„Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE“

Miesto realizácie projektu:

Učňovská 6, Košice - Šaca

Názov projektu:

Vývoj prototypu leteckého simulátora a výskum jeho využitia

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Education Training &
Consulting company a.s
Špecifické ciele:
•
stabilizácia počtu zamestnancov firmy
•
úspešná realizácia jednotlivých aktivít projektu
•
zostavenie prototypu leteckého simulátora
•
zvýšenie kvality poskytovaných služieb spoločnosti, jej portfólia poskytovaných
•
•

Stručný opis projektu:

služieb
pokus o prienik na trhy EÚ a svetový trh v oblasti leteckej simulačnej techniky
umožnenie využívania výsledkov výskumno-vývojových aktivít najmä v EÚ

Východiskový stav: Spoločnosť pôsobí na trhu ako vzdelávacia organizácia, venuje sa aj
oblasti výskumu a vývoja. V nadväznosti na záujem spoločnosti zaoberať sa vzdelávaním a
výskumno-vývojovým činnostiam v oblasti letectva, s apelom na zvýšenie konkurencieschopnosti,
vznikla myšlienka realizovať predkladaný projekt. Impulzom pre rozhodnutie bola bezpečnosť
letovej prevádzky, ktorá priamo závisí od prípravy leteckého personálu a je finančne náročná. V
súčasnosti je svetovým trendom čoraz väčšie zapojenie leteckých simulátorov do výcviku pilotov.
Pre zvyšovanie kvality prípravy leteckého personálu a konkurencieschopnosti slovenských
leteckých prevádzkovateľov je nevyhnutné aj v domácich podmienkach riešiť túto problematiku.
Bez NFP by predkladaný projekt nebol realizovaný, nakoľko firma nemá vyčlenené finančné
zdroje v dostatočnej výške, ktoré by bolo možné použiť na rozvojový program firmy.
Stav po realizácii projektu: Vďaka podpore z EÚ, spoločnosť realizovala špecifické ciele
projektu a zvýšila kvalitu prípravy leteckého personálu a taktiež konkurencieschopnosť
slovenských leteckých prevádzkovateľov. Samotnému uvedeniu leteckého simulátora na trh
predchádzali rozsiahle a náročné práce. Počínajúc vstupnými meraniami a analýzami, ktorých
úlohou bolo pripraviť robustný analytický základ pre ďalšie aktivity spojené s technickou
realizáciou výstavby. Po vstupných analýzach, boli pripravené vhodné podmienky na vytvorenie
návrhu možných technických riešení, ktorý bol zameraný na spracovanie možných technických
riešení a spracovanie technickej dokumentácie.
Výsledkom realizácie projektu je vyhotovenie prototypu modulového leteckého simulátora s
množstvom alternatívnych výučbových možností.
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