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Abstrakt: Hlavným cieľom článku je vypracovanie štatistického porovnania letov na trase Košice-Londýn leteckou 
spoločnosťou Wizz Air tesne pred uzatvorením krajiny v dôsledku vývoja pandemickej situácie Covid-19 
a opatreniam ústredného krízového štábu SR. Štatistické vyhodnocovanie sa zameriava na porovnanie prepravených 
cestujúcich v mesiacoch Január, Február a Marec v roku 2020. Výber mesiacov bol zameraný na časové obdobie 
tesne pred uzatvorením krajiny, letiska a celkovej leteckej prevádzky. Pandémia Covid-19 zasiahla celý svet 
a v značnom množstve bolo a je zasiahnuté celé letectvo. Hlavné faktory ako zatváranie hraníc, zakázanie 
komerčných letov a uzatváranie letísk na niekoľko mesiacov malo devastačný dopad na rozbehnutý letecký priemysel 
a na celkové letectvo.  
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1. Úvod 

Aktuálna pandemická situácia nie je pre letectvo z globálneho hľadiska dobrá. Tento výskum analyzuje niekoľko 
mesiacov pred uzavretím letiska Košice a štatisticky popisuje počet prepravených cestujúcich v mesiacoch Január, 
Február a najviac postihnutý mesiac Marec v roku 2020. Tieto štatistiky patria k letom spoločnosti Wizz Air na trase 
KSC-LTN. Viacerí autori sa zaoberali podobnou problematikou, napríklad Local Modular Departure Control System 
for Airports od Adamcika F. a kol. kde autori hovoria o skutočných výsledkoch návrhu a implementácie modulárneho 
a lokálneho systému riadenia odletov systému IMARA s primárnym zameraním na nízkonákladové letecké 
spoločnosti [1]. Galanda J. a kol. v Imara Project – The Local Departure Control System for Airports in project, ktorý 
bol navrhnutý a následne implementovaný do riešenia, ktoré spĺňa najvyššie kritériá spoľahlivosti, bezpečnosti a 
použiteľnosti navrhovaného riešenia v oblasti jeho nasadenia. Primárnymi cieľovými skupinami sú miestni 
dopravcovia, letecké spoločnosti a letiská pôsobiace na Slovensku so zvláštnym zameraním na regionálne 
nízkonákladové spoločnosti a charterové spoločnosti [2]. Iacus SM. v článku Estimating and projecting air passenger 
traffic during the COVID-19 coronavirus outbreak and its socio-economic impact pri rokovaniach o globálnej kríze 
koronavírusu zaviedla väčšina krajín reštriktívne opatrenia s cieľom obmedziť pandémiu a obmedziť počet obetí. 
Spomedzi reštriktívnych opatrení je pozastavenie letovej prevádzky určite efektívne z krátkodobého hľadiska na 
zníženie mobility v globálnom meradle, ale z dlhodobého i krátkodobého hľadiska má tiež vysoký sociálno-
ekonomický vplyv [3]. Ďalší článok s témou Severe airport sanitarian control could slow down the spreading 
of COVID-19 pandemics in Brazil autor Ribeiro SP. a kol. hovorí o scenári šírenia COVID-19 v Brazílii komplexnou 
sieťou letísk v krajine počas 90 dní po prvom celoštátnom výskyte choroby. Po potvrdení prvých prípadov, 
nedostatok náležitej kontroly vstupu na letisko spôsobilo, že sa infekcia rozšírila spôsobom priamo úmerným počtu 
letov do každého mesta po prvom výskyte vírusu prichádzajúceho zo zahraničia [4]. Carulla SR. a kol. hovorí o 
COVID-19 and Air Transport (February 9 – April 30, 2020). Táto štúdia spája a analyzuje prijaté normy a praktiky 
španielskej vlády a inštitúcií Európskej únie v oblasti leteckej dopravy od 14. februára, dátumu vyhlásenia stavu 
poplachu, do 30. apríla, keď sa na stôl dostali plány na zrušenie platných ochranných opatrení. Obmedzenia letov 
uložené orgánmi spôsobili vážnu krízu v leteckej doprave, ktorej subjekty požadujú štátnu pomoc od štátov [5]. Szabo 
P. a kol. v príspevku Sage math for education and research popisuje, ako a v ktorých oblastiach je možné systém 
všeobecne používať [6]. Článok s témou 3D Modeling and Simulation of the Check-in Process Using Information 
Technology od Galanda J. a kol. sa zaoberá informačnými technológiami na letisku, ktoré uľahčujú riadenie všetkých 
procesov a zaisťujú najvyšší stupeň bezpečnosti. Okrem týchto informačných systémov môžu letiská využívať aj 
informačné systémy, ktoré umožňujú predbežné testovanie dopadu očakávaných zmien v činnostiach pred ich 
implementáciou v plnej prevádzke, čím sa ušetria značné náklady, ak je očakávaná zmena nevhodná. To sa deje 
pomocou modelovacích a simulačných programov, ktoré vám umožňujú vytvárať a prezerať akúkoľvek realitu a 
vidieť, ako sa systém správa pri zadávaní vstupných údajov [7]. Pandémia Covid-19 tiež vo veľkej miere ovplyvňujú 
finančný tok letísk a leteckých spoločností. V článku COVID-19 pandemic and airline cash flow model od autora 
Vinoda B. sa zaoberá seizmickými dopadmi na cestovný ruch. S prudkým poklesom dopytu a zrušením letov na 
medzinárodných linkách znížili letecké spoločnosti kapacitu v rozsahu, aký sme nikdy predtým nevideli. V súčasnosti 
sú letecké spoločnosti úzko viazané na finančný tok a celkový cash-flow, ktorý je pre ich existenciu nevyhnutnou 
podmienkou [8]. 

2. Metodológia 

Štatistiky boli zhromaždené z letiska v Košiciach, kde sú denne zaznamenávané štatistiky letov spoločnosti Wizz Air. 
Po zhromaždení údajov sme pripravili jednoduché grafy znázorňujúce jednotlivé dni v mesiaci a presný počet 
cestujúcich, ktorí odleteli z letiska. Grafy boli vytvorené za mesiace Január, Február a Marec 2020. Štatistické 
vyhodnotenie údajov prebehlo v porovnaní mesiacov Január a Marec a potom mesiacov Február a Marec. Dôvodom 
týchto porovnaní je skutočnosť uzatvorenia letiska v dôsledku vývoja pandémie Covid-19. Posledné lietadlo odletelo 
z Košického letiska do Londýna 11. marca 2020 a potom letisko na niekoľko mesiacov zatvorilo svoje brány. 
K štatistickému vyhodnoteniu údajov sme využili metódu histogramu, kde sme určili rozdelenie viacerých 
premenných vstupujúcich do štatistiky a určili s akou pravdepodobnosťou hodnoty prepravených cestujúcich poklesli 
v porovnaní normálneho mesiaca s mesiacom uzatvorenia letiska. 
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3. Štatistické vyhodnotenie letov Košice-Londýn spoločnosťou Wizz Air tesne pred zrušením 
všetkých komerčných letov v závislosti od vývoja pandemickej situácie 

Covid-19 zmenil celú svetovú situáciu, ovplyvnil celé letectvo a táto skutočnosť je hlavným dôvodom, prečo sme 
pripravili tento článok. Letiská a letecké spoločnosti sa museli prispôsobiť svetovej situácii a rešpektovať nariadenia 
jednotlivých štátov. K pandémii sa zodpovedne pripojili ako košické letisko tak aj nízkonákladová letecká spoločnosť 
Wizz Air, ktoré ukončili svoju prevádzku k 11. marcu 2020. V januári bola prevádzka štandardná a počet 
prepravených cestujúcich bol rovnaký ako v bežnej, neovplyvnenej prevádzke. Tieto ukazovatele sú zobrazené na 
obrázku číslo jedna. 

Obrázok 1 Počet prepravených cestujúcich v mesiaci Január 2020 

 

Priemerný počet prepravených cestujúcich bol v mesiaci Január okolo 222 cestujúcich na odlet. Najväčší počet 
prepravených cestujúcich bol v dňoch 17, 22, 24 a 29 januára, keď lietadlá odleteli s load faktorom rovným 100%. 
Spoločnosť Wizz Air prepravila v týchto dňoch 230 cestujúcich lietadlom Airbus A321 . Obrázok 2 zobrazuje počet 
prepravených cestujúcich v mesiaci Február. 

Obrázok 2 Počet prepravených cestujúcich v mesiaci Február 2020 
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Mesiac Február priniesol v priemere 209 cestujúcich pre jednotlivé lety spoločnosti Wizz Air z Košíc do Londýna. 
Najväčší počet odlietajúcich cestujúcich bol zaznamenaný 23. Februára s počtom 225 cestujúcich na palube s load 
faktorom 97,83%. Najnižší počet cestujúcich s load faktorom 83,48% odletelo 28. februára 2020. Obrázok 3 
zobrazuje mesiac Marec v ktorom odletel posledný let spoločnosti Wizz Air z letiska Košice na letisko London Luton 
11. marca 2020 a letisko uzatvorilo svoju prevádzku. 

Obrázok 3 Počet prepravených cestujúcich v mesiaci Marec 2020 

 

Ako je možné vidieť, počet cestujúcich v posledný deň odletu bol iba 137 cestujúcich s load faktorom 59,57%. 
Najviac cestujúcich odletelo 1. marca s hodnotou 207 cestujúcich. Od dátumu uzamknutia má počet prepravených 
cestujúcich do konca diskutovaného mesiaca nulovú hodnotu. 

4. Štatistické vyhodnocovanie údajov 

Pre zníženie počtu prepravených cestujúcich z dôvodu pandemickej situácie sme zvolili štatistické vyhodnocovanie 
získaných údajov. Porovnanie sa zameriava na klasické mesiace s najviac ovplyvneným mesiacom v pandemickom 
roku 2020. Prvé porovnanie je zamerané na porovnanie mesiaca Január s mesiacom Marec. Kde sa Január javí ako 
mesiac normálnej prevádzky a Marec ako mesiac ovplyvnený pandemickou situáciou. V tabuľke 1 sú uvedené 

hodnoty vstupujúce do štatistík. 

Tabuľka 1 Štatistické údaje v porovnaní mesiacov Január a Marec v roku 2020 

 

Priemerná hodnota za Január v počte prepravených cestujúcich je 222,3043. V mesiaci Marec je to iba 61,75000. 
Štandardná odchýlka v Januári dosiahla hodnotu 7,229586 a v Marci 89,99626. 
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Obrázok 4 Histogram pre viac premenných vstupujúcich do štatistiky v porovnaní mesiacov Január a Marec 

 

Pre overenie normality údajov sme použili metódu histogramu, ktorá mohla potvrdiť neobvyklé (nie normálne) 
rozdelenie údajov. Potvrdenie poklesu dopravy sme dosiahli v mesiaci Marec v porovnaní s mesiacom Január na 
hladine významnosti p 0,000000. Pokles prevádzky je potvrdený na 99,99%. Pre vyhodnotenie a identifikáciu 
pravdepodobnosti poklesu prevádzky sme postupovali tým istým spôsobom aj pri porovnaní mesiaca Február 
s mesiacom Marec. 

Tabuľka 2 Štatistické údaje v porovnaní mesiacov Február a Marec v roku 2020 

 

Priemerná hodnota prepravených cestujúcich bola vo Februári 209,3043 a štandardná odchýlka 11,32750. Hodnoty za 
Marec zostali nezmenené. Aj v tomto prípade sme pomocou metódy histogramu určili normálnosť distribúcie 
(rozdelenia) dát, kde sme získali rovnaké výsledky ako v prvom prípade. 
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Obrázok 5 Histogram pre viac premenných vstupujúcich do štatistiky v porovnaní mesiacov Február a Marec 

 

Zhodnocujeme a potvrdzujeme predpoklad poklesu letovej prevádzky v porovnaní s mesiacom Február na hladine 
významnosti p 0,000000. Pokles počtu prepravených cestujúcich je tak štatisticky potvrdený na 99,99%. 

5. Zhodnotenie údajov a Záver 

Hlavným cieľom článku bolo zhromaždiť potrebné údaje pred vypuknutím pandémie Covid-19. Následne sme tieto 
údaje spracovali do jednoduchých grafov, kde sme si vybrali dva mesiace pred zatvorením letiska a zrušením 
všetkých letov spoločnosti Wizz Air na letoch z Košíc do Londýna. Z grafov vidíme výrazný pokles prepravených 
cestujúcich v mesiaci Marec. To je hlavný dôvod, prečo sme sa rozhodli potvrdiť túto jasnú skutočnosť štatistickým 
vyhodnotením zo zhromaždených údajov o jednotlivých letoch. 

V našom prípade sme na vyhodnotenie testu použili Mann-Whitney U test a dospeli k nasledujúcemu záveru: 

• Medzi Januárom a Marcom je rozdiel v počte prepravených cestujúcich s klesajúcim mediánom potvrdený 
na 99,99% (p <0,001), 

• Medzi Februárom a Marcom je rozdiel v počte prepravených cestujúcich s klesajúcim mediánom 
potvrdený na 99,99% (p <0,001). 

Štatisticky sme s 99,99% pravdepodobnosťou potvrdili pokles prepravených cestujúcich v mesiaci Marec v porovnaní 
s predošlými vybranými mesiacmi v roku 2020. 

Vývoj pandemickej situácie nielen na Slovensku ale v celom svete ovplyvnil a bude ovplyvňovať každodenný život 
ľudí. Letectvo utrpelo veľké straty a dlho sa z týchto finančných nepríjemností bude spamätávať. Ako príklad je 
možné uviesť krachy leteckých spoločností, finančné problémy letísk, zníženie príjmov zamestnancom a iné faktory. 
V predmetnom článku bol porovnaný len mesiac Marec, kde došlo k uzavretiu letiska Košice pre medzinárodnú 
dopravu. Je potrebné poznamenať, že letisko bolo uzavreté niekoľko mesiacov bez akejkoľvek prevádzky. Po 
obnovení lietania a otvorení hraníc sa počty cestujúcich pohybovali na hodnote niekoľko stovák denne, kde 
v porovnaní s predošlým rokom to bolo v tisíckach v predmetných mesiacoch. Najlepším príkladom je charterová 
sezóna, kde letisko Košice prepravilo najviac cestujúcich za oddychom na dovolenky. Minulý rok letisko počas letnej 
sezóny prepravilo desaťtisíce cestujúcich s pozemným pohybom lietadiel v desiatkach za deň. V pandemickom roku 
2020 charterová sezóna priniesla len 14 letov počas celej sezóny do jedinej destinácie (Larnaka-Cyprus) jedinou 
leteckou spoločnosťou Air Explore. Keď si vezmeme, že charterová sezóna trvá približne od polky Mája do konca 
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Septembra tak počet 14 letov je žalostný. V minulom roku počas sezóny bez Covidu sa taký istý počet letov vykonal 
za jediný deň a nie za celú sezónu. 
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