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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 (LVVC)  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. 

  

 

 

mailto:peter.blasko@fpedas.uniza.sk
http://www.lvvc.uniza.sk/
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9.2.2     Výkony LVVC v roku 2019 

 

Hlavnou náplňou činnosti Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra UNIZA je výcvik a výchova 

profesionálnych pilotov pre potreby civilného letectva. V roku 2019 bolo vo výcviku zaradených 34 

poslucháčov a ukončených 23 praktických leteckých výcvikov pre študentov UNIZA aj  pre cudzích 

záujemcov o získanie kvalifikácií v civilnom letectve. Celkovo bolo v roku 2019 odlietaných v praktickom 

leteckom výcviku 1 666 letových hodín na lietadlách, 1 160 hodín na simulátoroch a uskutočnených 6 

096 vzletov a pristátí.  

LVVC v roku 2019 v rámci Osvedčenia o schválení organizácie na poskytovanie odborného 

preskúšania jazykovej spôsobilosti leteckého personálu podľa požiadaviek ICAO a PART-FCL vykonalo 

22 preskúšaní. 

 

9.2.3    Ďalšia činnosť 

 

LVVC 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  z leteckej praxe - LPS SR, ŘLP ČR, TUKE, AIR TEAM, Cirrus Aircraft CZ, 

A AIR AirExplore, GO2SKY, Seagle Air.   

Spolupráca prebieha i formou výmeny skúseností o úrovni vycvičenosti pilotov a potreby ďalšieho 

skvalitňovania výcviku medzi LVVC a leteckými spoločnosťami. 

LVVC sa podieľa na výbere pilotov pre spoločnosť AirExplore na našom simulátore FNPT II MCC, kedy 

v roku 2019 vykonalo dve výberové konania. 

 V rámci požiadavky EK na získanie kvalifikácie PBN sa uskutočnil v dňoch 20. – 22. 2. 2019 ďalší 

výcvikový seminár pre pilotov všeobecného letectva v SR a ČR. 

Dňa 31. 5. 2019 v spolupráci s anglickou spoločnosťou PPL/IR EUROPE sa konal odborný seminár 

„PBN/RNAV navigation“, ktorý sa stretol s veľkým záujmom zo strany študentov ale aj odbornej 

verejnosti. 

V roku 2019 boli zmodernizované dva simulátory FNPT II MCC v celkovej sume cca 95 000 EUR 

z vlastných zdrojov. Modernizácia sa týkala zabudovania GPS zariadení, ktoré vyžaduje nová legislatíva 

EÚ a výmeny hardvérového vybavenia simulátora Mechtronix.  

Významnou udalosťou bolo zakúpenie 2 ks lietadiel Z 242 L, ktorou začal proces obnovy lietadlového 

parku UNIZA. 

 

 

 

 

 


