
Košice, 27. apríla 2021

Pracovné rokovanie spoločnosti Slovak Training Academy so 
starostami obcí Mokrance, Paňovce a mestských častí Košíc 
Pereš a Poľov

Zápis o     stretnutí  

Pracovného rokovania sa na základe podnetu a pozvania spoločnosti Slovak Training Academy 
(ďalej len STA) dňa 27. apríla 2021 o 11.00 zúčastnili zástupcovia samospráv:

- Jozef Karabin, starosta MČ Pereš
- Roland Lacko, starosta MČ Poľov
- Mária Lacková, starostka obce Mokrance, predsedníčka Združenia miest a obcí údolia Bodvy
- Rozália Juhászová, starostka obce Paňovce

Za spoločnosť STA boli prítomní:

- Jozef Janeček, generálny riaditeľ STA
- Dominik Varga, výkonný riaditeľ STA
- Lukáš Halás, odborný poradca STA
- Dušan Tokarčík, hovorca STA 

Priebeh pracovného stretnutia:

Vedenie spoločnosti STA v úvode stretnutia predstavilo zástupcom samospráv spoločnosť STA a jej činnosť.
Odborný poradca spoločnosti Lukáš Halás vysvetlil starostom podstatu výcviku ako aj jeho priebeh. 
Rovnako zdôraznil, že nočný výcvik je pre pilotov vrtuľníkov nenahraditeľnou súčasťou pilotného kurzu.

Mária Lacková sa vedenia spoločnosti pýtala, prečo vrtuľníky lietajú nad zastavaným územím v intraviláne 
obcí. Lukáš Halás vysvetlil, že piloti vrtuľníkov STA sa zásadne týmto územiam vyhýbajú avšak z hľadiska 
letovej prevádzky a bezpečnosti letu, je niekedy nevyhnutné preletieť aj ponad obývané územie. Ako 
zdôraznil Dominik Varga, zo zeme je pohľad na letiaci objekt subjektívny, preto sa môže niekedy zdať, že 
vrtuľník letí priamo nad domami čo však nemusí byť pravda. Lukáš Halás doplnil, že náš letecký personál je 
poučený aby sa takýmto územiam vyhýbali, pričom piloti STA musia dodržiavať zákonom predpísanú výšku 
letu. 



Starostovia ocenili otvorený prístup spoločnosti STA a snahu o včasné informovanie verejnosti o intenzite 
výcviku s dôrazom na nočné lety. 

Starostovia rovnako zhodnotili, že takýmto spôsobom sa ľudia dokážu lepšie pripraviť na letecký výcvik v ich 
blízkosti. Na základe požiadavky Márie Lackovej bude spoločnosť STA i naďalej takýmto spôsobom 
informovať starostov dotknutých obcí, ktorí môžu informáciu o výcviku poskytnúť obyvateľom 
prostredníctvom webových stránok obcí a ďalších komunikačných kanálov.

Mária Lacková vzniesla sprostredkovanú požiadavku od starostu obce Buzica, aby piloti nelietali v blízkosti 
miestnej základnej školy, pretože sú deti pri prelete na oknách a ruší to vyučovanie. Spoločnosť STA 
prisľúbila, že sa touto situáciou bude zaoberať a v blízkej dobe bude kontaktovať starostu obce Buzica. 

Roland Lacko podotkol, že v MČ Poľov nezaznamenal v poslednom čase nárast sťažností týkajúcich sa 
hluku, práve naopak zdôraznil, že sťažnosti dostáva od 2 ľudí. Podobné skúsenosti prezentovali aj ďalší 
zúčastnení starostovia. 

Jozef Janeček pripomenul, že spoločnosť je riadne zaregistrovaná a pri prevádzke a výkonne svojej činnosti
dodržiava platnú slovenskú ako aj európsku leteckú legislatívu. Zdôraznil, že spoločnosť STA od septembra 
2020 vykonala viacero opatrení, napríklad mení letové trasy tak aby výcvikom nezaťažovala dotknuté lokality
kontinuálne. Starostovia ocenili takúto snahu o riešenie problému, pričom sa zhodli na tom, že z ich pohľadu 
sú opatrenia dostatočne účinné, a že si od minulého roka všimli zmenu k lepšiemu.  

Dušan Tokarčík navrhol aby sa medzi spoločnosťou STA  a dotknutými obcami nadviazala spolupráca, 
pričom STA sa môže viacerými spôsobmi podieľať na komunitnom živote ako aj na popularizácii leteckých 
profesií nielen medzi širokou verejnosťou ale aj medzi deťmi a mládežou z dotknutých lokalít. Rovnako 
pripomenul, že STA je generálnym partnerom Leteckej fakulty TUKE a pokračovateľom dlhoročnej tradície 
leteckého výcviku v Košiciach. 

Jozef Janeček dodal, že si spoločnosť STA uvedomuje, že do istej miery svojou činnosťou zasahuje do 
života obyvateľov nášho regiónu. Zdôraznil však, že STA chce byť súčasťou regiónu v ktorom pôsobí 
a práve preto sa bude vždy správať spoločensky zodpovedne. Starostom rovnako navrhol, aby každý 
občiansky podnet posúvali do STA pričom STA deklaruje, že všetky podnety prešetrí a pri akomkoľvek 
porušení pravidiel z toho vyvodí prísne dôsledky.   

Závery

- STA bude naďalej informovať starostov o zvýšenej intenzite letov a najmä nočného výcviku
- STA plánuje pokračovať v rokovaniach so starostami ďalších dotknutých obcí
- STA sa chce podieľať na komunitnom rozvoji obcí a propagácií letectva v regióne
- STA je pripravená riešiť akékoľvek sťažnosti od občanov a zástupcov samospráv a po prešetrení 

situácie prijať nápravné opatrenia

Pozn.: Zápis o stretnutí si prečítali a odsúhlasili všetky zúčastnené osoby. 

 


