Informácie o štúdiu študijného programu Pilot
Zdravotná spôsobilosť
Podmienkou štúdia študijného programu Pilot je včasné absolvovanie zdravotnej prehliadky
(na vlastné náklady) najneskôr do 31.08.2022 a získanie osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti
minimálne 2. triedy (odporúča sa 1. triedy) v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011,
časť MED (Zdravotná spôsobilosť).
Zdravotnú prehliadku je možné absolvovať v poverených zdravotníckych zariadeniach AeMC,
respektíve u poverených lekároch AME (pozor na dlhšie objednávacie termíny), viac
informácií na stránke Dopravného úradu SR:
http://letectvo.nsat.sk/letecky-personal-2/zdravotna-sposobilost/povereni-lekari/
Praktický výcvik
Súčasťou štúdia študijného programu Pilot je praktický letecký výcvik, ktorý je
vykonávaný v partnerských výcvikových organizáciách Leteckej fakulty. Minimálna
požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je splnenie letových cvičení na
úroveň výcviku súkromného pilota letúnov PPL(A), prípadne vrtuľníkov PPL(H). Je však
možné a veľmi vhodné pokračovať vo výcviku až do úrovne CPL (A/H) alebo CPL(A)/IR,
MEP(L), prípadne je možné uzavrieť zmluvu na integrovaný kurz CPL a CPL/IR.
V zmysle nariadenia dekana môže študent v 1. roku štúdia bakalárskeho študijného programu
Pilot pokračovať v štúdiu v tomto študijnom programe v letnom semestri, ak sa najneskôr do
31.01.2023 preukáže podpísanou zmluvou o leteckom výcviku s oprávnenou výcvikovou
organizáciou. V prípade, že študent do tohto termínu nepredloží podpísanú zmluvu o leteckom
výcviku s oprávnenou výcvikovou organizáciou, v štúdiu na LF TUKE od letného semestra
AR 2022/2023 bude môcť pokračovať iba po zmene študijného programu.
Pre študentov LF TUKE študijného programu Pilot je výhodné vykonávať letecký výcvik v
partnerských výcvikových organizáciách Leteckej fakulty TUKE z nasledovných dôvodov:
 garancia kvality leteckého výcviku
 nadväznosť leteckého výcviku na vysokoškolské štúdium v študijnom programe Pilot
 možnosť absolvovať časť leteckého výcviku na leteckých simulátoroch LF TUKE
 vykonávanie výcviku počas vyčleneného času v rámci rozvrhu hodín
Z uvedených dôvodov praktický letecký výcvik dôrazne odporúčame absolvovať v
partnerských leteckých výcvikových organizáciách LF TUKE:
prevádzkovateľ schválenej
výcvikovej organizácie ATO

registračné
číslo ATO

miesto výcviku

kontakt

JetAge, s.r.o.

SK.ATO.10

www.jetage.sk

AeroJOB, s.r.o.

SK.ATO.17

Bratislava, Trenčín,
Svidník, Košice
Košice, Ražňany

www.aerojob.sk

Uchádzači, ktorí už získali leteckú licenciu pred začiatkom štúdia, alebo začali letecký výcvik
(aj na iných kategóriách lietadiel), budú v rámci prijímacieho konania posúdení individuálne.
Náklady na praktický letecký výcvik si hradí študent sám.
Ďalšie informácie o leteckom výcviku Vám ochotne poskytne študijný poradca pre študijný
program Pilot a letecké výcviky Ing. Matej Antoško, PhD., email: matej.antosko@tuke.sk

