„Deň otvorených dverí na letisku Sliač so zameraním na biologickú ochranu letiska“.

Dňa 26. novembra 2016 sa v priestoroch spoločnosti Letisko Sliač, a.s. uskutoční
tento rok už druhé podujatie s názvom „Deň otvorených dverí na letisku Sliač so
zameraním na biologickú ochranu letiska“.
Cieľom aktivity je predstaviť laickej ale i odbornej verejnosti činnosť príslušníkov
Letiska Sliac, a.s. ale i príslušníkov Taktického krídla Sliač pri činnosti
v rámci biologickej
ochrany letiska Sliač (biol).
Letisko Sliač je so svojou leteckou prevádzkou na druhom mieste v počte
odriadených letov na Slovensku - hneď za letiskom Bratislava. Vojenský riadiaci lietania
taktického krídla Sliač odriadili tohto roku už viac 15250 pohybov. Pre porovnanie za celý
minulý rok bolo odriadených viac 16837 pohybov. Pri takýchto počtoch pohybov na letisku
Sliac je nutné zdôrazniť aj bezpečnosť leteckej prevádzky, ktorá je zabezpečená aj
činnosťou biol. Len vysokou pripravenosťou príslušníkov biol na letiskách sa znižuje
percento zrážky lietadiel s vtákmi a zverov.
Letisko Sliač so svojou zmiešanou leteckou prevádzkou, vojenské a civilné lietadlá
(domáce, zahraničné), zabezpečuje odbavenie i takých lietadiel ako sú veľkokapacitné
lietadlá C17 Globemaster, C130 Hercules, C160 Transall, Boeing B-737, Boeing B-757
u ktorých príslušníci biol zabezpečujú bezpečné vzlety ale i pristátia.
Biol na letisku Sliač je vykonávaná paralelne tk Sliač a Letiskom Sliač a.s. a to na
spoločnej báze. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti lietania je organizovaný aj workshop
k problematike biol. Problematika biol je veľmi široká a dôležitá pri bezpečnom riadení letovej
prevádzky.
Program dňa otvorených dverí so zameraním na biol je koncipovaný v dvoch
častiach.
Prvá časť je zameraná pre odbornú verejnosť a odborníkov v oblasti bezpečnosti
letov a biol. Nosnou častou programu je workshop k biol. Odborné prednášky k uvedenej
problematike budú vykonané poprednými zahraničnými ale i domácimi odborníkmi na biol.
Program workshopu je súčasťou tohto dopisu. Na workshop k biol sú pozvaní zástupcovia
z ministerstva dopravy (Letecký a námorný vyšetrovací útvar, Dopravný úrad), zástupcovia
ministerstva vnútra (letka ministerstva vnútra),
leteckých škôl, ultraľahkého lietania,
národného aeroklubu, leteckých organizácii, vedenia civilných letísk (Bratislava, Košice,
Poprad, Nitra, Prievidza, Očová, Dobrá Niva, Lučenec, atd.ˇ,), výrobcovia lietadiel na
Slovensku, riadiaci lietania z letísk Bratislava, Košice, Poprad ale aj z letiska Praha,
zástupcovia technickej univerzity vo Zvolene, Slovenskej poľovníckej komory, zástupcovia
štátnej správy a samosprávy a ďalší významní odborníci v oblasti biol. Na stretnutie sú
pozvaní aj žiaci a a študenti základných, stredných a vysokých škôl ako možní budúci
odborníci pre vojenské ale i civilne letiská pri zabezpečení nielen biol.
Predpokladám na tomto podujatí aj účasť zástupcov ministerstva obrany (Úrad
vojenského letectva), GŠ OS SR, veliteľstva VzS OS SR (Inšpektor bezpečnosti letov - IBL),
zástupcov leteckých základní VzS OS (IBL, zástupcovia biol) vrátane ukážok činnosti biol
letiska Sliač.
Druhá časť aktivity je smerovaná k laickej verejnosti ktorej obsah je zameraný na
ukážky činnosti prípravy profesionálov pre prácu v oblasti biol na základnej škole Štiavnické
Bane (jediná škola v strednej Európe), prostriedkov biol na letisku a ich používanie, výcviku
dravcov pre biol, činnosti poľovníkoch zväzov pri pomoci a ochrane letiska Sliac ale i ochrany
prírody a životného prostredia
v oblasti letiska Sliač. Statická ukážka lietadiel (za
predpokladu že bude dobre počasie a budú môcť priletieť na letisko Sliac.)

