
9.9  Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum 
 

Hlavnou náplňou činnosti Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra Žilinskej 
univerzity (LVVC) je výcvik a výchova profesionálnych pilotov pre potreby civilného 
letectva. V roku 2008 bolo ukončených 81 praktických leteckých výcvikov pre študentov 
Katedry leteckej dopravy FPEDaS a pre cudzích záujemcov o získanie kvalifikácií v civilnom 
letectve. Celkovo bolo v roku 2008 odlietaných v praktickom leteckom výcviku 3 418 
letových hodín a uskutočnených 5 595 vzletov a pristátí. Kvalifikáciu Obchodného pilota 
letúnov získalo 23 záujemcov, kvalifikáciu na lety podľa prístrojov ďalších 26 záujemcov 
a viacmotorovú kvalifikáciu 12 záujemcov. 

 
 V roku 20085 LVVC poskytlo modulový kurz teórie dopravného pilota pre 11 
záujemcov. Kurz prebieha dištančnou formou a je v súlade s požiadavkami nových leteckých 
predpisov platných v EÚ.  
  

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 leteckými prevádzkovateľmi v SR a ČR pri príprave 
leteckého personálu. V rámci kurzu teórie dopravného pilota boli uskutočnené výberové 
prednášky pracovníkmi ČSA, Air Slovakia, LPS a VLN Košice. Spolupráca prebieha 
i formou výmeny skúseností o úrovni vycvičenosti pilotov  a potreby ďalšieho skvalitňovania 
výcviku medzi LVVC a leteckými spoločnosťami. Pracovníci LVVC sa zúčastňujú na 
prijímacích konkurzoch do ČSA. 
 
 LVVC v roku 2008 poskytlo pre Ozbrojené sily SR praktický výcvik v rozsahu 450 
letových hodín  a teoretickú prípravu v rozsahu 620 hodín. 
   
 Rok 2008 bol tretím rokom prevádzky letového trenažéra FNPT II MCC. Na trenažéri 
bolo odlietaných 1285 hodín nielen pre našich študentov, ale využívali ho aj iní leteckí 
prevádzkovatelia na výber a preškoľovanie pilotov.  LVVC začalo ako prvé na Slovensku 
poskytovať kurzy MCC (kurz súčinnosti vo viacčlennej posádke). Tieto kurzy boli určené pre 
Ozbrojené sily SR a pre záujemcov z radov študentov a letecké spoločnosti v SR a ČR. 
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