ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Letecké výcvikové a vzdelávacie
centrum

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
ZA ROK 2016

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 – LETECKÉ VÝCVIKOVÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM

9

Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum

9.1

Všeobecné informácie

9.1.1

Adresa

Žilinská univerzita v Žiline
Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

9.1.2

Riaditeľ

Ing. Peter Blaško, CSc.
tel.: 041-557 21 78
e-mail: peter.blasko@fpedas.uniza.sk
www.lvvc.uniza.sk

9.2

Činnosť LVVC

9.2.1

Schválené organizácie

Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum je držiteľom certifikátov:







SK.ATO.01
Organizácia letového výcviku v súlade s Part-FCL
SK.MF.006
Organizácia na údržbu lietadlovej techniky v súlade s EC2042/2003
SK.MG.025
Organizácia riadiaca zachovanie letovej spôsobilosti v súlade s EC2042/2003
TSP 001/2011
Organizácia na poskytovanie preskúšania odbornej spôsobilosti leteckého personálu v súlade
s požiadavkami ICAO a PART-FCL.
SK/052
Povolenie na vykonávanie leteckých prác.
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9.2.2

Výkony LVVC

Hlavnou náplňou činnosti Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra UNIZA (LVVC) je výcvik
a výchova profesionálnych pilotov pre potreby civilného letectva. V roku 2016 bolo ukončených 24
praktických leteckých výcvikov pre študentov UNIZA aj pre cudzích záujemcov o získanie kvalifikácií
v civilnom letectve. Celkovo bolo v roku 2016 odlietaných v praktickom leteckom výcviku 2 218 letových
hodín a uskutočnených 3 463 vzletov a pristátí.
LVVC v roku 2016 v rámci Osvedčenia o schválení organizácie na poskytovanie odborného
preskúšania jazykovej spôsobilosti leteckého personálu podľa požiadaviek ICAO a PART-FCL vykonalo
28 preskúšaní.
Rok 2016 bol jedenástym rokom prevádzky letového trenažéra FNPT II MCC. Na trenažéri bolo
odlietaných 560 hodín nielen pre našich študentov.

9.2.3

Spolupráca

LVVC naďalej spolupracuje s Aviation Training Centre Rzeszow a Oxford Training Centre pri výmene
skúseností z výcviku civilných pilotov podľa požiadaviek nových leteckých predpisov EÚ. LVVC naďalej
spolupracuje s Dopravným úradom SR a leteckými prevádzkovateľmi v SR a ČR pri príprave leteckého
personálu. V rámci kurzu teórie dopravného pilota sa uskutočnili výberové prednášky, s ktorými vystúpili
pracovníci ČSA, LPS a Air Explore. Spolupráca prebieha i formou výmeny skúseností o úrovni
vycvičenosti pilotov a potreby ďalšieho skvalitňovania výcviku medzi LVVC a leteckými spoločnosťami.
LVVC je spoluriešiteľom projektu CaBilAvi – Capacity building for aviation stakeholders, inside and
outside the EU (číslo 641627). V rámci tohto projektu boli vykonané lety v objeme cca 120 letových
hodín a uskutočnil sa výcvikový seminár pre všetkých účastníkov projektu a pilotov všeobecného
letectva v SR a ČR.
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