Vážený pán starosta, vážení občania obce,
naša spoločnosť spolu s Leteckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach ( ďalej iba LF TUKE), začiatkom
tohto roka otvorila na letisku v Košiciach medzinárodné výcvikové centrum pilotov. Tým sa nám podarilo
nadviazať na slávnu tradíciu bývalej Vojenskej leteckej akadémie (VLA), ktorá významným spôsobom
zviditeľňovala Československo a neskôr Slovensko vo svete.
Na náročnom leteckom trhu sme zviedli veľký konkurenčný boj nielen s okolitými krajinami, ale aj s inými
letecky vyspelými ,krajinami o získanie zahraničných študentov. Vďaka kvalitnému profesionálnemu tímu,
ktorého základy siahajú práve do bývalej VLA sa nám podarilo uspieť. Výcvikové stredisko sa takto úspešne
začína rozvíjať.
Je len samozrejmé, že letecká činnosť so sebou prináša aj určité negatíva – napr. istú mieru hlučnosti, ale
pozitíva, ktoré táto činnosť prináša do regiónu vysoko prevažujú.
Tiež je však potrebné uviesť, že letiská a činnosť na nich je dnes neoddeliteľnou súčasťou života modernej
technicky vyspelej spoločnosti. Málokto sa dnes už pozastavuje napr. nad hlukom, ktorý produkuje napr.
železnica, železničné stanice, električky, cestná doprava ap.
určite patrí k životu veľkomesta
s prosperujúcim medzinárodným letiskom. Ak by sme sa na problém pozerali iba z tohto úzkeho pohľadu,
ťažko by sme sa mohli nazývať technicky vyspelou krajinou. A letectvo, jeho technológie, používané
materiály, spätosť s umelou inteligenciou, je dnes na špičke progresu.
Ak by sme chceli uviesť aj pozitíva, určite medzi ne patrí :

-

Vrtuľníky môžu byť využité pri prípadných živelných pohromách

-

Pomáhame zvyšovať zamestnanosť v regióne, nové miesta sa postupne vytvárajú na LF
TUKE, ako aj v ďalších subdodávateľských spoločnostiach

-

Sme slovenská spoločnosť, ktorá značnou mierou prispieva do slovenského štátneho
rozpočtu

-

Vytváraním veľkého priestoru pre rozvoj LF TUKE prinášame rozvoj vysoko sofistikovaného
druhu vzdelávania s veľmi dobrým uplatnením nových generácií v našom regióne

Vrtuľníky a lietadlá používané pri výcviku majú medzinárodne platné a overené hlukové certifikáty a hluk
nimi spôsobovaný neprekračuje prípustné normy.
Je a bude však našou snahou aj tento hluk minimalizovať a v tomto smere vykonávame všetky potrebné
organizačné opatrenia (napr. vyhýbanie sa obývaným oblastiam, prísne dodržovanie predpisov o lietaní,
vykonávanie niektorých letov (najmä ťažšími vrtuľníkmi a tiež letov v noci aj na iných letiskách).

V záujme zachovania dobrých vzťahov s obyvateľstvom priľahlých obcí by sme Vás, Vašich občanov, mládež,
radi privítali v našom prostredí, aby ste mali možnosť zoznámiť sa s našou činnosťou a presvedčili sa
o našom úsilí obmedzovať všetky jej negatívne vplyvy. Určite bude možnosť vykonať pre vylosovaných
občanov aj vyhliadkový let
Takúto akciu chceme organizovať spoločne s LF TUKE a tiež s vedením medzinárodného letiska Košice
v termíne, ktorý spoločne dohodneme.

Ing. Juraj Lauš
Konateľ spoločnosti STA

