Medzinárodné letecké dni SIAF 2014 v znamení významných výročí
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Sú najmasovejším podujatím roka a každoročne priťahujú pozornosť desaťtisícok
návštevníkov. Vysokou úrovňou organizácie a účasťou svetovej špičky si vybudovali
povesť najprestížnejšej leteckej udalosti na Slovensku. Medzinárodnými leteckými
dňami SIAF 2014 bude žiť Letecká základňa Sliač a Letisko Sliač posledné dva
augustové dni.
„Každoročne stúpajúca úroveň Medzinárodných leteckých dní na Sliači je pre nás
záväzkom, aby sme v roku významných jubileí pripravili pre nadšencov a milovníkov
lietania skutočne hodnotný program. Naše oficiálne pozvanie sme už adresovali 20 štátom.
Sme presvedčení, že v roku, kedy si pripomíname 70. výročie Slovenského národného
povstania a 10. výročie vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie, mnoho významných
zahraničných hostí potvrdí svoju účasť na MLD SIAF 2014,“ informuje veliteľ vzdušných
síl OS SR, brigádny generál Ing. Miroslav KORBA.
Obrovský záujem verejnosti, ktorý počas „leteckého“ víkendu na sliačskom letisku atakoval
hranicu stotisíc návštevníkov – aj o tom bol minuloročný SIAF. Očarujúce stroje vo vzduchu
i na zemi, letecké majstrovstvo pilotov, desiatky novinárskych štábov a stovky fotografov, ale
aj séria sprievodných podujatí, prezentácia Ozbrojených síl SR a ďalšie lákadlá. Areál
Leteckej základne Sliač bude aj tento rok, v termíne 30. – 31. august, žiť tým najlepším a
najprestížnejším z letectva a lietania.
Riaditeľ MLD SIAF 2014 a riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry Hubert Štoksa dodáva:
„SIAF sa teší obrovskej pozornosti odbornej i laickej verejnosti doma aj v zahraničí.
Letecké dni sú spojené s pripomenutím si najvýznamnejšej udalosti v dejinách Slovákov –
s oslavou Slovenského národného povstania. Medzinárodné letecké dni na Sliači sa
vyprofilovali na najväčšie podujatie organizované na Slovensku. Pre nás, organizátorov, je
to záväzok a za celý prípravný a realizačný štáb môžem už teraz sľúbiť, že urobíme všetko,
aby sme udržali vysoko nastavenú latku.“
Slovenská letecká agentúra ako hlavný organizátor má na tento rok pripravených množstvo
prekvapení, o ktorých bude verejnosť informovať prostredníctvom stránky www.siaf.sk
a sociálnych sietí Facebook, Twitter, Instagram. Vo finále SIAF 2014 budú opäť udelené aj
prestížne ceny Smik Trophy v jednotlivých kategóriách.

