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Do júna bude na letisku v Bratislave v prevádzke
len hlavná dráha 13/31
BRATISLAVA – Všetky vzlety a pristátia v období od 21. apríla do 30. júna 2022 sa budú na
Letisku M. R. Štefánika uskutočňovať z hlavnej dráhy 13/31. Dráha 04/22 bude v tomto období
uzatvorená z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie rádionavigačného systému určeného na
pristátie ILS22, ktorú realizujú Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik,
a keďže sa práce vykonávajú v blízkosti RWY 04/22, táto dráha nebude v prevádzke.
„Po ukončení rekonštrukcie samotného zariadenia bude nasledovať jeho skúšobná prevádzka
a plné uvedenie do prevádzky sa očakáva v druhej polovici novembra 2022. Po ukončení
rekonštrukcie bude zariadenie patriť k najmodernejším svojho druhu na Slovensku,“ vysvetlila
Nikola Scherhauferová zo štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky.
Obyvatelia mestských častí a obcí v okolí letiska, napríklad častí Bratislava-Rača, Bratislava-Vajnory a obcí Most pri Bratislave, Miloslavov, Malinovo, Zálesie a iných, môžu zaznamenávať zvýšený počet preletov lietadiel nad ich územím do konca júna. V prevádzke bude totiž len hlavná
dráha 13/31 so vzletmi a pristátiami nad týmito oblasťami.
Vedľajšia dráha 04-22 so vzletmi a pristátiami nad oblasťami Ivanka pri Dunaji či Bratislava-Ružinov (BA-Vrakuňa, BA-Podunajské Biskupice) bude v uvedenom období pre prevádzku úplne uzatvorená, a tak obyvatelia týchto častí prelety lietadiel nad svojimi bytmi a domami nezaznamenajú.

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) je najväčším letiskom v Slovenskej republike. Nachádza sa 9 km od centra hlavného
mesta Bratislavy, v katastri mestskej časti Bratislava – Ružinov. Pred tzv. koronakrízou zaznamenávalo letisko historické rekordy v počte
odbavených cestujúcich ročne, ktoré dosahovali 2 až 2,3 milióna cestujúcich za rok. Z dôvodu krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu
vybavilo letisko BTS v roku 2021 spolu 480-tisíc cestujúcich, odbavilo takmer 20-tisíc ton leteckého nákladu a zaznamenalo 17 831 pohybov
lietadiel, čiže vzletov a pristátí.
Počas letného letového poriadku 2022 je možné využiť z Letisko M. R. Štefánika spolu 35 pravidelných liniek, ktoré prevádzkujú štyria
dopravcovia – Ryanair, Wizz Air, Air Cairo a Smartwings. Zároveň je v ponuke tridsať charterových letov od ďalších dopravcov.

