b) Kombinovaný zapisovač je letový zapisovač, ktorý zaznamenáva: 

 

1) všetku zvukovú komunikáciu a zvukové prostredie požadované príslušným odsekom 

týkajúcim sa zapisovača zvuku v kabíne a 

 

2) všetky parametre požadované príslušným odsekom týkajúcim sa zapisovača letových 

údajov s rovnakými špecifikáciami požadovanými týmito odsekmi. 

 

OPS 1.730 

Sedadlá, bezpečnostné pásy, postroje a detské pripútacie zariadenia 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, ktorý nie je vybavený 

 

1) sedadlom alebo lôžkom pre každú osobu staršiu ako dva roky, 

 

2) bezpečnostným pásom so šikmým ramenným popruhom alebo bez neho alebo 

bezpečnostným postrojom na použitie na každom sedadle pre cestujúceho staršieho ako 

dva roky, 

 

3) doplňujúcim bezpečnostným pásom alebo pripútacím zariadením pre každé malé dieťa 

do dvoch rokov, 
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4) bezpečnostným pásom s ramennými postrojmi pre každého člena letovej posádky so 

zariadením, ktoré samočinne zadrží telo užívateľa v prípade veľkého spomalenia, s 

výnimkou uvedenou ďalej pod b), 

 

5) bezpečnostným pásom s ramenným postrojom pre každé sedadlo palubných 

sprievodcov a pozorovateľa s výnimkou uvedenou ďalej pod b). Táto požiadavka však 

nevylučuje, aby sedadlá pre cestujúcich používali nadpočetní palubní sprievodcovia, a 

 

6) sedadlami pre palubných sprievodcov, umiestnenými pri núdzových východoch na 

úrovni podlahy, s výnimkou prípadov, keď je prijateľné iné umiestnenie palubných 

sprievodcov, ak by zlepšilo núdzovú evakuáciu cestujúcich. Tieto sedadlá majú byť 

obrátené v smere alebo proti smeru letu v rozmedzí 15° voči pozdĺžnej osi letúnu. 

b) Všetky bezpečnostné pásy s ramenným postrojom musia mať jednobodové rozopínanie. 

 

c) Bezpečnostné pásy so šikmým ramenným popruhom v letúnoch s maximálnou osvedčenou 

vzletovou hmotnosťou neprekračujúcou 5 700 kg alebo bezpečnostné pásy v letúnoch s 

maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou neprekračujúcou 2 730 kg sú povolené 

namiesto bezpečnostných pásov s ramennými postrojmi v prípadoch, keď nie je odôvodnene 

vykonateľná zástavba takýchto bezpečnostných pásov. 
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OPS 1.731 

Signalizácia - Pripútajte sa a Nefajčite 

 

Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, v ktorom všetky sedadlá pre cestujúcich nie sú 

viditeľné z pilotného priestoru, ak nie je letún vybavený prostriedkami signalizujúcimi všetkým 

cestujúcim a palubným sprievodcom povinnosť pripútať sa a zákaz fajčenia. 

 

OPS 1.735 

Vnútorné dvere a závesy 

 

Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, ak nie je inštalované nasledujúce vybavenie: 

 

a) V letúne s maximálnou schválenou konfiguráciou viac ako 19 sedadiel pre cestujúcich sú 

medzi pilotným priestorom a priestorom pre cestujúcich uzamykateľné dvere so štítkom „len 

pre posádku“, ktoré zabránia cestujúcim otvárať ich bez dovolenia člena letovej posádky. 

 

b) Každé dvere oddeľujúce priestor pre cestujúcich od priestoru vybaveného núdzovým 

východom musia byť opatrené prostriedkom na ich otvorenie. Tento prostriedok musí byť 

ľahko prístupný. 
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c) Ak je potrebné prejsť dverami alebo závesom, oddeľujúcimi kabínu cestujúcich od iných 

priestorov na dosiahnutie núdzového východu z niektorého sedadla pre cestujúcich, musia byť 

také dvere alebo závesy vybavené prostriedkom, ktorý ich zabezpečí v otvorenej polohe. 

 

d) Na každých vnútorných dverách alebo v blízkosti každého závesu, ktorými vedie cesta k 

núdzovému východu, musí byť štítok označujúci, že musia byť zabezpečené v otvorenej 

polohe počas vzletu a pristátia.  

 

e) Prostriedok, umožňujúci každému členovi posádky odomknúť ktorékoľvek dvere, ktoré sú 

obvykle prístupné pre cestujúcich a môžu byť cestujúcimi zamknuté. 

 

OPS 1.745 

Súpravy prvej pomoci 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, ktorý nie je vybavený predpísanými súpravami 

prvej pomoci ľahko prístupnými na použitie v počtoch podľa nasledujúcej tabuľky. 

 

Počet 
inštalovaných 
sedadiel pre 
cestujúcich 

Počet 
požadovaných 
súprav prvej 

pomoci 
0 až 99 1 

100 až 199 2 

200 až 299 3 

300 a viac 4 
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b) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby súpravy prvej pomoci boli 

 

1) pravidelne kontrolované, aby sa v preukázateľnej miere potvrdilo, že ich obsah je 

udržovaný v stave potrebnom na ich plánované použitie a 

 

2) pravidelne doplňované v súlade s pokynmi na ich štítkoch alebo tak, ako to vyžadujú 

okolnosti. 

 

OPS 1.755 

Núdzové lekárske súpravy prvej pomoci 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún s maximálnou schválenou konfiguráciou viac ako 

30 sedadiel pre cestujúcich, ak nie je vybavený núdzovou lekárskou súpravou prvej pomoci, 

ak ľubovoľný bod plánovanej trate je vzdialený viac ako 60 minút letu (obvyklou cestovnou 

rýchlosťou) od letiska, na ktorom možno rátať s kvalifikovanou lekárskou pomocou. 

 

b) Veliteľ lietadla zabezpečí, aby boli lieky podávané lekármi, ošetrovateľkami alebo podobne 

kvalifikovanými osobami. 

 

c) Podmienky na prepravu 

 

1) Núdzová lekárska súprava prvej pomoci musí byť prachotesná a vodotesná a prepravuje 

sa podľa možnosti za podmienok bezpečnostnej ochrany v pilotnom priestore. a 
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2) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa núdzové lekárske súpravy prvej pomoci 

 

i) pravidelne kontrolovali, aby sa v preukázateľnej miere potvrdilo, že ich obsah je 

udržovaný v stave potrebnom na ich zamýšľané použitie a a 

 

ii) pravidelne doplňovali v súlade s pokynmi na ich štítkoch alebo tak, ako to 

vyžadujú okolnosti. 

 

OPS 1.760 

Kyslík na prvú pomoc 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún s pretlakovou kabínou, na ktorého palube je 

predpísaná prítomnosť palubných sprievodcov, vo výškach nad 25 000 ft, ak taký letún nie je 

vybavený zásobou nezriedeného kyslíka pre cestujúcich, ktorí by po strate pretlaku v kabíne 

mohli potrebovať kyslík z fyziologických dôvodov. Množstvo kyslíka je vypočítané na 

priemerný prietok aspoň 3 litre na STPD/minútu/osobu a poskytuje sa po celý let od straty 

tlaku v kabíne v nadmorskej výške v kabíne nad 8 000 ft aspoň pre 2 percentá 

prepravovaných cestujúcich, v každom prípade však najmenej jednej osobe. K dispozícii je 

dostatočný počet dýchacích prístrojov, najmenej však dva a zariadenie umožňujúce palubným 

sprievodcom použiť zásoby kyslíka. 

 

b) Množstvo kyslíka na prvú pomoc požadované pre určitý let sa určí na základe tlakových 

nadmorských výšok v kabíne a trvania letu v súlade s prevádzkovými postupmi stanovenými 

pre každý let a trať. 
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c) Zabezpečené kyslíkové vybavenie má byť schopné dodávať každému užívateľovi 

prinajmenšom 4 litre čistého kyslíka za minútu, STPD. Vybavenie môže obsahovať 

prostriedky na obmedzenie prietoku, ktorý však nemôže byť menší ako dva litre za minútu, 

STPD v ľubovoľnej nadmorskej výške. 

 

OPS 1.770 

Doplnková dodávka kyslíka - Letúny s pretlakovou kabínou 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.770) 

 

a) Všeobecne 

 

1) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún s pretlakovou kabínou v tlakových 

nadmorských výškach nad 10 000 ft, ak nemá vybavenie na doplnkovú dodávku 

kyslíka, schopné uchovávať a vydávať množstvo kyslíka požadované týmto odsekom. 

 

2) Požadovaná doplnková dodávka kyslíka má byť určená na základe tlakovej nadmorskej 

výšky v kabíne, trvania letu a predpokladu, že k poruche udržovania tlaku v kabíne 

dôjde v nadmorskej výške alebo v bode letu, najkritickejšom z hľadiska potreby kyslíka 

a že po poruche tlaku vykoná letún zostup v súlade s núdzovými postupmi 

predpísanými v letovej príručke letúna do bezpečnej nadmorskej výšky pre danú trať, 

umožňujúcu bezpečné pokračovanie letu a pristátie. 
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3) Tlaková nadmorská výška v kabíne má byť pokladaná po poruche pretlakovania kabíny 

za tlakovú nadmorskú výšku zodpovedajúcu tlakovej nadmorskej výške letúna, ak 

nebolo leteckému úradu preukázané, že žiadna pravdepodobná porucha kabíny alebo 

pretlakovacieho systému nemôže mať za následok tlakovú nadmorskú výšku v kabíne 

zodpovedajúcu tlakovej nadmorskej výške letúna. Za takých okolností, maximálna 

preukázaná tlaková nadmorská výška v kabíne môže byť použitá ako základ na 

rozhodnutie o dodávke kyslíka 

 

b) Požadované kyslíkové vybavenie a požiadavky na dodávku 

 

1) Členovia letovej posádky 

 

i) Každému členovi letovej posádky, konajúcemu službu v pilotnom priestore, má 

byť zabezpečená doplnková dodávka kyslíka v súlade s dodatkom 1. Všetky 

osoby v pilotnom priestore, ktorým sa kyslík dodáva zo zdrojov kyslíka pre letovú 

posádku, sa majú považovať na účely dodávky kyslíka za členov letovej posádky 

vykonávajúcich službu v pilotnom priestore. Osoby sediace na sedadlách v 

pilotnom priestore, ktorým nie je dodávaný kyslík zo zdrojov pre letovú posádku 

sa na účely dodávky kyslíka pokladajú za cestujúcich. 

 

ii) Na účely zásobovania kyslíkom sú členovia letovej posádky, ktorí nie sú zahrnutí 

do pododseku b) 1) i), pokladaní za cestujúcich. 

 

iii) Kyslíkové masky majú byť uložené tak, aby boli v priamom dosahu členov letovej 

posádky, sediacich na im pridelených pracovných miestach. 



 

 
13376/1/05 REV 1  ib 272 
PRÍLOHA DG C III  SK 

iv) Kyslíkové masky na potreby členov letovej posádky letúnov s pretlakovou 

kabínou prevádzkovaných vo výškach nad 25 000 ft musia byť typu 

umožňujúceho rýchle nasadenie masky. 

 

2) Palubní sprievodcovia, nadpočetní členovia posádky a cestujúci 

 

i) Palubným sprievodcom a cestujúcim sa má zabezpečiť doplnková dodávka 

kyslíka v súlade s dodatkom 1, okrem prípadov, keď platí ďalej uvedený 

pododsek v). Palubní sprievodcovia, dopravovaní nad minimálny predpísaný 

počet a nadpočetní členovia posádky, majú byť pokladaní na účely dodávky 

kyslíka za cestujúcich. 

 

ii) Letúny určené na prevádzku v tlakových nadmorských výškach nad 25 000 ft 

musia mať zabezpečený dostatok záložných kyslíkových masiek a vývodov 

a/alebo dostatok prenosných kyslíkových súprav s maskami na použitie každým 

palubným sprievodcom z predpísaného počtu. Vývody kyslíka a/alebo prenosné 

kyslíkové súpravy musia byť rovnomerne rozmiestnené v kabíne tak, aby bola 

zabezpečená okamžitá dostupnosť kyslíka pre každého palubného sprievodcu z 

predpísaného počtu bez ohľadu na to, kde sa nachádza v okamihu poruchy 

udržovania tlaku v kabíne. 

 

iii) Letúny určené na prevádzku v tlakových nadmorských výškach nad 25 000 ft 

musia mať zabezpečené pre každú osobu na palube, nech sedí kdekoľvek, 

okamžite dostupnú dýchaciu súpravu pripojenú ku zdroju kyslíka. Celkový počet 

dýchacích súprav a vývodov kyslíka je aspoň o 10% väčší ako počet sedadiel. 

Tieto nadpočetné súpravy musia byť rovnomerne rozložené po celej kabíne. 
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iv) Letúny určené na prevádzku v tlakových nadmorských výškach nad 25 000 ft 

alebo ktoré nemôžu bezpečne zostúpiť počas 4 minút do tlakovej nadmorskej 

výšky 13 000 ft, ak sú prevádzkované v tlakových nadmorských výškach 25 000 

ft alebo menších a ktorým bolo vydané prvé individuálne osvedčenie letovej 

spôsobilosti 9. novembra 1998 alebo neskoršie, musia byť vybavené kyslíkovým 

vybavením automaticky uvádzaným do činnosti a okamžite dostupným každej 

osobe na palube, nech sedí kdekoľvek. Celkový počet dýchacích súprav a 

vývodov kyslíka je aspoň o 10% väčší ako počet sedadiel. Tieto nadpočetné 

súpravy musia byť rovnomerne rozložené po celej kabíne. 

 

v) Požiadavky na dodávku kyslíka predpísané v dodatku 1 pre letúny bez osvedčenia 

na prevádzku vo výškach nad 25 000 ft môžu byť znížené tak, aby zásoba 

postačovala na čas letu pri tlakovej výške v kabíne medzi 10 000 ft a 13 000 ft pre 

predpísaný počet palubných sprievodcov a pre aspoň 10% cestujúcich, ak sú v 

každom bode letenej trate tieto letúny schopné bezpečne zostúpiť počas 4 minút 

do tlakovej nadmorskej výšky v kabíne 13 000 ft. 

 

OPS 1.775 

Doplnková dodávka kyslíka - Letúny bez pretlakovej kabíny 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.775) 

 

a) Všeobecne 

 

1) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún bez pretlakovej kabíny v nadmorských 

výškach nad 10 000 ft, ak nemá vybavenie na doplnkovú dodávku kyslíka, schopné 

uchovávať a dodávať predpísané množstvo kyslíka. 
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2) Množstvo doplnkovej dodávky kyslíka predpísané z hľadiska životnej potreby pre daný 

let sa má určiť na základe nadmorských výšok a trvania letu v súlade s prevádzkovými 

postupmi stanovenými pre každý let v prevádzkovej príručke a v súlade s núdzovými 

postupmi presne vymedzenými v tejto príručke. 

 

3) Letún určený na prevádzku v tlakových nadmorských výškach nad 10 000 ft má mať 

vybavenie schopné uchovávať a dodávať požadované množstvo kyslíka. 

 

b) Požiadavky na dodávku kyslíka 

 

1) Členovia letovej posádky. Každému členovi letovej posádky, konajúcemu službu v 

pilotnom priestore, má byť zabezpečená doplnková dodávka kyslíka v súlade s 

dodatkom 1. Všetky osoby v pilotnom priestore, ktorým sa kyslík dodáva zo zdrojov 

kyslíka pre letovú posádku, sa majú považovať na účely dodávky kyslíka za členov 

letovej posádky vykonávajúcich službu v pilotnom priestore. 

 

2) Palubní sprievodcovia, nadpočetní členovia posádky a cestujúci. Palubným 

sprievodcom a cestujúcim sa má zabezpečiť dodávka kyslíka v súlade s dodatkom 1. 

Palubní sprievodcovia, dopravovaní nad minimálny predpísaný počet a nadpočetní 

členovia posádky, majú byť pokladaní na účely dodávky kyslíka za cestujúcich. 
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OPS 1.780 

Ochranné dýchacie vybavenie posádky 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún s pretlakovou kabínou ani letún bez pretlakovej 

kabíny s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou väčšou ako 5 700 kg alebo s 

maximálnou schválenou konfiguráciou viac ako 19 sedadiel pre cestujúcich, pokiaľ: 

 

1) letún nemá pre každého člena letovej posádky konajúceho službu v pilotnom priestore 

vybavenie na ochranu očí, nosa a úst a na dodávku kyslíka počas najmenej 15 minút. 

Dodávku kyslíka pre ochranné dýchacie vybavenie (PBE) môže poskytovať doplnková 

dodávka kyslíka požadovaná OPS 1.770 b) 1) alebo OPS 1.775 b) 1). Okrem toho, ak 

tvorí letovú posádku viac ako jedna osoba a na palube nie je palubný sprievodca, musí 

byť na palube prenosný ochranný dýchací prístroj na ochranu očí, nosa a úst jedného 

člena letovej posádky a na dodávku dýchateľného vzduchu počas aspoň 15 minút a 

 

2) letún nie je vybavený dostatočným počtom prenosných PBE na ochranu očí, nosa a úst a 

na dodávku dýchateľného vzduchu počas aspoň 15 minút pre predpísaný počet 

palubných sprievodcov. 

 

b) PBE určené pre letovú posádku musí byť vhodne umiestnené v pilotnom priestore a musí byť 

ľahko prístupné na okamžité použitie každým z predpísaného počtu členov letovej posádky na 

jeho pridelenom pracovnom mieste. 

 

c) PBE určené na použitie palubnými sprievodcami, musí byť umiestnené blízko pracovného 

miesta každého z predpísaného počtu palubných sprievodcov. 
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d) Ďalšie ľahko prístupné prenosné PBE musí byť k dispozícii a umiestnené blízko ručných 

hasiacich prístrojov, požadovaných OPS 1.790 c) a d), okrem prípadov, keď je hasiaci prístroj 

umiestnený v nákladovom priestore, kedy PBE musí byť uložené mimo nákladového 

priestoru, ale blízko jeho vchodu. 

 

e) PBE nesmie brániť komunikácii požadovanej OPS 1.685, OPS 1.690, OPS 1.810 a OPS 

1.850. 

 

OPS 1.790 

Ručné hasiace prístroje 

 

Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, ak tento nie je vybavený ručnými hasiacimi prístrojmi 

na použitie v pilotnom priestore, priestore pre cestujúcich a ak je to použiteľné, tak i v nákladových 

priestoroch a palubných bufetoch, v súlade s týmito ustanoveniami: 

 

a) Druh a množstvo hasiacich látok musí byť vhodné pre druhy požiarov, ktoré môžu vzniknúť v 

priestoroch, pre ktoré je hasiaci prístroj určený a v priestoroch, pre osoby musia 

minimalizovať nebezpečie koncentrácie jedovatých plynov. 

 

b) Aspoň jeden ručný hasiaci prístroj, plnený halónom 1211 (bromchlórdifluórmetán, CBrClF2) 

alebo rovnocennou hasiacou látkou, musí byť vhodne umiestnený v pilotnom priestore na 

použitie letovou posádkou. 

 

c) Aspoň jeden hasiaci prístroj musí byť umiestnený alebo musí byť ľahko dostupný na použitie 

v každom palubnom bufete, ktorý nie je na hlavnej palube pre cestujúcich. 
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d) Aspoň jeden hasiaci prístroj musí byť ľahko dostupný na použitie v každom nákladovom 

alebo batožinovom priestore triedy A alebo triedy B a v každom nákladovom priestore triedy 

E, prístupnom počas letu pre posádku. a 

 

e) V každom priestore pre cestujúcich musí byť vhodne umiestnený aspoň v nasledujúcej 

tabuľke uvedený počet ručných hasiacich prístrojov. 

 

Počet sedadiel v priestore 
pre cestujúcich 

Počet hasiacich 
prístrojov 

7 až 30 1 

31 až 60  2 

61 až 200 3 

201 až 300 4 

301 až 400 5 

401 až 500 6 

501 až 600 7 

601 alebo viac 8 

 

Ak sú predpísané dva alebo viac hasiacich prístrojov, musia byť v priestore pre cestujúcich 

rovnomerne rozmiestnené. 
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f) Aspoň jeden z predpísaných hasiacich prístrojov umiestnených v kabíne cestujúcich v letúne s 

maximálnou schválenou konfiguráciou aspoň 31 a najviac 60 sedadiel pre cestujúcich a aspoň 

dva hasiace prístroje umiestnené v kabíne pre cestujúcich v lietadle s maximálnou schválenou 

konfiguráciou 61 alebo viac sedadiel pre cestujúcich musí obsahovať hasiacu látku halón 

1211 (brómchlórdifluórmetán, CBrClF2) alebo rovnocennú látku. 

 

OPS 1.795 

Havarijné sekery a sochory 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou 

väčšou ako 5 700 kg alebo s maximálnou schválenou konfiguráciou viac ako 9 sedadiel pre 

cestujúcich, ak nie je vybavený najmenej jednou sekerou alebo sochorom umiestneným v 

pilotnom priestore. Ak je letún schválený v konfigurácii pre viac ako 200 sedadiel pre 

cestujúcich, musí byť na palube ďalšia sekera alebo sochor, umiestnené v priestore 

najzadnejšieho palubného bufetu alebo blízko neho. 

 

b) Sekery a sochory umiestnené v priestoroch pre cestujúcich nesmú byť viditeľné cestujúcimi. 
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OPS 1.800 

Označenie miest na vniknutie do trupu letúna 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, že ak sú na trupe letúne označené miesta vhodné na vniknutie 

záchranných čiat do letúna v naliehavom prípade, tieto miesta sú označené tak, ako je znázornené 

ďalej. Farba označenia je červená alebo žltá, lemovaná bielou, ak je to nutné na zväčšenie kontrastu 

s podkladom. Ak je vzdialenosť medzi rohovými značkami väčšia ako dva metre, musia sa medzi 

ne vložiť značky 9 cm x 3 cm tak, aby vzdialenosť medzi dvoma značkami nebola väčšia ako dva 

metre. 

 

 
 

OPS 1.805 

Prostriedky na núdzové opustenie letúna 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún s výškou dolného rámu núdzových východov pre 

cestujúcich, 

 

1) ak je rám vyššie ako 1,83 m (6 stôp) nad zemou pri státí letúna na zemi s vysunutým 

podvozkom alebo 
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2) by bol vyššie ako 1,83 m (6 ft) nad zemou po sklopení alebo nevysunutí jedného alebo 

viac podvozkov pristávacieho zariadenia letúnu, o ktorého typové osvedčenie sa prvý 

raz žiadalo 1. apríla 2000, 

 

pokiaľ nie je vybavený pri každom východe, na ktorý sa vzťahujú pododseky 1) alebo 

2), dostupným vybavením alebo zariadením, umožňujúcim cestujúcim a posádke dostať 

sa v naliehavom prípade bezpečne na zem. 

 

b) Takéto vybavenie alebo zariadenie nemusí byť pri núdzových východoch nad krídlami, ak 

označené miesto na konštrukcii lietadla, kde končí úniková cesta je menej ako 1,83 m (6 ft) 

nad zemou, ak stojí letún s vysunutým pristávacím zariadením na zemi a jeho vztlakové 

klapky sú v pristávacej alebo vzletovej polohe, ak je táto poloha vyššie nad zemou. 

 

c) Letúny, u ktorých je predpísaný osobitný núdzový východ pre letovú posádku, 

 

1) ktorého najnižší bod je vyššie ako 1,83 m (6 ft) nad zemou, ak stojí letún na zemi s 

vysunutým podvozkom alebo  

 

2) ktorého najnižší bod by bol vyššie ako 1,83 m (6 ft) nad zemou po sklopení alebo 

nevysunutí jedného alebo viac podvozkov pristávacieho zariadenia letúnu, o ktorého 

typové osvedčenie sa prvý raz žiadalo 1. apríla 2000 alebo neskôr, 

 

musí byť vybavené prostriedkom, ktorý pomôže všetkým členom letovej posádky 

zostúpiť v naliehavom prípade bezpečne na zem. 
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OPS 1.810 

Megafóny 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún s maximálnou schválenou konfiguráciou viac ako 

60 sedadiel pre cestujúcich s jedným alebo viacerými cestujúci na palube, ak nie je vybavený 

prenosnými batériovými megafónmi, ľahko dostupnými na použitie členmi posádky pri 

evakuácii letúna v naliehavých prípadoch v ďalej uvedených počtoch. 

 

1) Pre každú palubu cestujúcich: 

 

Počet sedadiel pre 

cestujúcich 

Vyžadovaný počet 

megafónov 

61 až 99 1 

100 alebo viac 2 

 

2) Pre letúny s viac ako jednou palubou pre cestujúcich je predpísaný najmenej jeden 

megafón vo všetkých prípadoch, keď je počet sedadiel pre cestujúcich väčší ako 60. 
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OPS 1.815 

Núdzové osvetlenie 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún s cestujúcimi na palube s maximálnou schválenou 

konfiguráciou viac ako 9 sedadiel pre cestujúcich, ak nie je vybavený núdzovým osvetlením 

napájaným zo samostatného zdroja na uľahčenie evakuácie letúna. Systém núdzového 

osvetlenia musí obsahovať: 

 

1) Pre letúny s maximálnou schválenou konfiguráciou viac ako 19 sedadiel pre cestujúcich 

 

i) zdroje napájania celkového osvetlenia kabíny, 

 

ii) osvetlenie interiéru v priestoroch núdzových východov na úrovni podlahy, 

 

iii) osvetlenie označenia núdzových východov a smeru k núdzovým východom, 

 

iv) vonkajšie núdzové osvetlenie pre nočné lety pri všetkých núdzových východoch 

na krídlach a pri núdzových východoch, kde sú predpísané prostriedky na 

uľahčenie opustenia letúna pre letúny, pre ktoré bola podaná žiadosť o typové 

osvedčenie pred 1. májom 1972, 

 

v) vonkajšie núdzové osvetlenie na nočné lety pri všetkých núdzových východoch 

letúnov, pre ktoré bola podaná žiadosť o typové osvedčenie 1. mája 1972 alebo 

neskôr a 
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vi) sústavu značenia únikovej cesty v blízkosti podlahy v priestoroch pre cestujúcich 

letúnov, ktorých typové osvedčenie bolo prvý raz vydané 1. januára 1958 alebo 

neskôr. 

 

2) Pre letúny s maximálnou schválenou konfiguráciou 19 alebo menej sedadiel pre 

cestujúcich a sú osvedčené podľa špecifikácií osvedčovania CS-25 alebo CS-23: 

 

i) zdroje napájania celkového osvetlenia kabíny, 

 

ii) osvetlenie interiéru v priestoroch núdzových východov a 

 

iii) osvetlenie označenia núdzových východov a smeru k núdzovým východom. 

 

3) Pre letúny s maximálnou schválenou konfiguráciou 19 alebo menej sedadiel pre 

cestujúcich a ktoré nie sú osvedčené podľa špecifikácií osvedčovania CS-25 alebo CS-

23, zdroje napájania celkového osvetlenia kabíny. 

 

b) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať v noci letún s maximálnou schválenou konfiguráciou 9 

alebo menej sedadiel pre cestujúcich s cestujúcimi na palube, ak nie je vybavený zdrojom 

napájania celkového osvetlenia kabíny na uľahčenie opustenia letúna pri naliehavej potrebe. 

Táto sústava osvetlenia môže využívať stropné svietidlá alebo iné zdroje osvetlenia už 

zastavané v letúne, ktoré budú schopné prevádzky i po vypnutí palubného akumulátora letúna. 
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OPS 1.820 

Automatický núdzový vysielač polohy 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, ktorému bolo prvý raz vydané individuálne 

osvedčenie letovej spôsobilosti 1. januára 2002 alebo neskôr, ak nie je vybavený 

automatickým núdzovým vysielačom polohy (ELT) schopným vysielať na kmitočtoch 121,5 

MHz a 406 MHz. 

 

b) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, ktorému je prvý raz vydané individuálne 

osvedčenie letovej spôsobilosti pred 1. januárom 2002, ak nie je vybavený akýmkoľvek 

typom zariadenia ELT schopným vysielať na kmitočtoch 121,5 MHz a 406 MHz. 

 

c) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetky ELT, ktoré sú schopné vysielať na kmitočte 406 MHz, 

musia byť kódované v súlade s prílohou 10 ICAO a registrované národným orgánom 

zodpovedným za pátranie a záchranu alebo iným menovaným orgánom. 

 

OPS 1.825 

Záchranné vesty 

 

a) Pozemné letúny. Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať pozemný letún: 

 

1) letiaci nad vodou vo vzdialenosti väčšej ako 50 námorných míľ od brehu alebo 
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2) vzlietajúci alebo pristávajúci na letisku, kde dráha vzletu alebo pristátia vedie nad 

vodou tak, že v prípade nehody by bolo pravdepodobné núdzové pristátie na vode, 

 

pokiaľ nie je vybavený záchrannými vestami so svetlom na určenie polohy stroskotanca 

pre všetky osoby na palube. Každá záchranná vesta musí byť uložená tak, aby bola 

ľahko dostupná zo sedadla alebo lôžka osoby, pre ktorú je určená. Záchranné vesty pre 

malé deti do dvoch rokov sa môžu nahradiť inými schválenými plávacími zariadeniami, 

vybavenými svetlom na určenie polohy stroskotanca. 

 

b) Vodné a obojživelné letúny. Prevádzkovateľ neprevádzkuje vodný alebo obojživelný letún na 

vode, ak nie je vybavený záchrannými vestami so svetlom na určenie polohy stroskotanca pre 

všetky osoby na palube. Každá záchranná vesta musí byť uložená tak, aby bola ľahko 

dostupná zo sedadla alebo lôžka osoby, pre ktorú je určená. Záchranné vesty pre malé deti do 

dvoch rokov sa môžu nahradiť inými schválenými plávacími zariadeniami, vybavenými 

svetlom na určenie polohy stroskotanca. 

 

OPS 1.830 

Záchranné člny a ELT pre diaľkové lety nad vodou 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún pri letoch nad vodou vo väčšej vzdialenosti od 

pevniny vhodnej na núdzové pristátie, ktorá zodpovedá 

 

1) 120 minútam letu cestovnou rýchlosťou alebo 400 námorným míľam (podľa toho, čo je 

menej) pre letún schopný pokračovať v lete na letisko, ak vysadia kritické pohonné 

jednotky v ľubovoľnom bode trate alebo plánovanej odchýlky od nej alebo 
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2) 30 minútam letu cestovnou rýchlosťou alebo 100 námorným míľam (podľa toho, čo je 

menej) pre všetky ostatné letúny, pokiaľ na palube letúna nie je vybavenie predpísané 

nasledujúcimi pododsekmi b) a c). 

 

b) Počet záchranných člnov pre všetky osoby na palube letúna musí byť dostatočný. Ak nie sú v 

letúne nadpočetné záchranné člny dostatočnej nosnosti, musí mať menovitá hodnota výtlaku a 

počtu záchranných člnov takú rezervu, aby stačila pre všetky osoby na palube letúna v prípade 

straty záchranného člnu najväčšej nosnosti. Záchranné člny musia byť vybavené 

 

1) svetlom na určenie ich polohy, 

 

2) záchranným vybavením, vrátane prostriedkov na prežitie vhodných na let, ktorý má byť 

vykonaný a 

 

c) aspoň dvoma ELT(S) schopnými vysielať na tiesňových frekvenciách predpísaných v 

ICAO príloha 10, zväzok V, kapitola 2. 

 

OPS 1.835 

Vybavenie na prežitie 

 

Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún v priestoroch, kde by pátranie a záchrana boli osobitne 

obťažné, ak letún nie je vybavený 

 

a) signalizačným vybavením na vydávanie pyrotechnických tiesňových návestí predpísaných v 

ICAO príloha 2, 
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b) aspoň jednou ELT(S) schopnou vysielať na tiesňových frekvenciách predpísaných v ICAO, 

príloha 10, zväzok V, kapitola 2 a 

 

c) ďalším vybavením na prežitie pre trať, ktorá sa má letieť, berúc do úvahy počet osôb na 

palube 

 

s výnimkou, že vybavenie predpísané pododsekom c) nemusí byť na palube, keď 

 

1) letún zostáva vo vzdialenosti od priestoru, kde by pátranie a záchrana neboli osobitne 

obtiažne, ktorá zodpovedá 

 

i) 120 minútam letu cestovnou rýchlosťou s jedným nepracujúcim motorom pre 

letúny schopné pokračovať v lete na letisko, ak vysadia kritické pohonné jednotky 

v ľubovoľnom bode trate alebo plánovanej odchýlky od trate alebo alebo 

 

ii) 30 minútam letu cestovnou rýchlosťou pre všetky ostatné letúny 

 

alebo 

 

2) letún osvedčený podľa špecifikácií osvedčovania CS-25 alebo rovnocenného predpisu zostáva 

vo vzdialenosti zodpovedajúcej nanajvýš 90 minútam letu cestovnou rýchlosťou od priestoru 

vhodného na núdzové pristátie. 
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OPS 1.840 

Vodné a obojživelné letúny - Rôzne vybavenie 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať vodný alebo obojživelný letún na vode, ak nie je 

vybavený 

 

1) vlečnou kotvou a ostatným vybavením nevyhnutným na uľahčenie priviazania, 

zakotvenia alebo manévrovanie letúna na vode, príslušným z hľadiska jeho veľkosti, 

hmotnosti a obsluhy a 

2) vybavením na vydávanie zvukových signálov, ak je predpísané medzinárodnými 

predpismi na zabránenie zrážkam na mori. 

 

Dodatok 1 k OPS 1.715 

Zapisovače letových údajov -1 - Zoznam parametrov, ktoré sa zaznamenávajú 

 

Tabuľka A1 - Letúny s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg 

 

Poznámka: Číslo v ľavom stĺpci vyjadruje poradové číslo uvedené v dokumente EUROCAE ED55. 

 

Č. PARAMETER 

 

1 ČAS ALEBO ODPOČET RELATÍVNEHO ČASU 

 

2 TLAKOVÁ NADMORSKÁ VÝŠKA 
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3 INDIKOVANÁ VZDUŠNÁ RÝCHLOSŤ 

 

4 KURZ 

 

5 NORMÁLOVÉ ZRÝCHLENIE 

 

6 POZDĹŽNY SKLON (KLOPENIE) 

 

7 PRIEČNY NÁKLON (KLONENIE) 

 

8 RUČNÉ KĽÚČOVANIE PRI RÁDIOVOM VYSIELANÍ 

 

9 PROPULZÍVNY ŤAH/VÝKON KAŽDÉHO MOTORA, POLOHA PÁKY OVLÁDANIA 

ŤAHU/VÝKONU V KABÍNE, AK JE TO POUŽITEĽNÉ 

 

10 POLOHA KLAPIEK NA ODTOKOVEJ HRANE ALEBO NASTAVENÁ POLOHA 

OVLÁDACIEHO PRVKU V KABÍNE 

 

11 POLOHA KLAPIEK NA NÁBEŽNEJ HRANE ALEBO NASTAVENÁ POLOHA 

OVLÁDACIEHO PRVKU V KABÍNE 

 

12 STAV OBRACAČA ŤAHU 

 

13 POLOHA POZEMNÉHO SPOJLERA A/ALEBO POLOHA OVLÁDACIEHO PRVKU 

VZDUŠNEJ BRZDY 

 

14 CELKOVÁ TEPLOTA ALEBO TEPLOTA OKOLITÉHO VZDUCHU 

 

15 MÓD A STAV PRIPOJENIA AUTOPILOTA, AUTOMAT ŤAHU A AFCS 

 

16 POZDĹŽNE ZRÝCHLENIE (OS TELESA) 

 

17 PRIEČNE ZRÝCHLENIE 
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Tabuľka A2 - Letúny s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg alebo menšou 

 

Poznámka: Číslo v ľavom stĺpci vyjadruje poradové číslo uvedené v dokumente EUROCAE ED55. 

 

Č. PARAMETER 

 

1 ČAS ALEBO ODPOČET RELATÍVNEHO ČASU 

 

2 TLAKOVÁ NADMORSKÁ VÝŠKA 

 

3 INDIKOVANÁ VZDUŠNÁ RÝCHLOSŤ 

 

4 KURZ 

 

5 NORMÁLOVÉ ZRÝCHLENIE 

 

6 POZDĹŽNY SKLON (KLOPENIE) 

 

7 PRIEČNY NÁKLON (KLONENIE) 

 

8 RUČNÉ KĽÚČOVANIE PRI RÁDIOVOM VYSIELANÍ 

 

9 PROPULZÍVNY ŤAH/VÝKON KAŽDÉHO MOTORA, POLOHA PÁKY OVLÁDANIA 

ŤAHU/VÝKONU V KABÍNE; AK JE TO POUŽITEĽNÉ 
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10 POLOHA KLAPIEK NA ODTOKOVEJ HRANE ALEBO NASTAVENÁ POLOHA 

OVLÁDACIEHO PRVKU V KABÍNE 

 

11 POLOHA KLAPIEK NA NÁBEŽNEJ HRANE ALEBO NASTAVENÁ POLOHA 

OVLÁDACIEHO PRVKU V KABÍNE 

 

12 STAV OBRACAČA ŤAHU 

 

13 POLOHA POZEMNÉHO SPOJLERA A/ALEBO POLOHA OVLÁDACIEHO PRVKU 

VZDUŠNEJ BRZDY 

 

14 CELKOVÁ TEPLOTA ALEBO TEPLOTA OKOLITÉHO VZDUCHU 

 

15 STAV PRIPOJENIA AUTOPILOTA/AUTOMAT ŤAHU 

 

16 UHOL NÁBEHU (AK JE PRÍSLUŠNÝ SNÍMAČ K DISPOZÍCIÍ) 

 

17 POZDĹŽNE ZRÝCHLENIE (OS TELESA) 
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Tabuľka B – Dodatočné parametre pre letúny s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou nad 

27 000 kg 

 

Poznámka: Číslo v ľavom stĺpci vyjadruje poradové číslo uvedené v dokumente EUROCAE ED55. 

 

Č. PARAMETER 

 

18 HLAVNÉ PRVKY RIADENIA - POLOHA RIADIACICH PLÔCH A /ALEBO RIADIACI 

VSTUP PILOTA (KLOPENIE, KLONENIE, ZATÁČANIE) 

 

19 POLOHA TRIMRA POZDĹŽNEHO RIADENIA 

 

20 ÚDAJ O VÝŠKE PODĽA RÁDIOVÝŠKOMERA 

 

21 ODCHÝLKA OD VERTIKÁLNEHO LÚČA (ZOSTUPOVÝ RÁDIOMAJÁK ILS ALEBO 

ELEVÁCIA MLS) 

 

22 ODCHÝLKA OD HORIZONTÁLNEHO LÚČA (KURZOVÝ RÁDIOMAJÁK ILS ALEBO 

AZIMUT MLS) 

 

23 PRELET NAD POLOHOVÝM NÁVESTIDLOM 

 

24 VAROVANIA 
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25 REZERVOVANÉ (ODPORÚČA SA ZVOLENÝ KMITOČET NAVIGAČNÉHO 

PRIJÍMAČA) 

 

26 REZERVOVANÉ (ODPORÚČA SA VZDIALENOSŤ UDÁVANÁ DME) 

 

27 POLOHA SPÍNAČA ZAŤAŽENIA PODVOZKU ALEBO STAV- VO VZDUCHU/NA 

ZEMI 

 

28 VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM NA BLÍZKOSŤ TERÉNU 

 

29 UHOL NÁBEHU 

 

30 VAROVANIE O NÍZKOM TLAKU (HYDRAULICKÝ A PNEUMATICKÝ SYSTÉM) 

31 TRAŤOVÁ RÝCHLOSŤ 

 

32 POLOHA PODVOZKU ALEBO POLOHA OVLÁDAČA PODVOZKU 
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Tabuľka C - Letúny vybavené elektronickými zobrazovacími systémami 

 

Poznámka: Číslo v strednom vyjadruje poradové číslo uvedené v dokumente EUROCAE ED55 

v tabuľke A1.5. 

 

Č. Č. PARAMETER 

 

33 6 ZVOLENÉ NASTAVENIE BAROMETRICKEJ STUPNICE NA VÝŠKOMERY (Z 

KAŽDÉHO PILOTNÉHO MIESTA) 

 

34  7 ZVOLENÁ NADMORSKÁ VÝŠKA 

 

35  8 ZVOLENÁ RÝCHLOSŤ 

 

36 9 ZVOLENÉ MACHOVO ČÍSLO 

 

37  10 ZVOLENÁ VERTIKÁLNA RÝCHLOSŤ 

 

38  11 ZVOLENÝ KURZ 

 

39  12 ZVOLENÁ LETOVÁ DRÁHA 

 

40  13 ZVOLENÁ VÝŠKA ROZHODNUTIA 

 

41  14 FORMÁT ZOBRAZENIA EFIS 

 

42  15 FORMÁT ZOBRAZENIA: VIACÚČELOVÉ/MOTORA/VÝSTRAŽNÉ 
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Dodatok 1 k OPS 1.720 

Zapisovače letových údajov -2 - Zoznam parametrov, ktoré sa zaznamenávajú 

 

Tabuľka A - Letúny s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg 

 

Č. PARAMETER 

 

1 ČAS ALEBO ODPOČET RELATÍVNEHO ČASU 

 

2 TLAKOVÁ NADMORSKÁ VÝŠKA 

 

3 INDIKOVANÁ VZDUŠNÁ RÝCHLOSŤ 

 

4 KURZ 

 

5 NORMÁLOVÉ ZRÝCHLENIE 

 

6 POZDĹŽNY SKLON (KLOPENIE) 

 

7 PRIEČNY NÁKLON (KLONENIE) 

 

8 RUČNÉ KĽÚČOVANIE PRI RÁDIOVOM VYSIELANÍ, AK NIE JE POSKYTNUTÝ 

INÝ ALTERNATÍVNY PROSTRIEDOK NA SYNCHRONIZÁCIU ZÁZNAMOV FDR A 

CVR 

 

9 VÝKON KAŽDÉHO MOTORA 
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10 POLOHA KLAPIEK NA ODTOKOVEJ HRANE ALEBO NASTAVENÁ POLOHA 

OVLÁDACIEHO PRVKU V KABÍNE 

 

11 POLOHA KLAPIEK NA NÁBEŽNEJ HRANE ALEBO NASTAVENÁ POLOHA 

OVLÁDACIEHO PRVKU V KABÍNE 

 

12 POLOHA OBRACAČA ŤAHU (LEN PRE PRÚDOVÉ LETÚNY) 

 

13 POLOHA POZEMNÉHO SPOJLERA A/ALEBO POLOHA OVLÁDACIEHO PRVKU 

VZDUŠNEJ BRZDY 

 

14 TEPLOTA OKOLITÉHO VZDUCHU ALEBO CELKOVÁ TEPLOTA VZDUCHU 

 

15a STAV PRIPOJENIA AUTOPILOTA 

 

15b MÓDY ČINNOSTI AUTOPILOTA, STAV PRIPOJENIA A MÓDY ČINNOSTI 

SYSTÉMOV AUTOMATU ŤAHU A AFCS 
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Tabuľka B – Dodatočné parametre pre letúny s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou nad 

27 000 kg 

 

Č. PARAMETER 

 

16 POZDĹŽNE ZRÝCHLENIE 

 

17 PRIEČNE ZRÝCHLENIE 

 

18 HLAVNÉ PRVKY RIADENIA - POLOHA RIADIACICH PLÔCH A /ALEBO RIADIACI 

VSTUP PILOTA (KLOPENIE, KLONENIE A ZATÁČANIE) 

 

19 POLOHA TRIMRA POZDĹŽNEHO RIADENIA 

 

20 ÚDAJ O VÝŠKE PODĽA RÁDIOVÝŠKOMERA 

 

21 ODCHÝLKA OD ZOSTUPOVEJ ROVINY 

 

22 ODCHÝLKA OD KURZOVEJ ROVINY 

 

23 PRELET NAD POLOHOVÝM NÁVESTIDLOM 

 

24 HLAVNÉ VAROVANIE 

 

25 ZVOLENÝ KMITOČET NAV 1 A NAV 2 
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26 VZDIALENOSŤ UDÁVANÁ DME 1 A DME 2 

 

27 POLOHA SPÍNAČA ZAŤAŽENIA PODVOZKA 

 

28 VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM NA BLÍZKOSŤ TERÉNU 

 

29 UHOL NÁBEHU 

 

30 HYDRAULIKA, KAŽDÝ SYSTÉM (NÍZKY TLAK) 

 

31 NAVIGAČNÉ ÚDAJE 

 

32 POLOHA PODVOZKU ALEBO POLOHA OVLÁDAČA PODVOZKU 
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Dodatok 1 k OPS 1.725 

 

Zapisovače letových údajov -3 - Zoznam parametrov, ktoré sa zaznamenávajú 

 

Tabuľka A - Letúny s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg 

 

Č. PARAMETER 

 

1 ČAS ALEBO ODPOČET RELATÍVNEHO ČASU 

 

2 TLAKOVÁ NADMORSKÁ VÝŠKA 

 

3 INDIKOVANÁ VZDUŠNÁ RÝCHLOSŤ 

 

4 KURZ 

 

5 NORMÁLOVÉ ZRÝCHLENIE 
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Tabuľka B – Dodatočné parametre pre letúny s maximálnou osvedčenou vzletovou hmotnosťou nad 

27 000 kg 

 

Č. PARAMETER 

 

6 POZDĹŽNY SKLON (KLOPENIE) 

 

7 PRIEČNY NÁKLON (KLONENIE) 

 

8 RUČNÉ KĽÚČOVANIE PRI RÁDIOVOM VYSIELANÍ, AK NIE JE POSKYTNUTÝ INÝ 

ALTERNATÍVNY PROSTRIEDOK NA SYNCHRONIZÁCIU ZÁZNAMOV FDR A CVR 

 

9 VÝKON KAŽDÉHO MOTORA 

 

10 POLOHA KLAPIEK NA ODTOKOVEJ HRANE ALEBO NASTAVENÁ POLOHA 

OVLÁDACIEHO PRVKU V KABÍNE 

 

11 POLOHA KLAPIEK NA NÁBEŽNEJ HRANE ALEBO NASTAVENÁ POLOHA 

OVLÁDACIEHO PRVKU V KABÍNE 

 

12 POLOHA OBRACAČA ŤAHU (LEN PRE PRÚDOVÉ LETÚNY) 

 

13 POLOHA POZEMNÉHO SPOJLERA A/ALEBO POLOHA OVLÁDACIEHO PRVKU 

VZDUŠNEJ BRZDY 

 

14 TEPLOTA OKOLITÉHO VZDUCHU ALEBO CELKOVÁ TEPLOTA VZDUCHU 

 

15a STAV PRIPOJENIA AUTOPILOTA 
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15b MÓDY ČINNOSTI AUTOPILOTA, STAV PRIPOJENIA A MÓDY ČINNOSTI 

SYSTÉMOV AUTOMATU ŤAHU A AFCS 

 

16 POZDĹŽNE ZRÝCHLENIE 

 

17 PRIEČNE ZRÝCHLENIE 

 

18 HLAVNÉ PRVKY RIADENIA - POLOHA RIADIACICH PLÔCH A /ALEBO RIADIACI 

VSTUP PILOTA (KLOPENIE, KLONENIE A ZATÁČANIE) 

 

19 POLOHA TRIMRA POZDĹŽNEHO RIADENIA 

 

20 ÚDAJ O VÝŠKE PODĽA RÁDIOVÝŠKOMERA 

 

21 ODCHÝLKA OD ZOSTUPOVEJ ROVINY 

 

22 ODCHÝLKA OD KURZOVEJ ROVINY 

 

23 PRELET NAD POLOHOVÝM NÁVESTIDLOM 

 

24 HLAVNÉ VAROVANIE 

 

25 ZVOLENÝ KMITOČET NAV 1 A NAV 2 

 

26 VZDIALENOSŤ UDÁVANÁ DME 1 A DME 2 
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27 POLOHA SPÍNAČA ZAŤAŽENIA PODVOZKA 

 

28 VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM NA BLÍZKOSŤ TERÉNU 

 

29 UHOL NÁBEHU 

 

30 HYDRAULIKA, KAŽDÝ SYSTÉM (NÍZKY TLAK) 

 

31 NAVIGAČNÉ ÚDAJE (ZEMEPISNÁ ŠÍRKA, ZEMEPISNÁ DĹŽKA, TRAŤOVÁ 

RÝCHLOSŤ A UHOL ZNOSU) 

 

32 POLOHA PODVOZKU ALEBO POLOHA OVLÁDAČA PODVOZKU 

 

 

Dodatok 1 k OPS 1.770 

Kyslík - Minimálne požiadavky na doplnkovú dodávku kyslíka pre letúny s pretlakovou 

kabínou počas núdzového opustenia a po ňom 

 

Tabuľka 1 

a) b) 

DODÁVKA PRE: TLAKOVÁ NADMORSKÁ VÝŠKA V KABÍNE A JEJ TRVANIE 

1. Všetky osoby 

sediace a konajúce 

službu na 

sedadlách 

pilotného priestoru 

Po celý čas letu, kedy je tlaková nadmorská výška v kabíne väčšia ako 

13 000 ft a po celý čas, kedy je väčšia ako 10 000 ft, ale nie je väčšia 

ako 13 000 ft po prvých 30 minútach v týchto nadmorských výškach, v 

každom prípade najmenej 

i) 30 minút pre letúny osvedčené na lety v nadmorských výškach do 

25 000 ft (Poznámka 2), 

ii) 2 hodiny pre letúny osvedčené na lety v nadmorských výškach nad 

25 000 ft (Poznámka 3). 

2. Predpísaný počet 

palubných 

sprievodcov 

Po celý čas letu, kedy je tlaková nadmorská výška v kabíne väčšia ako 

13 000 ft, ale najmenej 30 minút (Poznámka 2) a po celý čas letu, kedy 

je tlaková nadmorská výška v kabíne väčšia ako 10 000 ft, najviac však 

13 000 ft po prvých 30 minútach v uvedených nadmorských výškach. 
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3. 100% cestujúcich 

(Poznámka 5) 

Po celý čas letu, kedy je tlaková nadmorská výška v kabíne väčšia ako 

15 000 ft, ale najmenej 10 minút (Poznámka 4). 

4. 30% cestujúcich 

(Poznámka 5) 

Po celý čas letu, kedy je tlaková nadmorská výška v kabíne väčšia ako 

14 000 ft, najviac však 15 000 ft. 

5. 10% cestujúcich 

(Poznámka 5) 

Po celý čas letu, kedy je tlaková nadmorská výška v kabíne väčšia ako 

10 000 ft, najviac však 14 000 ft po prvých 30 minútach v týchto 

nadmorských výškach. 
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Poznámka 1: Zásoba musí brať do úvahy tlakovú nadmorskú výšku v kabíne a profil zostupu 

pre dané trate. 

Poznámka 2: Minimálnou požadovanou zásobou je zásoba kyslíka potrebná na zostup z 

maximálnej osvedčenej prevádzkovej nadmorskej výšky letúna konštantnou 

rýchlosťou klesania do 10 000 ft počas 10 minút a potom ďalších 20 minút v 10 

000 ft. 

Poznámka 3: Minimálnou požadovanou zásobou je zásoba kyslíka potrebná na zostup z 

maximálnej osvedčenej prevádzkovej nadmorskej výšky letúna konštantnou 

rýchlosťou klesania do 10 000 ft počas 10 minút a potom ďalších 110 minút v 10 

000 ft. Kyslík požadovaný v OPS 1.780 a) 1) sa môže zahrnúť pri určovaní 

požadovanej zásoby. 

Poznámka 4: Minimálnou požadovanou zásobou je zásoba kyslíka potrebná na zostup z 

maximálnej osvedčenej prevádzkovej nadmorskej výšky letúna konštantnou 

rýchlosťou klesania do 15 000 ft počas 10 minút. 

Poznámka 5: Pojmom cestujúci sa rozumejú v tejto tabuľke cestujúci na palube, vrátane malých 

detí do dvoch rokov. 
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Dodatok 1 k OPS 1.775 

Doplnková dodávka kyslíka pre letúny bez pretlakovej kabíny 

 

Tabuľka 1 

a) b) 

DODÁVKA PRE: TLAKOVÁ NADMORSKÁ VÝŠKA V KABÍNE A JEJ TRVANIE 

1. Všetky osoby 

sediace a konajúce 

službu na sedadlách 

pilotného priestoru 

Po celý čas letu, kedy je tlaková nadmorská výška väčšia ako 10 000 

ft. 

2. Predpísaný počet 

palubných 

sprievodcov 

Po celý čas letu, kedy je tlaková nadmorská výška väčšia ako 13 000 

ft a po celý čas letu, kedy je tlaková nadmorská výška dlhšie ako 30 

minút väčšia ako 10 000 ft, ale najviac 13 000 ft. 

3. 100% cestujúcich 

(pozri poznámka) 

Po celý čas letu, kedy je tlaková nadmorská výška väčšia ako 13 000 

ft. 

4. 10% cestujúcich 

(pozri poznámka) 

Celý čas letu po 30 minútach v tlakovej nadmorskej výške väčšej ako 

10 000 ft, ale najviac 13 000 ft. 

 

Poznámka: Na účely tejto tabuľky znamená pojem „cestujúci“ počet cestujúcich na palube, vrátane 

malých detí do dvoch rokov. 
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ČLÁNOK L 

KOMUNIKAČNÉ A NAVIGAČNÉ VYBAVENIE 

 

OPS 1.845 

Všeobecne 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa let nezačal, pokiaľ nie je komunikačné a navigačné 

vybavenie letúna požadované týmto článkom 

 

1) schválené a inštalované v súlade s použiteľnými predpismi, vrátane noriem minimálnej 

výkonnosti, prevádzkových predpisov a predpisov letovej spôsobilosti, 

 

2) inštalované tak, aby porucha ľubovoľnej jednotky, požadovanej na účely buď 

komunikácie, alebo navigácie, alebo na oba účely, nemala za následok poruchu ďalšej 

jednotky potrebnej na navigačné alebo komunikačné účely, 

 

3) v prevádzkyschopnom stave pre druh prevádzky, vykonávanej s výnimkami uvedenými 

v MEL (pozri OPS 1.030) a 

 

4) usporiadané tak, že ak sa má vybavenie používať jedným členom letovej posádky na 

jeho pracovnom mieste počas letu, musí byť ľahko ovládateľné z jeho pracovného 

miesta. Ak sa požaduje, aby sa časť vybavenia obsluhovala viac ako jedným členom 

letovej posádky musí byť zastavaná tak, aby bola ľahko obsluhovateľná z každého 

pracovného miesta, z ktorého sa požaduje, aby bola obsluhovateľná. 
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b) Normy minimálnej výkonnosti komunikačného a navigačného vybavenia sú normy 

predpísané Európskymi technickými normalizačnými príkazmi (ETSO), ktoré sú uvedené 

v platných špecifikáciách k Európskym technickým normalizačným príkazom (CS-TSO), 

pokiaľ nie sú predpísané odlišné normy výkonnosti v predpisoch letovej spôsobilosti alebo v 

prevádzkových predpisoch. Komunikačné a navigačné vybavenie vyhovujúce projektovým a 

výkonnostným špecifikáciám iným ako ETSO, môžu k dátumu zavedenia OPS zostať v 

prevádzke alebo byť inštalované, ak nie sú v tomto článku predpísané dodatočné požiadavky. 

Komunikačné a navigačné vybavenie, ktoré už bolo schválené, nemusí vyhovovať 

revidovanému ETSO alebo revidovanej špecifikácii inej ako ETSO, pokiaľ požiadavka nie je 

predpísaná so spätnou platnosťou. 

 

OPS 1.850 

Rádiové vybavenie 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, ak nie je vybavený rádiovým zariadením 

predpísaným na daný druh prevádzky. 

 

b) V prípadoch, keď tento článok požaduje dva nezávislé (samostatné a úplné) rádiové systémy, 

musí mať každý z týchto systémov nezávislú inštaláciu antény, s výnimkou použitia iných 

ako drôtových antén na tuhých podperách, alebo iných inštaláciách antén podobnej 

spoľahlivosti, ak je požadovaná len jedna anténa. 

 

c) Rádiové komunikačné vybavenie, u ktorého sa požaduje splnenie požiadavky uvedeného 

odseku a), musí umožňovať aj spojenie na leteckej tiesňovej frekvencii 121,5 MHz. 
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OPS 1.855 

Panel voliča n.f. výstupov 

Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún v podmienkach letu IFR, ak nie je vybavený panelom 

voliča n.f. výstupov prístupným pre každého člena letovej posádky. 

 

OPS 1.860 

Rádiové vybavenie na lety VFR podľa viditeľných orientačných bodov na tratiach 

Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún pri letoch VFR na tratiach, kde sa predpokladá 

orientácia podľa viditeľných orientačných bodov, ak nemá rádiové komunikačné vybavenie 

potrebné na plnenie nasledujúcich požiadaviek pri bežných prevádzkových podmienkach: 

 

a) udržiavať spojenie s príslušnými pozemnými stanicami, 

 

b) udržiavať spojenie s príslušnými stanovišťami riadenia letovej prevádzky z ľubovoľného 

bodu v riadenom vzdušnom priestore, v ktorom sa zamýšľa vykonávať lety a 

 

c) prijímať meteorologické informácie. 
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OPS 1.865 

Komunikačné a navigačné vybavenie na lety IFR alebo VFR po tratiach, kde nie je možná 

orientácia podľa viditeľných orientačných bodov 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať lety IFR alebo VFR na tratiach, kde nie je možná 

orientácia podľa viditeľných orientačných bodov, pokiaľ letún nie je vybavený rádiovým 

komunikačným a navigačným vybavením v súlade s požiadavkami letových prevádzkových 

služieb v oblasti(-ach) prevádzky. 

 

b) Rádiové vybavenie Prevádzkovateľ zabezpečí, aby rádiové vybavenie pozostávalo aspoň z: 

 

1) dvoch nezávislých komunikačných systémov potrebných za obvyklých prevádzkových 

podmienok na spojenie s príslušnou pozemnou stanicou z ktoréhokoľvek bodu na trati, 

vrátane odchýlok od nej a 

 

2) vybavením odpovedača SSR, ktorá sa pre plánovanú trať požaduje. 

 

c) Navigačné zariadenie. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby navigačné zariadenie 

 

1) obsahovalo aspoň 

 

i) jeden systém na príjem VOR, jeden systém ADF, jeden DME s výnimkou, že 

systém ADF nemusí byť nainštalovaný, ak sa v žiadnej fáze letu neplánuje 

použitie systému ADF. 
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ii) jeden ILS alebo MLS, ak je ILS alebo MLS požadovaný na navigáciu na 

priblíženie, 

 

iii) jeden systém na príjem rádiových návestidiel, ak je rádiové návestidlo predpísané 

na navigáciu na priblíženie, 

 

iv) systém priestorovej navigácie, ak sa požaduje pre plánovanú trať priestorovej 

navigácie, 

 

v) ďalší systém DME na každej trati alebo jej časti, kde navigácia spočíva len na 

signáloch DME, 

 

vi) ďalší systém na príjem VOR na každej trati alebo jej časti, kde navigácia spočíva 

len na signáloch VOR, 

 

vii) systém na ADF na každej trati alebo jej časti, kde navigácia spočíva len na 

signáloch NDB alebo 

 

2) vyhovovalo druhu požadovanej navigačnej výkonnosti (RNP) predpísanej v dotknutom 

vzdušnom priestore. 

 

d) Prevádzkovateľ môže prevádzkovať letún, ktorý nemá systém ADF alebo navigačné 

vybavenie predpísané pododsekmi c) 1) vi) a/alebo c) 1) vii) za predpokladu, že letún má 

náhradné vybavenie, schválené pre danú trať leteckým úradom. Spoľahlivosť a presnosť 

náhradného vybavenia musí umožniť bezpečnú navigáciu na plánovanej trati. 
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e) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby komunikačné vybavenie VHF, prijímače kurzového majáku 

ILS a VOR, ktoré sú inštalované na letúnoch prevádzkovaných podľa IFR pravidiel, boli 

schválené ako vyhovujúce výkonnostným normám FM odolnosti proti rušeniu. 

 

OPS 1.866 

Vybavenie odpovedačom 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, ktorý nie je vybavený 

 

1) odpovedačom sekundárneho radaru, ktorý hlási tlakovú nadmorskú výšku a 

 

2) akoukoľvek ďalšou schopnosťou odpovedača SSR, ktorá sa pre plánovanú trať 

požaduje. 

 

OPS 1.870 

Dodatočné navigačné vybavenie na lety v priestoroch s predpísanou minimálnou navigačnou 

výkonnosťou (MNPS) 

 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún v priestore s predpísanou minimálnou navigačnou 

výkonnosťou, ak nemá vybavenie vyhovujúce špecifikáciám minimálnej navigačnej 

výkonnosti, predpísanej v dokumente ICAO Doc 7030 formou oblastných doplnkových 

postupov. 

 

b) Navigačné vybavenie požadované týmto odsekom musí byť viditeľné a použiteľné obidvomi 

pilotmi, sediacimi na svojich pracovných miestach. 

 

c) Na neobmedzenú prevádzku vo vzdušnom priestore s predpísanou minimálnou navigačnou 

výkonnosťou musí byť letún vybavený dvomi nezávislými systémami diaľkovej navigácie 

(LRNS). 
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d) Na prevádzku na publikovaných osobitných tratiach v priestore s predpísanou minimálnou 

navigačnou výkonnosťou musí byť letún vybavený jedným systémom diaľkovej navigácie, 

pokiaľ nie je stanovené inak. 

 

OPS 1.872 

Vybavenie na prevádzku vo vymedzenom vzdušnom priestore so zníženými minimami vertikálnych 

rozstupov (RVSM) 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby letúny prevádzkované vo vzdušnom priestore RVSM boli 

vybavené: 

 

1) dvomi nezávislými systémami na meranie nadmorskej výšky, 

 

2) systémom signalizácie zadanej nadmorskej výšky 

 

3) systémom automatickej kontroly nadmorskej výšky a 

 

4) odpovedačom SSR so systémom vysielania nadmorskej výšky, ktorý možno prepojiť so 

systémom merania nadmorskej výšky použitým na jej udržiavanie. 
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ČLÁNOK M 

ÚDRŽBA LETÚNA 

 

OPS 1.875 

Všeobecne 

a) Prevádzkovateľ nesmie prevádzkovať letún, ak jeho údržba nebola vykonaná a letún nebol 

uvoľnený do prevádzky organizáciou príslušne schválenou/ uznanou na údržbu podľa časti 

145, okrem predletových prehliadok, ktoré nemusia byť nevyhnutne vykonávané organizáciou 

schválenou  

 

podľa časti 145. 

 

b) Požiadavkami na údržbu letúna, ktoré musia byť splnené, aby sa vyhovelo požiadavkám 

osvedčenia leteckého prevádzkovateľa podľa OPS 1.180 sú požiadavky ustanovené podľa 

časti M.. 
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ČLÁNOK N 

LETOVÁ POSÁDKA 

 

OPS 1.940 

Zloženie letovej posádky 

(Pozri dodatky 1 a 2 k OPS 1.940) 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1) bolo zloženie letovej posádky a počet jej členov na určených pracovných miestach v 

súlade s požiadavkami letovej príručky letúna (AFM) a aby počet členov nebol menší 

ako minimum predpísané letovou príručkou letúna, 

 

2) bola letová posádka doplnená ďalšími členmi letovej posádky, ak to vyžaduje druh 

prevádzky a aby počet členov nebol menší ako počet predpísaný prevádzkovou 

príručkou, 

 

3) všetci členovia letovej posádky mali príslušný a platný preukaz spôsobilosti prijateľný 

pre letecký úrad a aby mali vhodnú kvalifikáciu a spôsobilosť na výkon povinností, 

ktoré sú im pridelené, 

 

4) boli stanovené postupy prijateľné pre letecký úrad zabraňujúce zložiť letovú posádku z 

neskúsených členov letovej posádky, 
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5) jeden z pilotov v letovej posádke, kvalifikovaný ako veliaci pilot v súlade 

s požiadavkami upravujúcimi licencie členov posádky, bol určený do funkcie veliteľa 

lietadla, ktorý smie poveriť vykonávaním letu iného vhodne kvalifikovaného pilota a 

 

6) bol v letovej posádke člen s preukazom spôsobilosti palubného technika alebo s 

vhodnou kvalifikáciou a prijateľný pre letecký úrad, ak AFM vyžaduje vyčleneného 

člena letovej posádky na obsluhu ovládacieho panelu palubných systémov, 

 

7) Ak sú prácou palubného sprievodcu poverené osoby, ktoré sú samostatne zárobkovo 

činné a/alebo pracujú ako nezávislí podnikatelia alebo na čiastočný úväzok, musia byť 

dodržané požiadavky článku N. V tomto smere je potrebné venovať osobitnú pozornosť 

celkovému počtu typov letúnov alebo ich variantov, na ktorých môže člen letovej 

posádky lietať v rámci zabezpečovania obchodnej leteckej dopravy. Tento počet nesmie 

presiahnuť požiadavky uvedené v predpise OPS 1.980 a OPS 1.981 vrátane 

poskytovania služieb palubného sprievodcu iným operátorom. Členovia posádky, ktorí 

vykonávajú pre prevádzkovateľa funkciu veliteľa lietadla, sú povinní absolvovať 

počiatočný výcvik prevádzkovateľa v optimalizácii činnosti posádky (CRM) pred 

začiatkom traťových letov bez dozoru, ak člen posádky už predtým neabsolvoval 

počiatočný kurz CRM prevádzkovateľa. 

 

b) Minimálna letová posádka pre lety IFR alebo lety v noci. Prevádzkovateľ zabezpečí pre lety 

IFR alebo lety v noci, aby 

 

1) minimálnu letovú posádku turbovrtuľových letúnov s maximálnou schválenou 

konfiguráciou viac ako 9 sedadiel pre cestujúcich a všetkých prúdových letúnov tvorili 

aspoň dvaja piloti alebo 
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2) letúny iné ako letúny uvedené v pododseku b) 1) riadil jeden pilot za predpokladu 

splnenia požiadaviek dodatku 2 k OPS 1.940. Ak nie sú splnené požiadavky dodatku 2, 

minimálnu letovú posádku tvoria dvaja piloti. 

 

JAR-OPS 1.943 

Počiatočný výcvik prevádzkovateľa v optimalizácii činnosti posádky (CRM) 

 

a) Ak člen letovej posádky ešte neabsolvoval počiatočný výcvik CRM prevádzkovateľa (buď 

noví zamestnanci alebo súčasný personál), prevádzkovateľ zabezpečí, aby člen letovej 

posádky absolvoval počiatočný výcvikový kurz optimalizácie činnosti posádky (CRM). Noví 

zamestnanci sú povinní absolvovať počiatočný výcvik CRM prevádzkovateľa do jedného 

roka od začiatku ich zamestnania u prevádzkovateľa. 

 

b) Ak člen letovej posádky ešte nebol školený v oblasti ľudských faktorov, teoretický kurz 

založený na programe ľudskej výkonnosti a ľudských obmedzeniach potrebný na získanie 

preukazu spôsobilosti dopravného pilota (ATPL) (pozri príslušné požiadavky na vydanie 

preukazu spôsobilosti letovej posádky), absolvuje pred počiatočným CRM výcvikom 

prevádzkovateľa, alebo sa takýto kurz kombinuje s počiatočným CRM výcvikom 

prevádzkovateľa. 

 

c) Počiatočný CRM výcvik sa vykonáva najmenej jedným CRM školiteľom prijateľným pre 

letecký úrad, ktorému môžu v konkrétnych oblastiach pomáhať špecialisti. 

 

d) Počiatočný CRM výcvik sa vykonáva podľa podrobnej osnovy kurzu, ktorá je zahrnutá v 

prevádzkovej príručke. 
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OPS 1.945 

Preškoľovací výcvik a preskúšavanie 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.945) 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1) člen letovej posádky absolvoval kurz typovej kvalifikácie vyhovujúci požiadavkám 

použiteľným na vydanie preukazov spôsobilosti letovej posádky, ak prechádza z 

jedného typu letúna na iný typ alebo triedu vyžadujúcu novú kvalifikáciu pre typ alebo 

triedu, 

 

2) člen letovej posádky absolvoval pred začatím traťových letov bez dozoru preškoľovací 

kurz prevádzkovateľa, 

 

i) ak prechádza na letún vyžadujúci novú kvalifikáciu pre typ alebo triedu alebo 

 

ii) pri zmene prevádzkovateľa, 

 

3) preškoľovací výcvik vykonával vhodne kvalifikovaný personál v súlade s podrobnou 

osnovou kurzu, zahrnutou v prevádzkovej príručke. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby 

personál, ktorý integruje prvky CRM do preškoľovacieho výcviku, bol vhodne 

kvalifikovaný, 
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4) rozsah výcviku požadovaný preškoľovacím kurzom prevádzkovateľa bol stanovený s 

prihliadnutím na predchádzajúci výcvik člena letovej posádky, zapísaný v jeho 

záznamoch o výcviku predpísanom v OPS 1.985, 

 

5) minimálne normy na kvalifikáciu a prax požadovanú od členov letovej posádky pred 

zaradením do preškoľovacieho výcviku boli presne vymedzené v prevádzkovej 

príručke, 

 

6) každý člen letovej posádky prešiel preskúšaním požadovaným OPS 1.965 b) a 

výcvikom a preskúšaniami požadovanými OPS 1.965 d) pred začatím traťových letov 

pod dozorom, 

 

7) po dokončení traťových letov pod dozorom sa vykonalo preskúšanie požadované OPS 

1.965 c), 

 

8) člen letovej posádky nevykonával letové povinnosti na inom type alebo inej triede 

ihneď po začatí preškoľovacieho kurzu prevádzkovateľa, ak tento výcvik ešte nemá 

absolvovaný alebo ukončený a 

 

9) prvky CRM výcviku boli integrované do preškoľovacieho kurzu. 

 

b) V prípade zmeny typu alebo triedy letúna preskúšanie požadované v OPS 1.965 b) možno 

spojiť s praktickou skúškou na získanie typovej kvalifikácie alebo kvalifikácie na triedu, 

podľa požiadaviek použiteľných na vydanie preukazu spôsobilosti letovej posádky. 
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c) Preškoľovací výcvik prevádzkovateľa a kurz na získanie typovej kvalifikácie alebo 

kvalifikácie na triedu požadovaný na vydanie preukazu spôsobilosti letovej posádky možno 

spojiť. 

 

OPS 1.950 

Rozdielový a zoznamovací výcvik 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby člen letovej posádky absolvoval 

 

1) rozdielový výcvik, ktorý vyžaduje dodatočné znalosti a výcvik na vhodnom 

výcvikovom zariadení pre letún, 

 

i) ak prevádzkuje iný variant letúna rovnakého alebo iného typu rovnakej triedy, akú 

bežne prevádzkuje alebo 

 

ii) ak sa mení vybavenie a/alebo postupy na bežne prevádzkovaných typoch alebo 

ich variantoch, 

 

2) zoznamovací výcvik, ktorý vyžaduje získanie dodatočných znalostí: 

 

i) ak prevádzkuje iný letún rovnakého typu alebo variantu alebo 

 

ii) ak sa mení vybavenie a/alebo postupy na bežne prevádzkovaných typoch alebo 

ich variantoch. 
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b) Prevádzkovateľ v prevádzkovej príručke presne vymedzí, kedy sa požaduje rozdielový alebo 

zoznamovací výcvik. 

 

OPS 1.955 

Menovanie do funkcie veliteľa lietadla 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby na zvýšenie kvalifikácie z druhého pilota na veliteľa lietadla a 

pre osoby prijímané na funkciu veliteľa lietadla 

 

1) bola v prevádzkovej príručke presne vymedzená minimálna úroveň praxe prijateľná pre 

letecký úrad a 

2) pilot absolvoval primeraný kurz veliteľa lietadla v prípade letov vo viacčlennej posádke. 

 

b) Kurz veliteľa lietadla, požadovaný uvedeným pododsekom a) 2), musí byť presne vymedzený 

v prevádzkovej príručke a musí zahŕňať aspoň: 

 

1) výcvik na STD (zahŕňajúci letový výcvik zameraný na let na trati - LOFT) a/alebo 

letový výcvik, 

 

2) preskúšanie z odbornej spôsobilosti vo funkcii veliteľa lietadla prevádzkovateľom, 

 

3) zodpovednosti veliteľa lietadla, 

 

4) traťový výcvik ako veliteľ lietadla pod dozorom. Požaduje sa aspoň desať traťových 

úsekov pre pilotov, ktorí už sú držiteľmi kvalifikácie na typ letúna, 
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5) absolvovanie traťového preskúšania veliteľa lietadla predpísaného v OPS 1.965 c) a 

traťovej a letiskovej kvalifikácie predpísanej v OPS 1.975 a 

 

6) prvky optimalizácie činnosti posádky. 

 

OPS 1.960 

Velitelia lietadla s preukazom spôsobilosti obchodného pilota 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1) držiteľ preukazu spôsobilosti obchodného pilota (CPL) nezastával funkciu veliteľa 

lietadla letúna osvedčeného v letovej príručke letúna na lety s jedným pilotom, ak 

 

i) pre lety VFR s cestujúcimi vo vzdialenosti od letiska odletu väčšej ako 50 nm 

nemá nalietané s letúnmi spolu aspoň 500 hodín celkového času letu alebo nemá 

platnú prístrojovú kvalifikáciu alebo 
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ii) pre lety IFR s viacmotorovými letúnmi nemá nalietané spolu aspoň 700 hodín 

celkového času letu s letúnmi, vrátane 400 hodín vo funkcii veliaceho pilota (v 

súlade s požiadavkami upravujúcimi vydávanie preukazov členov letovej 

posádky), z ktorých je aspoň 100 hodín IFR, vrátane 40 hodín na viacmotorových 

letúnoch. 400 hodín vo funkcii veliaceho pilota možno nahradiť hodinami letu vo 

funkcii druhého pilota tak, že dve hodiny vo funkcii druhého pilota sú rovnocenné 

jednej hodine vo funkcii veliaceho pilota, ak tieto hodiny boli nalietané v rámci 

zavedeného systému viacpilotnej posádky predpísaného v prevádzkovej príručke, 

 

2) boli navyše splnené okrem uvedeného pododseku a) 1) ii) požiadavky predpísané 

dodatkom 2 k OPS 1.940, ak ide o jednopilotný let IFR a 

 

3) bol navyše, okrem splnenia uvedeného odseku a) 1), ukončený kurz na veliteľa lietadla 

predpísaný v OPS 1.955 a) 2) pri letoch vo viacpilotnej posádke a to skôr ako tento pilot 

pôsobí vo funkcii veliteľa lietadla. 
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OPS 1.965 

Udržiavací výcvik a preskúšavanie 

(Pozri dodatky 1 a 2 k OPS 1.965) 

 

a) Všeobecne. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1) každý člen letovej posádky absolvoval udržiavací výcvik a preskúšavanie a aby sa celý 

takýto výcvik a preskúšavanie týkalo typu alebo variantu letúna, na prevádzku ktorého 

je člen letovej posádky oprávnený, 

 

2) program udržiavacieho výcviku a preskúšavania bol stanovený v prevádzkovej príručke 

a bol schválený leteckým úradom, 

 

3) udržiavací výcvik bol vykonávaný týmto personálom: 

 

i) pozemný a opakovací výcvik vhodne kvalifikovaným personálom, 

 

ii) výcvik na letúne/STD inštruktorom s typovou kvalifikáciou (TRI), inštruktorom s 

kvalifikáciou na triedu (CRI) alebo v prípade výcviku na /STD inštruktorom na 

letovom simulátore (SFI) v prípade, že TRI, CRI alebo SFI vyhovuje 

požiadavkám prevádzkovateľa na prax a znalosti, postačujúce na školenie tém 

obsiahnutých v odsekoch a) 1) i) A) a B) dodatku 1 k OPS 1.965, 

 

iii) výcvik používania núdzového a bezpečnostného vybavenia vhodne 

kvalifikovaným personálom a 
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iv) Optimalizácia činnosti posádky (CRM) 

 

A) integrovanie prvkov CRM do všetkých častí udržiavacieho výcviku - 

všetkým personálom vykonávajúcim udržiavací výcvik. Prevádzkovateľ 

zabezpečí, aby všetok personál vykonávajúci udržiavací výcvik bol vhodne 

kvalifikovaný na integrovanie prvkov CRM do tohto výcviku. 

 

B) Modulový CRM výcvik - najmenej jedným CRM školiteľom prijateľným 

pre letecký úrad, ktorému smú v konkrétnych oblastiach pomáhať 

špecialisti. 

4) Preskúšanie po udržiavacom výcviku vykonával nasledujúci personál: 

 

i) preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom examinátorom s typovou 

kvalifikáciou (TRE), examinátorom s kvalifikáciou na triedu (CRE), alebo, ak je 

preskúšanie vykonávané na STD, examinátorom TRE, CRE alebo examinátorom 

na letovom simulátore (SFE), školenom v obsahu CRM a posúdení CRM 

zručnosti, 

 

ii) traťové preskúšanie vhodne kvalifikovanými veliteľmi lietadla menovanými 

prevádzkovateľom a prijateľnými pre letecký úrad, 

 

iii) preskúšanie používania núdzového a bezpečnostného vybavenia vhodne 

kvalifikovaným personálom. 
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b) Preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom 

 

1) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

i) každý člen letovej posádky absolvoval preskúšanie odbornej spôsobilosti 

prevádzkovateľom na preukázanie svojich schopností vykonávať normálne, 

mimoriadne a núdzové postupy, a 

 

ii) sa preskúšanie vykonávalo bez vonkajšej vizuálnej orientácie, ak bude od člena 

letovej posádky požadované vykonávanie letov IFR, 

 

iii) každý člen letovej posádky absolvoval preskúšanie odbornej spôsobilosti 

prevádzkovateľom ako člen obvyklej letovej posádky. 

 

2) Platnosť preskúšania odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom je 6 kalendárnych 

mesiacov okrem zostatku do konca mesiaca vydania. Ak je potvrdenie o preskúšaní 

vydané v čase posledných troch mesiacov platnosti predchádzajúceho preskúšania 

odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom, platnosť sa predĺži odo dňa vydania do konca 

6 kalendárnych mesiacov počnúc dňom uplynutia platnosti predchádzajúceho 

preskúšania odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom. 

 

c) Traťové preskúšanie. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa každý člen letovej posádky podrobil 

traťovému preskúšaniu v letúne na preukázanie svojich schopností vykonávať obvyklé 

traťové lety opísané v prevádzkovej príručke. Čas platnosti traťového preskúšania je 12 

kalendárnych mesiacov a zostatok do konca mesiaca po preskúšaní. Ak je potvrdenie o 

preskúšaní vydané v čase posledných troch mesiacov platnosti predchádzajúceho preskúšania, 

platnosť sa predĺži odo dňa vydania do konca 12 kalendárnych mesiacov počnúc dňom 

uplynutia platnosti predchádzajúceho traťového preskúšania. 
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d) Výcvik a preskúšavanie používania núdzového a bezpečnostného vybavenia. Prevádzkovateľ 

zabezpečí, aby sa každý člen letovej posádky podrobil výcviku a preskúšavaniu znalostí 

umiestnenia a používania núdzového vybavenia na palube. Platnosť preskúšania zo znalostí 

núdzového a bezpečnostného vybavenia je 12 kalendárnych mesiacov okrem zvyšnej časti 

mesiaca po preskúšaní. Ak je potvrdenie o preskúšaní vydané v čase posledných troch 

mesiacov platnosti predchádzajúceho preskúšania používania núdzového a bezpečnostného 

vybavenia, platí odo dňa vydania do konca 12 kalendárnych mesiacov počnúc dňom uplynutia 

platnosti predchádzajúceho preskúšania zo znalosti núdzového a bezpečnostného vybavenia. 

 

e) CRM. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1) prvky CRM boli integrované do všetkých vhodných častí udržiavacieho výcviku a aby 

 

2) každý člen letovej posádky absolvoval konkrétny modulový CRM výcvik. Všetky 

hlavné témy CRM výcviku sa musia absolvovať v období, ktoré neprekročí 3 roky, 

 

f) Pozemný a opakovací výcvik. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý člen letovej posádky 

absolvoval pozemný výcvik a opakovací výcvik aspoň každých 12 mesiacov. Ak sa výcvik 

vykonáva v rozmedzí 3 kalendárnych mesiacov pred uplynutím obdobia 12 kalendárnych 

mesiacov, musí byť ďalší pozemný a opakovací výcvik dokončený v rozmedzí 12 

kalendárnych mesiacov od pôvodného dátumu uplynutia platnosti predchádzajúceho 

pozemného a opakovacieho výcviku. 
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g) Výcvik na letúne/STD. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý člen letovej posádky absolvoval 

výcvik na letúne /STD aspoň každých 12 mesiacov. Ak sa výcvik vykonáva v rozmedzí 3 

kalendárnych mesiacov pred uplynutím obdobia 12 kalendárnych mesiacov, musí byť ďalší 

výcvik na letúne/STD dokončený v rozmedzí 12 kalendárnych mesiacov od pôvodného 

dátumu uplynutia platnosti predchádzajúceho výcviku na letúne/STD. 

 

OPS 1.968 

Spôsobilosť pilota riadiť z jedného i druhého pilotného sedadla 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.968) 
 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1) pilot, ktorý môže byť určený na výkon svojej funkcie z jedného alebo druhého sedadla 

pilota, absolvoval príslušný výcvik a preskúšavanie a 

 

2) program výcviku a preskúšavania bol presne vymedzený v prevádzkovej príručke a aby 

bol prijateľný pre letecký úrad. 
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OPS 1.970 

Rozlietanosť 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1) pilot nebol pridelený na prevádzku letúna ako člen minimálnej osvedčenej posádky, 

buď ako pilot riadiaci letún alebo neriadiaci letún, pokiaľ nevykonal aspoň tri vzlety 

a tri pristátia v posledných 90 dňoch ako pilot riadiaci letún rovnakého typu/triedy alebo 

v letovom simulátore. 

 

2) pilot bez platnej prístrojovej kvalifikácie nebol pridelený na prevádzku letúna v noci 

ako veliteľ, pokiaľ nevykonal aspoň jedno pristátie v noci v posledných 90 dňoch ako 

pilot riadiaci letún rovnakého typu/triedy alebo v letovom simulátore. 

 

b) Lehota 90 dní predpísaná uvedenými pododsekmi a) 1) a 2) sa môže predĺžiť na najviac 120 

dní pri traťových letoch pod dozorom inštruktora alebo examinátora s typovou kvalifikáciou. 

Pre obdobie prekračujúce 120 dní je požiadavka rozlietanosti splnená výcvikovým letom 

alebo použitím letového simulátora alebo typu letúna, aký sa má použiť. 
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OPS 1.975 

Traťová a letisková kvalifikácia 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pilot pred ustanovením do funkcie veliteľa lietadla alebo 

pilota, ktorého môže veliteľ lietadla poveriť vykonávaním letu, získal dostatočné znalosti 

trate, ktorú má letieť a letísk (vrátane náhradných), zariadení a postupov, ktoré sa majú 

použiť. 

 

b) Čas platnosti traťovej a letiskovej kvalifikácie je 12 kalendárnych mesiacov a zostatok do 

konca 

 

1) mesiaca, v ktorom bola kvalifikácia získaná, alebo 

 

2) mesiaca posledného vykonaného letu na danej trati alebo na dané letisko. 

 

c) Traťová a letisková kvalifikácia sa obnovia letom na danej trati alebo na dané letisko v čase 

jej platnosti, predpísanej uvedeným pododsekom b). 

 

d) Ak je traťová a letisková kvalifikácia obnovená v rozmedzí posledných 3 kalendárnych 

mesiacov jej platnosti, platí odo dňa obnovenia platnosti do konca 12 mesiacov, počínajúc 

dátumom uplynutia predchádzajúcej lehoty jej platnosti. 
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OPS 1.978 

Program zvyšovania kvalifikácie 

 

a) Čas platnosti uvedený v OPS 1.965 a 1.970 možno predĺžiť tam, kde letecký úrad schválil 

program zvyšovania kvalifikácie stanovený prevádzkovateľom. 

 

b) Program zvyšovania kvalifikácie musí obsahovať výcvik a preskúšavanie, ktoré zabezpečí 

získanie a udržanie odbornej spôsobilosti, ktorá nebude menšia ako predpisujú ustanovenia 

OPS 1.945, 1.965 a 1.970. 

 

OPS 1.980 

Služba na viac ako jednom type alebo variante 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.980) 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby člen letovej posádky nelietal na viac ako jednom type alebo 

variante letúna, ak nie je člen letovej posádky na to dostatočne spôsobilý. 

 

b) Pri uvažovanej prevádzke s viac ako jedným typom alebo variantom je prevádzkovateľ 

povinný zabezpečiť, aby rozdiely a/alebo podobnosti daných letúnov vyhovovali na takúto 

prevádzku, pri zohľadnení 

 

1) úrovne technológie, 

 

2) prevádzkových postupov a 
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3) charakteristík handlingu. 

 

c) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby člen letovej posádky, ktorý lieta na viacerých typoch alebo 

variantoch, vyhovel všetkým požiadavkám predpísaným v článku N pre každý typ alebo 

variant, pokiaľ letecký úrad neschválil kredity týkajúce sa výcviku, preskúšavania a 

požiadaviek na rozlietanosť. 

 

d) Prevádzkovateľ v prevádzkovej príručke stanoví príslušné postupy a/alebo prevádzkové 

obmedzenia, schválené leteckým úradom na akúkoľvek prevádzku na viac ako jednom type 

alebo variante, zahŕňajúce 

 

1) minimálnu úroveň letovej praxe člena letovej posádky, 

 

2) minimálnu úroveň praxe na jednom type alebo variante pred začatím výcviku alebo 

lietania s iným typom alebo variantom, 

 

3) postup, ktorým letová posádka s kvalifikáciou na jeden typ alebo variant sa vycvičí a 

získa kvalifikáciu na iný typ alebo variant a 

 

4) všetky použiteľné požiadavky na rozlietanosť pre každý typ alebo variant. 
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OPS 1.981 

Lietanie na vrtuľníkoch a letúnoch 

 

a) Ak lieta člen letovej posádky na vrtuľníkoch aj na letúnoch, 

 

1) prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa lietanie na vrtuľníku a letúne obmedzovalo vždy na 

jeden typ a 

 

2) prevádzkovateľ v prevádzkovej príručke stanoví vhodné postupy a/alebo prevádzkové 

obmedzenia schválené leteckým úradom. 

 

OPS 1.985 

Záznamy o výcviku 

 

a) Prevádzkovateľ: 

 

1) vedie záznamy o celom výcviku, preskúšavaní a získavaní kvalifikácie predpísanej v 

OPS 1.945, 1.955, 1.965, 1.968 a 1.975, ktorým člen letovej posádky prešiel a 

 

2) na vyžiadanie člena letovej posádky poskytne záznamy o všetkých preškoľovacích 

kurzoch, udržiavacom výcviku a preskúšavaní, ktoré absolvoval. 
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Dodatok 1 k OPS 1.940 

Striedanie členov letovej posádky počas letu 

 

a) Člen letovej posádky môže byť počas letu vystriedaný v plnení jeho povinností pri riadení 

lietadla iným príslušne kvalifikovaným členom letovej posádky. 

 

b) Striedanie veliteľa lietadla 

 

1) Veliteľ lietadla môže poveriť vykonaním letu 

 

i) iného veliteľa lietadla s príslušnou kvalifikáciou alebo 

 

ii) výhradne na lety nad FL 200 pilota s kvalifikáciou podrobne uvedenou v 

nasledujúcom pododseku c). 

 

c) Minimálne požiadavky na pilota striedajúceho veliteľa lietadla: 

 

1) platný preukaz spôsobilosti dopravného pilota, 

 

2) preškolenie a preskúšavanie (zahŕňajúce výcvik na získanie typovej kvalifikácie) 

predpísané v OPS 1.945, 

 

3) celý udržiavací výcvik a preskúšavanie predpísané v OPS 1.965 a OPS 1.968 a 

 

4) traťová kvalifikácia predpísaná v OPS 1.975. 
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d) Striedanie druhého pilota 

 

1) Druhého pilota môže striedať 

 

i) iný vhodne kvalifikovaný pilot alebo 

 

ii) druhý pilot s kvalifikáciou pre cestovný let podrobne opísanou v nasledujúcom 

pododseku e). 

 

e) Minimálne požiadavky na druhého pilota s kvalifikáciou pre cestovný let sú: 

 

1) platný preukaz spôsobilosti obchodného pilota s prístrojovou kvalifikáciou, 

 

2) preškolenie a preskúšavanie, zahŕňajúce výcvik na získanie typovej kvalifikácie, 

predpísanej v OPS 1.945, okrem požadovaného výcviku vzletov a pristátia, 

 

3) celý udržiavací výcvik a preskúšavanie predpísané v OPS 1.965, okrem požadovaného 

výcviku vzletov a pristátia, a 

 

4) plnenie povinností druhého pilota len pri cestovnom lete, ale nie pod FL 200 a 

 

5) rozlietanosť predpísaná v OPS 1.970 sa nepožaduje. Pilot sa však podrobí výcviku 

rozlietanosti na letovom simulátore a opakovaciemu výcviku spôsobilosti lietania v 

intervaloch neprekračujúcich 90 dní. Tento opakovací výcvik možno spojiť s výcvikom 

predpísaným v OPS 1.965. 
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f) Striedanie palubného technika. Palubný technik môže byť počas letu striedaný členom letovej 

posádky, ktorý má platný preukaz spôsobilosti palubného technika alebo členom letovej 

posádky s kvalifikáciou prijateľnou pre letecký úrad. 

 

Dodatok 2 k OPS 1.940 

Jednopilotné lety IFR alebo lety v noci 

 

a) Letúny uvádzané v OPS 1.940 b) 2) môžu byť prevádzkované s jedným pilotom pri letoch 

IFR alebo letoch v noci, ak sú splnené tieto podmienky: 

 

1) Prevádzkovateľ zahrnie do prevádzkovej príručky program preškoľovacieho a 

udržiavacieho výcviku pilota, obsahujúceho dodatočné požiadavky pre prevádzku s 

jedným pilotom. 

 

2) Palubné postupy musia predovšetkým zahŕňať 

 

i) ovládanie motora a jeho obsluhu v núdzových prípadoch, 

 

ii) používanie kontrolného zoznamu normálnych, mimoriadnych a núdzových 

úkonov, 

 

iii) komunikáciu s ATC, 

 

iv) postupy na odlet a priblíženie, 
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v) ovládanie autopilota a a 

 

vi) používanie zjednodušenej dokumentácie počas letu. 

 

3) Preskúšanie po udržiavacom výcviku požadované OPS 1.965 má byť vykonané pri 

jednopilotnej prevádzke na danom type alebo triede lietadla v prostredí typickom pre 

túto prevádzku. 

 

4) Pilot má mať na konkrétnom type alebo triede letúna nalietaných najmenej 50 hodín 

letu IFR, z ktorých 10 hodín je vo funkcii veliteľa lietadla.  

 

5) Minimálna požadovaná rozlietanosť pilota pri jednopilotných letov IFR alebo letoch v 

noci má byť 5 letov IFR, vrátane 3 priblížení podľa prístrojov, vykonaných v priebehu 

predchádzajúcich 90 dní pri jednopilotnej prevádzke na danom type alebo triede letúna. 

Túto požiadavku možno nahradiť preskúšaním z priblíženia podľa prístrojov v 

podmienkach IFR na danom type alebo triede letúna. 

 

Dodatok 1 k OPS 1.945 

Preškoľovací kurz prevádzkovateľa 

 

a) Preškoľovací kurz prevádzkovateľa má zahŕňať 

 

1) pozemný výcvik a preskúšavanie zahŕňajúce palubné systémy, normálne, mimoriadne a 

núdzové postupy, 
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2) výcvik a preskúšavanie používania núdzového a bezpečnostného vybavenia, ktoré musí 

byť skončené pred začatím letového výcviku, 

 

3) výcvik a preskúšavanie na letúne /STD a 

 

4) traťové lety pod dozorom a traťové preskúšanie. 

 

b) Preškoľovací kurz sa má vykonať v poradí uvedenom v predchádzajúcom pododseku a). 

 

(c) Po vykonaní preškoľovacieho kurzu nulového letového času pilot: 

 

1) začne vykonávať traťové lety pod dozorom do 15 dní a 

 

2) vykoná svoje prvé štyri vzlety a pristátia v letúne pod dozorom inštruktora TRI A) 

sediaceho na sedadle pilota. 

 

d) Prvky optimalizácie činnosti posádky sa majú integrovať do preškoľovacieho kurzu a ich 

školenie sa má vykonávať vhodne kvalifikovaným personálom. 

 

e) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa člen letovej posádky, ktorý predtým neabsolvoval 

preškoľovací kurz prevádzkovateľa, okrem výcviku uvedeného v pododseku a), podrobil 

všeobecnému výcviku prvej pomoci a v prípade potreby i výcviku postupov núdzového 

pristátia na vodu s použitím zariadení vo vode. 
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Dodatok 1 k OPS 1.965 

Udržiavací výcvik a preskúšavanie - Piloti 

 

a) Udržiavací výcvik - Udržiavací výcvik zahŕňa: 

 

1) Pozemný a opakovací výcvik 

 

i) Program pozemného a opakovacieho výcviku má obsahovať 

 

A) systémy letúna, 

 

B) prevádzkové postupy a požiadavky, vrátane odnámrazovania/ochrany proti 

námraze na zemi a straty pracovnej schopnosti pilota a 

 

C) prehľad leteckých nehôd/incidentov a udalostí, 

 

ii) znalosti z pozemného a opakovacieho výcviku majú byť overené testom alebo 

iným vhodným spôsobom. 

2) Výcvik na letúne/STD. 

 

i) Program výcviku na letúne/STD má byť stanovený tak, aby do neho v období 

predchádzajúcich troch rokov boli zahrnuté všetky hlavné poruchy systémov 

letúna a s nimi spojené postupy. 
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ii) Ak sa s letúnom vykonávajú manévre s vypnutým motorom, simuluje sa porucha 

motora. 

 

iii) Výcvik na letúne/STD môže byť spojený s preskúšaním odbornej spôsobilosti 

prevádzkovateľom. 

3) Výcvik používania núdzového a bezpečnostného vybavenia. 

 

i) Program výcviku používania núdzového a bezpečnostného vybavenia môže byť 

spojený s preskúšavaním používania núdzového a bezpečnostného vybavenia a 

má sa vykonať v letúne alebo vo vhodnom výcvikovom zariadení. 

 

ii) Program výcviku používania núdzového a bezpečnostného vybavenia musí každý 

rok zahŕňať 

 

A) skutočné obliekanie záchranných viest, ak sú vo vybavení, 

 

B) skutočné nasadzovanie ochranných dýchacích prístrojov, ak sú vo vybavení, 

 

C) skutočnú manipuláciu s hasiacimi prístrojmi, 

 

D) inštruktáž o umiestnení a používaní všetkého núdzového a bezpečnostného 

vybavenia, ktoré je na palube letúna, 

 

E) inštruktáž o umiestnení a používaní všetkých druhov núdzových východov a 

 

F) bezpečnostné postupy. 
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iii) Program výcviku musí každé tri roky zahŕňať 

 

A) skutočnú manipuláciu so všetkými druhmi núdzových východov, 

 

B) predvedenie spôsobu manipulácie so sklzom, ak je vo vybavení, 

 

C) skutočné hasenie požiaru alebo simulovaného požiaru použitím vybavenia 

typického pre daný letún s tým, že je možné použiť iný spôsob, prijateľný 

pre letecký úrad, ako hasiace prístroje plnené halónom, 

 

D) účinky dymu v uzatvorenom priestore a skutočné použitie príslušného 

vybavenia v simulovanom prostredí naplnenom dymom, 

 

E) manipuláciu, skutočnú alebo simulovanú s pyrotechnickými prostriedkami, 

ak sú vo vybavení a 

 

F) predvedenie použitia záchranných člnov, ak sú vo vybavení. 

 

4) Optimalizácia činnosti posádky (CRM) 

 

i) Prvky CRM sa integrujú do všetkých vhodných častí udržiavacieho výcviku a 
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ii) konkrétny modulový CRM výcvikový program sa zavedie tak, aby všetky hlavné 

témy CRM výcviku boli prebraté za obdobie neprevyšujúce 3 roky. Program 

zahŕňa nasledujúcu problematiku: 

 

A) ľudské chyby a spoľahlivosť, chybová reťaz, zisťovanie a prevencia chýb, 

 

B) bezpečnostná kultúra spoločnosti, SOP, organizačné faktory, 

 

C) stres, zvládanie stresu, únava a pozornosť, 

 

D) získavanie a spracovanie informácii, uvedomenie si situácie, zvládanie 

pracovného zaťaženia, 

 

E) rozhodovanie, 

 

F) komunikácia a koordinácia v pilotnej kabíne a mimo nej, 

 

G)  vodcovstvo a správanie skupiny, súčinnosť, 

 

H)  automatizácia a zásady použitia automatizácie (ak je dôležitá pre typ), 

 

I) konkrétne rozdielnosti, ktoré sa týkajú typu, 

 

J)  štúdium konkrétnych prípadov a 
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K) ďalšie oblasti, ktoré vyžadujú zvláštnu pozornosť tak, ako sú uvedené v 

programe prevencie nehôd a letovej bezpečnosti (pozri OPS1.037). 

 

b) Dôkladná kontrola. Dôkladné kontroly zahŕňajú: 

 

1) Preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom 

 

i) Preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom zahŕňa tieto manévre, ak sú 

použiteľné: 

 

A) prerušený vzlet, ak je k dispozícii letový simulátor, v opačnom prípade len 

nácviky letmých pristátí, 

 

B) vzlet s vysadením motora medzi V1 a V2 alebo čo najskôr, keď to dovolí 

bezpečnosť, 

 

C) presné priblíženie podľa prístrojov do prevádzkového minima s jedným 

nepracujúcim motorom v prípade viacmotorových letúnov, 

 

D) nie-presné priblíženie do prevádzkového minima, 

 

E) nevydarené priblíženie z prevádzkového minima s jedným nepracujúcim 

motorom v prípade viacmotorových letúnov a 
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F) pristátie s jedným nepracujúcim motorom. V prípade jednomotorových 

letúnov sa požaduje výcvik vynúteného pristátia. 

 

ii) Ak sa s letúnom vykonávajú manévre s vypnutým motorom, musí sa simulovať 

porucha motora. 

 

iii) Okrem preskúšania predpísaného pododsekmi i) A) až F) musia byť každých 12 

mesiacov splnené požiadavky upravujúce vydávanie preukazov spôsobilosti 

letovej prevádzky a môžu sa spojiť s preskúšaním odbornej spôsobilosti 

vykonávaným prevádzkovateľom. 

 

iv) Pre pilotov vykonávajúcich len VFR lety možno vynechať preskúšania predpísané 

pododsekmi i) C) až E), s výnimkou priblíženia a opakovania okruhu pri 

viacmotorových letúnov s jedným nepracujúcim motorom. 

 

v) Preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom musí vykonávať examinátor 

s typovou kvalifikáciou. 

 

2) Preskúšanie núdzového a bezpečnostného vybavenia. Preskúšanie zahŕňa tie jednotlivé 

položky, ktorých sa týkal výcvik v súlade s uvedeným pododsekom a) 3). 

 

3) Traťové preskúšanie. 

 

i) Traťové preskúšania musia zabezpečiť schopnosť uspokojivo vykonávať úplný 

traťový let, vrátane postupov pred letom a po lete a používania zariadení za 

podmienok predpísaných v prevádzkovej príručke. 
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ii) Zručnosť posádky v CRM sa musí posúdiť podľa metodiky, ktorá je prijateľná pre 

letecký úrad a publikovaná v prevádzkovej príručke. Účelom takéhoto posúdenia 

je 

 

A) poskytnúť spätnú väzbu posádke kolektívne a individuálne a poslúžiť na 

stanovenie potreby opakovania výcviku a 

 

B) použiť ho na zlepšenie systému CRM. 

 

iii) Ak sú pilotom prideľované povinnosti pilota riadiaceho aj pilota neriadiaceho, 

musia byť preskúšaní na úkon oboch funkcií. 

 

iv) Traťové preskúšania sa musia vykonávať v letúne. 

 

v) Traťové preskúšania musia vykonávať velitelia lietadla menovaní 

prevádzkovateľom a prijateľní pre letecký úrad. Osoba vykonávajúca traťové 

preskúšanie, ako je opísaná v OPS 1.965 a) 4) ii), sa školí v koncepte CRM a 

posúdení zručnosti CRM a záujme sedadlo pozorovateľa, ak je toto nainštalované. 

V prípade prevádzky na diaľkových linkách, na ktorých sa prepravujú ďalší 

členovia letovej posádky počas letovej služby, môže osoba plniť úlohu 

striedajúceho pilota v cestovnej hladine, ale nesmie zaujať žiadne pilotné sedadlo 

počas vzletu, odletu, počiatočného cestovného letu, klesania, priblíženia a 

pristátia. Jeho posúdenie CRM sa má zakladať jedine na pozorovaniach 

urobených v priebehu počiatočnej inštruktáže, inštruktáže palubných sprievodcov, 

inštruktáže v pilotnej kabíne a tých časti letu, keď zaujíma sedadlo pozorovateľa. 
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Dodatok 2 k OPS 1.965 

Udržiavací výcvik a preskúšavanie - palubní technici 

 

a) Udržiavací výcvik a preskúšavanie palubných technikov spĺňa požiadavky na pilotov a 

akékoľvek dodatočné zvláštne povinnosti s vylúčením tých bodov, ktoré sa neuplatňujú na 

palubných technikov. 

 

b) Udržiavací výcvik a preskúšavanie palubných technikov sa vykonáva vždy, keď je to možné a 

súbežne s udržiavacím výcvikom a preskúšavaním pilotov. 

 

c) Traťové preskúšanie vykoná veliteľ lietadla menovaný prevádzkovateľom a ktorý je 

prijateľný pre letecký úrad, alebo inštruktor, prípadne examinátor s typovou kvalifikáciou 

palubného technika. 

 

Dodatok 1 k OPS 1.968 

Spôsobilosť pilota riadiť z jedného i druhého pilotného sedadla 

 

a) Velitelia lietadla, ktorých povinnosti vyžadujú rovnako riadiť z pravého sedadla a vykonávať 

povinnosti druhého pilota alebo velitelia lietadla, od ktorých sa požaduje vykonávať výcvik a 

preskúšavanie z pravého sedadla, sú povinní absolvovať dodatočný výcvik a preskúšavanie 

vymedzené v prevádzkovej príručke, súbežne s preskúšaním odbornej spôsobilosti 

prevádzkovateľom, predpísaným v OPS 1.965 b). Tento dodatočný výcvik musí zahŕňať 

aspoň 

 

1) vysadenie motora počas vzletu, 

 

2) priblíženie a opakovanie okruhu s jedným nepracujúcim motorom a 
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3) pristátie s jedným nepracujúcim motorom. 

 

b) Ak sa s letúnom vykonávajú manévre s vypnutým motorom, musí sa simulovať porucha 

motora. 

 

c) Preskúšania požadované OPS na riadenie z ľavého sedadla musia byť pri riadení z pravého 

sedadla rovnako platné. 

 

d) Pilot striedajúci veliteľa lietadla je povinný preukázať súčasne s preskúšaním odbornej 

spôsobilosti prevádzkovateľom predpísaným v OPS 1.965 b), prax vo vykonávaní úkonov a 

postupov, ktoré by inak neboli povinnosťou striedajúceho pilota. Ak rozdiely medzi pravým a 

ľavým sedadlom nie sú významné (napríklad preto, že sa používa autopilot), tak sa 

preukázanie môže vykonať z ktoréhokoľvek sedadla. 

 

e) Pilot iný ako veliteľ lietadla sediaci na ľavom sedadle preukáže prax vo vykonávaní úkonov a 

postupov súčasne s preskúšaním odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom, predpísaným v 

OPS 1.965 b), ktoré by v opačnom prípade boli povinnosťou veliteľa lietadla ako pilota 

neriadiaceho. Ak rozdiely medzi pravým a ľavým sedadlom nie sú významné (napríklad 

preto, že sa používa autopilot), tak sa preukázanie môže vykonať z ktoréhokoľvek sedadla. 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  ib 347 
PRÍLOHA DG C III  SK 

Dodatok 1 k OPS 1.980 

Služba na viac ako jednom type alebo variante 

 

a) Ak lieta člen letovej posádky viac ako jednu triedu, typ alebo variant letúna, ktorých zoznam 

je vypracovaný podľa platných požiadaviek osvedčovania letovej spôsobilosti posádky, avšak 

nie je v rámci jedného potvrdenia, musí prevádzkovateľ plniť nasledovné: 

 

1) Člen letovej posádky nesmie lietať viac ako 

 

i) tri typy alebo varianty letúnov s piestovými motormi, alebo 

 

ii) tri typy alebo varianty turbovrtuľových letúnov, alebo 

 

iii) jeden typ alebo variant turbovrtuľového letúna a jeden typ alebo variant letúna s 

piestovým motorom, alebo 

 

vi) jeden typ alebo variant turbovrtuľového letúna a akýkoľvek letún v rámci 

príslušnej triedy. 

 

2) OPS 1.965 pre každý prevádzkovaný typ alebo variant, ak prevádzkovateľ nepreukázal 

presne stanovené postupy a/alebo prevádzkové obmedzenia, prijateľné pre letecký úrad. 
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b) Ak lieta člen letovej posádky viac ako jeden typ alebo variant letúna v rámci jedného alebo 

viacerých potvrdení platnosti preukazu spôsobilosti, ako je vymedzené v osvedčovaní letovej 

spôsobilosti posádky (typ - viacpilotný), prevádzkovateľ zabezpečí, aby 

 

1) zloženie minimálnej letovej posádky stanovenej v prevádzkovej príručke bolo rovnaké 

pre každý typ alebo variant, ktorý sa má lietať, 

 

2) člen letovej posádky nelietal viac ako dva typy alebo varianty, pre ktoré sa požaduje 

osobitné potvrdenie platnosti preukazu spôsobilosti a 

 

3) sa počas akejkoľvek letovej služby lietali len letúny v rámci jedného potvrdenia 

platnosti preukazu spôsobilosti, pokiaľ prevádzkovateľ nezaviedol postupy na 

zabezpečenie postačujúceho času na prípravu. 

 

Poznámka: V prípadoch týkajúcich sa viacerých potvrdení platnosti preukazu spôsobilosti 

pozri pododseky c) a d) nižšie. 

 

c) Ak lieta člen letovej posádky viac ako jeden typ alebo variant letúna, ktorých zoznam je 

v osvedčovaní letovej spôsobilosti posádky (typ - jednopilotný a typ -viacpilotný), nie však v 

rámci jediného potvrdenia platnosti preukazu spôsobilosti, musí prevádzkovateľ vyhovieť 

 

1)  pododseku b) odseku 1, pododseku b) odseku 2 a pododseku b) odseku 3 a 

 

2) nasledujúcemu pododseku d). 

 



 

 
13376/1/05 REV 1  ib 349 
PRÍLOHA DG C III  SK 

d) Ak lieta člen letovej posádky viac ako jeden typ alebo variant letúna, ktorých zoznam je 

v osvedčovaní letovej spôsobilosti posádky (typ - viacpilotný), nie však v rámci jediného 

potvrdenia platnosti preukazu spôsobilosti, musí prevádzkovateľ vyhovieť 

 

1) uvedeným odsekom b) 1), b) 2) a b) 3) a 

 

2) pred využívaním oprávnení vyplývajúcich z dvoch potvrdení platnosti preukazu 

spôsobilosti, keď: 

 

i) členovia letovej posádky musia absolvovať dve po sebe idúce preskúšania 

odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom a musia nalietať 500 hodín v príslušných 

funkciách v posádke pri obchodných dopravných letoch u toho istého 

prevádzkovateľa a 

 

ii) v prípade pilota s praxou u prevádzkovateľa a využívajúceho oprávnenia 

vyplývajúce z dvoch potvrdení platnosti preukazu spôsobilosti, ktorý je následne 

povýšený u toho istého prevádzkovateľa na veliteľa lietadla na jednom z dvoch 

typov, je minimálna predpísaná prax vo funkcii veliteľa lietadla 6 mesiacov a 300 

hodín a tento pilot musí mať absolvované dve po sebe idúce preskúšania odbornej 

spôsobilosti prevádzkovateľom, aby splnil predpoklady na užívanie oprávnení 

vyplývajúcich z dvoch potvrdení platnosti preukazu spôsobilosti, 

 

3) pred začatím výcviku a lietaním na inom type alebo variante členovia letovej posádky 

musia absolvovať 3 mesiace a 150 hodín lietania na základnom letúne, ktoré musí 

zahŕňať aspoň jedno preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa, 

 

4) po absolvovaní počiatočného traťového preskúšania na novom type členovia letovej 

posádky musia nalietať 50 letových hodín alebo 20 úsekov výhradne na letúnoch s 

novou typovou kvalifikáciou, 
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5) OPS 1.970 pre každý prevádzkovaný typ, ak letecký úrad nepriznal kredit v súlade s 

ďalej uvedeným odsekom 7), 

 

6) v prevádzkovej príručke bolo stanovené obdobie, v ktorom je požadovaná traťová prax 

na každom type, 

 

7) ak sa kredit má priznať na obmedzenie požiadaviek na výcvik, preskúšavanie a 

rozlietanosť na jednotlivých typoch letúnov, prevádzkovateľ musí preukázať leteckému 

úradu, ktoré body nie je treba opakovať na každom type alebo variante vzhľadom na ich 

podobnosť, 

 

i) OPS 1.965 b) požaduje dve preskúšania odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom 

každý rok. Ak je priznaný kredit v súlade s uvedeným odsekom 7) na preskúšanie 

odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom za účelom striedania dvoch typov, každé 

preskúšanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľom obnoví platnosť preskúšania 

prevádzkovateľom na daný druhý typ. Za predpokladu, že čas medzi 

preskúšaniami odbornej spôsobilosti na účely preukazu neprekročí čas predpísaný 

v platnom nariadení pre oblasť osvedčovania letovej spôsobilosti na každý typ, 

budú splnené požiadavky osvedčovania letovej spôsobilosti posádky. Okrem toho 

musí byť stanovený v prevádzkovej príručke príslušný a schválený udržiavací 

výcvik, 

 

ii) OPS 1.965 c) požaduje jedno traťové preskúšanie každý rok. Ak je priznaný 

kredit v súlade s uvedeným odsekom 7) pre traťové preskúšania za účelom 

striedania dvoch typov alebo variantov, každé traťové preskúšanie obnoví 

platnosť traťového preskúšania pre druhý typ alebo variant a 
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iii) každoročný výcvik a preskúšavanie používania núdzového a bezpečnostného 

vybavenia musí zahŕňať všetky požiadavky pre každý typ, 

 

8) OPS 1.970 pre každý prevádzkovaný typ alebo variant, ak letecký úrad nepriznal kredit 

v súlade s uvedeným odsekom 7. 

 

e) Ak lieta člen letovej posádky kombináciu typov alebo variantov letúnov, ako sú vymedzené 

v osvedčovaní letovej spôsobilosti (trieda - jednopilotná a viacpilotná), musí prevádzkovateľ 

preukázať, že presne stanovené postupy a/alebo prevádzkové obmedzenia sú schválené v 

súlade s OPS 1.980 d). 
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ČLÁNOK O 

PALUBNÍ SPRIEVODCOVIA 

 

OPS 1.988 

Uplatniteľnosť 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetci palubní sprievodcovia spĺňali požiadavky tohto článku 

a všetky ďalšie bezpečnostné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na palubných sprievodcov. 

 

Pre účely tohto nariadenia pojem „palubní sprievodcovia“ znamená každého člena posádky, ktorý 

nie je členom letovej posádky a v záujme bezpečnosti cestujúcich vykonáva povinnosti stanovené 

prevádzkovateľom alebo veliteľom v kabíne letúna. 

 

OPS 1.989 

Identifikácia 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetci palubní sprievodcovia nosili uniformy prevádzkovateľa 

pre palubných sprievodcov a aby ich cestujúci mohli jasne rozlíšiť ako palubných 

sprievodcov. 

 

b) Pokiaľ iní pracovníci, napríklad zdravotnícki pracovníci, bezpečnostní pracovníci, pracovníci 

zabezpečujúci starostlivosť o deti, členovia ochranného sprievodu, technickí pracovníci, 

pracovníci zabezpečujúci zábavu a tlmočníci, ktorí vykonávajú úlohy na palube letúna, 

nespĺňajú požiadavky uvedené v tomto článku a ďalšie príslušné požiadavky tohto nariadenia, 

nenosia uniformy, podľa ktorých by ich mohli cestujúci považovať za palubných sprievodcov. 
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OPS 1.990 

Počet a zloženie palubných sprievodcov 

 

a) Prevádzkovateľ neprevádzkuje letún s maximálnou schválenou zostavou viac ako 19 sedadiel 

pre cestujúcich pri preprave jedného alebo viacerých cestujúcich, pokiaľ nie je súčasťou 

posádky letúna aspoň jeden palubný sprievodca, ktorý plní úlohy zamerané na bezpečnosť 

cestujúcich uvedené v prevádzkovej príručke. 

 

b) Prevádzkovateľ, ktorý postupuje v súlade s vyššie uvedeným odsekom a) zabezpečí, aby sa 

minimálny počet palubných sprievodcov rovnal väčšiemu z uvedených počtov: 

 

1) jeden palubný sprievodca na každých 50, alebo časť z 50 sedadiel cestujúcich 

nainštalovaných na tej istej palube daného letúna alebo 

 

2) počet palubných sprievodcov, ktorí sa na palube letúna aktívne zúčastnili predvádzania 

evakuácie v prípade havárie, alebo ktorí boli uvažovaní pri jej rozbore. Ak je 

maximálna povolená zostava sedadiel cestujúcich nižšia ako počet cestujúcich 

evakuovaný pri predpísanom predvádzaní evakuácie minimálne o 50 sedadiel, môže byť 

počet palubných sprievodcov nižší o jedného sprievodcu na každý násobok 50 sedadiel, 

o ktorý je maximálna povolená zostava sedadiel cestujúcich nižšia ako maximálna 

kapacita letúna uvedená v osvedčení. 

 

c) Letecký úrad môže za výnimočných okolností požadovať od prevádzkovateľa, aby zaradil do 

posádky letúna ďalších palubných sprievodcov. 
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d) V prípade neočakávaných udalostí je možné požadovaný počet palubných sprievodcov znížiť, 

ak: 

 

1) sa znížil počet cestujúcich v súlade s postupmi uvedenými v prevádzkovej príručke a 

 

2) po ukončení letu predloží prevádzkovateľ hlásenie leteckému úradu. 

 

e) Prevádzkovateľ zabezpečí súlad s požiadavkami uvedenými v článku O aj v prípade, ak 

prácou palubného sprievodcu poverí osoby, ktoré sú samostatne zárobkovo činné a/alebo 

pracujú ako nezávislí podnikatelia alebo na čiastočný úväzok. V tomto smere je potrebné 

venovať osobitnú pozornosť celkovému počtu typov letúnov alebo ich variantov, na ktorých 

môže palubný sprievodca lietať v rámci zabezpečovania obchodnej leteckej dopravy. Tento 

počet nesmie presiahnuť požiadavky uvedené v predpise OPS 1.1030, vrátane poskytovania 

služieb palubného sprievodcu iným operátorom. 

 

OPS 1.995 

Minimálne požiadavky 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý palubný sprievodca: 

 

a) bol vo veku aspoň 18 rokov; 

 

b) absolvoval v intervaloch stanovených leteckým úradom pravidelnú lekársku prehliadku alebo 

hodnotenie zamerané na kontrolu jeho zdravotnej spôsobilosti na výkon povinností palubného 

sprievodcu; 
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c) cúspešne absolvoval počiatočný výcvik v súlade s predpisom OPS 1.1005 a mal osvedčenie 

o absolvovaní výcviku v oblasti bezpečnosti; 

 

d) absolvoval príslušný preškoľovací a/alebo rozdielový výcvik, ktorý zahŕňa minimálne témy 

uvedené v predpise OPS 1.1010; 

 

e) absolvoval opakovací výcvik v súlade s ustanoveniami predpisu OPS 1.1015 a 

 

f) bol oprávnený vykonávať svoje povinnosti v súlade s postupmi uvedenými v prevádzkovej 

príručke. 

 

OPS 1.1000 

Vedúci palubný sprievodca 

 

a) Ak prevádzkovateľ určí do posádky viac ako jedného palubného sprievodcu, vymenuje 

vedúceho palubného sprievodcu. V prevádzkach, na ktoré je pridelených viac ako jeden 

palubný sprievodca, pričom sa však vyžaduje iba jeden palubný sprievodca, prevádzkovateľ 

vymenuje jedného palubného sprievodcu zodpovedajúceho sa veliteľovi letúna. 

 

b) Vedúci palubný sprievodca zodpovedá veliteľovi letúna za vykonávanie a koordináciu 

bežných a núdzových postupov predpísaných prevádzkovou príručkou. Vedúci palubný 

sprievodca má v prípade turbulencie, ak letová posádka nevydá žiadne pokyny, právo prerušiť 

plnenie úloh nesúvisiacich s bezpečnosťou a upovedomiť letovú posádku o úrovni 

prebiehajúcej turbulencie a o potrebe zapnutia signalizácie o pripútaní sa. Palubný sprievodca 

následne zaistí kabínu pre cestujúcich a ďalšie príslušné oblasti. 
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c) Tam, kde predpis OPS 1.990 vyžaduje prítomnosť viac ako jedného palubného sprievodcu, 

prevádzkovateľ nevymenuje do funkcie vedúceho palubného sprievodcu osobu, ktoré nemá 

aspoň ročnú prax palubného sprievodcu a neabsolvovala primeraný kurz, ktorý zahŕňal 

minimálne: 

 

1) predletovú inštruktáž: 

 

i) činnosť palubných sprievodcov, 

 

ii) rozdelenie stanovísk a zodpovedností palubných sprievodcov 

 

iii) icharakteristiky konkrétneho letu, vrátane typu letúna, zariadenia, oblasti a typu 

činnosti a kategórií cestujúcich s osobitným zreteľom na ľudí postihnutých, na 

deti a ľudí na nosidlách a 

 

2) spoluprácu posádky: 

 

i) disciplína, zodpovednosť a reťazec príkazov, 

 

ii) dôležitosť koordinácie a komunikácie, 

 

iii) strata pracovnej schopnosti pilota a 
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3) prehľad požiadaviek prevádzkovateľa a požiadaviek vyplývajúcich z právnych noriem: 

 

i) bezpečnostná inštruktáž pre cestujúcich, bezpečnostné karty, 

 

ii) bezpečnosť kuchyniek, 

 

iii) uskladnenie batožiny na palube, 

 

iv) elektronické zariadenia, 

 

v) postupy pri dopĺňaní paliva s cestujúcimi na palube, 

 

vi) turbulencia, 

 

vii) dokumentácia a 

 

4) ľudský faktor a výcvik posádky; 

 

5) hlásenie úrazov a incidentov a 

 

6) obmedzenie času letu, času v službe a požiadavky na odpočinok. 
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d) Prevádzkovateľ stanoví postupy na výber ďalšieho najvhodnejšieho kvalifikovaného 

palubného sprievodcu na výkon funkcie vedúceho palubného sprievodcu pre prípad, že 

menovaný palubný sprievodca nemôže nastúpiť od služby. Tieto postupy musia byť prijateľné 

pre letecký úrad a musia sa prihliadať na prevádzkovú prax palubného sprievodcu. 

 

e) Výcvik CRM: Prevádzkovateľ zabezpečí, aby boli do výcviku začlenené všetky relevantné 

prvky z dodatku 2 k predpisu OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabuľky 1, stĺpec a) a aby boli 

pokryté na úrovni vyžadovanej v stĺpci f), Kurz pre vedúcich palubných sprievodcov. 

 

OPS 1.1002 

Prevádzka s jedným palubným sprievodcom 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý palubný sprievodca, ktorý nemá porovnateľnú 

predchádzajúcu prax, absolvoval pred nastúpením do prevádzky s jedným palubným 

sprievodcom: 

 

1) výcvik nad rámec výcviku požadovaného v predpise OPS 1.1005 a OPS 1.1010, ktorý 

bude klásť špecifický dôraz na nasledujúce body zohľadňujúce prevádzku s jedným 

palubným operátorom: 

 

i) zodpovednosť veliteľa letúna za realizáciu bezpečnostných a havarijných 

postupov na palube letúna uvedených v prevádzkovej príručke; 

 

ii) dôležitosť koordinácie a komunikácie s letovou posádkou, zvládnutie 

nedisciplinovaných cestujúcich alebo cestujúcich, ktorí rušia priebeh letu; 



 

 
13376/1/05 REV 1  ib 359 
PRÍLOHA DG C III  SK 

iii) prehľad požiadaviek prevádzkovateľa a právnych požiadaviek vyplývajúcich 

z právnych noriem: 

 

iv) dokumentácia, 

 

v) hlásenie úrazov a incidentov, 

 

vi) obmedzenia letu a služby, 

 

2) oboznamovacie lety v rozsahu minimálne 20 hodín a 15 sektorov. Oboznamovacie lety 

sa vykonávajú pod dohľadom palubného sprievodcu s vhodnou praxou na type letúna, 

ktorý sa bude prevádzkovať. 

 

b) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby bol palubný sprievodca skôr, než je poverený prácou 

v prevádzke s jedným palubným sprievodcom, oprávnený vykonávať svoje povinnosti 

v súlade s postupmi uvedenými v prevádzkovej príručke. Vhodnosť pre prevádzku s jedným 

palubným sprievodcom sa upraví v kritériách na výber palubných sprievodcov, nábor, výcvik 

a posudzovanie spôsobilosti. 

 

OPS 1.1005 

Počiatočný bezpečnostný výcvik 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.1005) 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý palubný sprievodca ešte pred preškoľovacím výcvikom 

úspešne absolvoval počiatočný bezpečnostný výcvik, ktorý zahŕňa minimálne témy uvedené 

v dodatku 1 k OPS 1.1005. 
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b) Výcvik zabezpečuje na základe uváženia a súhlasu leteckého úradu: 

 

buď 

 

1) prevádzkovateľ 

 

- priamo alebo 

 

- nepriamo prostredníctvom školiacich organizácií, ktoré jednajú v mene 

prevádzkovateľa, 

 

alebo 

 

2) schválená školiaca organizácia. 

 

c) Program a štruktúra počiatočného výcviku musia zodpovedať príslušným požiadavkám a byť 

vopred schválené leteckým úradom. 

 

d) Na základe rozhodnutia leteckého úradu vydá po ukončení počiatočného výcviku a úspešnom 

preskúšaní uvedenom v OPS 1.1025 prevádzkovateľ alebo školiaca organizácia 

zabezpečujúca výcvik palubnému sprievodcovi osvedčenie o absolvovaní bezpečnostného 

výcviku. 

 

e) Keď letecký úrad splnomocní prevádzkovateľa alebo školiacu organizáciu vydať palubnému 

sprievodcovi osvedčenie o absolvovaní bezpečnostného výcviku, na danom osvedčení je jasne 

uvedený odkaz na schválenie leteckým úradom. 
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OPS 1.1010 

Preškoľovací a rozdielový výcvik 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.1010) 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý palubný sprievodca absolvoval primeraný preškoľovací 

a rozdielový výcvik v súlade s príslušnými nariadeniami a minimálne témy uvedené v prílohe 

1 k OPS 1.1010. Výcvik je bližšie špecifikovaný v prevádzkovej príručke. Program 

a štruktúra výcviku podliehajú predchádzajúcemu schváleniu leteckým úradom. 

 

1) Preškoľovací výcvik: Preškoľovací kurz je potrebné absolvovať pred: 

 

i) prvým zaradením prevádzkovateľom do funkcie palubného sprievodcu alebo 

 

ii) zaradením do funkcie iný typ letúna. 

 

2) Rozdielový výcvik: Rozdielový výcvik je potrebné absolvovať pred prevádzkou: 

 

i) na variante aktuálne prevádzkovaného typu letúna alebo 

 

ii) s odlišným bezpečnostným vybavením, odlišným umiestnením bezpečnostného 

vybavenia alebo s odlišnými postupmi v bežných a havarijných situáciách na 

aktuálne prevádzkovaných typoch alebo variantoch letúnov. 
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b) Prevádzkovateľ stanoví obsah preškoľovacieho a rozdielového výcviku s prihliadnutím na 

predchádzajúci výcvik palubných sprievodcov uvedený v záznamoch o ich výcviku v súlade 

s požiadavkami predpisu OPS 1.1035. 

 

c) Príslušné prvky počiatočného výcviku (OPS 1.1005) a preškoľovacieho a rozdielového 

výcviku (OPS 1.1010) je možné kombinovať bez toho, aby bol dotknutý predpis OPS 1.995 

bod c). 

 

d) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1) štruktúrované a realistické vedenie preškoľovacieho výcviku v súlade s dodatkom 1 

k OPS 1.1010, 

 

2) štruktúrované vedenie rozdielového výcviku a 

 

3) začlenenie použitia všetkých bezpečnostných zariadení a všetkých bežných 

i havarijných postupov, ktoré sa vzťahujú na daný typ alebo variant letúna a začlenenie 

výcviku a praxe na reprezentatívnom výcvikovom zariadení alebo na samotnom letúne 

do preškoľovacieho výcviku, prípadne do rozdielového výcviku. 

 

e) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý palubný sprievodca ešte pred prvým pridelením 

povinností, absolvoval výcvik CRM prevádzkovateľa a výcvik CRM pre konkrétny typ letúna 

v súlade s dodatkom 1 k OPS 1.1010 j). Palubný sprievodcovia, ktorí už pôsobia u 

prevádzkovateľa ako palubní sprievodcovia a ešte neabsolvovali výcvik CRM 

prevádzkovateľa, tento výcvik absolvujú do termínu potreby ďalšieho udržiavacieho výcviku 

a preskúšania v súlade s dodatkom 1 k OPS 1.1010 j), prípadne vrátane výcviku CRM pre 

konkrétny typ letúna. 
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OPS 1.1012 

Oboznámenie sa 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí aby každý palubný sprievodca absolvoval po ukončení preškoľovacieho 

výcviku a skôr, než začne pracovať ako jeden z minimálneho počtu palubných sprievodcov 

vyžadovaného predpisom OPS 1.990, oboznamovacie lety. 

 

OPS 1.1015 

Udržiavací výcvik 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.1015) 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý palubný sprievodca absolvoval udržiavací výcvik 

zahŕňajúci činnosti pridelené každému členovi posádky pri bežných a havarijných postupoch 

a nácvik zodpovedajúci danému typu a variantu, resp. daným typom a variantom letúnov, na 

ktorých lietajú, v súlade s dodatkom 1 k OPS 1.1015. 

 

b) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby program udržiavacieho výcviku schválený leteckým úradom 

obsahoval teoretické a praktické školenie spolu s individuálnou praxou predpísané v dodatku 

1 k OPS 1.1015. 

 

c) Doba platnosti udržiavacieho výcviku a s ním spojeného preskúšania v súlade s požiadavkami 

predpisu OPS 1.1025 je 12 kalendárnych mesiacov a zostatok do konca mesiaca, v ktorom 

bolo vydané osvedčenie o výcviku a preskúšaní. Ak je osvedčenie o preskúšaní vydané v čase 

posledných troch mesiacov platnosti predchádzajúceho preskúšania, platnosť sa predĺži odo 

dňa jeho vydania až na 12 mesiacov od dátumu ukončenia platnosti predchádzajúceho 

preskúšania. 
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OPS 1.1020 

Opakovací výcvik 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.1020) 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý palubný sprievodca, ktorý nevykonával žiadnu zo 

svojich letových povinností dlhšie ako 6 mesiacov a má ešte platné predchádzajúce 

preskúšanie požadované predpisom OPS 1.1025 b) 3), absolvoval opakovací výcvik 

stanovený v prevádzkovej príručke v súlade s požiadavkami dodatku 1 k OPS 1.1020. 

 

b) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby palubný sprievodca, ktorý vykonával svoje letové povinnosti, 

ale počas predchádzajúcich 6 mesiacov nevykonával na niektorom type letúna povinnosti 

palubného sprievodcu v súlade s požiadavkami OPS 1.990 b), pred výkonom takýchto 

povinností na danom type letúna: 

 

1) absolvoval opakovací výcvik na danom type alebo 

 

2) absolvoval ako opakovaný oboznamovací let v rozsahu dvoch sektorov obchodného letu 

na danom type letúna. 
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OPS 1.1025 

Preskúšanie 

 

a) Na základe rozhodnutia leteckého úradu zabezpečí letecký úrad, prevádzkovateľ alebo 

schválená školiaca organizácia, ktorá poskytuje výcvikové kurzy, aby sa každý palubný 

sprievodca podrobil počas alebo po skončení výcviku vedeného v súlade s predpismi OPS 

1.1005, 1.1010, 1.1015 a 1.1020 preskúšaniu v rozsahu absolvovaného výcviku zameraného 

na overenie jeho odbornej spôsobilosti na vykonávanie povinností v oblasti bezpečnosti 

v bežných a havarijných podmienkach. 

 

Na základe rozhodnutia leteckého úradu zabezpečí letecký úrad, prevádzkovateľ alebo 

schválená školiaca organizácia, ktorá poskytuje výcvikové kurzy, aby preskúšanie viedli 

primerane kvalifikovaní pracovníci. 

 

b) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý palubný sprievodca absolvoval nasledujúce 

preskúšania: 

 

1) Počiatočný bezpečnostný výcvik. Body uvedené v dodatku 1 k OPS 1.1005; 

 

2) Preškoľovací a rozdielový výcvik. Body uvedené v dodatku 1 k OPS 1.1010; 

 

3) Udržiavací výcvik. Body uvedené v dodatku 1 k OPS 1.1015 podľa potreby a 

 

4) Opakovací výcvik. Body uvedené v dodatku 1 k OPS 1.1020. 
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OPS 1.1030 

Služba na viac ako jednom type alebo variante 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí aby žiadny palubný sprievodca nevykonával službu na viac ako 

troch typoch letúnov. So súhlasom leteckého úradu môže palubný sprievodca vykonávať 

službu na štyroch typoch letúnov za predpokladu, že minimálne dva z nich: 

 

1) majú rovnaké bežné a havarijné postupy nešpecifické pre konkrétny typ a 

 

2) majú podobné bežné a havarijné postupy špecifické pre bezpečnostné vybavenie a typ. 

 

b) Na účely uvedeného odseku a) sa varianty jedného typu letúna považujú za rôzne typy, ak nie 

sú podobné vo všetkých nasledujúcich aspektoch: 

 

1) obsluha núdzových východov, 

 

2) umiestnenie a druh prenosného bezpečnostného vybavenia a 

 

3) havarijné postupy pre konkrétny typ.. 
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OPS 1.1035 

Záznamy o výcviku 

 

Prevádzkovateľ: 

 

1) vedie záznamy o všetkých výcvikoch a preskúšania požadovaných v predpisoch OPS 1.1001, 

1.1010, 1.1015, 1.1020 a 1.1025, a 

 

2) uchováva kópiu osvedčenia o absolvovaní bezpečnostného výcviku, a 

 

3) uchováva aktuálne záznamy o výcviku a záznamy o lekárskych prehliadkach alebo 

hodnotenia, na ktorých je v prípade záznamov o výcviku uvedený dátum a obsah 

absolvovaného preškoľovacieho, rozdielového a udržiavacieho výcviku a 

 

4) poskytuje záznamy o všetkých počiatočných, preškoľovacích a udržiavacích výcvikoch 

a preskúšaniach na požiadanie príslušným palubným sprievodcom. 
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Dodatok 1 k OPS 1.1005 

Počiatočný bezpečnostný výcvik 

 

Témy, na ktoré sa odvoláva predpis OPS1.1005 ako na minimálny obsah kurzu počiatočného 

bezpečnostného výcviku, sú nasledovné: 

 

a) Požiarny a dymový výcvik 

 

1. dôraz na zodpovednosť palubných sprievodcov za okamžité riešenie nečakaných 

prípadov výskytu ohňa a dymu, predovšetkým dôraz na význam určenia skutočného 

zdroja požiaru; 

 

2. dôležitosť okamžitého informovania letovej posádky a typické činnosti potrebné pri 

koordinácii a pomoci v prípade zistenia požiaru alebo dymu; 

 

3. potreba častej kontroly priestorov s potenciálnym rizikom požiaru vrátane toaliet 

a kontroly príslušných detektorov dymu; 

 

4. klasifikácia požiarov a vhodných druhov hasiacich prostriedkov a postupov 

v jednotlivých situáciách, spôsoby používania hasiacich prostriedkov, dôsledky ich 

nesprávneho použitia a dôsledky ich použitia v obmedzenom priestore a 

 

5. všeobecné postupy pozemnej havarijnej služby na letiskách. 
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b) Výcvik prežitia vo vode. 

 

Praktické nasadzovanie a používanie osobných plávacích pomôcok vo vode. Pred prvým 

výkonom služby v letúne vybavenom záchrannými člnmi alebo iným podobným vybavením 

je potrebné, aby palubný sprievodca absolvoval výcvik v používaní tohto vybavenia a 

praktický nácvik vo vode. 

 

c) Výcvik prežitia. 

 

Výcvik prežitia je prispôsobený oblastiam prevádzky (napr. polárna oblasť, púšť, džungľa 

alebo more). 

 

d) Zdravotnícke aspekty a prvá pomoc: 

 

1. pokyny na poskytovanie prvej pomoci a používanie súprav prvej pomoci, 

 

2. prvá pomoc spojená s výcvikom na prežitie a primeranou ochranou zdravia a 

 

3. fyziologické účinky lietania s osobitným dôrazom na hypoxiu (nedostatok kyslíka 

v tkanivách). 

 

e) Správanie sa k cestujúcim: 

 

1. rady pri rozpoznávaní a zvládnutí cestujúcich, ktorí sú alebo sa dostanú do stavu 

opitosti, sú pod vplyvom narkotík, alebo sú agresívni; 
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2. metódy používané na motiváciu cestujúcich a zvládnutie davu cestujúcich potrebné na 

urýchlenie evakuácie letúna; 

 

3. predpisy upravujúce bezpečné uloženie batožiny na palube letúna (vrátane predmetov 

na zabezpečenie služieb na palube) a riziko, že sa stanú nebezpečnými pre osoby na 

palube alebo že budú inak prekážať, prípadne poškodzovať núdzové vybavenie alebo 

východy z letúna; 

 

4. dôležitosť správneho pridelenia sedadiel so zreteľom na hmotnosť a vyváženie letúna. 

Osobitný dôraz je potrebné klásť na usadenie postihnutých cestujúcich a na nutnosť 

usadenia telesne spôsobilých cestujúcich v blízkosti východov, pri ktorých nie je 

zabezpečený dozor; 

 

5. povinnosti pri výskyte turbulencie vrátane zabezpečenia paluby letúna; 

 

6. bezpečnostné opatrenia nutné pri preprave živých zvierat na palube letúna; 

 

7. výcvik v zaobchádzaní s nebezpečným tovarom vrátane ustanovení článku R a 

 

8. bezpečnostné postupy vrátane ustanovení článku S. 

 

f) komunikácia. 

 

Počas výcviku sa kladie dôraz na dôležitosť účinnej komunikácie medzi palubnými 

sprievodcami a letovou posádkou vrátane spôsobu komunikácie, spoločného jazyka 

a terminológie. 
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g) Disciplína a zodpovednosti: 

 

1. dôležitosť vykonávania povinností palubného sprievodcu v súlade s prevádzkovou 

príručkou; 

 

2. zachovanie dostatočnej schopnosti a telesnej zdatnosti na výkon služby palubného 

sprievodcu s osobitným zreteľom na obmedzenia času letu, času v službe a požiadaviek 

na odpočinok; 

 

3. oboznámenie sa s predpismi v oblasti letectva, ktoré sa vzťahujú na palubných 

sprievodcov a s úlohou leteckého úradu; 

 

4. všeobecná znalosť dôležitej leteckej terminológie, teórie letu, rozmiestnenia 

cestujúcich, meteorológie a oblastí prevádzky; 

 

5. predletová príprava palubných sprievodcov a poskytovanie nevyhnutných 

bezpečnostných informácií s prihliadnutím na ich konkrétne povinnosti; 

 

6. dôležitosť uchovávania príslušných dokumentov a príručiek v platnom znení so 

zmenami a doplnkami prevádzkovateľa; 

 

7. dôležitosť rozpoznať situáciu, v ktorej sú palubní sprievodcovia oprávnení a zodpovední 

za začatie evakuácie a iné núdzové postupy a 

 

8. dôležitosť povinností a zodpovednosti v oblasti bezpečnosti a potreba neodkladne 

a účinne zareagovať na núdzové situácie. 
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h) optimalizáciu činnosti posádky. 

 

1) Počiatočný kurz CRM: 

 

i) Skôr, než je palubný sprievodca prvýkrát pridelený na prácu palubného 

sprievodcu, absolvuje počiatočný kurz CRM. Palubní sprievodcovia, ktorí už 

pôsobia ako palubní sprievodcovia v obchodnej leteckej doprave, a ktorí 

neabsolvovali počiatočný kurz už skôr, sú povinní absolvovať počiatočný kurz 

CRM do termínu potreby ďalšieho udržiavacieho výcviku alebo preskúšania. 

 

ii) Prvky výcviku uvedené v dodatku 2 k predpisu OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

tabuľky 1, stĺpec (a) musia byť pokryté na úrovni vyžadovanej v stĺpci b), 

Počiatočný kurz CRM. 

 

iii) Počiatočný kurz CRM vykonáva najmenej jeden inštruktor CRM pre palubných 

sprievodcov. 

 

Dodatok 1 k OPS 1.1010 

Preškoľovací a rozdielový výcvik 

 

a) Všeobecne: 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1. vedenie preškoľovacieho a rozdielového výcviku vykonávali osoby s vhodnou 

kvalifikáciou a 
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2. aby v priebehu preškoľovacieho a rozdielového výcviku prebehol výcvik v umiestnení, 

vyberaní a používaní bezpečnostného vybavenia a vybavenia na prežitie, ktoré sa 

nachádza na palube letúna a nácvik bežných a havarijných postupov pre daný typ, 

variant a zostavu sedadiel letúna, na ktorom sa bude vykonávať služba. 

 

b) Požiarny a dymový výcvik 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, 

 

1. aby každý palubný sprievodca absolvoval realistický a praktický výcvik v používaní 

protipožiarneho vybavenia, vrátane ochranného odevu, ktoré predstavuje vybavenie 

daného letúna. Výcvik musí zahŕňať: 

 

i) uhasenie požiaru charakteristického pre vnútorné priestory letúna okrem prípadu 

hasiacich prístrojov plnených halónom, kedy je možné použiť iné hasiace 

prostriedky a 

 

ii) nasadzovanie a používanie ochranného dýchacieho zariadenia v uzavretých 

priestoroch naplnených simulovaným dymom. 

 

c) Obsluha dverí a východov 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1. aby každý palubný sprievodca obsluhoval a skutočne otvoril všetky bežné a núdzové 

východy určené na evakuáciu cestujúcich v letúne alebo vo výcvikovom zariadení 

predstavujúcom letún a 
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2. bola predvedená obsluha všetkých ostatných východov, ako napríklad okná pilotnej 

kabíny. 

 

d) Výcvik s evakuačnými sklzmi 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1. každý palubný sprievodca absolvoval evakuačný sklz z výšky predstavujúcej výšku 

prahu hlavnej paluby letúna; 

2. sa sklz upevnil k letúnu alebo k výcvikovému zariadeniu predstavujúcemu letún a 

 

3. ďalší sklz absolvoval palubný sprievodca, ktorý nastúpi službu na letúne s výškou prahu 

hlavnej paluby letúna, ktorá sa výrazne líši od všetkých typov letúnov, na ktorých 

palubný sprievodca pracoval predtým. 

 

e) Postupy pri evakuácii a iných núdzových situáciách 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1. výcvik núdzovej evakuácie zahŕňal rozpoznanie plánovaných a neplánovaných 

evakuácií na pevnine alebo na vode. Tento výcvik musí zahŕňať aj rozoznávanie 

situácií, kedy sú východy nepoužiteľné alebo kedy je nie je evakuačné vybavenie 

schopné prevádzky a 
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2. každý palubný sprievodca absolvoval výcvik správania sa v týchto situáciách: 

 

i) požiar počas letu s osobitným dôrazom na zistenie skutočného zdroja požiaru; 

 

ii) silná vzdušná turbulencia; 

 

iii) náhle zníženie tlaku vzduchu vrátane nácviku nasadenia prenosných kyslíkových 

prístrojov u každého palubného sprievodcu a 

 

iv) iné núdzové situácie počas letu. 

 

f) Zvládnutie davu 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby palubný sprievodcovia absolvovali výcvik týkajúci sa 

 praktických aspektov zvládnutia davu v rôznych havarijných situáciách prispôsobených 

danému typu letúna. 

 

g) Strata pracovnej schopnosti pilota 

 

Ak nemá letová posádka viac ako dvoch členov, prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý 

palubný sprievodca prešiel nácvikom postupov pre prípad straty pracovnej schopnosti pilota 

a prevádzky mechanizmov sedadla a bezpečnostných pásov. Výcvik používania kyslíkových 

systémov pre členov letovej posádky a používania kontrolných zoznamov členov letovej 

posádky, ak ich vyžadujú SOP prevádzkovateľa, prebieha formou praktického predvedenia. 
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h) Bezpečnostné zariadenia 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý palubný sprievodca absolvoval realistický výcvik 

a predvedenie umiestnenia a používania bezpečnostných zariadení vrátane: 

 

1. sklzov, a ak nie sú sklzy na palube samonosné, používanie všetkých súvisiacich lán, 

 

2. záchranných člnov a sklzov použiteľných ako záchranné člny, vrátane vybavenia 

pripevneného k člnom a/alebo umiestneného na člnoch, 

 

3. záchranných viest, záchranných viest pre malé deti a plávajúcich detských postieľok, 

 

4. systému vypadávajúcich kyslíkových prístrojov, 

 

5. kyslíka pre potreby prvej pomoci, 

 

6. hasiacich prístrojov, 

 

7. požiarnych sekier alebo páčidiel, 

 

8. núdzového osvetlenia vrátane bateriek, 

 

9. komunikačných zariadení vrátane megafónov, 

 

10. balíčkov na prežitie vrátane ich obsahu, 
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11. pyrotechniky (skutočných alebo napodobňujúcich prístrojov), 

 

12. súprav prvej pomoci, ich obsahu a núdzových zdravotníckych zariadení, a 

 

13. prípadne iného bezpečnostného zariadenia alebo systémov. 

 

i) Poučenie cestujúcich/predvádzanie bezpečnostných zariadení 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý palubný sprievodca absolvoval výcvik v príprave 

cestujúcich na bežné a havarijné situácie v súlade s predpisom OPS 1.285. 

 

j) Optimalizáciu činnosti posádky. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby: 

 

1) každý palubný sprievodca absolvoval výcvik CRM prevádzkovateľa, ktorý zahŕňa 

prvky výcviku uvedené v dodatku 2 k predpisu OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabuľky 1, 

stĺpec a) na úrovni vyžadovanej v stĺpci c) skôr, než vykoná následný výcvik CRM pre 

konkrétny typ letúna alebo udržiavací výcvik CRM. 

 

2) prvky výcviku uvedené v dodatku 2 k predpisu OPS 1.1005/1.1010/1.1015 tabuľky 1, 

stĺpec a) boli pokryté na úrovni vyžadovanej v stĺpci d) - CRM pre konkrétny typ letúna, 

ak palubný sprievodca vykonáva preškoľovací kurz na inom type letúna, 

 

3) výcvik CRM prevádzkovateľa a výcvik CRM pre konkrétny typ letúna vykonával 

najmenej jeden inštruktor CRM pre palubných sprievodcov. 
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Dodatok 1 k OPS 1.1015 

Udržiavací výcvik 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby udržiavací výcvik viedli osoby s vhodnou kvalifikáciou. 

 

b) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby každých 12 kalendárnych mesiacov udržiavací výcvik zahŕňal: 

 

1. havarijné postupy vrátane straty pracovnej schopnosti pilota, 

 

2. postupy evakuácie a metódy zvládania davu, 

 

3. nácvik otvárania bežných a núdzových východov určených na evakuáciu cestujúcich, 

ktorý absolvuje každý palubný sprievodca, 

 

4. nácvik umiestnenia núdzových zariadení a manipulácie s nimi vrátane kyslíkových 

systémov a obliekania záchranných viest, nasadzovania prenosných kyslíkových 

prístrojov a ochranných dýchacích prístrojov, ktorý absolvuje každý palubný 

sprievodca, 

 

5. poskytovanie prvej pomoci a používanie súprav prvej pomoci, 

 

6. uloženie predmetov na palube letúna, 

 

7. bezpečnostné postupy, 

 

8. preskúmanie incidentov a nehôd a 
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9. optimalizáciu činnosti posádky. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby výcvik CRM spĺňal 

nasledujúce požiadavky: 

 

i) prvky výcviku uvedené v dodatku 2 k predpisu OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

tabuľky 1, stĺpec a) musia byť v trojročnom cykle pokryté na úrovni vyžadovanej 

v stĺpci e), Každoročný udržiavací výcvik CRM, 

ii) vymedzenie a uplatňovanie tejto osnovy riadi inštruktor CRM pre palubných 

sprievodcov, 

ii) ak je výcvik CRM zabezpečovaný samostatnými modulmi, vykonáva ho najmenej 

jeden inštruktor CRM pre palubných sprievodcov. 

 

c) Operátor zabezpečí, aby urdžiavací výcvik v intervaloch neprekračujúcich 3 roky zahŕňal aj: 

 

1. obsluhu a praktické otvorenie všetkých bežných a núdzových východov letúna lebo 

výcvikového zariadenia predstavujúceho letún, určených na evakuáciu cestujúcich, 

 

2. predvedenie obsluhy všetkých ostatných východov, 

 

3. reálny a praktický výcvik v používaní protipožiarnych zariadení, vrátane ochranného 

odevu, ktoré predstavujú vybavenie letúna. 
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Výcvik musí zahŕňať: 

 

i) uhasenie požiaru charakteristického pre vnútorné priestory letúna okrem prípadu 

hasiacich prístrojov plnených halónom, kedy je možné použiť iné hasiace 

prostriedky a 

 

ii) nácvik nasadzovania a používania ochranného dýchacieho zariadenia 

v uzavretých priestoroch naplnených simulovaným dymom, ktorý absolvuje 

každý palubný sprievodca, 

 

4. použitie pyrotechniky (skutočných alebo napodobňujúcich prístrojov) a 

 

5. predvedenie použitia záchranných člnov a sklzov použiteľných ako záchranných člnov, 

ak sú vo vybavení. 

 

6. Ak nemá letová posádka viac ako dvoch členov, prevádzkovateľ zabezpečí, aby každý 

palubný sprievodca prešiel nácvikom postupov pre prípad straty pracovnej schopnosti 

pilota a prevádzky mechanizmov sedadla a bezpečnostných pásov. Výcvik používania 

kyslíkových systémov pre členov letovej posádky a používania kontrolných zoznamov 

členov letovej posádky, ak ich vyžadujú SOP prevádzkovateľa, prebieha formou 

praktického predvedenia. 

 

d) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby boli do výcviku palubných sprievodcov zahrnuté všetky 

príslušné požiadavky prílohy III k predpisu OPS 1. 
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Dodatok 1 k OPS 1.1020 

Opakovací výcvik 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby opakovací výcvik viedli osoby s vhodnou kvalifikáciou a aby 

výcvik každého palubného sprievodcu zahŕňal minimálne nasledujúce okruhy: 

 

1) havarijné postupy vrátane straty pracovnej schopnosti pilota, 

 

2) postupy evakuácie a metódy zvládania davu, 

 

3) obsluhu a praktické otvorenie všetkých bežných a núdzových východov letúna lebo 

výcvikového zariadenia predstavujúceho letún, určených na evakuáciu cestujúcich, 

 

4) predvedenie obsluhy všetkých ostatných východov vrátane okien pilotnej kabíny a 

 

5) umiestnenie núdzových zariadení a manipuláciu s nimi vrátane kyslíkových systémov 

a obliekania záchranných viest a nasadzovania prenosných kyslíkových prístrojov 

a ochranných dýchacích prístrojov. 
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Dodatok 2 k OPS 1.1005/1.1010/1.1015 

Výcvik 

 

1. Výcvik. V prevádzkovej príručke sa uvádzajú osnovy výcviku CRM spolu s metodikou CRM 

a terminológiou. 

 

2. V tabuľke 1 sa uvádza, ktoré prvky CRM musia byť zahrnuté vo výcviku každého typu. 

 

Tabuľka 1 – výcvik CRM:  

Prvky výcviku 
 
 
 

a) 

Počiatočný 
kurz CRM 

 
 

b) 

Výcvik CRM 
prevádzkovateľa 

 
 

c) 

Osobitné 
CRM 

pre typ 
letúna 

d) 

Každoročný 
udržiavací 
výcvik 
CRM 

e) 

Kurz pre 
vedúcich 

palubných 
sprievodcov 

f) 
všeobecné zásady 
Ľudský faktor v 
letectve 
 
Všeobecné pokyny k 
zásadám a cieľom 
CRM 

Dôkladne 
 

Nepožaduje sa 
 

Nepožaduje 
sa 
 

Nepožaduje 
sa 

Prehľad  

Ľudský výkon a 
obmedzenia      

Z hľadiska jednotlivého palubného sprievodcu
Osobnosť 
uvedomenie, chyba 
človeka a 
spoľahlivosť, prístup 
a správanie, 
samohodnotenie 
 

     

Stres a zvládanie 
stresu 
 

     

Únava a bdelosť 
Dôkladne 

Nepožaduje 
sa 

Nepožaduje sa Prehľad (3-ročný 
cyklus) Nepožaduje sa
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Asertivita 
Spoločné 
uvedomenie si 
situácie, získanie a 
spracovanie 
informácií 
 

     

Z hľadiska celej posádky letúna 
Predchádzanie 
chybám a ich 
zisťovanie 
 

     

Spoločné 
uvedomenie si 
situácie, získanie a 
spracovanie 
informácií 
 

   Prehľad 
  

Riadenie pracovného 
zaťaženia    (3-ročný 

cyklus)  

0Účinná 
komunikácia a 
koordinácia 
0medzi všetkými 
členmi posádky 
0vrátane letovej 
posádky ako i 
0neskúsenými 
palubnými 
sprievodcami, 
0kultúrne rozdiely 
 

0Nepožaduje 
sa 
 

0Dôkladne

0Primerane 
0 k typu 
(typom) 

 

 

0Upevnenie 
(vzhľadom na 

povinnosti 
vedúceho 
palubného 

sprievodcu) 
 



 

 
13376/1/05 REV 1  ib 384 
PRÍLOHA DG C III  SK 

 

Vodcovstvo, 
spolupráca, 
súčinnosť, 
rozhodovanie, 
poverenie 
 

     

Prvky výcviku 
 
 
 
a) 

Počiatočný 
kurz CRM 

 
 

b) 

Výcvik 
CRM 

prevádzko
vateľa 
Výcvik 

 
c) 

Osobitné 
CRM 

pre typ 
letúna 

 
 

d) 

Každoročný 
udržiavací 

výcvik CRM 
 

e) 

Kurz pre 
vedúcich 

palubných 
sprievodcov 

 
 

f) 
Zodpovednosť 
jednotlivca a skupiny, 
rozhodovanie a 
konanie 
 

     

Rozpoznanie a 
riadenie 
ľudského faktora v 
prípade cestujúcich: 
zvládnutie davu, 
stresu cestujúcich 
riadenie konfliktov, 
zdravotné faktory 
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Osobitosti týkajúce sa 
typu letúna 
(úzky /široký trup, 
jedna paluba/ 
viac palúb), zloženie 
letovej posádky a 
palubných 
sprievodcov a počet 
cestujúcich 
 

 

 
Nepoža
duje sa 

 

Dôkladne

  

Z hľadiska prevádzkovateľa a organizácie 
Bezpečnostná kultúra 
spoločnosti, SOP, 
organisational factors, 
factors linked to the 
t f ti

     

Účinná komunikácia 
a koordinácia 
s ostatným 
prevádzkovým 
personálom a 
pozemnými službami 

Nepožaduje sa 
 

Dôkladne 
 

Primerane 
 k typu 
(typom) 

 

Prehľad 
(3-ročný 
cyklus) 

 

Účasť na ohlasovaní 
incidentov a nehôd 
týakjúcich sa 
bezpečnosti kabíny 

     

Prípadové štúdie 
(pozri poznámku) 

 Vyžaduje 
sa 
 

 Vyžaduje sa 
 

 

 

Poznámka: Pre stĺpec d) platí, že ak nie sú k dispozícii prípadové štúdie pre konkrétny typ letúna, 

preskúmajú sa prípadové štúdie týkajúce sa rozsahu a účelu prevádzky. 
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ČLÁNOK P 

PRÍRUČKY, DENNÍKY A ZÁZNAMY 

 

OPS 1.1040 

Všeobecné pravidlá pre prevádzkové príručky 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby prevádzková príručka obsahovala všetky pokyny a informácie 

nevyhnutné pre prevádzkový personál na výkon ich povinností. 

 

b) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby obsah prevádzkovej príručky, vrátane všetkých dodatkov a 

zmien, nepresiahol podmienky obsiahnuté v osvedčení leteckého prevádzkovateľa alebo 

ktoréhokoľvek použiteľného predpisu a bol prijateľný alebo schválený leteckým úradom, ak 

sa to požaduje. 

 

c) Ak neschváli letecký úrad inak alebo nie je predpísané národným predpisom, musí 

prevádzkovateľ vypracovať prevádzkovú príručku v angličtine. Okrem toho môže 

prevádzkovateľ predložiť a používať takú príručku alebo jej časti v inom jazyku. 

 

d) Ak sa stane pre prevádzkovateľa nevyhnutným spracovať nové prevádzkové príručky alebo 

ich hlavné časti/zväzky, musí splniť požiadavky uvedeného odseku c). 

 

e) Prevádzkovateľ môže vydávať prevádzkovú príručku v samostatných zväzkoch. 
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f) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetok prevádzkový personál mal ľahký prístup k výtlačku 

každej časti prevádzkovej príručky, ktorá je dôležitá pre plnenie povinností. Prevádzkovateľ 

je okrem toho povinný vybaviť členov posádky osobným výtlačkom častí A a B prevádzkovej 

príručky, dôležitých pre osobné štúdium. 

 

g) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby bola prevádzková príručka doplňovaná alebo pozmeňovaná 

tak, aby v nej obsiahnuté pokyny a informácie boli aktuálne. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby 

bol prevádzkový personál upovedomený o tých zmenách, ktoré sú dôležité pre jeho 

povinnosti. 

 

h) Každý držiteľ prevádzkovej príručky alebo jej časti ju udržiava v aktuálnom stave s použitím 

doplnkov a opráv dodaných prevádzkovateľom. 

 

i) Prevádzkovateľ poskytne leteckému úradu plánované zmeny a doplnenie a opravy pred 

dátumom nadobudnutia ich účinnosti. Ak sa zmena a doplnenie textu týka ktorejkoľvek časti 

prevádzkovej príručky, ktorá musí byť schválená podľa OPS, toto schválenie sa získa pred 

nadobudnutím účinnosti tejto zmeny a doplnenia. Ak vyžaduje záujem bezpečnosti okamžité 

zmeny a doplnenia alebo opravy, môžu byť uverejnené a uplatnené okamžite za predpokladu, 

že bolo požiadané o akékoľvek požadované schválenie. 

 

j) Prevádzkovateľ začlení všetky doplnky a opravy požadované leteckým úradom. 

 

k) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby informácie preberané zo schválených dokumentov a 

všetky zmeny textu a opravy takejto schválenej dokumentácie boli správne premietnuté do 

prevádzkovej príručky a aby prevádzková príručka neobsahovala žiadnu informáciu v rozpore 

s akoukoľvek schválenou dokumentáciou. Táto požiadavka nebráni prevádzkovateľovi v 

používaní konzervatívnejších údajov a postupov. 
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l) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby sa obsah prevádzkovej príručky predkladal vo forme, v 

ktorej sa môže bez ťažkostí používať. Prevedenie prevádzkovej príručky je v súlade so 

zásadami ľudských faktorov. 

 

m) Letecký úrad môže prevádzkovateľovi povoliť predkladať prevádzkovú príručku alebo jej 

časti v inej ako tlačenej forme. V takýchto prípadoch musí byť zabezpečená prijateľná úroveň 

prístupnosti, použiteľnosti a spoľahlivosti. 

 

n) Používanie prevádzkovej príručky v skrátenom tvare neoslobodzuje prevádzkovateľa od 

požiadaviek OPS 1.130. 

 

OPS 1.1045 

Prevádzková príručka – členenie a obsah 

(Pozri dodatok 1 k OPS 1.1045) 

 

a) Prevádzkovateľ zabezpečí nasledovné členenie prevádzkovej príručky. 

 

- Časť A: Všeobecné/základné ustanovenia 

 

Táto časť obsahuje všetky prevádzkové zásady, nariadenia a postupy potrebné na bezpečnú 

prevádzku, ktoré nie sú viazané na typ letúna. 
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- Časť B: Záležitosti prevádzky letúna 

 

Táto časť obsahuje všetky nariadenia a postupy potrebné na bezpečnú prevádzku, 

vzťahujúcu sa na typ letúna. Berie do úvahy všetky rozdiely medzi typmi, variantmi 

alebo jednotlivými letúnmi používanými prevádzkovateľom. 

 

- Časť C: Traťové a letiskové pokyny a informácie 

 

Táto časť obsahuje všetky pokyny a informácie potrebné pre danú oblasť prevádzky. 

 

- Časť D: Výcvik 

 

Táto časť obsahuje všetky pokyny na výcvik personálu, potrebného na bezpečnú 

prevádzku. 

 

b) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby bol obsah prevádzkovej príručky v súlade s dodatkom 1 k 

OPS 1.1045 a týkal sa daných oblastí a druhov prevádzky. 

 

c) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby podrobné členenie prevádzkovej príručky bolo prijateľné pre 

letecký úrad. 

 

OPS 1.1050 

Letová príručka letúna 

 

Prevádzkovateľ udržiava v platnom znení schválenú letovú príručku letúna alebo rovnocenný 

dokument pre každý letún, ktorý prevádzkuje. 
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OPS 1.1055 

Palubný denník 

 

a) Prevádzkovateľ uchováva o každom lete v palubnom denníku tieto informácie: 

 

1) registračnú značku letúna, 

 

2) dátum, 

 

3) mená členov posádky, 

 

4) funkcie pridelené členovom posádky, 

 

5) miesto odletu, 

 

6) miesto príletu, 

 

7) čas odletu (od klinov), 

 

8) čas príletu (ku klinom), 

 

9) čas letu, 

 

10) druh letu, 
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11) incidenty a pozorovania (ak sú) a 

 

12) podpis veliteľa lietadla (alebo iný rovnocenný podpis). 

 

b) Letecký úrad môže prevádzkovateľovi povoliť, aby neviedol palubný denník alebo jeho časti 

v prípade, ak sú dôležité informácie prístupné v ostatnej dokumentácii. 

 

c) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa záznamy vykonávali neodkladne a systematicky. 

 

OPS 1.1060 

Prevádzkový letový plán 

 

a) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby používaný prevádzkový letový plán a všetky záznamy 

vykonávané počas letu obsahovali tieto body: 

 

1) registračnú značku letúna, 

 

2) typ a variant letúna, 

 

3) dátum letu, 

 

4) označenie linky, 

 

5) mená členov letovej posádky, 
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6) funkcie pridelené členom letovej posádky, 

 

7) miesto odletu, 

 

8) čas odletu (skutočný čas začiatku rolovania a vzletu), 

 

9) miesto príletu (plánované a skutočné), 

 

10) čas príletu (pristátia a zaparkovania), 

 

11) druh letu (ETOPS, VFR, technický prelet a pod.), 

 

12) trať a úseky letu s kontrolnými/traťovými bodmi, vzdialenosťami, časmi a traťami, 

 

13) plánovanú cestovnú rýchlosť a časy letu medzi kontrolnými/traťovými bodmi. 

Predpokladané a skutočné časy preletov, 

 

14) bezpečné výšky a minimálne hladiny letu, 

 

15) plánované výšky a letové hladiny, 

 

16) výpočty paliva (záznamy kontrol množstva paliva počas letu), 

 

17) množstvo paliva na palube pri spustení motorov, 
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18) náhradné letisko cieľového letiska a ak sa požadujú i náhradné letiská pri vzlete a na 

trati, vrátane informácií požadovaných uvedenými odsekmi (12), (13), (14) a (15), 

 

19) počiatočné schválenie letového plánu letovými prevádzkovými službami a následné 

prevádzkové povolenia, 

 

20) výpočty preplánovania počas letu a 

 

21) dôležité meteorologické informácie. 

 

b) V prevádzkovom letovom pláne možno vynechať body, ktoré sú ľahko dostupné v ostatnej 

dokumentácii alebo z iného prijateľného prameňa alebo tie, ktoré nie sú dôležité pre daný 

druh prevádzky. 

 

c) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby prevádzkový letový plán a jeho používanie boli opísané 

v prevádzkovej príručke. 

 

d) Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa záznamy vykonávali neodkladne a systematicky. 

 

OPS 1.1065 

Lehoty uloženia dokladov 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby všetky dôležité prevádzkové a technické informácie pre každý 

jednotlivý let boli uložené tak dlho, ako je to predpísané dodatkom 1 k OPS 1.1065. 
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OPS 1.1070 

Výklad riadenia nepretržitej letovej spôsobilosti prevádzkovateľa 

 

Prevádzkovateľ udržiava v platnom znení schválený výklad riadenia nepretržitej letovej 

spôsobilosti, ako je predpísané v článku M, odsek M.A.704. 

 

OPS 1.1071 

Technický denník letúna 

 

Prevádzkovateľ vedie technický denník letúna, ako predpisuje OPS 1.915. 

 

Dodatok 1 k OPS 1.1045 

Obsah prevádzkovej príručky 

 

Prevádzkovateľ zabezpečí, aby prevádzková príručka mala nasledovný obsah: 

 

A VŠEOBECNÉ/ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

0 VEDENIE A UDRŽOVANIE PREVÁDZKOVEJ PRÍRUČKY 

 

0.1. Úvod 

 

a) Vyhlásenie, že prevádzková príručka vyhovuje všetkým platným predpisom a 

požiadavkám a podmienkam príslušného osvedčenia leteckého prevádzkovateľa. 
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b) Vyhlásenie, že prevádzková príručka obsahuje prevádzkové pokyny, ktoré musí 

príslušný personál dodržiavať. 

 

c) Zoznam a stručný popis rôznych častí, ich obsahu, platnosti a použitia. 

 

d) Vysvetlenie a definície pojmov a slov nutných na používanie príručky. 

 

0.2. Systém doplňovania a opráv 

 

a) Podrobnosti o osobách zodpovedných za vydávania a zaraďovanie doplnkov a opráv. 

 

b) Záznam doplnkov a opráv s dátumom zaradenia a účinnosti. 

 

c) Vyhlásenie, že nie sú dovolené ručne dopísané doplnky a opravy, okrem situácie, kedy 

sa v záujme bezpečnosti požaduje okamžité doplnenie alebo oprava. 

 

d) Popis systému anotácie strán a ich dátumov účinnosti. 

 

e) Zoznam platných strán. 

 

f) Anotácie zmien (na stránkach textu a ak je to možné i na prehľadných tabuľkách a 

nákresoch). 

 

g) Dočasné opravy. 

 

Popis systému distribúcie príručiek, doplnkov a opráv. 
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1 ORGANIZÁCIA A ZODPOVEDNOSTI 

 

1.1. Organizačná štruktúra. Popis organizačnej štruktúry vrátane organizačnej schémy spoločnosti 

a oddelenia letovej prevádzky. Organizačná schéma musí zobrazovať vzťah oddelenia letovej 

prevádzky a ostatných oddelení spoločnosti. Musia sa uviesť najmä podriadenosti a toky 

hlásení všetkých úsekov, oddelení atď., ktoré sa týkajú bezpečnosti letovej prevádzky. 

 

1.2. Menovaní vedúci zamestnanci. Meno každého menovaného vedúceho zamestnancov 

zodpovedného za letovú prevádzku, systém údržby, výcvik posádok a pozemnú prevádzku, 

ako predpisuje OPS 1.175 i). Musí sa uviesť popis ich činnosti a zodpovedností. 

 

1.3. Zodpovednosti a povinnosti personálu vedenia prevádzky. Popis povinností, zodpovedností a 

práv personálu vedenia prevádzky, vzťahujúcich sa na bezpečnosť letovej prevádzky a na 

plnenie platných predpisov. 

 

1.4. Práva, povinnosti a zodpovednosti veliteľa lietadla. Vyhlásenie vymedzujúce práva, 

povinnosti a zodpovednosti veliteľa lietadla. 

 

1.5. Povinnosti a zodpovednosti členov posádky, okrem veliteľa lietadla. 
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2 RIADENIE PREVÁDZKY A DOZOR 

 

2.1. Dozor nad prevádzkou vykonávanou prevádzkovateľom. Opis systému na vykonávanie 

dozoru nad prevádzkou vykonávanou prevádzkovateľom (pozri OPS 1.175 g)). Popis musí 

udávať ako sa vykonáva dozor nad bezpečnosťou letovej prevádzky a nad kvalifikáciou 

zamestnancov. Musia sa opísať najmä postupy týkajúce sa týchto bodov: 

 

a) platnosť preukazov spôsobilosti a kvalifikácie, 

 

b) Spôsobilosť prevádzkového personálu a 

 

c) riadenie, rozbor a ukladanie záznamov, dokladov letov, dodatočných informácií a 

údajov. 

 

2.2. Systém vyhlasovania dodatočných prevádzkových nariadení a informácií. Popis všetkých 

systémov vyhlasovania informácií, ktoré môžu mať prevádzkovú povahu, ale dopĺňajú 

informácie v prevádzkovej príručke. Musí sa zahrnúť uplatniteľnosť tejto informácie a 

zodpovednosti za jej vyhlásenie. 

 

2.3. Program prevencie nehôd a bezpečnosti letov Opis hlavných aspektov programu bezpečnosti 

letov. 

 

2.4. Riadenie prevádzky Popis postupov a zodpovedností nevyhnutných pre výkon prevádzkového 

dozoru so zreteľom na bezpečnosť letov. 
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2.5. Právomoci leteckého úradu Popis právomocí leteckého úradu a usmernenie personálu, ako 

uľahčiť kontroly vykonávané zamestnancami leteckého úradu. 

 

3 SYSTÉM KVALITY 

 

Popis prijatého systému kvality zahŕňa najmenej: 

 

a) politiku kvality, 

 

b) popis organizácie systému kvality a 

 

c) pridelenie povinností a zodpovedností. 

 

4  ZLOŽENIE POSÁDKY 

 

4.1. Zloženie posádky. Vysvetlenie metódy na určovanie zloženia posádok so zreteľom na: 

 

a) typ používaného letúna, 

 

b) oblasť a druh vykonávaného letu, 

 

c) fázy letu, 

 

d) predpísaný minimálny počet členov posádky a plánovaný čas služby, 
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