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12  Národné výcvikové centrum bezpečnosti v civilnom 

letectve 

12.1 Všeobecné informácie 

12.1.1 Adresa 

Žilinská univerzita v Žiline 

Národné výcvikové centrum bezpečnosti v civilnom letectve   

Univerzitná 1 

010 26 Žilina 

12.1.2 Riaditeľ 

prof. Ing. Antonín Kazda, PhD. 

tel.: +421 903 170 974 

fax: 041-513 15 17 

e-mail: nvcb@fpedas.uniza.sk 

12.1.3 Najdôležitejšie udalosti v roku 2019 

Na základe Smernice MDPT č. 8 vzniklo dňa 25. septembra 2002 na akademickej pôde UNIZA z 

podnetu katedry leteckej dopravy Národné výcvikové centrum bezpečnosti v civilnom letectve (NVCB – 

číslo akreditácie: 681/230/2002). To, že NVCB vzniklo práve na pôde UNIZA, bolo logickým 

pokračovaním aktivít katedry leteckej dopravy (KLD), ktorá má mnohoročné skúsenosti v oblasti 

prevádzkovej bezpečnosti ako aj v oblasti bezpečnostnej ochrany. Pracovníci KLD sú ako experti v tejto 

oblasti veľmi často prizývaní do riešiteľských tímov, ktoré riešia ako legislatívne otázky bezpečnostnej 

ochrany, tak aj jednotlivé praktické kroky zavádzania systému bezpečnostnej ochrany na letiskách. V 

roku 2019 NVCB úzko spolupracovalo ako na lektorskej,  tak na odbornej úrovni s pracovníkmi 

Dopravného úradu, Ministerstva dopravy a výstavby SR, riadiacimi pracovníkmi pasovej a cudzineckej 

polície, pyrotechnikmi Policajného zboru SR, „security“ manažmentom prevádzkovateľov, s 

bezpečnostnými pracovníkmi na jednotlivých letiskách, pracovníkmi Fakulty bezpečnostného  

inžinierstva UNIZA, šéf-pilotmi prevádzkovateľov, s Letovými prevádzkovými službami a s mnohými 

ďalšími odborníkmi v civilnom letectve.  

Školenia leteckého personálu v oblasti bezpečnostnej ochrany prebiehajú podľa Vykonávacieho 

nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1998 a v súlade s Národným programom bezpečnostnej ochrany v 

civilnom letectve.  
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Úspešne sa tiež rozvinula spolupráca s Czech Aviation Training Centre (CATC) Praha, v rámci ktorej 

dochádza k výmene informácie a posilneniu tímu NVCB po odbornej stránke v špecifických oblastiach. 

Rovnako NVCB prehĺbilo spoluprácu s letiskami a leteckými prevádzkovateľmi tak, aby poskytované 

kurzy zodpovedali lepšie ich prevádzkovému profilu.  


