
Oznámenie výsledku vybavenia petície č.1/2022 

 

Vybavovateľ petície: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

Názov petície: Petícia proti nedodržaniu zákonom stanovenej výšky hladiny letov nad 

mestskou časťou Liptovská Ondrašová a nadmernej hlučnosti vrtuľníkov. 

Text: Občania v petícií žiadajú riešenie neznesiteľnej situácie, ktorá je spôsobená častými 

preletmi vrtuľníkov nad mestskou časťou Liptovská Ondrašová, kedy nie sú dodržané 

zákonom stanovené výškové hladiny letov a obťažuje ich nadmerný hluk vrtuľníkov. 

Je kvórová: nie 

Počet osôb podporujúcich petíciu: 224 

Dátum doručenia: 22.04.2022 

Dátum vybavenia: 17.08.2022 

Spôsob vybavenia: nevyhodnotená 

Zdôvodnenie: Pre prešetrenie a vybavenie petície vo veci nedodržiavania minimálnych 

výšok letu konkrétneho lietadla je nutné objektívne určiť výšky letov vrtuľníkov, čo je možné s využitím 

údajov z radarových zariadení (primárnych a sekundárnych radarov), ktorými disponujú Letové 

prevádzkové služby SR, š. p. (LPS SR, š. p.). Z tohto dôvodu divízia civilného letectva Dopravného úradu 

požiadala o súčinnosť pri prešetrení petície LPS SR, š. p.  a požiadala  o poskytnutie informácie, v akých 

minimálnych výškach je možné sledovať lety lietadiel v priestore nad mestom Liptovský Mikuláš 

vzhľadom na radarové krytie využívaných primárnych a sekundárnych radarov.  

Na základe odpovede od LPS SR, š. p. a odborného stanoviska divízie civilného letectva 

Dopravného úradu uvádzame: 

„Lety lietadiel v priestore nad mestom Liptovský Mikuláš vzhľadom na radarové krytie 

využívaných primárnych a sekundárnych radarov je možné sledovať nasledovne: 

1. Primárnym prehľadovým radarom letiska Poprad – Tatry približne od nadmorskej 

výšky 5400 ft/1645 metrov, avšak týmto radarom nie je možné zistiť výšku letu 

detegovaných lietadiel. 

2. Sekundárnym prehľadovým radarom MSSR Mošník približne od nadmorskej výšky 

5400 ft/1645 metrov, pričom je možné určiť výšku letu lietadiel za predpokladu, že 

lietadlo je vybavené odpovedačom sekundárneho radaru. Z hľadiska vybavenia 

lietadla odpovedačom sekundárneho radaru je nutné uviesť, že vzdušný priestor nad 

mestom Liptovský Mikuláš do nadmorskej výšky 6000 ft/1830 metrov je vzdušný 

priestor triedy „G“ (neriadený vzdušný priestor), v ktorom sa nevyžaduje vybavenie 

lietadla odpovedačom sekundárneho radaru, čo znamená, že v prípade, ak ním lietadlo 

nie je vybavené, nie je možné vôbec určiť výšku jeho letu sekundárnym prehľadovým 

radarom. 

Z hľadiska určenia výšky letu je podstatná skutočnosť, že mestská časť Liptovského Mikuláša Liptovská 

Ondrašová leží v nadmorskej výške približne do 2000 ft/600 metrov a sekundárnym prehľadovým 

radarom je možné určiť výšku letu lietadla až od nadmorskej výšky 5400 ft/1645 metrov. 

Z uvedených dôvodov nie je možné z údajov disponibilných a relevantných radarov LPS SR, š. p., 



objektívne určiť výšku letu lietadla (pod nadmorskou výškou 5400 stôp (feet)/1645 metrov) nad 

uvedenou lokalitou a teda stanoviť, či sú pri predmetných letoch vrtuľníkov dodržiavané minimálne 

výšky letu (300 m/1000 ft nad najvyššou prekážkovú v okruhu do 600m od lietadla/vrtuľníka).“ 

 

 


