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Tlačová správa 
OTVORENIE LETNEJ SEZÓNY 2022 STM-MÚZEUM LETECTVA  

A 
 KRST KNIHY SPÁLENÉ KRÍDLA KOŠÍC 

 
Termín tlačovej besedy: 20. apríla 2022 o 09.30 hod. 
Miesto konania: STM-Múzeum letectva v areáli letiska Košice 

 
            STM-Múzeum letectva v Košiciach od roku 2002, na ploche viac ako 20 000 m² prezentuje 
takmer 500 unikátnych exponátov, ktoré približujú históriu letectva, vývoja lietadiel, leteckých 
motorov a prístrojovej techniky, od počiatkov lietania až po nedávnu minulosť. Múzeum ponúka pre 
návštevníka aj zaujímavý pohľad do histórie cestnej dopravy. Múzeum letectva prezentuje 
návštevníkom šesť expozícií: Počiatky letectva do roku 1945, Vývoj letectva a leteckej techniky po 
roku 1945, Galéria lietadiel, Letecká prístrojová technika, Letecké konštrukcie a Cestná doprava I. a II. 
 

Unikátnym prírastkom do prezentovanej kolekcie v roku 2022  je prvé lietadlo L-39 Albatros 
overovacej série  v. č. 0001, ktoré sa vrátilo na košické letisko po 50 rokoch do STM-Múzea letectva.  
,,Lietadlo bolo po ukončení jeho prevádzky v roku 1973 umiestnené do Vysokej vojenskej leteckej 
školy SNP v Košiciach, v súčasnosti Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach, kde bolo 
súčasťou vyučovacieho procesu do marca tohto roku. LF TUKE lietadlo požičalo nášmu múzeu 
v rámci partnerstva s STM pri organizovaní nosnej odbornej aktivity v tomto roku – konferencie 
a výstavy k 100. výročia narodenia Ing. Jána Vlčka, konštruktéra daného lietadla,“ dodáva riaditeľ 
STM-Múzea letectva Miroslav Hájek.  

 
Múzeum letectva po zimnej uzávere opäť otvára brány  pre návštevníkov v stredu 20. apríla 

2022. Otvorenie letnej sezóny bude sprevádzané krstom knihy Manfréda Ťukota Spálené krídla 
Košíc. Kniha je zhrnutím viac ako storočnej histórie leteckých nehôd a katastrof Košíc. ,,Niektoré 
udalosti zdanlivo nesúvisia s Košicami, ale pri bližšom skúmaní ide buď o príslušníkov košických 
útvarov, členov aeroklubu Košice, alebo o lietadlá registrované v Košiciach. Verím, že výsledok 
nikoho neurazí, ba skôr naopak, povzbudí v pátraní a v konečnom dôsledku tak zvýši bezpečnosť 
lietania nielen v Košiciach,“ prezrádza autor knihy M. Ťukot.  

 
„Múzeum ostáva verné svojej tradícii – každoročne ponúknuť návštevníkom novinky“, 

dopĺňa generálna riaditeľka STM Zuzana Šullová, „okrem unikátneho prototypového Albatrosa 0001, 
dostupného návštevníkom od konca júna v rámci výstavy k zlatej ére čs. letectva, to budú vrtuľník  
Mi-8, darovaný nášmu múzeu Ukrajinou a lietadlo Po-2, darované Ruskou federáciou.“  
Mi-8 v salónnej klimatizovanej úprave pre prevoz 9 až 11 VIP cestujúcich, pôsobiaci pôvodne  
i vo vládnej letke ZSSR, zo známych osobností prevážal napr. Michaila Gorbačova, po komplexnom  
5-ročnom reštaurovaní tohto roku začleňujeme k exteriérovo prezentovanej technike. Lietadlo Po-2 
„Kukuruznik“ od jeho nadobudnutia múzeom v roku 2005 bolo až do roku 2020 udržiavané v letu 
schopnom stave a absolvovalo s letkou Aeroklubu Košice mnoho propagačných letových ukážok. 
V tejto sezóne ho zaraďujeme pre našich návštevníkov do expozície Počiatky letectva do roku 1945. 
Daný typ lietadla bol vyrábaný v rokoch 1928 až 1953 v ZSSR, následne do roku 1959 licenčne  
v Poľsku. Okrem verzií pre vojenské účely (bombardovanie, kuriérne prevozy, prevozy ranených, VIP 
prevozy), našiel po 2. sv. vojne svoje uplatnenie aj ako poľnohospodárske lietadlo.  
Nezabúdame ani na našich priaznivcov, ktorí sa každoročne vracajú do expozícií cestnej dopravy 
v Múzeu letectva. Tento raz však neprichádzame s veteránskym vozidlom, ale prinášame niečo oveľa 
„ťažšieho kalibru“. K expozíciám cestnej dopravy sme zaradili minuloročný prírastok do zbierky 
strojárstva STM – T 72, rez tanku (odkapotovaný tank) slúžil na edukačné účely, nadviazala naň verzia 
T-72M1 vyrábaná v ZŤS, n. p. v Dubnici nad Váhom v 80. rokoch 20. storočia.  

https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-0
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-1
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-1
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-2
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-3
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-4
https://stm-ke.sk/sk/pobocky/muzeum-letectva-v-kosiciach/expozicie?st=part-5
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Program: 

9:30 Otvorenie tlačovej besedy k jubilejnej dvadsiatej sezóne STM-Múzea letectva 
9:32  príhovor generálnej riaditeľky STM Mgr. Zuzany Šullovej   
9:50  príhovor riaditeľa STM-Múzea letectva Ing. Miroslava Hájeka  
10:15  Príhovor Manfréda Ťukota, autora knihy    
10:30 Krst knihy Spálené krídla Košíc 
10:40 Otázky a individuálne rozhovory s médiami 
11: 20 Neformálna beseda s autorom a  autogramiáda  
    Záver 

 

Viac informácií získate: https://www.stm-ke.sk/sk/aktualne/otvorenie-muzea-letectva/detail/147 
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