Banská Bystrica, 23. august 2017
SIAF 2017 je ako stvorený pre celú rodinu a ukončenie leta
Čulý pracovný ruch mení v týchto dňoch sliačske letisko na nepoznanie. Zatiaľ čo
pristávacia dráha víta jedného účastníka za druhým, organizátori finišujú s výstavbou
diváckych, zábavných i stravovacích zón. Zvýšený pohyb pilotov i technikov rôznych
národností na Leteckej základni Sliač značí, že už o dva dni vypukne najväčšia letecká
šou na Slovensku. Medzinárodné letecké dni – Slovak International Air Fest, ktoré sú už
dlhodobo zapísané v kalendári uznávaných leteckých podujatí, otvoria brány letiska už
tento víkend, 26. a 27. augusta 2017. A je sa na čo tešiť!
Lepšia rozlúčka s prázdninami neexistuje
Pestrý letový program, ale aj bohatá ponuka atrakcií a služieb uspokoja všetky skupiny a
vekové kategórie. Na svoje si prídu rodiny s deťmi, nadšenci lietania, majstri letectva, laici i
vyznávači leteckej techniky. Chýbať nebudú simulátory od spoločnosti Saab i hangár plný
zábavy s takmer stovkou herných konzol Xbox One. O zábavu sa postará v pravidelných
vstupoch počas oboch dní aj úderná dvojka YouTuberov – GoGo a Selassie a ich hostia.
Špičkovo vybavený detský kútik prinesie do areálu letiska banskobystrické nákupné centrum
Europa SC v spolupráci s firmou Mattel.
Letecké esá MLD SIAF
MLD SIAF 2017 – to je 81 lietadiel vo vzduchu i na zemi z 15 krajín Európy a sveta.
Tohtoročné podujatie bude výnimočné hneď niekoľkými prvenstvami. Po prvý raz sa
predstaví vo vzduchu nielen americký strategický bombardér B-52, ale aj americký
bombardér B1. Svojou mohutnosťou vyrazí dych nejednému návštevníkovi kráľ medzi
dopravnými lietadlami Airbus A380. Majstrovstvo pilotáže predvedie chorvátska akrobatická
skupina Krídla búrky na lietadlách Pilatus PC-9M i pilot tureckého tímu Soloturk na lietadle
F-16. Jedným z vrcholov leteckých dní bude sedemčlenná formácia Al Fursan zo Spojených
arabských emirátov. Chýbať nebude prezentácia slovenských vzdušných síl, o. i. na strojoch
MiG-29, L-39 Albatros či Mi-17 a L-410. Statika bude plná historických lietadiel, ale aj
moderných strojov. Ako symbol modernizačných zmien vo výzbroji Vzdušných síl OS SR si
budú môcť diváci pozrieť na statickej ukážke nový vrtuľník UH-60M Black Hawk.
Podrobnejší program je dostupný na: https://goo.gl/5Zx81B.
„Tento rok sa nám podarilo zabezpečiť esá európskeho a svetového letectva. Návštevníkom
ponúkneme nielen atraktívny program vo vzduchu a na zemi, ale aj možnosť stretnúť sa so
svojimi idolmi napríklad v rámci autogramiády. Som rád, že sa nám za sedem rokov
organizovania Medzinárodných leteckých dní podarilo nastaviť latku vysoko. Som
presvedčený, že vďaka skvelému organizačnému tímu, podpore partnerov či štátu sa nám
v budúcnosti bude dariť kvalitu podujatia naďalej zvyšovať. Tešíme sa na všetkých domácich
i zahraničných návštevníkov, ktorí si prídu vychutnať do srdca Slovenska jedinečnú leteckú
šou,“ hovorí Hubert Štoksa, riaditeľ MLD SIAF.

Prvoradá bezpečnosť
Všetci účastníci leteckých dní každý rok absolvujú kvalifikačné lety a nácviky pod dozorom
letového riaditeľa SIAF, ako aj brífingy, kde im letoví odborníci poskytujú dôležité
informácie. Okrem iných ide o rôzne výškové či vzdialenostné obmedzenia. Jednotlivé
manévre piloti vždy vykonávajú v displej zóne, kde sa orientujú podľa vzletovej a pristávacej
dráhy a displej čiar. Letová i divácka bezpečnosť je pre organizátorov SIAF-u prvoradá.
„Stopercentné zorganizovanie a realizácia Medzinárodných leteckých dní nie je jednoduchá
záležitosť. Vyžaduje si vysokú profesionalitu každého jedného účastníka. Chcem podotknúť, že
je to tímová práca, kde spoľahlivosť, vysoká dôvera a špičková odbornosť sú zárukou
maximálnej bezpečnosti. Práve tá je pri organizovaní takýchto leteckých podujatí na prvom
mieste. Môžem s radosťou skonštatovať, že príslušníci vzdušných síl svojimi výsledkami
potvrdzujú, že sú to profesionáli na svojom mieste a svoju prácu berú ako poslanie, čo je
odzrkadlením ich každodenných výsledkov. Vopred si dovolím vysloviť veľké poďakovanie
všetkým participujúcim zložkám a zahraničným partnerom na tohtoročných MLD SIAF 2017.
Leteckým účastníkom prajem čisté nebo a všetkým návštevníkom nezabudnuteľné zážitky,“
hovorí veliteľ Vzdušných síl OS SR, brigádny generál Ing. Ľubomír Svoboda.
Aerosalón s ponukou toho najlepšieho
Sliačske letisko bude patriť aj aerosalónu prezentujúcemu slovenský letecký priemysel.
V rámci neho dostali priestor výrobcovia ľahkých a ultraľahkých lietadiel, školy
a organizácie, ktoré sa zaoberajú letectvom. Nebude chýbať Stredná odborná škola leteckotechnická so sídlom v Trenčíne, Katedra leteckej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov v Žiline a predstavitelia Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.
Zastúpenie na tohtoročnom aerosalóne bude mať aj niekoľko leteckých organizácií.
Najpočetnejšia z nich, Slovenská federácia ultraľahkého lietania, sa pochváli desiatimi
rôznymi lietadlami.
Dopravné obmedzenia
Najväčšie letecké podujatie na Slovensku je spojené aj s niekoľkými dopravnými
obmedzeniami. Upozorňujeme motoristov, že podobne ako po iné roky, bude cesta I/69 úplne
uzavretá. Na letisko Sliač sa najjednoduchšie dostanete po starej ceste z Banskej Bystrice
a starej ceste zo Zvolena. Uzavretú miestnu komunikáciu budú môcť využívať len vozidlá
prevážajúce osoby so zdravotným postihnutím (na určenú parkovaciu plochu Parkovisko
ZŤP), vozidlá občanov s trvalým pobytom v tejto časti (na základe občianskeho preukazu),
vozidlá s povolením od organizátora, novinári a zástupcovia médií po preukázaní sa platnou
akreditáciou, návštevníci golfového areálu (na základe identifikačnej karty), ako aj vozidlá
VIP po predložení platného lístka. Viac informácií k parkovaniu na: https://goo.gl/PA3PKN.
SIAF myslí ekologicky
Každý rok sa po skončení MLD SIAF likviduje niekoľko ton plastového odpadu. Organizátori
sa preto vybrali ekologickejšou cestou – systémom zálohovaných pohárov, ktoré si budete
môcť v nápojovej zóne zapožičať za určitý poplatok. Takýto pohár vám pri každej ďalšej
konzumácii umyjú a do čistého nalejú požadovaný nápoj. Na konci dňa budete môcť

zálohovaný pohár odovzdať (suma za zapožičanie sa vám vráti), alebo si ho nechať na
pamiatku. Cieľom je znížiť množstvo plastového odpadu z leteckých dní.
Best display Smik Trophy
Domáci aj zahraniční piloti predvádzajú na sliačskom nebi neopakovateľné ukážky a vysokú
úroveň profesionality. Tradícia prestížneho titulu Best display Smik Trophy preto nebude
chýbať ani tento rok. Okrem hlavnej trofeje budú v závere SIAF-u ocenení účastníci Cenou
veliteľa Vzdušných síl OS SR za najlepšiu vojenskú letovú ukážu. Udelená bude aj Cena
Slovenskej leteckej agentúry za najlepšiu letovú ukážku civilného a športového letectva a
Cena letového riaditeľa MLD SIAF za technicky najprecíznejšiu zvládnutú letovú ukážku.
Web siaf.sk pravidelne aktualizujeme
Všetky potrebné informácie pre domácich i zahraničných návštevníkov sú dostupné na
webovej stránke siaf.sk, ako aj v slovenskej a anglickej verzii mobilnej aplikácie. V sekcii
Návštevníci sa nezabudnite informovať, ako sa najpohodlnejšie dostať pred brány letiska, na
čo nezabudnúť a čo naopak nechať doma. Zapojte sa do súťaže a vyhrajte atraktívne ceny.
Viac informácií je v slovenskej verzii na: https://goo.gl/oUwZiH, anglickej:
https://goo.gl/TrkFgf a v aplikácii SIAF https://goo.gl/xo1Aoj. Lístky je možné zakúpiť si
prostredníctvom stránky goo.gl/srpuWL.
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