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GALAVEČER
3. september 2021

Letisko M. R. Štefánika
Bratislava
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Vážení priaznivci letectva 
a milí naši hostia, 

už po šiestykrát sa stretávame, aby 
sme v predvečer Medzinárodných le-
teckých dní SIAF vzdali hold vybra-
ným osobnostiam, projektom a in-
štitúciám, ktoré zviditeľňujú letectvo 
nielen na Slovensku, ale aj v zahrani-
čí a odovzdali Národnú cenu letectva 
Slovenskej republiky - Zlaté krídla. 
Počas dnešného večera sa zoznámite 

s projektmi a osobnosťami, ktoré zásadným spôsobom formovali 
a formujú tvár letectva. Našim cieľom je zacieliť pozornosť na ich 
výrazné úspechy na poli vedy, vzdelávania, civilného, vojenského, 
či športového letectva. Táto práca nie je nikdy len o jednotlivcoch. 
Za našimi ocenenými stoja tímy ľudí, ktorí prinášajú nové impulzy 
do sféry letectva. Výber tých najlepších z najlepších nebol ani ten-
to rok ľahkou úlohou. Neprestalo nás prekvapovať, koľko erudo-
vaných, rozhľadených, šikovných a tvorivých ľudí má naše malé 
Slovensko. Vďaka mapovaniu ich práce, priamej skúsenosti, roz-
hovorom, stretnutiam sme si postupne uvedomovali, že tento spô-
sob života je pre mnohých nielen povolaním, ale aj vášňou. Moje 
poďakovanie patrí aj tým, bez ktorých by Medzinárodné letecké 
dni SIAF a anketa Zlaté krídla neboli zrealizovateľné - všetkým 
sponzorom, spolupracovníkom, partnerom, inštitúciám a organi-
začnému výboru a odborným komisiám pre jednotlivé kategórie. 
Vaša podpora a dôvera nám nedovolí stagnovať. Každoročne nás 
motivuje, aby sme sa zlepšovali a prinášali to najzaujímavejšie 
z oblasti letectva aj širokej verejnosti. 

Na záver mi dovoľte srdečne pogratulovať všetkým nominova-
ným a zapriať im veľa síl aj do budúcnosti. Všímame si Vašu prá-
cu, ktorá nás veľmi inšpiruje. Ďakujem, že ste sa rozhodli stráviť 
tento večer s nami a teším sa na naše osobné stretnutia.

Hubert Štoksa
Riaditeľ MLD SIAF

Slovenská letecká agentúra
Vyhlasovateľ ankety Zlaté krídla
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ZÁŠTITU NAD PODUJATÍM PREVZAL

Andrej Doležal
Minister dopravy a výstavby

Slovenskej republiky
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ZLATÉ KRÍDLA
Prestížna anketa ZLATÉ KRÍDLA každoročne zviditeľňuje a oce-

ňuje osobnosti, projekty, inštitúcie, spoločnosti a iné subjekty za 
ich prínos v rôznych oblastiach slovenského letectva.

Vyhlasovateľom ankety ZLATÉ KRÍDLA, národná cena letectva 
Slovenskej republiky, je Slovenská letecká agentúra. 

Cieľom podujatia je vyzdvihnúť prácu pilotov, technikov, riadia-
cich, ostatného leteckého personálu, športovcov, výrobcov v letec-
kom priemysle, pracovníkov školstva, vývoja a výskumu v letectve, 
poskytovateľov služieb v letectve na Slovensku, s dôrazom na ich 
profesionalitu, snahu o rozvoj a prezentáciu slovenského letectva.

Kategórie
• Civilné letectvo SR •

• Letectvo silových zložiek SR •

• Veda / Výskum / Vzdelávanie •

• Športové letectvo / Slovenský národný aeroklub •

• Športové letectvo / Slovenská letecká federácia •

• Športové letectvo / Letecká amatérska asociácia •

• Športové letectvo / Letecko-raketomodelárska 
asociácia Slovenska •

• Cena za celoživotné dielo / uvedenie do siene slávy •

• Cena verejnosti •
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POROTA
PREDSEDOVIA KOMISIÍ A PODKOMISIÍ

Civilné letectvo

Ing. René Molnár

Letectvo silových zložiek SR

Ing. Maroš Klinčák

Športové letectvo SR

Marián Turan

Miroslav Gábor

Marián Dado

Paľo Polonec

Veda/Výskum/Vzdelávanie

doc. Ing. Peter Korba, PhD.
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 ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Ing. Ľubomír  KRUPÁR 
Narodený 23. 10. 1954, Veľký Folkmár
Štúdium: V roku 1973 absolvoval Vojen-

skú strednú odbornú školu leteckú v Koši-
ciach, v roku 1982 Vysokú Vojenskú leteckú 
školu  v Košiciach, v roku 1990 postgraduálne 
štúdium na Vojenskej Akadémii v Brne.

Skúsenosti: Počas služby v armáde pôsobil na 
rôznych technických funkciách od technika lietadla až po zástup-
cu veliteľa zboru. V civilnom letectve zastával funkciu Riaditeľa 
civilného letiska Sliač. V štátnej správe pôsobil na Úrade vlády 
ako tajomník Rady obrany štátu a na Národnom bezpečnostnom 
úrade ako riaditeľ sekcie priemyselnej bezpečnosti.

Súčasnosť: Momentálne vykonáva funkciu Predsedu Letecko 
a raketomodelárskej Asociácie Slovenska.

plk. gšt. v.v. Ing. Vladimír LISÝ
Narodený 31. 3. 1963
Štúdium: V roku 1986 ukončil VVLŠ SNP 

v Košiciach. V roku 2012 postgraduálne štúdi-
um v AOS generála M.R.Štefánika v Liptovskom 
Mikuláši.

Skúsenosti: Vladimír Lisý prešiel rôznymi ve-
liteľskými a štábnymi funkciami v českosloven-

skom, ale i v slovenskom vojenskom letectve, vrátane Vzdušných 
síl OS SR. Zúčastnil sa odborných a veliteľských stáži, kurzov, 
ale aj medzinárodných leteckých dní, slávnostných preletov, letec-
kých cvičení a ďalších spoločenských aktivít organizovaných pre 
OS a verejnosť doma i v zahraničí ako pilot, ale i ako funkcionár 
v organizačných a riadiacich štruktúrach uvedených aktivít. Počas 
leteckej kariéry mal možnosť pilotovať rôzne typy domácej, zahra-
ničnej civilnej i vojenskej leteckej techniky ako pilot, zalietavací 
pilot leteckej techniky, inštruktor - viac než 40 typov a modifi kácii, 
vrátane bojových lietadiel MiG-21 a MiG-29. Posledná vojenská 
letecká funkcia – veliteľ Leteckej základne Sliač (2010 – 2018).

Činnosť v zahraničí: Strategické veliteľstvo NATO SHAPE 
v Belgicku, Letecký pridelenec OS SR v Ruskej federácii.

Súčasnosť: člen Slovenskej leteckej federácie, inšpektor bez-
pečnosti letov.
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Ing. Jaroslav FIGNÁR
Narodený 24. 12. 1960
Štúdium: V roku 1980 absolvoval Vojenskú 

strednú odbornú školu leteckú. V roku 1989 Vy-
sokú vojenskú leteckú školu.

Vo vojenskom letectve zastaval rôzne technické 
funkcie počínajúc veliteľom čaty, cez učiteľa kon-
štrukcie lietadiel, staršieho inžiniera veliteľstva 

vzdušných síl, staršieho inžiniera bezpečnosti letov Generálneho 
štábu OS SR až po veliteľa Odbornej výcvikovej školy letectva, 
protivzdušnej obrany (PVO), komunikačných a informačných sys-
témov (KIS) a elektronického prieskumu (EpS) Mokraď s detašo-
vaným pracoviskom Košice.

Skúsenosti: V rokoch 2008 až 2010 pôsobil ako Vedúci Tech-
nickej kancelárie v stredisku 130, Tomark aero  pri výrobe lieta-
diel Viper SD-4.

Súčasnosť: od roku 2018 pôsobí ako Hlavný technik Leteckej 
amatérskej asociácie Slovenskej Republiky.

 
plk. gšt. v.v. Ing. Jozef TAKÁCS, PhD.

Narodený 1. 11. 1962
Štúdium: VVLŠ SNP ukončil v roku 1986 ako 

pilot nadzvukových bojových lietadiel.
Skúsenosti: V rokoch 1986 až 2011 prešiel 

rôznymi veliteľskými a štábnymi funkciami v čes-
koslovenskom a po rozdelení v slovenskom vo-
jenskom letectve od veliteľa roja až po náčelníka 

štábu veliteľstva vzdušných síl OS SR. Na lietadlách typu L-29, 
L-39, MiG-21, Su-22 a MiG-29 nalietal viac než 1600 hodín. V 
priebehu leteckej kariéry absolvoval mnohé odborné a veliteľské 
kurzy doma aj v zahraničí.

Činnosť v zahraničí: Pôsobil na strategickom veliteľstve NATO 
SHAPE aj ako pridelenec obrany SR v Maďarsku a v Slovinsku.

Súčasnosť: V Slovenskom leteckom zväze gen. Dr. M. R. Šte-
fánika pracuje od jeho vzniku v roku 1992. V súčasnosti zastáva 
funkciu prezidenta tejto organizácie.
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Róbert BARTOŠ
Narodený 13.10.1970
V letectve pôsobí od roku 1998 ako štatutár 

na letisku v Nových Zámkoch. V roku 2003 za-
čal organizovať regionálne letecké dni v Nových 
Zámkoch, v spolupráci so Vzdušnými silami 
Ozbrojených síl SR, Policajným zborom SR, Ha-
sičským a záchranným zborom SR a súkromným 

sektorom. V priebehu ďalších rokov tiež po celom Slovensku zor-
ganizoval, k dnešnému dňu, 20 leteckých dní.

V roku 2005 založil v Nových Zámkoch výcvikové stredisko pi-
lotov pod Slovenskou federáciou ultraľahkého lietania a od roku 
2014 pôsobí ako člen poroty ankety Zlaté krídla, Národná cena 
letectva SR v kategórii Športové letectvo. Taktiež je členom Výko-
nnej rady Slovenskej leteckej federácie a od roku 2021 je porad-
com štátnej tajomníčky Ministerstva dopravy a výstavby SR za 
Civilné letectvo. 
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CIVILNÉ LETECTVO 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ing. Vladimír Klein
Ing. Vladimír Klein sa narodil 31.3 1958 v Nitre 

v rodine, v ktorej letectvo a lietanie ovplyvňovalo 
životy jeho predkov. Kleinov starý otec bol letecký 
mechanik a ovplyvnil zase život jeho otca, kto-
rý bol športovým pilotom v Aeroklube Nitra. Ten 
sa stal a aj je domovskou základňou, kde Vladi-
mír Klein absolvoval svoje prvé lety na vetroňoch 
a neskôr na motorových lietadlách.

Po skončení Vysokej školy dopravy a spojov sa stal profesionál-
nym pilotom v podniku Slov-air, kde pôsobil od roku 1982 až do 
roku 1992. Z tohto obdobia v jeho zápisniku letov pribudli letové 
hodiny na lietadlách Z-37, An-2 a M-18.

V tomto období tiež získal kvalifi káciu ako letový inštruktor a po-
pri zamestnaní pilota práškara, stále lietal aj v Aeroklube Nitra.

V roku 1993 pre fi rmu Pozemné staviteľstvo Nitra realizoval ná-
kup lietadla Piper Seneca. Tento nákup znamenal vycestovanie do 
USA, prípravu lietadla a potom prelet lietadla z USA na Slovensko, 
vrátane 10 hodinového letu nad Atlantickým oceánom. Krátko po 
vykonaní preletu, spoločnosť Pozemné staviteľstvo, získala všetky 
oprávnenia na vykonávanie dopravných letov a v rámci podpory 
podnikateľskej činnosti bolo toto “aerotaxíkové” lietadlo využívané 
aj v Rusku a Kazachstane. Na tejto činnosti sa Klein podielal tak 
po stránke organizačnej, ako aj po letovej ako pilot.

Od roku 1996 začal lietať ako dopravný pilot a postupne mal 
príležitosť vykonávať lety na lietadlách B- 727, Tu-154, B737 ver-
zie 200, 300,400 a 800 a tiež A320.

V tomto období pracoval ako pilot, veliteľ lietadla, inštruktor 
a examinátor v spoločnostiach AirSlovakia, Slovenské Aerolínie 
a Seagle Air. Vzostupy a pády týchto spoločností predznamenali 
ďalšiu etapu jeho života. V roku 2010 sa podieľal na založení le-
teckej spoločnosti AirExplore.

V tejto spoločnosti ako pilot a riaditeľ letového úseku prežíval 
krásne obdobie rastu spoločnosti od prevádzkovania prvého lieta-
dla až k súčasným siedmim lietadlám.

Letecký život je aj životom tuláka, cestovateľa a pútnika. Počas 
toho obdobia mal možnosť vidieť ako žijú ľudia v Afganistane, Ira-
ku, Nigérii,Tunise a Rwande. Tvrdí, že zážitky z takýchto krajín 
posúvajú do iných dimenzií a chápania hodnôt. „Zistíte, že svet 
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ľudí nie je svetom porozumenia a spravodlivosti. Nemali by sme 
však strácať chuť a vôľu to zmeniť aspoň tým, že budeme vedieť 
nielen brať, ale aj dávať.“ Dokopy má nalietaných 18 900 letových 
hodín, z toho 4 850 hodín na malých lietadlách a 5 400 letových 
hodín ako letový inštruktor.

Ing. Richard Lachkovič, MBA
Ing. Richard Lachkovič, MBA je živou kroni-

kou nielen podniku Letové prevádzkové služby 
š. p., ale aj histórie poskytovania služieb riade-
nia letovej prevádzky na Slovensku ako takých. 
Po vzniku samostatnej SR, stál aktívne pri zrode 
a formovaní podniku RLP SR, ktorý vznikol po 
oddelení sa od svojho českého „dvojčaťa“, ako 
predchodca súčasného LPS SR š. p.

V rokoch 1993-1994, kedy sa mnohé podnikové štruktúry a pro-
cesy tvorili doslova na „zelenej lúke“, zastával funkciu námestníka 
riaditeľa pre prevádzku a metodiku. Neskôr, v rokoch 1999-2002, 
sa do manažérskych pozícií vrátil, v kumulovanej funkcii riadi-
teľa divízie letových prevádzkových služieb a zástupcu riaditeľa 
podniku. Okrem celoživotného pôsobenia v pozícii riadiaceho le-
tovej prevádzky a vedúceho zmeny, počas dlhého obdobia spros-
tredkovával svoje skúsenosti ako inštruktor a inšpektor výcviku 
nových adeptov, uchádzajúcich sa o toto náročné povolanie. 

Ing. Pavol Kavka, PhD.
Ing. Pavol Kavka, PhD.  pôsobí v letectve od 

roku 1975, kedy nastúpil v Košiciach do Čsl. 
správy dopravných letísk, ČSSDL. Stal sa riadia-
cim odbavovacej plochy (ROP), pôsobil v kontrole 
traťovej prípravy na briefi ngu a v roku 1980 zís-
kal kvalifi káciu riadiaceho letovej prevádzky. Po-
pritom od mladosti je parašutistom, pilotom bez-
motorových lietadiel a v súčasnosti je držiteľom 

preukazu spôsobilosti obchodného pilota lietadiel. Odovzdáva ve-
domosti záujemcom o pilotný výcvik a kvalifi káciu riadiaceho le-
tovej prevádzky vo viacerých leteckých školách, vykonáva lektor-
skú činnosť na TUKE. V Slovenskom národnom aeroklube pôsobí 
vo funkcii generálneho sekretára a pravidelne sa zúčastňuje na 
majstrovstvách Európy alebo sveta v leteckej akrobacii vo funkcii 
hlavného rozhodcu alebo riaditeľa súťaže.
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Na letectve má najradšej možnosť pohybu v trojrozmernom 
priestore, pohľady z výšky na krásne Slovensko a umocnený po-
cit podľa toho, v čom sa let vykonáva, či už je to balón, športové 
zaria denie, klzák alebo motorové lietadlo.

Projekt „Modernizácia letiska Prievidza“
Letisko Prievidza so svo-

jou 70-ročnou aeroklubo-
vou tradíciou je význam-
ným centrom rekreačného 
a športového lietania na 
Slovensku.

Modernizácia letiska Prie-
vidza, ktorá spočívala vo 

vybudovaní spevnenej asfaltovej RWY, rolovacej dráhy, odstavnej 
plochy, dažďovej kanalizácie, svetlotechnického vybavenia pre 
nočné lety a novej čerpacej stanice leteckých pohonných hmôt 
je v oblasti civilného letectva SR skutočne výnimočným počinom.

Letisko Prievidza tak poskočilo na novú kvalitatívnu úroveň, 
schopné odbaviť súkromné lety v medzinárodnej prevádzke lieta-
dlami s piestovými, turbínovými i prúdovými motormi. Samozrej-
mosťou je zvýšenie kvality všetkých ostatných činností všeobec-
ného letectva vrátane vývoja, výroby a servisu lietadiel a leteckej 
techniky.

V prípade výhry cenu prevezme pán Ľuboš Jánošík, ktorý je 
zároveň aj riaditeľom letiska Prievidza od r. 2007.

Predseda komisie
Ing. Rene Molnár
DÚ SR, Riaditeľ divízie civilného letectva 

Člen komisie
Ing. Mgr. Martin Kabát Phd., MBA
LPS SR.š.p., riaditeľ 

Člen komisie
Ing. Ivan Bella
Letecký a námorný vyšetrovací útvar  

POROTA 
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LETECTVO SILOVÝCH ZLOŽIEK 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

plk. Ing. Vladimír Jaklovský
Plukovník Ing. Vladimír Jaklovský pôsobí v OS 

SR od roku 1984. Je absolventom Vysokej vojen-
skej leteckej školy v Košiciach, študijný odbor – le-
tecký, veliteľský. V jeho profesionálnej kariére do-
minovali mnohé riadiace a veliace pozície. V rokoch 
2008 až 2015 pôsobil ako zástupca veliteľa brigá-
dy a neskôr krídla velenia, riadenia a prieskumu 

Vzdušných síl OS SR. V rokoch 2016 až 2021 pôsobil ako veliteľ 
krídla a neskôr brigády riadenia vzdušných operácii vo Zvolene. Sk-
úsenosti nadobúdal na pozíciách nielen v službe doma, ale aj mimo 
územia Slovenskej republiky. Ako vôbec prvý predstaviteľ OS SR 
pôsobil v rokoch 2005-2008 vo veliteľstve vzdušných síl v Ramstei-
ne v Nemecku. Po návrate výrazným spôsobom prispel k implemen-
tácii NATO štandardov a postupov v systéme NATINAMDS. Jeho 
zásluhou vznikla séria simulovaných cvičení TATRAFREEDOM za-
meraných na úroveň pripravenosti príslušníkov brvo Zvolen zaraďo-
vaných do pohotovostného systému.

Od 1. februára 2021 je plukovník Ing. Vladimír Jaklovský náčel-
níkom štábu veliteľstva VzS OS SR.

mjr. Ing. Richard Škuta
Major Ing. Richard Škuta je veliteľom 3. roja 

1. Taktickej letky Sliač, kde ako najskúsenejší in-
štruktor vykonáva prípravu a výcvik novo prichád-
zajúcich pilotov na typ MiG-29. Po ukončení VVLŠ 
Košice v  roku 1992 nastúpil na LZ Kuchyňa, kde 
lietal na type MiG-21 a L-29 a od roku 1999 pô-
sobí na LZ Sliač. V roku 2002 sa preškolil na typ 

MiG-29, ktorý lieta do súčasnosti. Službu v pohotovostnom systéme 
OS SR začal vo februári 2001 a ukončil vo februári 2021, čím sa stal 
jedným z najdlhšie slúžiacich pilotov pohotovostného systému OS 
SR v jej histórii. Vo svojej kariére lietal na typoch Z-142, Z-43, L-13, 
L-13 SW, L-29, L-39, MiG-21 a MiG-29, na ktorých nalietal celkom 
2 614 hod. , z toho najviac na MiG-29 - 1551 hod. Je držiteľom kva-
lifi kácií letový inštruktor za všetkých podmie nok, examinátor a za-
lietavací pilot na type MiG-29. Zúčastnil sa mnohých zahraničných 
a domácich cvičení ako Tiger Meet, Eagle Talon, MACE, výmeny 
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malých leteckých jednotiek Slovak Hawk s lietadlami Hawk alebo 
Harier, kde vďaka svojmu citu pre lie tadlo a množstvu skúseností 
neprehral žiadny manévrový vzdušný boj so zahraničnými lietadla-
mi. Nazbierané letové skúsenosti a skúsenosti v leteckej taktike te-
raz s nadšením odovzdáva kolegom zo stíhacej letky MiG-29.

pplk. Ing. Marián Bodnár
Podplukovník Ing. Marián Bodnár po ukončení 

štúdia na VVLŠ Košice v roku 1989 nastúpil na LZ 
Plzeň - Líně, kde lietal na type Mi-17. V roku 1992 
bol premiestnený na LZ v Prešove, kde pôsobí ako 
pilot vrtuľníka do súčasnosti. Vo svojej kariére lie-
tal na typoch Mi-2, Mi-17 a Schweizer H269. Na 
spomenutých typoch nalietal celkom 2 948 hod.

Je pilotom 1. triedy. Od 16.12.2007 do 16.3.2008 
sa zúčastnil zahraničnej vojenskej misie JOINT ENTERPRISE KFOR 
KOSOVO. Plní úlohy Leteckej pátracej a záchrannej služby. Počas 
svojho pôsobenia na letisku Prešov mnohokrát plnil úlohy domáce-
ho krízového manažmentu, a to hlavne likvidácie lesných požiarov. 
Zúčastnil sa zahraničných a domácich aktivít ako napr. Dni NATO 
Ostrava a SLOVAK SHIELD. Mnohokrát plnil úlohy zabezpečenia 
preletov leteckej techniky počas prezentácií ozbrojených síl na ve-
rejnosti.

Predseda komisie
Ing. Maroš Klinčák
Ministerstvo obrany, riaditeľ ÚVL  

Člen komisie
Ing. Adolf Daubner
Vzdušné sily OS SR, náčelník odboru bojovej prípravy VzS OS SR

Člen komisie
Ing. Michal Ondruš
Letka Minsterstva vnútra, zástupca riaditeľa

POROTA 
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 VEDA / VÝSKUM / VZDELÁVANIE

Ing. František Jůn, CSc.
Narodil sa 17. 4. 1958. V rokoch 1973 – 1977 

študoval na Gymnáziu v Broumove. Inžinierske 
štúdium absolvoval na Vysokej škole dopravy 
a spojov v roku 1982. Od roku 1993 pôsobí na 
Žilinskej univerzite v Žiline. V Leteckom výcvi-
kovom a vzdelávacom centre Žilinskej univerzity 
v Žiline pôsobí ako vedúci inštruktor teoretickej 

prípravy. Zároveň vykonáva examinátorskú činnosť v rámci Do-
pravného úradu a uskutočňuje letové merania leteckých pozem-
ných zariadení. V rokoch 1983 až 1989 bol riaditeľom Letiska 
Žilina. Metodicky vedie kolektív inštruktorov na ŽU, organizuje 
medzinárodné konferencie so zameraním na výcvik a bezpečno-
sť v leteckej doprave, organizuje medzinárodné letecké dni, kto-
ré sa konajú každých päť rokov na Letisku Žilina. Ako letecký 
inštruktor a pedagóg počas celého svojho pôsobenia na univer-
zite zabezpečuje výučbu predmetov letecká navigácia, teoretický 
a praktický výcvik v rámci študijných programov profesionálny 
pilot a letecká doprava na Katedre leteckej dopravy. Úspešne sa 
zapája do výskumnej činnosti v rámci KLD. Nominovaný je vyni-
kajúcim pedagógom Žilinskej univerzity v Žiline s citlivým prístu-
pom k študentom. Je doyenom medzi inštruktormi prístrojového 
lietania na Slovensku. Je to skromný človek s veľkým srdcom. 
Celý svoj život zasvätil letectvu a významným spôsobom prispieva 
k zvyšovaniu kvality pilotného výcviku a vysokoškolského vzdelá-
vania leteckých odborníkov v SR.
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plk. v. v. prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na Letec-

kej fakulte VAAZ v Brne (1972 – 1976), v roku 
1983 získal titul kandidát vied CSc., v roku 1987 
docentúru. Prezident SR ho vymenoval za profe-
sora v roku 1994.

V praxi pôsobil ako vojak z povolania (1971 – 
1992) na funkciách letecký technik u stíhacieho 

pluku v Pardubiciach, neskôr ako stredoškolský učiteľ na VSOŠL 
Prešov a vysokoškolský učiteľ na VVLŠ, neskôr premenovanej na 
Vojenskú leteckú akadémiu v Košiciach. Na VVLŠ bol zakladajú-
cim členom Katedry Elektrotechniky a elektroniky (1979), terajšej 
Katedry Leteckej technickej prípravy.

Postupne zastával aj funkcie vedúceho katedry a prorektora 
pre vedu na VLA a po zlúčení VLA s TUKE. Viac ako desať ro-
kov pôsobil ako garant odboru Elektronika na VLA a LF TUKE vo 
všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a neskôr aj práv 
habilitačných a inauguračných konaní. Patril medzi zakladateľov 
vedeckého časopisu Acta Avionica. Vo vedeckej práci sa venoval 
najmä vojenskej, leteckej a priemyselnej senzorike a spracovaniu 
signálov v navigačných, prieskumných a zabezpečovacích sys-
témoch. Je autorom šiestich uznaných vynálezov, v priemysle 
sú zavedené desiatky systémov na výskume a vývoji ktorých sa 
menovaný významne podieľal. Bol a je zodpovedným riešiteľom 
rezortných (MO) úloh, projektov FP7, IDA-ICET, APVV či VEGA. 
V leteckých odboroch pôsobil (vrátane rokov odborného štúdia) 
celkom 49 rokov svojho života.
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Projekt „Brokerského centra leteckej dopravy“
Nominovaným je projekt „Bro-

kerského centra leteckej do-
pravy“, pre transfer technológií 
a znalostí do dopravy a doprav-
nej infraštruktúry bol realizo-
vaný ako spolupráca univerzít 
a praxe. Na projekte sa podieľa-
la ako hlavný riešiteľ Žilinská 
univerzita v Žiline a Technická 
univerzita Košice, pričom part-

nermi z praxe boli spoločnosti pôsobiace v oblasti letectva, či už 
letiská, ale aj podniky využívajúce výsledky a výstupy výskumu 
v oblasti letectva. Projekt umožnil širšiu spoluprácu medzi part-
nermi z praxe a vedecko výskumnými inštitúciami, čo otvorilo 
ďalšiu cestu realizácie aktivít v oblasti výskumu.

Zástupcom projektu je zástupca vedúceho Katedry leteckej do-
pravy: prof. Ing. Antonín Kazda, PhD.

Predseda komisie 
doc. Ing. Peter Korba, PhD.
Letecká fakulta KE, Dekan LF 

Člen komisie
prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. MBA, LL.M
Letecká fakulta KE, profesor

Člen komisie
doc. Ing. Róbert Rozenberg, PhD.
Letecká fakulta KE vedúci katedry let. prípravy

Člen komisie
prof. Ing. Andrej Novák, PhD.
Žilinská univerzita, vedúci katedry let. dopravy

Člen komisie
Ing. Peter Blaško, CSc.
LV a VC Žilina, zástupca riaditeľa

POROTA 
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ŠPORTOVÉ LETECTVO SR
NOMINÁCIA 

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ AEROKLUB

Mgr. Štefan Pohanka
Mgr. Štefan Pohanka pracuje v športovom le-

tectve už viac ako 40 rokov. Ako aktívny pilot 
sa venuje najmä leteckej navigácii. Je úspeš-
ným trénerom slovenskej reprezentácie, ktorá 
pod jeho vedením dosiahla výborné výsledky na 
majstrovstvách sveta i majstrovstvách Európy. 

Svoje skúsenosti nezištne odovzdáva mladej generácii ako letový 
inštruktor. Už niekoľko funkčných období pracuje ako predseda 
komisie motorového lietania SNA. Je členom prezídia SNA.

Ján Divok
Lietaniu sa venuje už viac ako 60 rokov. V roku 

1957 začal lietať v Aeroklube Spišská Nová Ves. 
V roku 1958 splnil podmienky pre získanie od-
znaku - Strieborné C. O rok neskôr absolvoval 
inštruktorský kurz – inštruktor bezmotorového 
lietania. Postupne získaval vyššie výkonnost-
né triedy v bezmotorovom lietaní, ktoré sú vy-

jadrené odznakmi – Zlaté C a Zlaté C s tromi diamantami. Bol 
mu udelený aj titul – Majster športu, ako aj aj ocenenie v po-
dobe Diplomu FAI – Diplome Paul Tissandier – v roku 2011.
Celkovo nalietal 4 500 v bezmotorových lietadlách a 200 000 km 
na preletoch vo vetroni. Je viacnásobným Majstrom Slovenska 
v bezmotorovom lietaní a patrí medzi špičku slovenských plachtá-
rov. Vychoval množstvo nádejných pilotov a stále sa venuje súťaž-
nému lietaniu. Má zásadný podiel na dobrej úrovni slovenského 
športového letectva.

V tomto roku sa dožíva, v plnom zdraví, okrúhlych 80 rokov.
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Akrobatická skupina „Očovskí Bačovia“
Akrobatická skupina 

vystupujúca na bezmoto-
rových lietadlách L-13 si 
v tomto roku pripomína 
svoje 40. výročie od založe-
nia. Už dlhé roky ju fanúši-
kovia letectva poznajú pod 

názvom „OČOVSKÍ BAČOVIA.“ Za 40 rokov absolvovali 222 vy-
stúpení na verejnosti, z toho 75 v zahraničí. Vystúpili na 159 le-
teckých podujatiach (letecké dni) z toho mali 110 pri dvojdňových 
opakovaných akciách.

Obdržali množstvo ocenení napr. od Medzinárodnej leteckej fe-
derácie (FAI), ďakovnú medailu od SNA, od českého aeroklubu 
a množstva ďalších subjektov. Ich meno a kvalita sa stala známou 
po celom svete. Dostali pozvania aj do mnohých vzdialených kra-
jín napr. USA,  Anglicko, Indonézia, Južná Kórea, Rusko.

Očovskí Bačovia sú jedinou skupinou na svete, ktorá je od roku 
2003 tvorená vlečným lietadlom Z 137 T a štyrmi vetroňmi /L-13, 
L-23 Blaník/. Zaujímavosťou je, že v tíme lietajú amatéri i profe-
sionáli s rozdielnym vekom (35- 73 rokov), povolaním aj leteckými 
skúsenosťami. Majú nalietané od 800 do 9 000 letových hodín.
Od roku 1999 je letecká skupina Očovskí Bačovia držiteľom „DI-
PLÔME D‘HONNEUR“, čestného diplomu medzinárodnej leteckej 
federácie FAI za prínos v skupinovom lietaní.

V prípade výhry ocenenie za skupinu prevezme MUDr. Brani-
slav Oltus, ktorý je zároveň aj členom skupiny Očovskí Bačovia.

Predseda podkomisie 
Mirosloav Gábor 
SNA, člen prezídia

Člen podkomisie
Ing. Juraj Filus 
SNA, člen prezídia

Člen podkomisie
Marcela Nagyová
SNA, vedúca sekretariátu

POROTA 
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ŠPORTOVÉ LETECTVO SR
NOMINÁCIA 

SLOVENSKÁ LETECKÁ FEDERÁCIA

Marián Sluk
Marián Sluk pôsobil ako vedúci tréner základ-

ne parašutizmu strediska vrcholového športu 
v Lučenci. V roku 1982 sa stal trénerom česko-
slovenskej ženskej reprezentácie v parašutizme. 
Až do roku 1992 sa československé ženy nikdy 
nevrátili z Majstrovstiev sveta bez medailového 
umiestnenia. Dvakrát vybojovali titul Majsteriek 

sveta. Od roku 1993 pôsobil ako tréner Slovenskej mužskej repre-
zentácie, zároveň šéfoval vojenským parašutistom Dukly Trenčín 
a Dukly Banská Bystrica. Dodnes každoročne reprezentuje Českú 
republiku po boku slávnej Dukly Prostějov na Vojenských Maj-
strovstvách sveta a vojenských svetových športových hrách ako 
medzinárodný rozhodca v parašutizme. 

Počas svojej kariéry sa na Majstrovstvách sveta v parašutizme 
zúčastnil neuveriteľných 31-krát. Šesťkrát organizoval Majstrov-
stvá sveta v parašutizme v Lučenci za účasti 40-tich krajín sveta. 
Na svojom konte má 1379 zoskokov na rôznych typoch padákov.
Svoju leteckú kariéru začal v roku 1984 na letisku v Lučenci. Na-
lietal viac ako 5 000 letových hodín na rôznych typoch typoch ul-
traľahkých lietadiel. Vyskúšal si typy ako je AERO 45, Metasokol, 
Z – 37 Čmelák a na legendárnej AN – 2 má nalietaných viac ako 
2 000 letových hodín.

Členom Slovenskej federácie ultraľahkého lietania je od roku 
2004 a do pozície hlavného letového inšpektora bol menovaný 
v roku 2005. Neskôr pôsobil ako viceprezident Slovenskej fede-
rácie ultraľahkého lietania pre zahraničné vzťahy a za preziden-
ta Slovenskej federácie ultraľahkého lietania bol zvolený v roku 
2017. Slovenskú republiku zastupuje v Európskej mikrolightovej 
federácii a v komisii pre ultraľahké lietanie svetovej Medzinárod-
nej leteckej federácii FAI. Má stále platný preukaz spôsobilosti 
obchodného pilota s kvalifi káciami fl ightinstructor, multiengine, 
aerovleky, výsadky a nočné lety VFR, v Slovenskej federácii ul-
traľahkého lietania inštruktor, hlavný letový inšpektor, aerovleky 
a skúšobný pilot.
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Ing. Vladimír Krempaský
Ing. Vladimír KREMPASKÝ, narodil sa 14. 10. 

1959 v Michalovciach. Počas svojej aktívnej letec-
kej kariéry, 23 rokov, pôsobil  v oblasti obsluhy, 
prevádzky a opráv leteckej techniky vo vojenskom 
letectve na lietadlách s piestovými, aj prúdovými 
motormi: IL-14, L-29, L-39, L-410. Svoju aktívnu 
leteckú kariéru ukončil ako hlavný inžinier Vý-

cvikového strediska letectva Košice.
Vo všeobecnom letectve taktiež aktívne pôsobí  už od svojich 

študentských čias. Neskôr už ako technik, letecký  inštruktor, 
inšpektor a skúšobný pilot na motorových závesných klzákoch. 
V tejto oblasti má takmer dvadsať ročné skúsenosti. Viac ako šesť 
rokov pôsobil aj ako hlavný technik Leteckej amatérskej asociácie 
SR.

V Slovenskej leteckej federácii začal ako pilot Lietajúcich špor-
tových zariadení, technik a v súčasnosti už tretí rok pôsobí ako 
Hlavný technik- inšpektor Slovenskej leteckej federácie. Svoje le-
tecké aktivity rozvíja na letisku Lučenec, Svidník a v Ladomírovej, 
kde aj žije.

Je aktívnym členom stálej vyšetrovacej komisie leteckého a ná-
morného vyšetrovacieho útvaru na Ministerstve dopravy pre ob-
lasť Lietajúcich športových zariadení a členom Výkonnej rady Slo-
venskej leteckej federácie.
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MUDr. Karol Mičko
MUDr. Karol Mičko, narodený 28. 10. 1955. 

Svoju leteckú kariéru začal ešte ako dieťa, keď 
spoznával lietadlá a letectvo po boku svojho otca, 
vojenského pilota. Počas Základnej školy sa ve-
noval leteckému modelárstvu vo Zvolene a počas 
štúdií v Bratislave, začal v r. 1970 s plachtár-
skym výcvikom v Bratislave-Vajnoroch. Počas 

svojho leteckého života získal kvalifi kácie ako pilot vetroňov, na-
vijákar, inštruktor bezmotorového lietania, kde vychoval množ-
stvo plachtárov, ktorí dodnes lietajú v renomovaných leteckých 
spoločnostiach, je pilot TMG a PPL.

Ako lekár sa MUDr. Karol Mičko podieľal na organizovaní prvé-
ho stretnutia leteckých lekárov v Lučenci, kde spolu s VLN Košice 
spolukreovali sieť leteckých lekárov – dnešných AME na sloven-
sku. Doteraz nalietal cca 1400 hodín na 25 typoch lietadiel a ve-
troňov.

MUDr. Karol Mičko je od r. 1999 jeden z prvých členov SLF 
a ako aj konštruktér lietadiel sa spolupodieľal na stavbe niekoľ-
kých UL lietadiel a ako prvý v Novohrade bol spoluskonštruktér 
výnimočného  UL Minimax, ktoré dodnes lieta. Je stále aktívnym 
členom SLF, predtým aj ako člen Výkonnej rady SLF a pravidelný 
účastník letov M.R.Štefánika ktoré SLF poriada od r. 2018.

Predseda podkomisie 
Marián Dado
SLF, člen prezídia

Člen podkomisie 
JuDr. Ladislav Kováč
SLF

Člen podkomisie
Kornel Németh
SLF

POROTA 
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ŠPORTOVÉ LETECTVO SR
NOMINÁCIA 

LETECKÁ AMATÉRSKA ASOCIÁCIA

Ing. Bohumír Kolesár
Ing. Bohumír Kolesár stál pri zrode športového 

závesného lietania na Slovensku, je členom Le-
teckej amatérskej asociácie SR od jej založenia. 
Je bývalý reprezentant a viacnásobný majster SR, 
dlhoročný inštruktor závesného lietania, svojimi 
vedomosťami a skúsenosťami sa zaslúžil o rozvoj 
lietania na závesných klzákoch na Slovensku.

PaedDr. Miroslav Jančiar
Lietaniu na padákových klzákoch sa venuje od 

roku 1988, kedy absolvoval prvé letecké pokusy 
v okolí Banskej Bystrice spolu s niekoľkými nad-
šencami v tom čase nového športu. V roku 1990 sa 
zúčastnil zakladajúceho snemu Leteckej amatér-
skej asociácie ČSFR (v súčasnosti LAA SR). Od roku 
1991 nepretržite organizuje medzinárodnú leteckú 
súťaž v paraglidingu Victoria Cup Paragliding Do-

novaly, ktorá je najstaršou súťažou svojho druhu na Slovensku. 
Od roku 1992 pôsobí ako inšpektorom paraglidingu LAA 
SR. V tom istom roku založil jednu z prvých škôl paraglidin-
gu na Slovensku Pegas paragliding Donovaly, ktorú nepretrži-
te prevádzkoval až do roku 2010 a poskytol základy paraglidingu 
nemalému množstvu pilotov. Doteraz aktívne vykonáva čin-
nosť inšpektora paraglidingu pre viaceré paraglidingové školy. 
Roku 2000 sa stal inšpektorom motorového paraglidingu. V rokoch 
2001 – 2004 pôsobil ako Predseda Zväzu paraglidingu LAA SR a Vi-
ceprezident LAA SR. Pôsobí ako inšpektor, technik aj tréner bezmo-
torového i motorového padákového lietania, je člen výboru Stálej 
medzirezortnej komisie MDaV SR a člen Stálej komisie pre vyšetro-
vaniu leteckých nehôd a incidentov.
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Ing. Ivan Pestún
Ing. Ivan Pestún je dlhoročný reprezentant, vice-

majster sveta a druhý vo svetovej lige v motorovom 
padákovom lietaní. V Leteckej amatérskej asoci-
ácii SR pôsobí ako inštruktor a predseda zväzu 
motorového padákového lietania. Svojimi vysoko 
profesionálnymi teoretickými a praktickými skúse-
nosťami sa významne podieľa na výchove nových 

pilotov a na formovaní štátnej reprezentácie SR v motorovom padá-
kovom lietaní.

Predseda podkomisie 
Marián Turan 
LAA  

Člen podkomisie
Ján Lacúch
LAA

Člen podkomisie
Ing. Peter Vrabec
LAA  

POROTA 
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ŠPORTOVÉ LETECTVO SR
NOMINÁCIA 

LETECKO-RAKETOMODELÁRSKA 
ASOCIÁCIA SLOVENSKA

Doc. Ing. Jan Maixner, CSc.
Doc. Ing. Jan  MAIXNER, CSc.  je členom Klubu 

leteckých a raketových modelárov Humenné. Me-
novaný je dlhoročným funkcionárom a stále aktív-
nym národným a medzinárodným športovým roz-
hodcom FAI v raketovom modelárstve. Významne 
sa zaslúžil o rozvoj tohto technického športu nielen 
na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle. Bol 

priekopníkom optického merania výšky v kategóriách S1 a S5. V ro-
koch 1987 - 1993 zastával funkciu prezidenta federálnej odbornosti 
raketového modelárstva v rámci Zväzarmu a v rokoch 1993 – 2005, 
2006 – 2009 zastával funkciu prezidenta rady raketových mode-
lárov Slovenska. Za svoju rozhodcovskú kariéru bol od roku 1974 
hlavným rozhodcom alebo členom JURY na 242 súťažiach, z toho 
14 krát na Majstrovstvách sveta a Európy a 103 krát na súťažiach 
svetového pohára. Rozhodujúcou mierou sa podieľal na organizácii 
Majstrovstiev Európy 1995 a Majstrovstiev sveta 2000 konaných 
v Liptovskom Mikuláši. Je jedným zo zakladajúcich členov LERMAS.

V roku 2012 mu bola za vynikajúcu činnosť udelená Letecká 
športová medaila FAI.  Tohto roku, 7. júla, oslávil 84 rokov.

Mgr. Vladimír Zvalený
Mgr. Vladimír Zvalený  sa už vyše 40 rokov ve-

nuje výchove mladých modelárov a 20 rokov viedol 
juniorskú reprezentáciu Slovenska. Patrí medzi 
najstarších a najdlhšie pôsobiacich team manage-
rov vo svete, ktorí sa venujú juniorom.

 Založil a dodnes vedie najúspešnejší dedinský 
letecko-modelársky klub M. R. Štefánika v Tren-

čianskej Turnej. Pod jeho vedením vyrástla úspešná reprezentácia 
Slovenskej republiky, ktorá priniesla významné výsledky zo súťaží 
Svetového pohára, Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev sveta or-
ganizovaných Medzinárodnou leteckou federáciou (FAI) v leteckom 
modelárstve. Dosiahnuté výsledky modelárov klubu a dosiahnuté 
výsledky v reprezentácii Slovenska pod jeho vedením, sú dodnes 
vzorom pre prácu s mládežou a výchovu úspešných reprezentantov. 
Vladimír Zvalený oslávil  tento rok svoje 72 narodeniny. 
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Oldrich Vitásek
Oldrich Vitásek sa dlhoročne intenzívne venuje 

práci s mládežou v Holíči a vedie krúžkovú a pro-
pagačnú činnosť v oblasti leteckého modelárstva. 
Je členom LERMAS s klubovou príslušnosťou Ho-
líč. Je to skvelý konštruktér modelov a aktívne 
niekoľko desaťročí pôsobil ako modelár a svojimi 
úspechmi doma i v zahraničí zviditeľňoval činnosti 

leteckých modelárov Slovenska.
Nedá sa nespomenúť legendárne modely ako Champion, Dart, 

Taifun, Diamant alebo Šohaj Z-125, ktorý má rozpätie 5 metrov 
a samozrejme mnoho ďalších. Kvalitu jeho práce ocenili už i v oko-
litých krajinách, kde patria modely z jeho návrhárskej dielne medzi 
veľmi žiadané.

Olin Vitásek v tomto roku oslávil krásnych 84 rokov.

Predseda podkomisie 
Paľo Polonec
LERMAAS, člen Rady LM

Člen podkomisie
Ing. Miroslav Petrila 
LERMAAS, člen Rady LM

Člen podkomisie
Marian Greš
LERMAAS, člen Rady RM

POROTA 
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CENA ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO
UVEDENIE DO SIENE SLÁVY ZA ROK 2020

Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
 Rudolf Schuster sa narodil sa 4. januára 1934 

v Košiciach, vyštudoval Strednú priemyselnú školu 
stavebnú v Košiciach a v rokoch 1954-1959 Sloven-
skú vysokú školu technickú v Bratislave. Od roku 
1960 pracoval ako projektant v Krajskom poľno-
hospodárskom ústave v Bratislave, potom bol asi-
stentom v Slovenskej akadémii vied. V roku 1962 

sa vrátil do Košíc,  zamestnal  sa vo Východoslovenských železiar-
ňach, kde pracoval  vo viacerých funkciách. V roku 1974 nastúpil 
na Národný výbor mesta Košice, kde pracoval ako podpredseda pre 
služby a neskôr pre ekonomiku. V rokoch 1983-1986 sa prvýkrát stal 
primátorom mesta Košice, čo sa v rokoch 1994 až 1999 zopakovalo 
druhýkrát. V rokoch 1998 – 1999 získal mandát poslanca Národnej 
rady Slovenskej republiky. 

V polovici júna 1999 sa ujal funkcie prezidenta Slovenskej republi-
ky. V úrade pôsobil päť rokov. Je autorom viacerých kníh rozličných 
žánrov, predovšetkým literatúry faktu. Písal tiež pre rozhlas a tele-
víziu. Venuje sa cestovaniu po svete, zbiera historické fotoaparáty 
a kamery a iné technické pamiatky. Rudolf Schuster má blízko aj 
k letectvu a v tomto smere zohral veľkú úlohu pri  zachovaní Vo-
jenského letectva v Košiciach, v podobe výcvikovej letky Vojenskej 
leteckej akadémie. Na toto obdobie si v súvislosti s Rudolfom Schus-
terom zaspomínal riaditeľ Slovenského technického múzea – Múzea 
letectva v Košiciach, Ing. Miroslav Hájek: „Zhoda okolností, ktoré boli 
veľkou príležitosťou pre budovanie leteckého múzea, bolo zrušenie 
výcvikového strediska Vojenskej leteckej akadémie M.R. Štefánika.  
Hangáre, ktoré stratili podstatu svojej funkcie, boli v roku 2001 vyu-
žité pre potreby slovenského technického múzea. Silná iniciatíva vte-
dajšieho prezidenta Rudolfa Schustera, ktorý ma veľmi povzbudil, sa 
odzrkadlila v tom, že sa stal hlavným garantom tohto diela. Priznávam 
sa, že aj keď som mal jasnú víziu realizovať múzeum letectva, obával 
som sa celkovej náročnosti tohto projektu. Dôvodom mojich obáv bolo 
hlavne získanie exponátov (lietadlá, helikoptéry a iné súčasti leteckej 
techniky) pre ich náročnosť, zložitosť a fi nančné možnosti. Rysovali sa 
dve možnosti. Jednou z nich bolo získať lietadlá darom od prezidentov 
a premiérov vlád. Vďaka prezidentovi Rudolfovi Schusterovi, ako veľ-
kému fanúšikovi tejto disciplíny, bolo toto rozhodnutie najúspešnejšie. 
Začala honba za exponátmi a výsledkom bolo získanie desiatok veľmi 
cenných exponátov, ktoré sú dnes pýchou múzea“.

P.
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CENA ZA CELOŽIVOTNÉ DIELO
UVEDENIE DO SIENE SLÁVY ZA ROK 2021

Milan Hoholík  
Nominácia za celoživotné zásluhy za vybudova-

nie a rozvoj leteckej záchrannej zdravotnej služby 
na Slovensku. 

Milan Hoholík je zakladateľ a riaditeľ leteckej 
spoločnosti AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s. 
r. o. (ATE). 

V rokoch 1979 – 1993 pôsobil ako profesio-
nálny člen Horskej záchrannej služby vo Vysokých Tatrách, kde 
sa denne stretával s trpiacimi zranenými ľuďmi, ktorých niekoľ-
ko hodín museli na nosidlách znášať do dolín. Uvedomoval si, 
že rýchly letecký prevoz by im mohol zmierniť následky zranenia 
či zachrániť život. V priebehu niekoľkých rokov okolo seba sfor-
moval tím ľudí, ktorí myšlienke zrodu leteckej záchrannej služby 
verili a podporovali ju. Táto spoločná snaha viedla k založeniu le-
teckej spoločnosti  AIR – TRANSPORT EUROPE, ktorá vo svojich 
počiatkoch okrem leteckej záchrannej služby realizovala taktiež 
špeciálne letecké práce na území celého (bývalého) Českosloven-
ska.

Prvé úspechy pri záchrane životov pomocou vrtuľníka viedli 
k postupnému rozvoju a zavedeniu systému leteckej záchrannej 
služby s pokrytím celého územia Slovenska. Pán Milan Hoholík 
nielenže riadil a organizoval celý tento progres, ale po získaní pi-
lotnej licencie a potrebných skúseností sa osobne ako pilot le-
teckej záchrannej služby aj priamo podieľal na záchranárskych 
zásahoch obzvlášť v priestore Vysokých Tatier.

Od roku 2011 sa plne venuje vedeniu a rozvoju spoločnosti 
ATE. Letecké skúsenosti a organizátorské schopnosti postupne 
odovzdáva mladšej generácii a sám zostáva verný Vysokým Ta-
trám, kde ako člen Spolku horských vodcov vykonáva horské 
túry s vedomím, že v prípade potreby tu existuje celospoločensky 
prospešná služba leteckej záchrany, na ktorej vybudovaní sa on 
osobne s najväčšou mierou podieľal.
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CENA VEREJNOSTI

Široká verejnosť mala v priebehu augusta možnosť rozhodnúť 
svojim hlasovaním o držiteľovi Ceny verejnosti. 

Po kliknutí na ľubovoľnú kategóriu v sekcii Nominovaní na 
stránke www.zlatekridla.sk sa zobrazil zoznam kandidátov. Po 
zvolení možnosti „Hlasuj” stačilo vyplniť stručný formulár a odo-
slať ho. Vyžrebovaní hlasujúci získali štyri voľné vstupenky na Me-
dzinárodné letecké dni SIAF 2021, ktoré sa budú konať v dňoch 
4. – 5. 9. 2021 na Leteckej základni Kuchyňa, Malacky.
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FOTOREPORTÁŽ Z PRE DOŠLÝCH ROČNÍKOV
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FOTOREPORTÁŽ Z PRE DOŠLÝCH ROČNÍKOV
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Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR

Letecký útvar 
Ministerstva vnútra SR

Slovenská 
letecká federácia

Dopravný úrad
Slovenskej republiky

Slovenský národný 
aeroklub

Letecká amatérska 
asociácia SR

Letové prevádzkové 
služby SR, š.p.

Technická univerzita, 
Letecká fakulta, Košice

Letecko-raketomodelár-
ska asociácia Slovenska

Úrad vojenského letectva 
Ministerstva obrany SR

Žilinská univerzita, Fakulta 
prevádzky a ekonomiky 
dopravy a spojov, Žilina

Vzdušné sily 
Ozbrojených síl SR


