
ŽIVOTOPIS 
doc. Ing. Ján Bálint, CSc. 

  

doc. Ing. Ján Bálint, CSc.  po ukončení vysokoškolského štúdia na Vojenskej akadémii Antonína 
Zápotockého v Brne, študijný odbor pilot-inžinier v r. 1974 nastúpil na novozaloženú Vysokú 
vojenskú leteckú školu SNP v Košiciach na miesto vysokoškolského pedagóga, zároveň vykonával 
letecký výcvik u 2. leteckého školského pluku v Košiciach, kde bol v r. 1975 odvelený na 
dokončenie leteckej kvalifikácie - učiteľ lietania. Počas tohoto obdobia bol zapojený do 
intenzívneho leteckého výcviku pilotných študentov VVLŠ SNP. Osobne vycvičil viacerých 
budúcich vojenských pilotov. Postupne získal pilotnú kvalifikáciu učiteľ lietania 1. triedy. V roku 
1978 nastúpil na Katedru letovej prípravy, kde postupne prešiel vedecko-pedagogickými funkciami 
odborný asistent, vedúci predmetovej skupiny a od r. 1988 zastával funkciu vedúceho Katedry 
letovej prípravy Vysokej vojenskej leteckej školy SNP v Košiciach. Vedeckú prípravu absolvoval 
na Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne v rokoch 1978 - 1984. V roku 2003 
habilitoval na Vojenskej leteckej akadémii gen. M. R. Štefánika v Košiciach. Počas svojho 
pedagogického pôsobenia na VVLŠ SNP a VLA GMRŠ v Košiciach vykonával letecký výcvik na 
lietadlách L-29, L-39, L-410, Z-226, Z-142. V rámci svojho odborného pôsobenia sa aktívne 
zapájal do vedeckých projektov na VLA GMRŠ a Leteckej fakulte Technickej univerzity v 
Košiciach, taktiež spolupracuje s Katedrou leteckej dopravy na Žilinskej univerzite. Na základe 
týchto jeho aktivít Letecká fakulta získala hodnotné materiálne-technické vybavenie pre praktickú 
výučbu. Počas svojho pedagogického pôsobenia vychoval 7 doktorandov a veľké množstvo 
inžinierov pilotov, letovodov a ďalších odborníkov pre potreby vojenského letectva a v súčasnej 
dobe aj pre civilné letectvo. 

 

Odborná prax 

 

Od - do  2015 - 2019 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Docent Katedry letovej prípravy LF TUKE 

Od - do  September 2004 - 2015 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Vedúci Katedry letovej prípravy LF TUKE 

Hlavné činnosti a 
zodpovednosť 

 Výučba odborných predmetov, vedenie bakalárskych, diplomových a 
dizertačných prác, samostatná vedecká a publikačná činnosť, plánovanie 
činnosti a riadenie katedry 

Názov a adresa 
zamestnávateľa 

 TUKE, Letecká fakulta, Rampová 7, 04121 Košice 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Vysokoškolský učiteľ 

Od - do  Október 1988 – August 2004 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Vedúci Katedry letovej prípravy VLA gen. M.R. Štefánika v Košiciach 



 

Hlavné činnosti a 
zodpovednosť 

 Výučba odborných predmetov, vedenie diplomových a dizertačných prác, 
samostatná vedecká a publikačná činnosť, plánovanie činnosti a riadenie 
katedry 

Názov a adresa 
zamestnávateľa 

 VLA gen. M.R. Štefánika, Rampová 7, 04121 Košice 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Ozbrojené sily, školstvo a vzdelávanie 

Od - do  August 1979 – September  1988 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Vedúci predmetovej skupiny Katedry letovej prípravy VVLŠ SNP Košice 

Hlavné činnosti a 
zodpovednosť 

 Výučba odborných predmetov, vedenie diplomových, samostatná vedecká 
a publikačná činnosť, plánovanie činnosti a riadenie predmetovej skupiny 

Názov a adresa 
zamestnávateľa 

 VVLŠ SNP Košice 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Ozbrojené sily, školstvo a vzdelávanie 

Od - do  Október 1977 – Júl 1979 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Odborný asistent , Katedra letovej prípravy – VVLŠ SNP Košice 

Hlavné činnosti a 
zodpovednosť 

 Výučba odborných predmetov, vedenie diplomových, samostatná vedecká 
a publikačná činnosť 

Názov a adresa 
zamestnávateľa 

 VVLŠ SNP Košice 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Ozbrojené sily, školstvo a vzdelávanie 

Od - do  August 1974 – September 1977 

Zamestnanie alebo pracovné 
zaradenie 

 Učiteľ lietania u Školského leteckého pluku Košice 

Hlavné činnosti a 
zodpovednosť 

 Praktický letecký výcvik vojenských pilotných študentov 

Názov a adresa 
zamestnávateľa 

 VVLŠ SNP Košice 

Druh práce alebo odvetvie 
hospodárstva 

 Profesionálny vojak – učiteľ lietania 

 

Vzdelávanie a príprava 

 

Od - do  Február 2003  

Názov získanej kvalifikácie  habilitácia na docenta, doc. 



 

Hlavné predmety/profesijné 
zručnosti 

 názov habilitačnej práce: Analýza dynamického využitia vzdušného 
priestoru Slovenskej republiky 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a 

prípravu 

 Vojenská letecká akadémia GMRŠ Košice 

Od - do  September 1979 – Október 1984 

Názov získanej kvalifikácie  Kandidát vojenských vied, CSc. 

Hlavné predmety/profesijné 
zručnosti 

 Letecká navigácia, letecké predpisy, vojenské operačné postupy 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a 

prípravu 

 VAAZ Brno 

Od - do  September 1968 – Júl 1974 

Názov získanej kvalifikácie  Pilot – inžinier, Ing. 

Hlavné predmety/profesijné 
zručnosti 

 vysokoškolské predmety vyučované na technických školách, vojenské 
odborné predmety, výcvik vojenského pilota 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a 

prípravu 

 Vojenská akadémia Antonína Zápotockého v Brne 

Od - do  September 1964 – Jún 1967 

Názov získanej kvalifikácie  maturitné štúdium 

Hlavné predmety/profesijné 
zručnosti 

 stredoškolské všeobecné vzdelanie 

Názov a typ organizácie    
poskytujúcej vzdelávanie a 

prípravu 

 Stredná všeobecnovzdelávacia škola s maturitou v Rimavskej Sobote 

 

 


