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TLAČOVÁ SPRÁVA
Synonymum úspechu a víťazstva – Best display Smik Trophy 2014
Banská Bystrica, 8. august 2014

Medzi účastníkmi Medzinárodných leteckých dní na Sliači si za krátky čas získala prestíž. Je
synonymom úspechu a víťazstva. Nesie meno pilota, stíhača bojujúceho pod krídlami Royal Air
Force. Názov získala po leteckom ese s prívlastkom najúspešnejšieho slovenského pilota. Meno
Otta Smika inšpirovalo organizátorov, ktorí aj tento rok udelia na Medzinárodných leteckých dňoch
SIAF 2014 hlavnú trofej. Získa ju ten, kto nad sliačskym letiskom predvedie pred zrakmi tisícok
divákov najlepšiu letovú ukážku.
Best display Smik Trophy je hlavná putovná cena, ktorú prvýkrát udelili v roku 2012. Vtedy ju získala
legendárna talianska akrobatická skupina Frecce Tricolori. V roku 2013 si odniesol cenu švédsky pilot,
ktorý predviedol dych vyrážajúce výkony na stíhačke JAS 39 Gripen. Súťaž o prestížny titul vyhlasujú
organizátori SIAF 2014 aj tento rok. V dňoch 30. - 31. august 2014 budú nad Letiskom Sliač bojovať
piloti o hlavnú cenu a ďalšie cenné tituly.
Hlavná cena Best display Smik Trophy – putovná cena za najlepšiu letovú ukážku MLD SIAF
Ďalšie ceny, ktoré sa budú udeľovať:
Cena Veliteľa Vzdušných síl OS SR – cena za najlepšiu vojenskú letovú ukážku;
Cena Slovenskej leteckej agentúry – cena za najlepšiu letovú ukážku civilného a športového letectva;
Cena letového riaditeľa MLD SIAF 2014 – cena za technicky najprecíznejšie zvládnutú letovú ukážku.
Unikátnu cenu v tvare krídla lietadla Spitfire s bronzovým odliatkom busty Otta Smika slávnostne
odhalil v roku 2012 generálmajor Martin Babiak. Odvtedy tento nádherný a letcom blízky historický
odkaz krášli priestory Leteckej základne Sliač. Autorom pôsobivého výtvarného diela je sochár Martin
Kratochvíl.
Tradíciu udeľovania Best display Smik Trophy založila Slovenská letecká agentúra. „Všetky veľké
medzinárodné letecké dni majú svoju prestížnu cenu. Pre každého pilota je česť byť držiteľom trofeje,
preto v tradícii oceňovania najlepších na SIAF-e pokračujeme. Sám som zvedavý, kam poputuje cenná
trofej do tretice," informuje riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry, Hubert Štoksa.
Máte tip, ktorí piloti vo finále najočakávanejšej leteckej udalosti roka získajú ocenenia? Meno
pilota, resp. akrobatickej skupiny pribudne na krídle repliky lietadla Spitfire s bronzovým odliatkom
busty Otta Smika už onedlho. Tajomstvo bude odhalené 31. augusta 2014.
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Slovenská letecká agentúra (SLLA), s. r. o., Banská Bystrica sa snaží o zachovanie dlhoročnej tradície
organizovania Medzinárodných leteckých dní na Slovensku. Pri projektovaní a realizácií leteckého
sviatku využíva nadobudnuté bohaté skúsenosti a vysokú profesionalitu, o čom svedčí niekoľko
úspešných ročníkov. V roku 2005 a 2006 usporiadala letecké dni so zahraničnou účasťou Slovak Air
Fest na Leteckej základni Sliač. V roku 2007 SLA založila pilotný projekt Národných leteckých dní na
letisku v Piešťanoch. Nasledujúci rok pokračovala v založenej tradícií leteckých dní a zorganizovala
Slovak Air Fest, Letecké dni Očová 2008. V roku 2011 sa organizácia podujatia opäť vrátila na letisko
Sliač. Rekordným ročníkom sa stal rok 2012, kedy Leteckú základňu Sliač navštívilo v rámci
Medzinárodných leteckých dní MLD SIAF 2012 vyše 120 000 nadšencov pre lietanie. V roku 2013
navštívilo MLD SIAF viac ako 115 000 milovníkov letectva.

