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Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
Útvar vedúceho hygienika rezortu 

Oddelenie oblastného hygienika Košice 

 Štefánikova 50/A, 040 01 Košice 

 

 

Obec Gyňov 

Čanianska 124/3 

044 14 Gyňov 

 
 

Naša značka                                          Vybavuje                                                      Košice, dňa       

16479/2019/ÚVHR/54715                               Mgr. Bertová                                 07.06.2019 

Stupeň dôvernosti: Verejné 

 

 

 

 

Vec:  

Obec Gyňov -  hluk z preletov vrtuľníkov 

- oznámenie                  

            

Na základe Vami podaného podnetu zn. 763/2019 Sp. č.: 67/2019/OcÚ zo dňa 10.04.2019 

doručeného na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV SR“) 

predmetom ktorého bola žiadosť o prešetrenie hlučnosti spôsobenej preletom vrtuľníkov 

spoločnosti Slovak Training Academy, s.r.o. nad Vašou obcou Vám oznamujeme  nasledovné: 

Touto problematikou sa MDV SR zaoberá od 28.09.2018, nakoľko sa na prelet vrtuľníkov 

sťažovali aj iné obce, nad ktorými sa prelety uskutočňujú. Obchodná spoločnosť Slovak Training 

Academy, s.r.o., sa zaviazala spracovať analýzu vplyvu prevádzkovaných vrtuľníkov na hlukovú 

záťaž v dotknutom okolí letiska a dala vypracovať správu zo stanovenia a objektivizácie hlukovej 

záťaže v dotknutom okolí letiska.  

Dňa 09.05.2019 bol na MDV SR doručený posudok spoločnosti EUROAKUSTIK s.r.o., 

– Stanovenie hlukovej záťaže – Slovak Training Academy, s.r.o.  – Letisko Košice – výcvik 

pilotov vrtuľníkov.  

Spoločnosť EUROAKUSTIK s.r.o. je držiteľom certifikátu EN ISO 9001:2015,             

EN ISO 14001:2009 pre oblasť merania, výpočtu, hodnotenia a znižovania hluku, vibrácií 

a škodlivín v ovzduší. 

Z vyššie uvedeného posudku vyplýva, že letecká škola pre výcvik pilotov vrtuľníkov 

Slovak Training Academy (ďalej len „STA“)  je lokalizovaná v juhozápadnej časti areálu Letiska 

Košice. V súčasnosti sa pre praktický výcvik používajú dva typy vrtuľníkov –  Schweizer H-269C 

a  MD500. Praktický výcvik, lety po okruhoch, vizuálne priblíženie pri lete za viditeľnosti, 

priblíženie pri lete podľa prístrojov, odlete a prílete do pracovných priestorov, navigačné lety a iné 

letové operácie sa vykonávajú prevažne v referenčných časových intervaloch deň (od 06:00 hod. 

do 18:00 hod. a večer od 18:00 hod. do 22:00 hod.) V referenčnom časovom intervale noc            

(od 22:00 hod. do 06:00 hod. sa lety vykonávajú len v mimoriadnych prípadoch. 

   Stanovenie hlukovej záťaže v okolí Letiska Košice z pôsobenia prevádzky vrtuľníkov 

Schweizer H-269C a  MD500 pri výcviku pilotov v STA bolo vykonané pre dva rôzne prípady 

prevádzky, ktorá je determinovaná rôznym využívaním smerov na odlet a priblíženie. Počty 

pohybov v jednotlivých referenčných časových intervaloch (deň, večer, noc) s rozdelením na 

letové činnosti, ktoré boli uvažované pri stanovení hlukovej záťaže.      

Objektivizácia z pôsobenia hluku generovaného pri prevádzke uvedených vrtuľníkov na 

Letisku Košice bola vykonaná aj v lokálnych miestach dotknutého okolia. Miesta objektivizácie 

boli zvolené tak, aby hodnoty stanovené v týchto miestach popisovali pôsobenie prevádzky 

vrtuľníkov na dotknuté územia s funkciou bývania, v ktorom sa nachádzajú vonkajšie chránené 

priestory. 
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Výpočet hodnôt určujúcich veličín, ekvivalentnej hladiny A zvuku, pre referenčné časové 

intervaly deň, večer a noc a maximálnej hladiny AS pre referenčný časový interval noc, bol 

urobený celkove v trinástich miestach.  

 

V závere uvedeného posudku je uvedené, že na základe objektivizácie a stanovenia 

plošnej hlukovej záťaže je možné konštatovať, že v území s funkciou bývania a vonkajším 

chráneným priestorom, pri štandardnej prevádzke vyššie uvedených vrtuľníkov počas praktického 

výcviku pilotov v STA nedochádza k prekračovaniu prípustných hodnôt určujúcich veličín pre 

hodnotenie hluku z leteckej prevádzky daných platnou legislatívou, ktorá sa zaoberá 

objektivizáciou a hodnotením hluku vo vonkajšom prostredí. 

  

 

  Z uvedeného dôvodu na základe zistených skutočností  je možné Vami podaný podnet 

evidovaný na MDV SR považovať za uzatvorený. 

 

 

     

 

 

 

 

MUDr. Irena Miková 

                oblastná hygienička Košice 
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