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PPL(A) Private pilot license
Súkromný pilot lietadiel

LAPL(A) Light aircraft pilot license
Pilot ľahkých lietadiel

Výcvik na získanie kvalifikácie 
VFR Night

Výcvik na získanie a obnovu 
triednej kvalifikácie – SEP(L)

Naučíte sa bezpečne lietať podľa pravidiel
VFR ako súkromný pilot.

Vstupné požiadavky
Minimálny vek 17 rokov
Zdravotná prehliadka min. II. triedy

Priebeh výcviku
Teoretická časť - 100 vyučovacích hodín

Praktická časť - 45 letových hodín
Výcvikový program je individuálny, závisí od požiada-

viek a možností uchádzača.

Získaná kvalifikácia
Žiak získa preukaz spôsobilosti 
súkromného pilota (Private Pilot Licence), 
v triede SEP(L), ktorá ho oprávňuje lietať na lietadlách 
s jedným piestovým motorom do maximálnej vzletovej 
váhy 5700kg a piatimi osobami na palube. 
Táto licencia neoprávňuje jej držiteľa riadiť lietadlo v 
prevádzke, za úplatu. Platí výhradne len pre jeho 
súkromné účely.

Naučíte sa bezpečne lietať podľa pravidiel
VFR ako pilot ľahkých lietadiel.

Vstupné požiadavky
Minimálny vek 15 rokov

Zdravotná prehliadka min. II. triedy

Priebeh výcviku
Teoretická časť - 100 vyučovacích hodín
Praktická časť - 30 letových hodín
Výcvikový program je individuálny, závisí od požiada-
viek a možností uchádzača.

Získaná kvalifikácia
Žiak získa preukaz spôsobilosti pilota ľahkých lietadiel 
LAPL(A) v triede SEP(L), ktorá ho oprávňuje lietať na 

lietadlách s jedným piestovým motorom do maximálnej 
vzletovej váhy 2000kg. 

Táto licencia neoprávňuje jej držiteľa riadiť lietadlo v 
prevádzke, za úplatu. Platí výhradne len pre jeho 

súkromné účely.

Naučíte sa bezpečne lietať podľa pravidiel
VFR NOC.

Vstupné požiadavky
platná licencia PPL(A) alebo LAPL(A)

Zdravotná prehliadka min. II. triedy

Získaná kvalifikácia
Žiak je oprávnený lietať v noci za podmienok viditeľno-

sti zeme - VFR NOC.

Získate alebo si obnovíte triednu 
kvalifikáciu SEP(L)

Vstupné požiadavky
Platné osvedčenie 

rádiooperátora lietadlových staníc
Zdravotná prehliadka min. II. triedy

Priebeh výcviku
Výcvikový program je individuálny, závisí od požiada-
viek a možností uchádzača.

Získaná kvalifikácia
Pilot získa alebo si obnoví typovú alebo triednu 

kvalifikáciu na iný typ jednopilotného jednomotorového 
letúna SEP(L)

Priebeh výcviku
Teoretická časť - 5 vyučovacích hodín
Praktická časť - 5 letových hodín

PPL(A) Private pilot license
Súkromný pilot lietadiel

LAPL(A) Light aircraft pilot license
Pilot ľahkých lietadiel

Výcvik na získanie kvalifikácie 
VFR Night

Výcvik na získanie a obnovu 
triednej kvalifikácie – SEP(L)


