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PRÍSPEVKY
1. Do najväčších leteckých dní zostáva sto dní
[sme.sk 18/05/2011]
Autor: (moj)
Zaradenie: Zvolen - Spravodajstvo
Čas: 13:33
Link: http://s.sme.sk/r-rss/5898615/zvolen.sme.sk/do-najvacsich-leteckych-dni-zostava-sto-dni.html
Veľkosť: 2256 B
Do najväčších leteckých dní zostáva sto dní
Text:
SLIAČ. Už len sto dní delí milovníkov lietania a lietadiel od najväčšej slovenskej leteckej šou, od
Medzinárodných leteckých dní Slovak International Air Fest (SIAF) 2011, ktoré sa uskutočnia od 27.
do 28. augusta na Letisku Sliač (Letecká základňa – Zmiešané krídlo Otta Smika Sliač). Hlavný
organizátor, Slovenská letecká agentúra z Banskej Bystrice, pripravil pre divákov atraktívny program.
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Už teraz sa môžu tešiť na statické a dynamické ukážky letectva Ozbrojených síl SR a lietadiel z krajín
NATO. Praktické zásahy predvedie Policajný zbor aj Integrovaný záchranný systém. V programe
nebude chýbať majstrovstvo Slovenského národného aeroklubu a divácky atraktívne vystúpenie pilota
svetovej série leteckých pretekov Aero GP. Už dnes sú potvrdení účastníci z Česka, Francúzska,
Nemecka, Rakúska a Turecka. Svoje majstrovstvo predvedie aj akrobatický pilot Zoltán Veres z
Maďarska.
„V súčasnosti aktívne rokujeme s pozvanými účastníkmi zo Slovenska aj zo zahraničia, a to z
civilného aj vojenského sektora. Informácie o potvrdenej účasti sú pravidelne aktualizované na
oficiálnej internetovej stránke podujatia," povedal riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry Hubert Štoksa.
Agentúra má s organizovaním leteckých dní bohaté skúsenosti. V rokoch 2005 a 2006 usporiadala
letecké dni so zahraničnou účasťou Slovak Air Fest na letisku Sliač. Oboch podujatí sa zúčastnilo viac
ako 45 000 divákov. V roku 2007 agentúra spoluorganizovala Národné letecké dni, ktoré sa konali na
letisku Piešťany. V roku 2008 plynule pokračovala v založenej tradícii leteckých dní organizáciou
medzinárodného podujatia Slovak Air Fest - Letecké dni Očová 2008, ktoré navštívilo vyše 25 000
ľudí.
„Všetky štyri podujatia letecká agentúra usporiadala bez dotácie alebo akejkoľvek finančnej
spoluúčasti ministerstva obrany alebo Ozbrojených síl," dodal Štoksa.
„Pestrosť a atraktivitu leteckých dni dotvára aj skutočnosť, že práve vojenské letisko Sliač nesie vo
svojom názve meno čestného pilota, generálmajora Otta Smika. Patril medzi najúspešnejších
československých pilotov, ktorí bojovali pod krídlami Royal Air Force počas druhej svetovej vojny a
ako 22-ročný položil za slobodu svoj živo," konštantoval veliteľ Vzdušných síl Martin Babiak.
(moj)
-END-

2. O sto dní vypukne najväčšia letecká šou na Slovensku
[sme.sk 18/05/2011]
Autor: TASR
Zaradenie: Aero - Letecké dni
Čas: 14:11
Link: http://s.sme.sk/r-rss/5898701/aero.sme.sk/o-sto-dni-vypukne-najvacsia-letecka-sou-naslovensku.html
Veľkosť: 2435 B
O sto dní vypukne najväčšia letecká šou na Slovensku
Text:
Sliač 18. mája (TASR) - Pre milovníkov lietania a lietadiel je pripravená najväčšia slovenská letecká
šou - Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011, ktoré sa uskutočnia v
dňoch 27. až 28. augusta na Letisku Sliač.
Hlavný organizátor - banskobystrická Slovenská letecká agentúra (SLA), s. r. o., pripravil pre divákov
bohatý program. Môžu sa tešiť na statické a dynamické ukážky letectva Ozbrojených síl SR a lietadiel
z krajín NATO, praktické zásahy predvedú Policajný zbor a Integrovaný záchranný systém SR. V
programe nebude chýbať majstrovstvo Slovenského národného aeroklubu a vystúpenie pilota svetovej
série leteckých pretekov Aero GP. Na podujatí budú účastníci z Českej republiky, Francúzska,
Nemecka, Rakúska a Turecka. Svoje majstrovstvo predvedie aj akrobatický pilot Zoltán Veres z
Maďarska.
"V súčasnosti prebiehajú aktívne rokovania s pozvanými účastníkmi zo Slovenska aj zo zahraničia z
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civilného, ako aj vojenského sektora. Informácie o potvrdenej účasti sú pravidelne aktualizované na
oficiálnej internetovej stránke podujatia," uviedol riaditeľ SLA Hubert Štoksa.
Ako uviedol veliteľ Vzdušných síl SR Martin Babiak, pestrosť a atraktivitu leteckých dní dotvára aj
skutočnosť, že práve vojenské letisko Sliač hrdo nesie vo svojom názve meno nášho velikána,
čestného pilota generálmajora Otta Smika, ktorý patril medzi najúspešnejších československých
pilotov bojujúcich pod krídlami Royal Air Force počas druhej svetovej vojny a ako 22-ročný položil za
slobodu svoj život. "Taktiež som nesmierne hrdý aj na to, že práve toto miesto, kde budú počas týchto
leteckých dní odprezentované rôzne druhy letectva, bolo dejiskom a srdcom Slovenského národného
povstania," doplnil Babiak.
Programovými partnermi SIAF 2011 sú Ministerstvo obrany SR ako hlavný partner a Ministerstvo
vnútra SR, na ich organizácii sa podieľajú Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), Letisko Sliač,
a. s., Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov, ako spoluorganizátori Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, mestá Banská Bystrica, Zvolen a Sliač, Letové
prevádzkové služby SR a Letecký úrad SR. Podujatie svojou záštitou podporujú predsedníčka vlády
Iveta Radičová, minister obrany Ľubomír Galko, minister vnútra Daniel Lipšic a predseda BBSK
Vladimír Maňka.
TASR
-END-

3. SLIAČ: O niekoľko dní vypukne najväčšia letecká šou na Slovensku
[aktuality.sk 19/05/2011]
Autor: TASR
Zaradenie: Aktuality.sk
Čas: 13:28
Link: http://www.aktuality.sk/clanok/187283/sliac-o-niekolko-dni-vypukne-najvacsia-letecka-sou-naslovensku/
Veľkosť: 2473 B
SLIAČ: O niekoľko dní vypukne najväčšia letecká šou na Slovensku
Text:
Pre milovníkov lietania a lietadiel je pripravená najväčšia slovenská letecká šou - Medzinárodné
letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. až 28. augusta
na Letisku Sliač.
Hlavný organizátor - banskobystrická Slovenská letecká agentúra (SLA), s. r. o., pripravil pre divákov
bohatý program. Môžu sa tešiť na statické a dynamické ukážky letectva Ozbrojených síl SR a lietadiel
z krajín NATO, praktické zásahy predvedú Policajný zbor a Integrovaný záchranný systém SR. V
programe nebude chýbať majstrovstvo Slovenského národného aeroklubu a vystúpenie pilota svetovej
série leteckých pretekov Aero GP. Na podujatí budú účastníci z Českej republiky, Francúzska,
Nemecka, Rakúska a Turecka. Svoje majstrovstvo predvedie aj akrobatický pilot Zoltán Veres z
Maďarska.
"V súčasnosti prebiehajú aktívne rokovania s pozvanými účastníkmi zo Slovenska aj zo zahraničia z
civilného, ako aj vojenského sektora. Informácie o potvrdenej účasti sú pravidelne aktualizované na
oficiálnej internetovej stránke podujatia," uviedol riaditeľ SLA Hubert Štoksa. Ako uviedol veliteľ
Vzdušných síl SR Martin Babiak, pestrosť a atraktivitu leteckých dní dotvára aj skutočnosť, že práve
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vojenské letisko Sliač hrdo nesie vo svojom názve meno nášho velikána, čestného pilota generálmajora
Otta Smika, ktorý patril medzi najúspešnejších československých pilotov bojujúcich pod krídlami
Royal Air Force počas druhej svetovej vojny a ako 22-ročný položil za slobodu svoj život.
"Taktiež som nesmierne hrdý aj na to, že práve toto miesto, kde budú počas týchto leteckých dní
odprezentované rôzne druhy letectva, bolo dejiskom a srdcom Slovenského národného povstania,"
doplnil Babiak. Programovými partnermi SIAF 2011 sú Ministerstvo obrany SR ako hlavný partner a
Ministerstvo vnútra SR, na ich organizácii sa podieľajú Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK),
Letisko Sliač, a. s., Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, ako spoluorganizátori Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, mestá Banská Bystrica, Zvolen a Sliač,
Letové prevádzkové služby SR a Letecký úrad SR. Podujatie svojou záštitou podporujú predsedníčka
vlády Iveta Radičová, minister obrany Ľubomír Galko, minister vnútra Daniel Lipšic a predseda
BBSK Vladimír Maňka.
Popis foto: Na tomto letisku bude najväčšia letecká šou na Slovensku
-END-Ý DOKUMET

4. Po 5 rokoch sa na letisko Sliač vráti letecká šou
[webnoviny.sk 22/05/2011]
Autor: SITA
Zaradenie: Webnoviny.sk
Čas: 17:46
Link: http://www.webnoviny.sk/slovensko/po-5-rokoch-sa-na-letisko-sliac-vrati/354378-clanok.html
Veľkosť: 2360 B
Po 5 rokoch sa na letisko Sliač vráti letecká šou
Text:
Koncom augusta sa môžu diváci tešiť na statické a dynamické ukážky letectva Ozbrojených síl SR a
lietadiel z krajín NATO, ukážky zásahov predvedie aj Policajný zbor SR a Integrovaný záchranný
systém.
BANSKÁ BYSTRICA 22. mája (WEBNOVINY) - Na letisko v Sliači pri Zvolene sa po piatich
rokoch vráti najväčšia slovenská letecká šou, tentoraz ako Medzinárodné letecké dni Slovak
International Air Fest (SIAF) 2011. Slovenská letecká agentúra s Banskobystrickým samosprávnym
krajom, Letiskom Sliač, Múzeom Slovenského národného povstania a Slovenským zväzom
protifašistických bojovníkov sľubujú divákom 27. a 28. augusta atraktívny program.
Podľa riaditeľa Slovenskej leteckej agentúry, s. r. o., Huberta Štoksu sa diváci môžu tešiť na statické a
dynamické ukážky letectva Ozbrojených síl SR a lietadiel z krajín NATO, ukážky zásahov predvedú aj
Policajný zbor SR a Integrovaný záchranný systém SR. V programe nebude chýbať šou Slovenského
národného aeroklubu a divácky atraktívne vystúpenie pilota svetovej série leteckých pretekov Aero
GP. Už dnes sú potvrdení účastníci z Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Rakúska a Turecka.
Svoje majstrovstvo predvedie aj akrobatický pilot Zoltán Veres z Maďarska. „V súčasnosti aktívne
rokujeme s pozvanými účastníkmi zo Slovenska aj zo zahraničia, tak z civilného ako aj vojenského
sektora. Informácie o potvrdenej účasti sú pravidelne aktualizované na oficiálnej internetovej stránke
podujatia,“ uviedol Štoksa.
Hlavný organizátor SIAF 2011 Slovenská letecká agentúra usporiadala na letisku Sliač v rokoch 2005
a 2006 letecké dni so zahraničnou účasťou Slovak Air Fest. Podľa Štoksu sa na oboch podujatiach
zúčastnilo viac ako 45-tisíc divákov. V roku 2007 spoluorganizovala Národné letecké dni na letisku
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Piešťany, v roku 2008 pokračovala v tradícii organizáciou medzinárodného podujatia Slovak Air Fest Letecké dni Očová, ktoré navštívilo vyše 25 000 ľudí.
Programovými partnermi SIAF 2011 sú Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR. Záštitu nad
podujatím majú premiérka Iveta Radičová, minister obrany Ľubomír Galko, minister vnútra Daniel
Lipšic a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka.
Popis foto: Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 sa uskutočnia 27. a
28. augusta na letisku Sliač pri Zvolene, lustračné foto SITA, AP
-END-DAÝ DOKUMET

5. Po 5 rokoch sa na letisko Sliač vráti medzinárodná letecká šou
[sme.sk 22/05/2011]
Autor: SITA
Zaradenie: Banská Bystrica - Spravodajstvo
Čas: 16:04
Link: http://s.sme.sk/r-rss/5904357/bystrica.sme.sk/po-5-rokoch-sa-na-letisko-sliac-vratimedzinarodna-letecka-sou.html
Veľkosť: 2077 B
Po 5 rokoch sa na letisko Sliač vráti medzinárodná letecká šou
Text:
Koncom augusta tam budú Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest.
BANSKÁ BYSTRICA. Na letisko v Sliači pri Zvolene sa po piatich rokoch vráti najväčšia slovenská
letecká šou, tentoraz ako Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011.
Slovenská letecká agentúra s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Letiskom Sliač, Múzeom
Slovenského národného povstania a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov ich tam
usporiadajú 27. a 28. augusta a divákom sľubujú atraktívny program. Podľa riaditeľa Slovenskej
leteckej agentúry, s. r. o., Huberta Štoksu sa diváci môžu tešiť na statické a dynamické ukážky letectva
Ozbrojených síl SR a lietadiel z krajín NATO, ukážky zásahov predvedú aj Policajný zbor SR a
Integrovaný záchranný systém SR.
V programe nebude chýbať šou Slovenského národného aeroklubu a divácky atraktívne vystúpenie
pilota svetovej série leteckých pretekov Aero GP. Už dnes sú potvrdení účastníci z Českej republiky,
Francúzska, Nemecka, Rakúska a Turecka. Svoje majstrovstvo predvedie aj akrobatický pilot Zoltán
Veres z Maďarska. „V súčasnosti aktívne rokujeme s pozvanými účastníkmi zo Slovenska aj zo
zahraničia, tak z civilného ako aj vojenského sektora. Informácie o potvrdenej účasti sú pravidelne
aktualizované na oficiálnej internetovej stránke podujatia,“ uviedol Štoksa.
Hlavný organizátor SIAF 2011 Slovenská letecká agentúra usporiadala na letisku Sliač v rokoch 2005
a 2006 letecké dni so zahraničnou účasťou Slovak Air Fest. Podľa Štoksu sa na oboch podujatiach
zúčastnilo viac ako 45-tisíc divákov. V roku 2007 spoluorganizovala Národné letecké dni na letisku
Piešťany, v roku 2008 pokračovala v tradícii organizáciou medzinárodného podujatia Slovak Air Fest Letecké dni Očová, ktoré navštívilo vyše 25 000 ľudí.
Programovými partnermi SIAF 2011 sú Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR. Záštitu nad
podujatím majú premiérka Iveta Radičová, minister obrany Ľubomír Galko, minister vnútra Daniel
Lipšic a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka.
SITA
-END-/
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6. Bude letecká šou
[Plus jeden deň 23/05/2011]
Autor: sita
Strana: 8
Zaradenie: SLOVENSKO
Veľkosť: 452 B
Bude letecká šou
Text:
BANSKÁ BYSTRICA Na letisko v Sliači pri Zvolene sa po piatich rokoch vráti najväčšia slovenská
letecká šou, tentoraz ako Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest 2011. Slovenská
letecká agentúra s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Letiskom Sliač, Múzeom Slovenského
národného povstania a so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov ich tam usporiadajú 27. a
28. augusta a divákom sľubujú atraktívny program. (sita)
-END-

7. Príprava leteckých dní vrcholí
[Zvolensko-podpolianske noviny 24/05/2011]
Autor: MOJ
Strana: 4
Zaradenie: Spravodajstvo
Veľkosť: 1484 B
Príprava leteckých dní vrcholí
Text:
Účasť na najväčšiu šou už potvrdili hostia z Česka, Francúzska, Nemecka, Rakúska a Turecka.
SLIAČ. Už len tri mesiace delia milovníkov lietadiel od najväčšej slovenskej leteckej šou, od
Medzinárodných leteckých dní Slovak International Air Fest (SIAF) 2011, ktoré sa uskutočnia od 27.
do 28. augusta na Letisku Sliač. Hlavný organizátor, Slovenská letecká agentúra z Banskej Bystrice,
pripravil pre divákov atraktívny program. Už teraz sa môžu tešiť na statické a dynamické ukážky
letectva Ozbrojených síl SR a lietadiel z krajín NATO. Praktické zásahy predvedie Policajný zbor aj
Integrovaný záchranný systém. V programe nebude chýbať majstrovstvo Slovenského národného
aeroklubu a divácky atraktívne vystúpenie pilota svetovej série leteckých pretekov Aero GP. Už dnes
sú potvrdení účastníci z Česka, Francúzska, Nemecka, Rakúska a Turecka. Svoje majstrovstvo
predvedie aj akrobatický pilot Zoltán Veres z Maďarska. „V súčasnosti rokujeme s pozvanými
účastníkmi zo Slovenska aj zo zahraničia, a to z civilného aj vojenského sektora. Informácie o
potvrdenej účasti sú pravidelne aktualizované na oficiálnej internetovej stránke podujatia," povedal
riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry Hubert Štoksa. „Všetky podobné podujatia letecká agentúra
usporiadala bez dotácie alebo akejkoľvek finančnej spoluúčasti ministerstva obrany alebo Ozbrojených
síl," dodal Štoksa. Vojenské letisko Sliač nesie vo svojom názve meno čestného pilota, generálmajora
Otta Smika.
(MOJ)
-END-
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8. NAJVÄČŠIA A NAJOČAKÁVANEJŠIA LETECKÁ UALOSŤ ROKA
[Playboy 02/06/2011]
Autor: Redakcia
Strana: 76
Zaradenie: nezaradené
Veľkosť: 2164 B
NAJVÄČŠIA A NAJOČAKÁVANEJŠIA LETECKÁ UALOSŤ ROKA
Text:
NAJMASOVEJŠIA LETECKÁ A VOJENSKÁ PREZENTÁCIA, VEĽKOLEPÁ ŠOU NA OBLOHE
I NA ZEMI, OČAKÁVANÁ ÚČASŤ VYŠE 40 000 DIVÁKOV, NIEKOĽKO DESIATOK VIP
HOSTÍ ZO SLOVENSKA Ä ZAHRANIČIA. AJ TO VŠETKO SA SPÁJA S PRESTÍŽNYMI
MEDZINÁRODNÝMI LETECKÝMI DŇAMI SLOVAK INTERNATIONAL AIR FEST (SIAF)
2011, KTORÉ SA BUDÚ KONAŤ OD 27. DO 28. AUGUSTA NA LETISKU SLIAČ.
Silné stroje, odvážni letci a letecké majstrovstvo, pri ktorom budete nahlas žasnúť. Kúsky, ktoré uvidia
diváci na oblohe, mnohí označujú ako Formulu 1. vo vzduchu. Špeciálne vyrobené a vysokovýkonné
lietadlá uvidíte v akcii len niekoľko metrov nad zemou, originálne, dych vyrážajúce akrobatické kúsky
predvedú na oblohe v rýchlosti až do 400 km/h... Skutočným lákadlom podujatia je napríklad víťaz
vlaňajších prestížnych medzinárodných pretekov a akrobatickej šou Aero GP v Spojených arabských
emirátoch, maďarský pilot Zoltán Veres. V súkromí je pilot-kapitán dopravného lietadla Boeing B737, no ovládať dokáže viac ako 80 rozličných strojov od vetroňov až po dopravné lietadlá. Okrem
neho sa predvedú tí najlepší z domácich a zahraničných armád, polícia a záchranári. Už teraz sa môžu
diváci tešiť na statické a dynamické ukážky letectva Ozbrojených síl SR a lietadiel z krajín NATO,
praktické zásahy predvedú Policajný zbor SR a Integrovaný záchranný systém SR. V programe nebude
chýbať majstrovstvo Slovenského národného aeroklubu a excelentné vystúpenia akrobatických
šampiónov. Svoju účasť potvrdili letci z Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Rakúska či Turecka.
Hlavný organizátor Slovenská letecká agentúra z Banskej Bystrice spolu s hlavným programovým
partnerom Ozbrojenými silami SR sľubujú pre divákov nezabudnuteľný program. Posledný augustový
víkend sa na Sliači stretnú VIP hostia, politici, biznismeni, vysokí predstavitelia vojsk a letectva,
letecké esá a desaťtisíce divákov. "SIAF 2011 je príležitosťou pre všetkých. Podujatie v sebe skĺbi
vzrušenie, adrenalín, rýchlosť, silu, šport a zábavu. Vďaka mimoriadnemu záujmu verejnosti a
masmédií je zároveň príležitosťou na zviditeľnenie Slovenska a regiónu," hovorí riaditeľ Slovenskej
leteckej agentúry a organizátor Hubert Štoksa.
-END-

9. Na Slovensku bude cvičenie vojenských policajtov Black Bear
[aktuality.sk 29/06/2011]
Autor: SITA
Zaradenie: Aktuality.sk
Čas: 11:41
Link: http://www.aktuality.sk/clanok/189430/na-slovensku-bude-cvicenie-vojenskych-policajtovblack-bear/
Veľkosť: 2255 B
Na Slovensku bude cvičenie vojenských policajtov Black Bear
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Text:
Veľké vojenské cvičenie vojenských policajtov Black Bear, na ktoré prídu aj účastníci z Poľska,
Chorvátska a Českej republiky, sa uskutoční v septembri na Lešti. Vyplýva to z plánovaného zoznamu
prítomnosti zahraničných vojakov u nás a vyslaní slovenských vojakov na zahraničné cvičenia v
druhom polroku, ktoré dnes odsúhlasila vláda. Medzinárodných cvičení na Slovensku bude v tomto
období dovedna 14.
Na cvičení MACE XIII. si naši piloti MiG-29 a L-39 Albatros precvičia spoločné operácie riadené
lietadlami E3A AWACS. Prehliadku zahraničných vojenských lietadiel uvidia návštevníci leteckého
dňa SIAF 2011 na letisku Sliač. Precvičovanie spoločných postupov v systéme protivzdušnej ochrany
NATINADS čaká na posádky českých lietadiel JAS-39 Gripen a L-159 Alca, ktorí k nám priletia v
rámci výmeny malých leteckých jednotiek. Maďarskí a poľskí piloti u nás budú trénovať na
vrtuľníkovom simulátore MI-17.
Na Lešti má v novembri päť príslušníkov americkej armády spoločne so slovenskými kolegami cvičiť
pred nasadením do misie ISAF v Afganistane. V Čereňanoch a Zemianskych Kostoľanoch zas bude
cvičiť s toxickými látkami v septembri 30 slovinských vojakov, 50 vojakov z Maďarska, v októbri
príde 50 vojakov z Belgicka. Plánované sú aj tri cvičenia členských štátov Organizácie pre prohibíciu
chemických zbraní (OPCW).
Maximálne pätica slovenských vojakov sa zúčastní v Rumunsku na cvičení Steadfast indicator 2011,
kde sa bude precvičovať technika, taktika a postup spravodajského personálu HUMINT. V Nemecku
dvaja vojaci s nočným pozorovacím prístrojom budú pôsobiť na cvičení letových navádzačov Allied
Strike. Podobnú úlohu budú plniť desiati vojaci v ČR na cvičení Flying Rhino a vo Francúzsku na
cvičení Serpentex.
Do Dánska pocestuje do 16 príslušníkov špeciálnych síl pred nasadením do vojenskej operácie ISAF v
Afganistane, ďalších šesť pôjde do Nemecka. Približne 50 ženistov sa chystá do Maďarska do povodia
Tisy na spoločné cvičenie ženijných jednotiek Slovenskej republiky, Maďarskej republiky, Rumunska
a Ukrajiny.
Zo špeciálnych síl pôjdu štyria vojaci na Jackla Stone, ktoré sa koná v Rumunsku, Bulharsku a na
Ukrajine. V pláne sú aj ďalšie cvičenia a účasť slovenských lietadiel na leteckých dňoch v zahraničí.
-END-

10.

HLAVOU V OBLAKOCH, NO NOHAMI PEVNE NA ZEMI

[Playboy 30/06/2011]
Autor: redakcia
Strana: 126
Zaradenie: udalosť
Veľkosť: 5093 B
HLAVOU V OBLAKOCH, NO NOHAMI PEVNE NA ZEMI
Text:
V živote úspešného banskobystrického podnikateľa a majiteľa Slovenskej leteckej agentúry Huberta
Štoksu je to ako na letisku. Koľkokrát vyštartuje, toľkokrát pristane. Našťastie, úspešne!
Organizátorsky stojí za Medzinárodnými leteckými dňami SIAF 2011, ktoré sa uskutočnia od 27. do
28. augusta na Letisku Sliač. Za sebou má niekoľko úspešných zrealizovaných leteckých dní a v hlave
plno nápadov, ako viacej spropagovať letectvo a najmä Slovensko. Niekto by povedal, že lieta v
oblakoch, no letci predsa vedia, že v oblakoch začína to pravé dobrodružstvo...
Už len dva mesiace nás delia od chvíle, keď na letisku Sliač vypukne najprestížnejšie letecké podujatie
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- Slovak International Air Fest (SIAF) 2011. Čím je tento ročník SIAF iný?
Predovšetkým tým, že sa letecké dni opäť vracajú na letisko Sliač, ktoré má štatút medzinárodného
letiska plne vybaveného pre možnosť organizovania leteckých dní. Jeho geografické položenie,
infraštruktúra a história ho predurčujú ako atraktívnu lokalitu pre organizovanie takýchto podujatí. Od
čias rozdelenia československého letectva bolo miestom, kde sa pravidelne konali napríklad Dni
otvorených dverí spojené s letovými ukážkami. Organizáciou podujatia chceme nielen ukázať to
najlepšie, čo môže letectvo ponúknuť, ale zároveň chceme propagovať región a Slovensko.
Hovoríte o najmasovejšom leteckom podujatí, o veľkolepej šou, ktorá sa bude odohrávať na zemi i vo
vzduchu, o majstrovstve, ktoré na Sliači predvedú známe letecké esá. Akcia bude iste zaujímavá aj pre
potencionálnych obchodných partnerov.
Každé takéto masové podujatie si vyžaduje aj spoluprácu s viacerými solventnými a spoľahlivými
partnermi. Niekto prispeje financiami, iní zasa ponúknu svoje produkty. Samozrejme, nikto nechce ísť
do niečoho, čo mu neprinesie zisk, reklamu alebo nezvýši reputáciu. Medzinárodné letecké dni SIAF
2011 sú určite najprestížnejšou leteckou udalosťou roka, tešia sa mimoriadnej pozornosti verejnosti a
médií. Pred niekoľkými dňami sme napríklad spustili akreditáciu novinárov a ako prví sa zaregistrovali
žurnalisti z USA.
V spolupráci s programovým partnerom Ozbrojenými silami SR realizujete ambiciózny projekt najväčšie slovenské letecké dni a to bez akejkoľvek finančnej dotácie od štátu. Z minulosti sú známe
akcie, ktoré boli veľkoryso finančne dotované, no vy hovoríte, že sa to dá zvládnuť aj bez štedrého
príspevku štátu...
Organizovať akciu, ak máte dotácie, dokáže každý. Iste, dalo by sa hovoriť o podpore vo forme
uhradenia časti nevyhnutných nákladov, napríklad na palivo. Postaviť úspešný projekt za vlastné
peniaze môže byť tak trochu bláznovstvo. Odkedy sme sa do príprav leteckého dňa pustili, už som
počul, že som musel stratiť asi všetok rozum. Ale tieto reči mi neprekážajú. Viem, do čoho idem a
verím, že to bude jedinečné podujatie. Na druhej strane, vyberám si aj svojich partnerov a neberiem
hneď prvú ponuku.
Šéfujete Slovenskej leteckej agentúre, jedno letecké podujatie skončí a už pripravujete druhé. Ako ste
sa k letectvu dostali?
K letectvu a lietaniu ma priviedli priatelia z leteckej základne Sliač. Myšlienku založiť firmu, ktorá sa
bude špecializovať v oblasti profesionálnej organizácie medzinárodných leteckých dní, som
zrealizoval v roku 2002 na leteckých dňoch SIAD v Bratislave. O dva roky neskôr bola naša
spoločnosť hlavným reklamným partnerom veliteľstva Vzdušných síl Ozbrojených síl SR pri
organizácii Medzinárodných leteckých dňoch SIAD Bratislava. V roku 2005 a o rok neskôr
usporiadala letecké dni so zahraničnou účasťou Slovak Air Fest na letisku Sliač. Oboch podujatí sa
zúčastnilo viac ako 45 000 divákov. V roku 2007 sme stáli pri zrode Národných leteckých dní v
Piešťanoch, vymysleli sme projekt a začali tradíciu. V roku 2008 sme plynule pokračovali podujatím
Slovak Air Fest, Leteckých dní v Očovej, ktoré navštívilo vyše 25 000 ľudí. S leteckými festivalmi
máme niekoľkoročné skúsenosti a len pozitívne referencie.
V hlave máte určite veľa nápadov, ako ďalej pokračovať v propagácii letectva a lietania. V minulosti
ste uvažovali nad slovenskou sériou akejsi "Formule 1 vo vzduchu" nad pretekmi AERO GP. Sú tieto
projekty ešte aktuálne?
Slovenská letecká agentúra má platnú licenciu, projekt AERO GP je teda stále aktuálny. Problémom sú
však financie, hľadáme vhodných obchodných partnerov, ktorí by s nami do toho šli. Teraz sa však
naplno venujeme medzinárodným leteckým dňom, tento rok navyše zakladáme tradíciu, ktorou bude
hromadný prelet Vzdušných síl Ozbrojených síl SR spolu s účastníkmi leteckých dní zo zahraničia
počas pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti národných osláv SNP v Banskej Bystrici.
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Ste známy a úspešný podnikateľ. Čomu sa venujete, keď nepracujete? Máte nejaký koníček?
Venujem sa hokeju, je to koníček a relax v jednom, moja srdcová záležitosť. Pomáham klubu HC '05
Banská Bystrica, kde pracujem v oblasti marketingovej a reklamnej podpory. Keď si nájdem čas,
vybehnem, samozrejme, aj na ľad. A sny? Snívam, veľmi mi to pomáha. Snov mám preto viac, aby
som ich mohol zhrnúť do jedného konkrétneho.
redakcia
-END-
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Foto: Adela vo vzduchu!
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Foto: Adela vo vzduchu!
Text:
Krátko pred pol šiestou dnes večer nasadla na letisku Sliač do kokpitu lietadla L-29 Delfín
najznámejšia slovenská moderátorka Adela Banášová.
V dobrej nálade a v starostlivosti pilota Pavel Veselého, ktorý má s lietaním skúsenosti už niekoľko
desiatok rokov, sa Adela rozhodla upriamiť pozornosť Slovákov na augustové Slovenské
medzinárodné letecké dni (SIAF). Tie sa uskutočnia na letisku Sliač a jeden z poslucháčov Adelinej
domovskej rádiovej stanice môže zažiť to, čo dnes zažila ona. „Začínam sa trošku báť,“ povedala v
kokpite, keď ju sám generálmajor Martin Babiak, veliteľ Vzdušných síl OS SR, zapínal do
bezpečnostných pásov.
„Hlavne musí byť v pohode, žiaden stres,“ povedal pred letom pilot Pavel Veselý. Adela si 15 minút
zalietala vo výške cca od 150 do 4500 feetov, čo je 50 až 1500 metrov. Let prežila, i keď voľný pád
dolu hlavou jej narobil podľa jej vlastných slov menšie problémy. Kombinéza však po pristáti bola
čistá a tak si od veliteľa Vzdušných síl OS SR mohla prevziať pamätnú mincu. Na video z letu Adely
Banášovej sa môžete tešiť už zajtra ráno.
Popis foto: Adela Banášová pred štartom
-END-
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Video: Adela Banášová zvládla 5G!
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Video: Adela Banášová zvládla 5G!
Text:
Ako sme vás už včera informovali, moderátorka Adela Banášová podvečer na letisku Sliač nasadla do
kokpitu lietadla L-29 Delfín. Sedadlo druhého pilota si vyskúšala, aby prilákala návštevníkov na
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Medzinárodné letecké dni SIAF 2011, ktoré sa uskutočnia od 27. do 28. augusta na Sliači a
poslucháčov Fun Rádia vyburcovala k súťaži, v ktorej môžu vyhrať rovnaký zážitok, aký mala ona
sama.
Pre Adelu Banášovú bol jedinečný. Sadnúť si do kokpitu vojenskej stíhačky je niečo úplne iné, ako sa
pohodlne usadiť v lietadle, ktoré vás dopraví do dovolenkovej destinácie. „Jasné, v pohode. Veď my
sme Top Gun,“ vtipkovala s veliteľom Vzdušných síl Ozbrojených síl SR generálmajorom Martinom
Babiakom, ktorý sa na jej premiérový let prišiel osobne pozrieť. „Lietadlo L-29 Delfín je ideálne na
výcvik pilotov,“ povedal nám, kým Adela absolvovala krátky briefing s pilotom Pavlom Veselým.
„Človek nesmie byť vystresovaný, musí sa tam usadiť, byť v pohode, predýchať to. Najlepšie je si
predstaviť, že vôbec nejde letieť, alebo že sedí v normálnom komerčnom lietadle, ktoré letí napríklad
na Tenerife,“ vyratúval dobré rady pre prvoletca v stíhačke generálmajor Babiak. Nedalo sa nám
nespýtať sa ho aj na to, ako prekabátiť žalúdok pri preťažení. „Keď som pred vyše tridsiatimi rokmi
začínal lietať, myslel som si, že je lepšie letieť s prázdnym žalúdkom, ale nie je. Človek musí byť
najedený. Vtedy lepšie všetko znáša.“
Adela v leteckej kombinéze pôsobila dojmom, že 15-minútový let zvládne bez problémov. Oporu mala
v pilotovi Pavlovi Veselom. Má 67 rokov a ako vojenský pilot lietal na strojoch JAK-11, MIG-15,
MIG-17, MIG-21 a cvičných prúdových lietadlách L-29, L-39 a Zlín-142 CAF. Celkovo má letový
riaditeľ spoločnosti Blue Sky Service na konte nalietaných 11 500 hodín. „Zjedla som len to, čo sa
ľahko utiera. Ale hovorili mi, že zatiaľ sa tu nikto nepovracal, tak snáď nebudem prvá,“ dodala s
humorom jej vlastným Adela.
Krátka inštruktáž nasledovala aj priamo pri lietadle. A potom už len nainštalovať padák, nasadiť prilbu
a nastupovať. Ešte posledné zamávanie, zatvorenie kokpitu a letiskom Sliač sa rozozvučali motory. Po
štarte zostala z lietadla na oblohe iba malá bodka a v ostrom slnku sme mohli vidieť, že Pavel Veselý
dopriava Adele Banášovej vo výške 50 až 1500 metrov skutočné lahôdky. „Ježišikriste,“ boli prvé
slová moderátorky, keď sa vyslobodila z bezpečnostných pásov. „Let bol super, len potom prišlo to,
keď sme boli dolu hlavou. Proste všetko bolo super, až kým mi neprišlo zle. Ale iba trošku. Inak sa mi
to fakt páčilo, aj som kričala. Od radosti,“ opísala svoj pobyt v stíhačke Adela. „Humor sa vracia, je to
dobré,“ dodal s úsmevom Martin Babiak a za absolvovaný let, počas ktorého zvládla aj preťaženie 5G,
odmenil blonďavú hrdinku pamätnou mincou veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl SR. „Ďakujem,
ďakujem. Prepáčte, som taká skúpa na slovo.“ Nuž, niet sa čo čudovať.
Pozrite sa, ako vyzeral premiérový let Adely Banášovej vo vojenskej stíhačke:
Popis foto: Adela Banášová
-END-
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Baltické včely priletia na Sliač
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Baltické včely priletia na Sliač
Text:
SLIAČ. Medzi lákadlá najväčšej slovenskej leteckej šou, ktoré sa uskutočnia 27. až 28. augusta na
Letisku Sliač, už tradične patria akrobatické vystúpenia zvučných sólo pilotov a skupín. Na
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Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest 2011 (SIAF) priletia z domovského letiska
Tukums v Lotyšsku aj Baltské včely.
Meno akrobatickej skupiny známej na celom svete nie je náhodné, súvisí totiž s pôvodnou žlto-modrou
včeliou kamuflážou lietadiel, vo farbe ktorej je aj príslušenstvo lietadiel a uniformy pilotov. Baltic
Bees vznikli v roku 2008 ako prvá a jediná profesionálna akrobatická skupina v pobaltských štátoch.
Odvtedy sa zúčastňuje na rôznych leteckých prehliadkach po celom svete.
„Do tímu sú vyberaní len tí najlepší. Piloti majú nalietaných tisíce hodín vo vojenských nadzvukových
lietadlách,“ konštatoval hovorca župného úradu Peter Hajnala. „Divákov dokážu prekvapiť nielen
štandardnými akrobatickými manévrami, v talóne majú aj špeciálne, veľmi zložité kúsky, ktoré
vymysleli samotní piloti a zapojených je všetkých päť lietadiel. Oblohu križujú nepochopiteľnými
manévrami, často rýchlosťou vyššou než 600 kilometrov za hodinu. V ohlušujúcom reve turbín
zanechávajú kruhy dymu; prehliadka jednoducho vyrážajúca dych.“
Baltic Bees vznikli v roku 2008 ako prvá a jediná profesionálna akrobatická skupina v pobaltských
štátoch. FOTO: FLUGZEUG-BILD.DE
S našou krajinou spája lotyšských akrobatov napríklad to, že lietajú na piatich strojoch L-39 československej výroby. L-39 Albatros je štandardné prúdové cvičné lietadlo. Je nástupcom úspešného typu
L-29 Delfín. Lietadlo prvýkrát vzlietlo v roku 1968, sériová výroba sa začala v roku 1971. Na
Slovensku ho preslávila legendárna skupina Biele albatrosy. Tá oslavuje 20. narodeniny a na letecké
dni chystá autogramiádu.
Divákov čaká aj prezentácia amerického letectva s dvoma slovenskými premiérami. U.S. Air Forces
dislokované v Európe predstavia na Sliači tri lietadlá. Po prvýkrát v histórii sa predstavia KC 135
Stratotanker a C 21 Learjet. Tretím strojom je medzi americkými pilotmi veľmi obľúbený C-130
Herkules.
„Využíva sa pri špeciálnych leteckých operáciách, kde podáva vynikajúce výkony. Je schopné
operovať aj z nerovných a neupravených plôch a hlavnú úlohu hrá pri výsadku vojakov a materiálu v
nepriateľskom teritóriu. Jeho služby využíva aj Národná letecká garda,“ píše sa na webovej stránke
leteckých dní. Základné a špeciálne verzie lietadla môžu byť použité pri množstve misií.
Druhým americkým lákadlom je tankovacie lietadlo KC 135, ktoré je zraku laikov skôr skryté.
Lietadlo je určené na tankovanie vo vzduchu a je postavené na báze Boeingu 707. Americké vojenské
letectvo sa ho čoskoro chystá vymeniť za nový, modernejší typ. Znamená to, že pôjde o ukážku, ktorá
sa už nemusí opakovať. Tretie lietadlo, s ktorým sa Američania predstavia, je C-21 Learjet - určené na
prepravu ľudí a materiálu. V prípade potreby, napríklad pri evakuácii, dokáže prenášať aj ležadlá s
pacientmi.
Ľubica Mojžišová
-END-
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V uniforme jej to sekne
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V uniforme jej to sekne
Text:
ADELA BANÁŠOVÁ sa lietania nebojí, no 15 minút vo vojenskej stíhačke jej dalo zabrať. Kričala
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však len od radosti.
Moderátorka opäť dokázala, že sa dá nahovoriť na rôzne aktivity. Tentoraz sa predviedla na
netradičnom poste - v sedadle druhého pilota si zalietala vo vojenskej stíhačke L-29 Delfín, aby
prilákala návštevníkov na Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 od 27. do 28. augusta v Sliači. Adela
zvládla 15-minútový let bez problémov, oporu mala v bývalom vojenskom pilotovi Pavlovi Veselom,
riaditeľovi spoločnosti Blue Sky Service. Ten jej vo výške 1 500 metrov doprial aj povestné preťaženie
5G. "Ježišikriste," boli jej prvé slová na zemi. "Let bol super, len potom prišlo to, keď sme boli dolu
hlavou. Proste všetko bolo super, až kým mi neprišlo zle. Ale iba trošku. Inak sa mi to fakt páčilo, aj
som kričala. Od radosti," opísala svoje pocity Adela. Od veliteľa Vzdušných síl Ozbrojených síl SR
generálmajora Martina Babiaka si dokonca vyslúžila pamätnú mincu.
-END-
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Baltické včely priletia v auguste na Sliač

[Zvolensko-podpolianske noviny 19/07/2011]
Autor: ĽUBICA MOJŽŠOVÁ
Strana: 3
Zaradenie: Spravodajstvo
Veľkosť: 2649 B
Baltické včely priletia v auguste na Sliač
Text:
V talóne majú aj špeciálne, veľmi zložité akrobatické kúsky.
SLIAČ. Medzi lákadlá najväčšej slovenskej leteckej šou, ktorá sa uskutoční 27. až 28. augusta na
Letisku Sliač, už tradične patria akrobatické vystúpenia zvučných sólo pilotov a skupín. Na
Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest 2011 (SIAF) priletia z domovského letiska
Tukums v Lotyšsku aj Baltské včely.
V tíme výber najlepších
Meno akrobatickej skupiny známej na celom svete nie je náhodné, súvisí totiž s pôvodnou žlto-modrou
včelou kamuflážou lietadiel, vo farbe ktorej je aj príslušenstvo lietadiel a uniformy pilotov. Baltic Bees
vznikli v roku 2008 ako prvá a jediná profesionálna akrobatická skupina v pobaltských štátoch.
Odvtedy sa zúčastňujú na rôznych leteckých prehliadkach po celom svete. „Do tímu sú vyberaní len tí
najlepší. Piloti majú nalietaných tisíce hodín vo vojenských nadzvukových lietadlách," konštatoval
hovorca župného úradu Peter Hajnala. „Divákov nielen štandardné akrobatické manévre, v talóne majú
aj špeciálne, veľmi zložité kúsky, ktoré vymysleli samotní piloti a zapojených je všetkých päť lietadiel.
Oblohu križujú často rýchlosťou vyššou než 600 kilometrov za hodinu. V ohlušujúcom reve turbín
zanechávajú kruhy dymu; prehliadka jednoducho vyrážajúca dych." S našou krajinou spája lotyšských
akrobatov napríklad to, že lietajú na piatich strojoch L-39 československej výroby. L-39 Albatros je
štandardné prúdové cvičné lietadlo. Je nástupcom úspešného typu L-29 Delfín. Lietadlo prvýkrát
vzlietlo v roku 1968, sériová výroba sa začala v roku 1971. Na Slovensku ho preslávila legendárna
skupina Biele albatrosy. Tá oslavuje 20. narodeniny a na letecké dni chystá autogramiádu.
Americké letectvo
Divákov čaká aj prezentácia amerického letectva s dvoma slovenskými premiérami. U.S. Air Forces
dislokované v Európe predstavia na Sliači tri lietadlá. Po prvýkrát v histórii sa predstavia KC 135
Stratotanker a C 21 Learjet. Tretím strojom je medzi americkými pilotmi obľúbený C-130 Herkules.
„Využíva sa pri špeciálnych leteckých operáciách, kde podáva vynikajúce výkony. Je schopné
operovať aj z nerovných a neupravených plôch a hlavnú úlohu hrá pri výsadku vojakov a materiálu v
Projekt: SIAF 2011
Dokument: SIAF 2011 - media monitoring_WEB

klient: Slovenská letecká agentúra
spracoval: MAP
dátum: 5/9/2011

strana: 23/96
revízia: A

nepriateľskom teritóriu. Jeho služby využíva aj Národná letecká garda," píše sa na webovej stránke
leteckých dní. Druhým americkým lákadlom je tankovacie lietadlo KC 135, ktoré je zraku laikov skôr
skryté. Určené je na tankovanie vo vzduchu a je postavené na báze Boeingu 707. Americké vojenské
letectvo sa ho čoskoro chystá vymeniť za modernejší typ. Znamená to, že pôjde o ukážku, ktorá sa už
nemusí opakovať.
ĽUBICA MOJŽŠOVÁ

16.

Júl - august 2011

[Diabetik 20/07/2011]
Autor: tot
Strana: 46,47
Zaradenie: nielen pre diabetikov
Veľkosť: 5836 B
Júl - august 2011
Text:
KULTÚRNY KOKTAIL
Zdá sa vám, že letné festivaly sú len pre mládež? Omyl! Aj tohtoročné leto prináša množstvo akcií
vhodných pre všetky vekové kategórie. Ak vám nie je blízka predstava koncertov pod holým nebom,
neznamená to, že by ste mali ostávať doma. Veď jedným z predpokladov zdravého života je dobrá
psychická pohoda. Doprajte si ju na niektorom z podujatí, ktoré sme pre vás vybrali. Prajeme vám
nádherné leto plné kultúrnych zážitkov!
Filmová premiéra
Odcházení
Dramatik a bývalý prezident Václav Havel debutuje filmovou verziou svojej celosvetovo úspešnej hry
Odcházení. Príbeh filmu sa odohráva v zlomovom okamihu života Dr. Viléma Riegera, ktorý dlhé
roky zastával funkciu kancelára. O svoj post však prišiel a akokoľvek sa snaží nedať nič najavo, v
podstate sa mu zrútil svet. Musí sa vysťahovať z vládnej vily a zároveň musí ustať vnútorný rozklad
svojich životných istôt. Z vyšších miest prichádza Riegerovi ponuka, ktorá sa neodmieta: mohol by vo
vile ostať, ak verejne podporí svojho cynického politického protivníka. Dokáže odolať, alebo ho čaká
ponižujúca a definitívna kapitulácia? Vo filme si zahrala celá plejáda najvýznamnejších českých
hercov. V hlavných úlohách sa predstavia Josef Abrhám a manželka Václava Havla, Dagmar
Veškrnová-Havlová, ktorej manžel napísal rolu "priamo na telo". V snímke si diváci vychutnajú aj
herecké umenie Jiřího Bartošku, Jaroslava Dušeka, Evy Holubovej, Oldŕicha Kaisera, Jiřího Lábusa,
Jiřího Macháčka či Tatiany Vilhelmovej. Zo slovenských hercov si v Odcházení zahral Marián
Labuda. Na Slovensku mal film premiéru 25. júna na medzinárodnom filmovom festivale Art Film
Fest v Trenčianskych Tepliciach. Do kín sa dostáva od 1. júla.
Dráma, Komédia Česko, 2011, 97 min. Réžia: Václav Havel Hrajú: Josef Abrhám, Dagmar
Veškrnová-Havlová, Jaroslav Dušek, Tatiana Vilhelmová, Eva Holubová, Jiŕí Lábus, Ivana Uhlířová,
Jiří Macháček, Jan Kraus, Michal Novotný, Václav Havel, Milan Labuda a ďalší
Ružomberská ruža veteránov
16. júl 2011 centrum mesta Ružomberok
Automotoklub Ružomberok aj toto leto organizuje tradičné stretnutie a výstavu pre milovníkov a
majiteľov automobilových veteránov. Výstava sa koná od 8.30 do 9.45 hod. v centre mesta, potom
nasleduje štart vozidiel na 100 km jazdu po cestách Liptova.
Jánošíkove dni 2011 28. - 31. júl 2011, Terchová
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49. ročník medzinárodného folklórneho festivalu sa už tradične koná v rázovitej slovenskej obci
Terchová s účasťou popredných umelcov zo zahraničia (Taliansko, Chorvátsko, Švédsko, Poľsko,
Bolívia, Česká republika, Rusko, Dánsko, Portugalsko, Rakúsko a iné), ako aj z domova s
prihliadnutím na nové trendy v hudobnej oblasti tohto žánru. Tri gala koncerty sa konajú vo veľkom
amfiteátri Nad Bôrami (kapacita 6 000 divákov). Ďalšie programy najrozličnejších žánrov sa
uskutočnia vo veľkom festivalovom stane (kapacita 2 000 divákov). Podujatie je spojené s
prezentáciou ľudového umenia v oblasti výtvarníctva, fotografie a maliarstva na špecializovaných
výstavách.Koncert
Dhafer Youssef spája nezlučiteľné
29. júl 2011, 20.00: Hlavné námestie, Bratislava
Dhafer Youssef pochádza z malého pobrežného mestečka v Tunisku. Od malička inklinoval k hudbe,
ale keďže mal šesť súrodencov, rodičia si nemohli dovoliť platiť mu hodiny hudby ani kúpiť hudobný
nástroj. Dhafer sa však vynašiel a sám si vyrobil svoju prvú vlastnú lutnu, tzv. oud. Mladý zázračný
hudobný talent popri štúdiu Koránu tajne počúval jazz a učil sa hrať jazzovú hudbu podľa sluchu na
svojom podomácky vyrobenom oude. Neskôr opustil rodné Tunisko, aby mohol rozvíjať kariéru
jazzmana v Európe a v súčasnosti žije striedavo v Paríži a vo Viedni. Dhafer Youssef dnes patrí medzi
najoriginálnejších hudobníkov v celosvetovom kontexte, pretože vo svojej tvorbe spája zdanlivo
nespojiteľné: islamskú hudobnú doktrínu a jazzové voľnomyšlienkárstvo. Koncert na festivale Viva
Musica! bude slovenskou premiérou jeho nového projektu so sláčikovým orchestrom Abu Nawas
Divine Shadows.
Účinkujúci: Dhafer Youssef - vokály, oud, Kristjan Randalu - klavír, Chris Jennings - kontrabas, Mark
Guiliana - perkusie, Christian Ulbrich - zvukový inžinier, Divine Shadows Orchestra, Ivana Pristašová
- koncertná majsterka. Viac na www.vivamusica.sk
Festival stredovekého života
6. - 7. august 2011 Hrad Červený Kameň
Máte radi históriu? Zaujíma vás, ako žili ľudia svoj každodenný život pred mnohými storočiami? Ak
áno, príďte sa pozrieť na festival oslavujúci staré európske bojové umenie a zvyky, tradície a spôsob
života ľudí v minulosti - najmä v stredoveku. Festival pripravuje šermiarska skupina Kompánia
trnavských žoldnierov z Trnavy.
Rodeo na Muráni: XIX. ročník
12. - 13. august 2011 Muráň, lokalita Peprovice
Najväčšie a najznámejšie rodeo na Slovensku sa uskutoční na Muráni už po devätnástykrát. Na svoje si
prídu milovníci tohto divokého jazdeckého športu, ako aj obdivovatelia najkrajších slovenských koní.
Okrem dupotu kopýt budú atmosféru spríjemňovať slovenskí hudobníci ako Katka Knechtová či česká
skupina Olympic a nebude chýbať ani hudba v štýle country. Príďte si vychutnať skvelú atmosféru
divokého rodea v nádhernej prírode Muránskej planiny.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011
27. - 28. august 2011 Letisko Sliač
Usporiadatelia Národných leteckých dní pokračujú v osvedčenej tradícii a snažia sa opäť pripraviť pre
návštevníkov leteckých dní zaujímavý program aj s účasťou pilotov a lietadiel zo zahraničia. Diváci sa
už teraz môžu tešiť na statické a dynamické ukážky letectva Ozbrojených síl SR, predvedú sa tiež
letectvá krajín NATO, praktické zásahy predstavia Policajný zbor SR a Integrovaný záchranný systém
SR. V programe nebude chýbať majstrovstvo Slovenského národného aeroklubu a divácky atraktívne
vystúpenie pilota svetovej série leteckých pretekov Aero GP.
tot
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17.

Od nedele bude stáť pred Európou nadzvuková stíhačka

[sme.sk 30/07/2011]
Autor: Ľubica Mojžišová
Zaradenie: Zvolen - Zaujímavosti
Čas: 10:00
Link: http://s.sme.sk/r-rss/5997236/zvolen.sme.sk/od-nedele-bude-stat-pred-europou-nadzvukovastihacka.html
Veľkosť: 586 B
Od nedele bude stáť pred Európou nadzvuková stíhačka
Text:
SLIAČ. Jedinečnú príležitosť obzrieť si zblízka stíhačku MIG 29 ponúka Slovenská letecká agentúra,
organizátor Medzinárodných leteckých dní SIAF 2011. Tie sa uskutočnia 27. – 28. augusta na Letisku
Sliač.
V sobotu (30. júla) čaká jednu zo stíhačiek MIG 29 nezvyčajná cesta. Tentoraz však nepoletí, ale
povezie sa na transportéri, aby ju v nedeľu (31. júla o 15. h.) predstavili pred Európa SC v Banskej
Bystrici. Akcia je pozvánkou na najväčšiu leteckú šou na Slovensku. Nadzvuková stíhačka bude pre
banskobystrickým obchodným centrom do konca augusta.
Ľubica Mojžišová
-END-
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Historická jazda MIG-29

[sme.sk 31/07/2011]
Autor: Ľubica Mojžišová
Zaradenie: Zvolen - Spravodajstvo
Čas: 14:05
Link: http://s.sme.sk/r-rss/5998330/zvolen.sme.sk/historicka-jazda-mig-29.html
Veľkosť: 1057 B
Historická jazda MIG-29
Text:
SLIAČ. Stíhačka MiG-29 absolvovala včera historickú jazdu. Prvýkrát neletela, ale išla po ceste.
Nezvyčajné divadlo sledovali nielen leteckí nadšenci s fotoaparátmi, ale aj okoloidúci a zážitkom
nesporne bola aj pre vodičov na ceste, ktorí sa s ňou stretli. „Tie pohľady hovorili za všetko.
Nedokázali uveriť, že stíhačka, ktorú vidia len vo vzduchu, je zrazu na ceste,“ povedal hovorca
Banskobystrického samosprávneho kraja Peter Hajnala. „Poďakovanie za úspešný prevoz patrí
technickej letke Zmiešaného krídla Sliač, Policajnému zboru, Vojenskej polícii aj dobrovoľníkom,“
dodal.
Pozrite si fotogalériu z prevozu lietadla.
Dnes o 15. h sa nadzvuková stíhačka predstaví pred Europa SC v Banskej Bystrici. Slovenská letecká
agentúra a Europa SC pripravili tento program ako pozvánku na Medzinárodné letecké dni SIAF 2011,
budú 27. – 28. augusta na Letisku Sliač, a na Mesiac letectva, ktorý sa začne v Europa SC.
Nadzvuková stíhačka bude pred banskobystrickým obchodným centrom do konca augusta.
FOTO: EDUARD GENSEREK
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Ľubica Mojžišová
-END-
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Stíhačka na ceste

[sme.sk 31/07/2011]
Autor: Edurad Genserek
Zaradenie: Zvolen - Press foto
Čas: 14:00
Link: http://s.sme.sk/r-rss/5998331/zvolen.sme.sk/stihacka-na-ceste.html
Veľkosť: 268 B
Stíhačka na ceste
Text:
Stíhačka neletela, šla po ceste. Na transportéri ju včera previezli do Banskej Bystrice pred budovu
Europa Shopping Center. Tam bude do konca augusta ako pozvánka na medzinárodné letecké dni,
ktoré budú 27. - 28. augusta na Letisku Sliač.
Edurad Genserek
-END-
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LETECKÉ DNI

[Playboy 01/08/2011]
Autor: redakcia
Strana: 126,127
Zaradenie: nezaradené
Veľkosť: 3106 B
LETECKÉ DNI
Text:
Už len pár týždňov nás delí od najväčšieho leteckého podujatia na Slovensku Medzinárodných
leteckých dní Slovak International Air Fest (SIAF) 2011. Rezervujte si víkend od 27. do 28. augusta a
príďte na Letisko Sliač. Že sa je na čo tešiť, dokazuje aj program a mená hostí. Oblohu budú brázdiť
skutoční leteckí majstri a akrobati, ktorí patria k svetovej špičke.
Hlavný organizátor podujatia Slovenská letecká agentúra, s.r.o. (SLA) z Banskej Bystrice v spolupráci
s hlavným programovým partnerom Ozbrojenými silami SR pripravili statické a dynamické ukážky
slovenského civilného a vojenského letectva, predvedú sa tiež letectvá krajín NATO, dynamické letové
a pozemné ukážky predvedú Policajný zbor SR, Integrovaný záchranný systém SR, Hasičský a
záchranný zbor SR a Letka Ministerstva vnútra SR. Letecké akrobacie len niekoľko metrov nad
zemou, bravúrne kúsky pri ktorých tuhne krv v žilách. Nie však Zoltánovi Veresovi, víťazovi
prestížnej svetovej série AERO GP v Dubaji, ktorý sa na SIAF 2011 predvedie v špeciálnom
akrobatickom stroji Extra-300S. Jedinečnú leteckú prezentáciu troch lietadiel KC 135
STRATOTANKER, C 21 Learjet a C-133eur Herkules budú môcť diváci sledovať v statickej ukážke
U. S. Air Forces dislokovaných v Európe. Zlatý klinec najprestížnejšej leteckej udalosti roka je
premiérová účasť akrobatickej skupiny z Lotyšska Baltické včely (Baltic Bees). Akrobatická skupina,
ktorá patrí k svetovej špičke, sa predstaví na piatich cvičných podzvukových lietadlách L-39 Albatros.
Letové ukážky svojho majstrovstva predvedú aj letci z Českej republiky na strojoch JAS 39 GRIPEN,
L - 29 DELFÍN, vrtuľnik Mi-35, z Nemecka na YAK - 3, lietadlá PC - 7 PILATUS, EUROFIGHTER
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TYPHOON predvedú hostia z Rakúska. Okrem nich budú môcť diváci obdivovať na statických
ukážkach stroje typu ALPHA JET z Francúzska, PC - 7 PILATUS z Rakúska, C - 160 TRANSALL z
Turecka, F-16 z Turecka a Poľska. Slovenské vojenské letectvo predstaví sólo akrobaciu na
nadzvukovej stíhačke MIG 29. Návštevníci leteckého dňa uvidia neopakovateľný vzdušný súboj dvoch
stíhačiek MIG 29. Svoje schopnosti ukážu aj piloti lietadiel L-39 Albatros a vrtuľníka Mi 24.
Milovníci všetkého, čo súvisí s lietaním však môžu očakávať oveľa viac. Letisko Sliač čaká vojenský
prepad. Pozemným silám prídu na pomoc vzdušné sily. Ukážka bude plná dynamiky a efektov.
Nebude tiež chýbať návrat do histórie. Pri letisku bude pristavený historický pancierový vlak Štefánik.
Tešiť sa môžete na rekonštrukciu leteckej bitky z II. sv. vojny v podani pilotov Retro sky teamu, kde
budú proti sebe bojovať ruské a nemecké lietadlá. "SIAF sú zaradené medzi podujatia, ktoré v sebe
obsahujú vzrušenie, dynamiku, výzvu, technológiu, senzáciu, šport, zábavu a vysoké výkony. Spájajú
v sebe to najlepšie z leteckých dni a extrémnych športov," hovorí Hubert Štoksa, riaditeľ SLA,
hlavného organizátora podujatia. Bonbónikom bude pretek osobného auta Mercedes SLS a stíhačky L29 Delfín a tiež autogramiáda legendárnych Bielych albatrosov pri príležitosti ich 20 výročia. Všetko
aktuálne o SIAF nájdete na internetovej stránke www.siaf.sk.
-END-

21.
Na leteckých dňoch uvidia diváci u nás prvý raz lietadlo so
systémom AWACS
[sme.sk 01/08/2011]
Autor: TASR
Zaradenie: Zvolen - Spravodajstvo
Čas: 11:58
Link: http://s.sme.sk/r-rss/5999337/zvolen.sme.sk/na-leteckych-dnoch-uvidia-divaci-u-nas-prvy-razlietadlo-so-systemom-awacs.html
Veľkosť: 2549 B
Na leteckých dňoch uvidia diváci u nás prvý raz lietadlo so systémom AWACS
Text:
SLIAČ. Prieskumné lietadlo so systémom AWACS, lotyšská akrobatická skupina Baltic Bees či
historické bojové lietadlo Speedfire - to je iba niekoľko mien z bohatého programu Medzinárodných
leteckých dní Slovak International Air Fest (SIAF) 2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. a 28. augusta
na letisku Sliač.
Podľa Huberta Štoksu, riaditeľa Slovenskej leteckej agentúry (SLA), ktorá je hlavným organizátorom
leteckých dní, pôjde o jednu z najväčších prehliadok svojho druhu v novodobej histórii Slovenska.
"Zúčastnia sa jej lietadlá a vojenská technika z 15 krajín," uviedol pre TASR.
Už teraz sa návštevníci môžu tešiť na statické a dynamické ukážky letectva Ozbrojených síl SR a
lietadiel z krajín NATO. Praktické zásahy predvedú Policajný zbor SR a Integrovaný záchranný
systém SR. V programe nebude chýbať majstrovstvo Slovenského národného aeroklubu a divácky
atraktívne vystúpenie pilota svetovej série leteckých pretekov Aero GP.
Tohtoročné letecké dni potešia divákov jedinečnou leteckou prezentáciou. U.S. Air Forces, ktoré sú
dislokované v Európe. Na Medzinárodných leteckých dňoch - SIAF 2011 predstavia tri lietadlá. Po
prvý krát budú na leteckých dňoch na Slovensku stroje KC 135 STRATOTANKER a C 21 Learjet.
Tretím, medzi americkými pilotmi veľmi obľúbený lietadlom, ktoré bude na sliačskom letisku, je C130 Herkules. Tento stroj sa využíva najmä pri špeciálnych leteckých operáciách.
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Medzi lákadlá leteckých dní už tradične patria akrobatické vystúpenia zvučných sólo pilotov a skupín.
Na SIAF 2011 priletia z domovského letiska Tukums v Lotyšsku Baltské včely Baltic Bees.
Baltic Bees vznikli v roku 2008 ako prvá a jediná profesionálna akrobatická skupina v pobaltských
štátoch. Odvtedy sa zúčastňuje na rôznych leteckých prehliadkach po celom svete. V talóne majú aj
špeciálne, veľmi zložité kúsky. Oblohu križujú nepochopiteľnými manévrami, často rýchlosťou vyššou
než 600 km/h.
Pätica pilotov lieta na strojoch L-39 československej výroby. Na Slovensku ich preslávila legendárna
skupina Biele albatrosy. Piloti dnes už neexistujúcej skupiny Biele albatrosy budú mať na leteckých
dňoch pri príležitosti 20. výročia vzniku autogramiádu.
Okrem toho bude pre návštevníkov po oba dni k dispozícii množstvo sprievodných akcii. "Jednou z
pripravovaných atrakcií je aj príchod pancierového vlaku na letisko s novou výstavou z histórie našej
armády a priamo na letisko prídu aj tri vlaky s návštevníkmi, ktoré budú pre túto príležitosť vypravené
zo stanice v Banskej Bystrici," dodal riaditeľ SLA.
TASR
-END-

22.

Stíhačka išla pešo

[Plus jeden deň 01/08/2011]
Autor: ekč
Strana: 8z
Zaradenie: SLOVENSKO
Veľkosť: 550 B
Stíhačka išla pešo
Text:
BANSKÁ BYSTRICA – Nadzvuková stíhačka MiG-29 sa namiesto vo vzduchu preháňala po
vozovke. Z letiska Sliač vyrazila v sobotu o piatej ráno. Ponižujúcou rýchlosťou, asi 15 kilometrov za
hodinu namiesto 330 metrov za sekundu vo vzduchu, sa ťahala pred banskobystrický
obchodnozábavný komplex. Sprievod jej robili policajné autá a vojaci. Hoci mala zložené krídla a jej
rozpätie sa znížilo z 11,5 na 4,5 metra, zaberala takmer oba jazdné pruhy. Stíhačka pozýva na
Medzinárodné letecké dni SIAF, ktoré budú 27. a 28. augusta na Sliači. (ekč)
-END
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Stíhačka išla pešo

[pluska.sk 01/08/2011]
Autor: Plus JEDEN DEŇ/ERIKA KRČOVÁ
Zaradenie: Slovensko
Čas: 06:30
Link: http://www.pluska.sk/slovensko/regiony/stihacka-isla-peso.html
Veľkosť: 1336 B
Stíhačka išla pešo
Text:
Keď ju vodiči uvideli naceste medzi Sliačoma Banskou Bystricou, neverilivlastným
očiam.Nadzvuková stíhačkaMiG-29 sa namiesto vovzduchu preháňala povozovke.
Kto chcel unikátnu jazdu bojového migu centrom Banskej Bystrice vidieť, musel si v sobotu ráno
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poriadne privstať. Aby nedošlo k dopravnému kolapsu, stíhačka musela vyraziť z leteckej základne
Sliač už krátko po piatej hodine. Ponižujúcou rýchlosťou, asi 15 kilometrov za hodinu namiesto 330
metrov za sekundu vo vzduchu, sa ťahala pred banskobystrický obchodno- -zábavný komplex.
Sprievod tomuto ojedinelému transportu robili policajné autá a vojaci. Hoci stíhačka mala zložené
krídla i jednu smerovku a jej rozpätie sa znížilo z 11,5 na 4,5 metra, aj tak na vozovke zaberala takmer
oba jazdné pruhy. Pri prevoze museli dávať pozor aj na to, aby nepostŕhala trolejové vedenie a aby
bezpečne prešla popod viadukt.
Transport stíhačky zo Sliača do centra Banskej Bystrice trval takmer hodinu.
Foto: JÁN ŠPERKA
V cieli ju už technická letka Zmiešaného krídla Sliač dala do plnej parády. Stíhačka pozýva na našu
najväčšiu leteckú šou – Medzinárodné letecké dni SIAF, ktoré budú 27. a 28. augusta na Sliači. Priletí
to najlepšie z Európy a svoju pýchu predstaví aj americká armáda.
Skladačka: Pred obchodným centrom stíhačke vrátili krídla.
Foto: JÁN ŠPERKA
-END-
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Letecké dni

[Nový Čas 02/08/2011]
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Veľkosť: 206 B
Letecké dni
Text:
SLIAČ - Prieskumné lietadlo, akrobatická skupina Baltic Bees či historické lietadlo Speedfire a ďalšie
atrakcie sa predstavia počas leteckých dní, ktoré budú v Sliači 27. a 28. augusta.
<<>>
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Na Sliači sa predstaví prieskumné lietadlo E-3 Sentry Awacs

[sme.sk 06/08/2011]
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Na Sliači sa predstaví prieskumné lietadlo E-3 Sentry Awacs
Text:
SLIAČ. Na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2011, ktoré sa uskutočnia od 27. do 28. augusta na
Letisku Sliač, sa v slovenskej premiére predstaví aj unikátny E-3 Sentry (AWACS). Ide o lietajúce
stredisko včasnej výstrahy a riadenia umiestnené v upravenom Boeingu 707, ktoré umožňuje
zhodnotenie situácie vo vzduchu až do okruhu viac ako 300 kilometrov a zároveň riadenie letovej
prevádzky. Získané informácie z radarov a radarových staníc môžu byť využité k navigácii
protivzdušnej ochrany na rôzne ciele a na riadenie leteckých súbojov.
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„Lietadlu dominuje typická kruhová radarová anténa umiestnená na trupe, vďaka čomu ho spozná aj
neodborník,“ konštatuje hovorca leteckých dní Pavel Machava. „E-3 Sentry má rozpätie 44,42 metrov,
dĺžku 46,61 metrov, výšku 12,73 a nosnú plochu 283,4 metrov štvorcových. Maximálnu vzletovú
hmotnosť udáva 147 420 kilogramov, dosahuje cestovnú rýchlosť 606 a maximálnu 876 kilometrov za
hodinu. Vytrvalosť má 11 hodín a dolet >9.250 kilometrov. Jeho cena po modernizáciách sa odhaduje
na 300 miliónov amerických dolárov,“ dodáva Machava.
Lietadlá boli nasadené napríklad počas vojny medzi Irakom a Iránom v roku 1980, v decembri 1989
pôsobili jednotlivé lietadlá v Paname, v auguste 1990 po útoku Iraku na Kuvajt pôsobili v prvej etape
vojny v Perzskom zálive. V októbri 1992 kontrolovali dodržiavanie bezletovej zóny v Bosne z
vzdušného priestoru nad Maďarskom, v marci 1999 sa zapojili do operácie proti Srbsku. Lietadlá E-3
USAF a RAF lietajú od októbra 2001 nad Afganistanom.
Ani E-3 Sentry sa nevyhli leteckým nešťastiam. V septembri 1995 USAF E-3B havaroval počas vzletu
zo základne Elmendorf AFB na Aljaške, všetci 24 členovia posádky zahynuli. O rok neskôr, v júli
1996, havaroval NATO E-3A počas vzletu na základni Previza v Grécku. Lietadlo udrelo prednou
časťou do skál a rozlomilo sa, jeden člen posádky sa zranil. V roku 2009 sa USAF E-3 poškodil pri
pristátí na leteckej základni Nellis Air Force, lietadlo začalo horieť, ale 32 členom posádky sa podarilo
z neho uniknúť.
Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) budú súčasťou oficiálnych národných
osláv výročia Slovenského národného povstania. Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú návrat
Zmiešaného krídla Otta Smika na Sliač a tiež výročie konca 2. svetovej vojny. Hlavným
organizátorom podujatia je Slovenská letecká agentúra z Banskej Bystrice.
Ľubica Mojžišová
-END-

26.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 sa budú tento rok po
prvýkrát konať na sliačskom letisku
[Rádio Regina, 18:00 12/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 772 B
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 sa budú tento rok po prvýkrát konať na sliačskom letisku
Text:
Michal Katuška, redaktor: "Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 sa budú tento rok po prvýkrát konať
na sliačskom letisku. Organizátori očakávajú koncom augusta na Sliači až 40 000 návštevníkov.
Ministerstvo obrany neposkytlo organizátorom leteckých dní, na rozdiel od minulých rokov, žiadnu
dotáciu. Podľa ministra Ľubomíra Galka si také veľké podujatie musí na seba zarobiť samé."
Ľubomír Galko, minister obrany: "Rezort obrany sa prvýkrát v histórii nebude podieľať na nejakých
finančných nákladoch. Práve takéto podujatie má slúžiť k tomu, aby ozbrojené sily prezentovali svoje
schopnosti, ale to je jediná participácia, ktorú by sme mali poskytovať. Pretože na to netreba byť
nejakým veľkým matematikom, aby som si dokázal zrátať príjmy už len zo vstupného."
-END-
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Letecké dni opäť na Sliači

[Markíza, 19:00 12/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 1720 B
Letecké dni opäť na Sliači
Text:
Marianna Ďurianová, moderátorka TV Markíza: „Stovka lietadiel, piloti a akrobati z 13 krajín, to
všetko je v týchto chvíľach pripravené na letecké dni. Na medzinárodnej úrovni sa po prvýkrát
uskutočnia na sliačskom letisku.“
Martina Kašiarová, redaktorka TV Markíza: „Slovenské letecké dni boli na Sliači naposledy v roku
2006. Teraz sa sem vracajú. Ich organizácia je však omnoho veľkolepejšia a pre daňových poplatníkov
aj lacnejšia. Rezort obrany totiž podľa ministra ušetril sto tisíc eur.“
Ľubomír Galko, minister obrany: „Letisko Sliač je k dispozícii na takom mieste, že ešte aj tá
nákladovosť na presun či pozemnej alebo aj leteckej techniky, ktorou disponujú Ozbrojené sily
Slovenskej republiky, budú minimálne.“
Hubert Štoksa, organizátor: „Rozpočet sme mali stanovený na 275 tisíc eur, už k dnešnému dňu sme
ho troška prekročili kvôli napríklad akrobatickej skupine Baltic Bees.“
Martina Kašiarová, redaktorka TV Markíza: „Práve lotyšské Baltické včely by mali byť najväčším
lákadlom podujatia. Akrobatickú šou totiž predvedú na piatich podzvukových Albatrosoch. Rovnako
budú pre organizátorov aj najdrahšími hosťami. Ľudia sa na Sliač dostanú aj špeciálne vypravenými
vlakmi z Košíc, Bratislavy a Žiliny. Pri letisku bude stanový tábor. V jeho blízkosti by malo
zaparkovať asi desať tisíc áut.“
Petra Vašková, krajská policajná hovorkyňa: „V súvislosti s konaním tohto podujatia zabezpečíme
zvýšený počet síl a prostriedkov, nakoľko dôjde aj k určitým dopravným obmedzeniam.“
Hubert Štoksa, organizátor: „Bezpečnosť je jeden z najdôležitejších prvkov. Museli sme spracovať
obrovskú projektovú dokumentáciu, ktorú kontrolujú dva letecké úrady.“
Zo Sliača Martina Kašiarová, TV Markíza.
-END-

28.
Medzinárodné Letecké dni na Sliači sa uskutočnia 27. a
28.augusta 2011
[Rádio VIVA, 17:00 12/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 1067 B
Medzinárodné Letecké dni na Sliači sa uskutočnia 27. a 28.augusta 2011
Text:
Andrea Kozinková, moderátorka Rádia VIVA: „Na medzinárodných Leteckých dňoch na Sliači uvidia
návštevníci asi stovku lietadiel z 13 štátov a NATO. K najočakávanejším patrí prílet lietadla Awacs.
Návštevníci môžu dokonca nahliadnuť aj do jeho útrob. Zlatým klincom najprestížnejšej leteckej
udalosti roka je premiérová účasť akrobatickej skupiny z Lotyšska Baltické včely. Pokračuje:“
Ľubomír Galko, minister obrany: „Predpokladáme, že bude vyslaný veľmi pozitívny signál smerom k
Severoatlantickej aliancii vzhľadom k tomu, že toto letisko je letiskom, na ktorom výrazne
participovala a podieľala sa na jeho rekonštrukcii aj SAA. Ja som veľmi rád, že je to v tomto regióne,
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pretože aj ľudia z tohto krásneho regiónu si zaslúžia, aby takéto veľké medzinárodné podujatie sa tu
uskutočnilo. Zároveň to bude aj veľká výzva pre všetky ďalšie spoločnosti, ktoré by chceli budúci rok
a všetky tie ďalšie roky uspieť.“
Andrea Kozinková, moderátorka Rádia VIVA: „Medzinárodné Letecké dni, ktoré budú 27. a
28.augusta budú mať na Slovensku aj niekoľko premiér.“
-END-
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Na letecké dni SIAF 2011 priletí 100 lietadiel
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Na letecké dni SIAF 2011 priletí 100 lietadiel
Text:
Zlatým klincom najprestížnejšej leteckej udalosti roka je premiérová účasť akrobatickej skupiny z
Lotyšska Baltické včely.
SLIAČ. Približne stovku lietadiel z 13 štátov a NATO uvidia návštevníci Medzinárodných leteckých
dní SIAF 2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. a 28. augusta na letisku na Sliači. Ich organizátor,
Slovenská letecká agentúra (SLA) ich pripravuje bez štátnej dotácie od februára 2011, kedy sa stala
víťazom súťaže, vyhlásenej Ministerstvom obrany (MO) SR.
"Súťaž sme sa rozhodli uskutočniť aj napriek tomu, že podujatie finančne nepodporujeme. Chceme,
aby aj takéto akcie boli organizované na základe transparentnosti a určenia rovnakých podmienok pre
všetkých," povedal na dnešnej tlačovej konferencii na Sliači k SIAF 2011 minister obrany Ľubomír
Galko.
Štát prostredníctvom MO v minulosti obdobné podujatia financoval. Napríklad vlani na ich
zorganizovanie v Piešťanoch vynaložil 100.000 eur. Podľa Galka bol však výber organizátora
minimálne pochybný. Peniaze na podujatie preto pre tento rok nevyčlenil a navyše na organizovanie
leteckých dní vyhlásil súťaž. Prihlásili sa tri subjekty, pričom jeden zo záujemcov bol pre nesplnenie
podmienok vyradený.
Podľa riaditeľa SLA Huberta Štoksu, medzinárodné letecké podujatie je koncipované s rozpočtom asi
275.000 eur. "Už teraz sme ale rozpočet mierne prekročili," uviedol pre TASR. Potrebné financie však
získajú od reklamných partnerov a sponzorov a tiež zo vstupného. Štoksa očakáva v prípade dobrého
počasia návštevu 20.000 až 30.000 divákov každý deň.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 majú mať na Slovensku niekoľko premiér. K najočakávanejším
patrí prílet lietadla E-3 Sentry AWACS s typickou kruhovou anténou na trupe. Návštevníci leteckých
dní môžu dokonca nahliadnuť aj do jeho útrob.
Zlatým klincom najprestížnejšej leteckej udalosti roka je premiérová účasť akrobatickej skupiny z
Lotyšska Baltické včely (Baltic Bees), ktorá sa predstaví na piatich cvičných podzvukových lietadlách
L-39 Albatros.
Pre návštevníkov leteckých dní sú však pripravené aj ďalšie statické a dynamické ukážky slovenského
civilného a vojenského letectva, predvedú sa tiež letectvá krajín NATO, dynamické letové a pozemné
ukážky predvedú Policajný zbor SR, Integrovaný záchranný systém SR, Hasičský a záchranný zbor SR
a Letka Ministerstva vnútra SR.
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Nebude tiež chýbať návrat do histórie. Pri letisku bude pristavený historický pancierový vlak Štefánik
a rekonštrukciu leteckej bitky z II. svetovej predvedie košický RetroSkyTeam. Divácki zaujímavý
bude aj pretek osobného auta Mercedes SLS a stíhačky L-29 Delfín a autogramiáda legendárnych
Bielych albatrosov pri príležitosti 20 výročia ich vzniku.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 sa budú konať v rámci oficiálnych národných osláv výročia
Slovenského národného povstania. Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú návrat Zmiešaného krídla
Otta Smika Sliač na Sliač a tiež výročia víťazstva nad fašizmom a konca 2. svetovej vojny, vzniku
Ústavy Slovenskej republiky, vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Tohoročnými programovými partnermi SIAF 2011 sú Ministerstvo obrany SR ako hlavný programový
partner, Ministerstvo vnútra SR, na organizácii sa podieľajú aj Banskobystrický samosprávny kraj,
Letisko Sliač, a.s., Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, ako spoluorganizátori Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, mestá Banská Bystrica, Zvolen a Sliač,
Letové prevádzkové služby SR a Letecký úrad SR.
TASR
-END-
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Na letecké dni SIAF 2011 bez štátnej dotácie priletí 100 lietadiel
Text:
SLIAČ. Približne stovku lietadiel z 13 štátov a NATO uvidia návštevníci Medzinárodných leteckých
dní SIAF 2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. a 28. augusta na letisku na Sliači. Ich organizátor,
Slovenská letecká agentúra (SLA) ich pripravuje bez štátnej dotácie od februára 2011, kedy sa stala
víťazom súťaže, vyhlásenej Ministerstvom obrany (MO) SR.
"Súťaž sme sa rozhodli uskutočniť aj napriek tomu, že podujatie finančne nepodporujeme. Chceme,
aby aj takéto akcie boli organizované na základe transparentnosti a určenia rovnakých podmienok pre
všetkých," povedal na dnešnej tlačovej konferencii na Sliači k SIAF 2011 minister obrany Ľubomír
Galko.
Štát prostredníctvom MO v minulosti obdobné podujatia financoval. Napríklad vlani na ich
zorganizovanie v Piešťanoch vynaložil 100.000 eur. Podľa Galka bol však výber organizátora
minimálne pochybný. Peniaze na podujatie preto pre tento rok nevyčlenil a navyše na organizovanie
leteckých dní vyhlásil súťaž. Prihlásili sa tri subjekty, pričom jeden zo záujemcov bol pre nesplnenie
podmienok vyradený.
Podľa riaditeľa SLA Huberta Štoksu, medzinárodné letecké podujatie je koncipované s rozpočtom asi
275.000 eur. "Už teraz sme ale rozpočet mierne prekročili," uviedol pre TASR. Potrebné financie však
získajú od reklamných partnerov a sponzorov a tiež zo vstupného. Štoksa očakáva v prípade dobrého
počasia návštevu 20.000 až 30.000 divákov každý deň.
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Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 majú mať na Slovensku niekoľko premiér. K najočakávanejším
patrí prílet lietadla E-3 Sentry AWACS s typickou kruhovou anténou na trupe. Návštevníci leteckých
dní môžu dokonca nahliadnuť aj do jeho útrob.
Zlatým klincom najprestížnejšej leteckej udalosti roka je premiérová účasť akrobatickej skupiny z
Lotyšska Baltické včely (Baltic Bees), ktorá sa predstaví na piatich cvičných podzvukových lietadlách
L-39 Albatros.
Pre návštevníkov leteckých dní sú však pripravené aj ďalšie statické a dynamické ukážky slovenského
civilného a vojenského letectva, predvedú sa tiež letectvá krajín NATO, dynamické letové a pozemné
ukážky predvedú Policajný zbor SR, Integrovaný záchranný systém SR, Hasičský a záchranný zbor SR
a Letka Ministerstva vnútra SR.
Nebude tiež chýbať návrat do histórie. Pri letisku bude pristavený historický pancierový vlak Štefánik
a rekonštrukciu leteckej bitky z II. svetovej predvedie košický RetroSkyTeam. Divácki zaujímavý
bude aj pretek osobného auta Mercedes SLS a stíhačky L-29 Delfín a autogramiáda legendárnych
Bielych albatrosov pri príležitosti 20 výročia ich vzniku.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 sa budú konať v rámci oficiálnych národných osláv výročia
Slovenského národného povstania. Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú návrat Zmiešaného krídla
Otta Smika Sliač na Sliač a tiež výročia víťazstva nad fašizmom a konca 2. svetovej vojny, vzniku
Ústavy Slovenskej republiky, vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Tohoročnými programovými partnermi SIAF 2011 sú Ministerstvo obrany SR ako hlavný programový
partner, Ministerstvo vnútra SR, na organizácii sa podieľajú aj Banskobystrický samosprávny kraj,
Letisko Sliač, a.s., Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, ako spoluorganizátori Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, mestá Banská Bystrica, Zvolen a Sliač,
Letové prevádzkové služby SR a Letecký úrad SR.
TASR
-END-
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Na letecké dni SIAF 2011 priletí 100 lietadiel
Text:
Približne stovku lietadiel z 13 štátov a NATO uvidia návštevníci Medzinárodných leteckých dní SIAF
2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. a 28. augusta na letisku na Sliači. Ich organizátor, Slovenská
letecká agentúra (SLA) ich pripravuje bez štátnej dotácie od februára 2011, kedy sa stala víťazom
súťaže, vyhlásenej Ministerstvom obrany (MO) SR.
"Súťaž sme sa rozhodli uskutočniť aj napriek tomu, že podujatie finančne nepodporujeme. Chceme,
aby aj takéto akcie boli organizované na základe transparentnosti a určenia rovnakých podmienok pre
všetkých," povedal na dnešnej tlačovej konferencii na Sliači k SIAF 2011 minister obrany Ľubomír
Galko.
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Štát prostredníctvom MO v minulosti obdobné podujatia financoval. Napríklad vlani na ich
zorganizovanie v Piešťanoch vynaložil 100.000 eur. Podľa Galka bol však výber organizátora
minimálne pochybný. Peniaze na podujatie preto pre tento rok nevyčlenil a navyše na organizovanie
leteckých dní vyhlásil súťaž. Prihlásili sa tri subjekty, pričom jeden zo záujemcov bol pre nesplnenie
podmienok vyradený.
Podľa riaditeľa SLA Huberta Štoksu, medzinárodné letecké podujatie je koncipované s rozpočtom asi
275.000 eur. "Už teraz sme ale rozpočet mierne prekročili," uviedol pre TASR. Potrebné financie však
získajú od reklamných partnerov a sponzorov a tiež zo vstupného. Štoksa očakáva v prípade dobrého
počasia návštevu 20.000 až 30.000 divákov každý deň.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 majú mať na Slovensku niekoľko premiér. K najočakávanejším
patrí prílet lietadla E-3 Sentry AWACS s typickou kruhovou anténou na trupe. Návštevníci leteckých
dní môžu dokonca nahliadnuť aj do jeho útrob.
Zlatým klincom najprestížnejšej leteckej udalosti roka je premiérová účasť akrobatickej skupiny z
Lotyšska Baltické včely (Baltic Bees), ktorá sa predstaví na piatich cvičných podzvukových lietadlách
L-39 Albatros.
Pre návštevníkov leteckých dní sú však pripravené aj ďalšie statické a dynamické ukážky slovenského
civilného a vojenského letectva, predvedú sa tiež letectvá krajín NATO, dynamické letové a pozemné
ukážky predvedú Policajný zbor SR, Integrovaný záchranný systém SR, Hasičský a záchranný zbor SR
a Letka Ministerstva vnútra SR.
Nebude tiež chýbať návrat do histórie. Pri letisku bude pristavený historický pancierový vlak Štefánik
a rekonštrukciu leteckej bitky z II. svetovej predvedie košický RetroSkyTeam. Divácki zaujímavý
bude aj pretek osobného auta Mercedes SLS a stíhačky L-29 Delfín a autogramiáda legendárnych
Bielych albatrosov pri príležitosti 20 výročia ich vzniku.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 sa budú konať v rámci oficiálnych národných osláv výročia
Slovenského národného povstania. Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú návrat Zmiešaného krídla
Otta Smika Sliač na Sliač a tiež výročia víťazstva nad fašizmom a konca 2. svetovej vojny, vzniku
Ústavy Slovenskej republiky, vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
-END-

32.

Letecké dni na Sliači

[Šport 13/08/2011]
Autor: PETER DODEK
Strana: 21
Zaradenie: Z DOMOVA
Veľkosť: 438 B
Letecké dni na Sliači
Text:
Približne sto lietadiel z 13 štátov a NATO uvidia návštevníci Medzinárodných leteckých dní SIAF
2011, ktoré budú 27. a 28. augusta na letisku na Sliači. Ich organizátor, Slovenská letecká agentúra, ich
pripravuje bez štátnej dotácie od februára 2011, keď sa stala víťazom súťaže, vyhlásenej
Ministerstvom obrany SR. Rozpočet SLA na SIAF je asi 275 000 eur. V prípade dobrého počasia
očakávajú 20 000 až 30 000 divákov denne.
-END-

Projekt: SIAF 2011
Dokument: SIAF 2011 - media monitoring_WEB

klient: Slovenská letecká agentúra
spracoval: MAP
dátum: 5/9/2011

strana: 36/96
revízia: A

33.

Povstanie pripomenú letky

[SME 13/08/2011]
Autor: sita
Strana: 4
Zaradenie: Spravodajstvo
Veľkosť: 625 B
Povstanie pripomenú letky
Text:
Slovenské letecké dni prvýkrát ministerstvo obrany nemusí dotovať.
SLIAČ. Asi 100 lietadiel z 13 štátov sa predstaví na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2011.
Uskutočnia sa na Letisku Sliač 27. a 28. augusta ako súčasť osláv SNP. Okrem nášho civilného a
vojenského letectva sa predvedú letectvá iných krajín NATO, ale aj polícia, záchranári či hasiči.
Podujatie pripraví firma Slovenská letecká agentúra. Minister obrany Ľubomír Galko z SaS zdôraznil,
že organizátora prvýkrát vybrali v otvorenej súťaži a podujatie nemusia dotovať. Ministerstvo zvyklo
platiť 100-tisíc eur, čo bolo „nehorázne".
(sita)

34.

Predávať občerstvenie nemôže

[Markíza, 19:00 16/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 2180 B
Predávať občerstvenie nemôže
Text:
Patrik Švajda, moderátor TV Markíza: „Pár dní pred leteckou megašou na Sliači sa začínajú vynárať
problémy s jej prípravou. Podnikateľ z obce Sliač chcel priamo na letisku predávať občerstvenie. S
organizátorom sa dohodol ešte v máji. Teraz mu ale prišiel šokujúci e-mail. Predávať podľa neho môže
len pivo a nealkoholické nápoje istej značky. Podnikateľ tak zásoby, ktoré si vopred urobil, môže
zahodiť.“
Martina Kašiarová, redaktorka TV Markíza: „Letecké dni na Sliači odštartujú už o niekoľko dní.
Podnikateľ Miloš Satmár má však hlavu v smútku. Zaplatil poplatok takmer 400 eur. Pripravil si
stánok a objednal zásoby nápojov. Všetky jeho plány sa však teraz zrútili. Napraviť sa to pokúšal
telefonicky priamo s organizátorom.“
podnikateľ: „Oni podpísali nejakú lukratívnu zmluvu ja neviem s..., ale to mali povedať skorej.“
Martina Kašiarová, redaktorka TV Markíza: „Ten mu doslova prikázal predávať iba nápoje jednej
značky. Navyše oznámil mu to iba pár dní pred podujatím.“
Hubert Štoksa, organizátor: „Ja si myslím, že je to úplne v poriadku, lebo je to štandardný postup. My
sme povinní zabezpečiť financovanie medzinárodných leteckých dní a jednou z tých komerčných
aktivít je aj poskytnutie exkluzivity hráčom na trhu, ktorí sú či už hráči čo sa týka piva a nealka.“
Martina Kašiarová, redaktorka TV Markíza: „Pripúšťa však, že na prípravu leteckej šou mali málo
času a posledné zmluvy doslova doťahovali iba nedávno. S takýmto postupom sa však dlhoročný
podnikateľ zo Sliača ešte nestretol.“
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podnikateľ: „Vnímam to zle, že to je určitý podraz voči nám podnikateľom.“
Hubert Štoksa, organizátor: „Nenazval by som to podraz, všetko je to o peniazoch.“
Martina Kašiarová, redaktorka TV Markíza: „Presne tak, o peniaze išlo aj Milošovi Satmárovi. Minul
ich však na zásoby nápojov. Po opodstatnenosti podobných požiadaviek sme pátrali aj na úradoch.
Slovenská obchodná inšpekcia takéto prípady nerieši. Členka Združenia slovenských spotrebiteľov na
kameru hovoriť nechcela. Podľa nej však na niečo také má organizátor nárok a nie je to protizákonné.“
manželka podnikateľa: „Tak teraz ja neviem čo.“
Zo Sliača Martina Kašiarová, TV Markíza.
-END-

35.

Na letecké dni priletí stovka lietadiel

[Zvolensko-podpolianske noviny 16/08/2011]
Autor: J. SCHVARZBACHEROVÁ
Strana: 4
Zaradenie: Spravodajstvo
Veľkosť: 3010 B
Na letecké dni priletí stovka lietadiel
Text:
Zlatým klincom bude premiérová účasť akrobatickej skupiny z Lotyšska, Baltické včely, ktorá sa
predstaví na piatich cvičných podzvukových lietadlách L-39 Albatros.
SLIAČ. Približne stovku lietadiel z 13 štátov a NATO a 500 účinkujúcich uvidia návštevníci
Medzinárodných leteckých dní SIAF 2011, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. a 28. augusta na letisku v
Sliači.
Ministerstvo prehliadku nedotuje
„Ministerstvo obrany tohto roku nemuselo na prípravu leteckých dní vynaložiť ani euro," povedal
minister obrany Ľubomír Galko a dodal, že aj toto je jedno z prvenstiev tohto podujatia. Minister pred
časom rozhodol, že na zorganizovanie tohtoročných leteckých dní vypíšu súťaž, do ktorej sa prihlásili
tri firmy. Jedna z nich nesplnila podmienky a päťčlenná komisia jednomyseľne vybrala za
usporiadateľa Slovenskú leteckú agentúru. „Chceme, aby aj takéto akcie boli organizované na základe
transparentnosti a určenia rovnakých podmienok pre všetkých," povedal minister obrany. Organizátor
na prípravu medzinárodného leteckého podujatia počítal s rozpočtom 275-tisíc eur, no ako potvrdil
riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry Hubert Štoksa, rozpočet už trochu prekročili. Peniaze získajú oď
reklamných partnerov, sponzorov a zo vstupného.
V programe je niekoľko premiér
Letecké dni budú mať niekoľko premiér. Priletí lietadlo E3 Sentry AWACS s typickou kruhovou
anténou na trupe a návštevníci podujatia budú môcť nahliadnuť aj do jeho útrob. Zlatým klincom
programu bude vystúpenie akrobatickej skupiny z Lotyšska - Baltické včely, ktorá sa predstaví na
piatich cvičných podzvukových lietadlách L-39 Albatros. Návštevníci uvidia aj vzdušný súboj dvoch
stíhačiek Mig 29. Okrem toho organizátori pripravili množstvo statických a dynamických ukážok
slovenského civilného a vojenského letectva. Predvedie sa aj Policajný zbor SR, Integrovaný
záchranný systém SR, Hasičský a záchranný zbor SR a Letka Ministerstva vnútra SR. Nebude tiež
chýbať návrat do histórie. Pri letisku bude pristavený historický pancierový vlak Štefánik a
rekonštrukciu leteckej bitky z II. svetovej predvedie košický RetroSkyTeam. Divácky zaujímavý bude
aj pretek osobného auta Mercedes SLS a stíhačky L-29 Delfín a autogramiáda legendárnych Bielych
albatrosov pri príležitosti 20 výročia ich vzniku.
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Organizátor očakáva množstvo návštevníkov
Organizátori predpokladajú, že na letecké dni príde 20 až 30-tisíc návštevníkov. Pre tých, ktorí prídu
autami, bude pripravených na záchytných parkoviskách 10-tisíc parkovacích miest. Pre divákov, ktorí
sa rozhodnú pricestovať vlakom, vypravia slovenské železnice tri mimoriadne vlaky z Košíc,
Bratislavy a do Žiliny. Medzi Banskou Bystricou a Sliačom bude premávať ak kyvadlová autobusová
doprava. Organizátori mysleli aj na rodiny s deťmi, pre ktoré pripravili rodinnú zónu, v ktorej budú pre
deti organizovať rôzne súťaže. Vybavenie lietadiel si budú môcť prezrieť aj telesne postihnutí, pretože
budú pre nich pripravené bezbariérové prístupy.
J. SCHVARZBACHEROVÁ
-END-

36.
Medzinárodné letecké dni sa budú po prvýkrát tento rok konať na
Sliači
[Rádio Regina, 12:00 16/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 2101 B
Medzinárodné letecké dni sa budú po prvýkrát tento rok konať na Sliači
Text:
Tonka Dešková, moderátorka: "Medzinárodné letecké dni sa budú po prvýkrát tento rok konať na
Sliači. Ministerstvo obrany na rozdiel od minulých rokov na ich organizáciu nevyčlenilo ani cent.
Podľa ministra si také podujatie dokáže na seba zarobiť samo. Organizátori očakávajú posledný
augustový víkend na Sliači 40 000 ľudí. Informuje Marta Výbošteková.
Marta Výbošteková, redaktorka: "Po prvýkrát sa medzinárodné letecké dni budú konať na sliačskom
letisku. Príde stovka lietadiel, z toho viac ako polovica zo zahraničia."
Martin Babjak, veliteľ Vzdušných síl SR: "Tieto medzinárodné letecké dni budú z pohľadu počtu
lietadiel a počtu vystupujúcich určite najväčšie v doterajšej histórii Slovenska, pretože bude tu takmer
100 lietadiel, od malých športových lietadiel typu extra, typu Pitz, až po veľké dopravné lietadlá typu
KC 135 stratotanker, to len pre zaujímavosť je lietadlo, s ktorým sa robí doplňovanie paliva za letu."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 organizuje Slovenská letecká
agentúra. Firma vzišla z výberového konania. Minister obrany Ľubomír Galko tvrdí, že náročné
podujatia štátny rozpočet nezaťaží."
Ľubomír Galko, minister obrany: "Rezort obrany sa prvýkrát v histórii nebude podieľať na nejakých
finančných nákladoch. Práve takéto podujatie má slúžiť k tomu, aby ozbrojené sily prezentovali svoje
schopnosti, ale to je jediná participácia, ktorú by sme mali poskytovať. Pretože na to netreba byť
nejakým veľkým matematikom, aby som si dokázal zrátať príjmy už len zo vstupného."
Marta Výbošteková, redaktorka: "V minulých rokoch dostávali letecké dni od ministerstva dotáciu,
naposledy 100 000 eur. V týchto dňoch je už všetko na letecké dni naplánované a začínajú sa prípravy
priamo na letisku."
Hubart Štoksa, Slovenská letecká agentúra: "Počítame, že aj vzhľadom na to, že máme odsledované
nejaké prístupy na stránku, aký je záujem o tieto letecké dni, tá denná návštevnosť by mohla byť
niekde okolo 15-20 000 ľudí."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Samozrejmosťou budú záchytné parkoviská, aj kyvadlová doprava."
-END
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37.
Podnikatelia, ktorí chceli ponúkať občerstvenie na Leteckých
dňoch na Sliači, môžu predávať len nápoje istej značky
[Rádio Regina, 12:00 18/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 2681 B
Podnikatelia, ktorí chceli ponúkať občerstvenie na Leteckých dňoch na Sliači, môžu predávať len
nápoje istej značky
Text:
Marta Výbošteková, moderátorka: "Môžete predávať len nápoje tejto značky. Takéto upozornenie
dostali podnikatelia, ktorí chceli ponúkať občerstvenie na Medzinárodných leteckých dňoch necelé 2
týždne pred začiatkom akcie. Eva Satnerová sa ako podnikateľka prihlásila na Letecké dni už v máji. O
obmedzeniach predaja sa vtedy nikde nedočítala."
Eva Satnerová, podnikateľka: "Na Letecké dni sme sa prihlásili v mesiaci máj mailom, zaplatili sme
vstupné 372 eur, v zmluve nebolo nič určené že čo máme predávať, ani v trhovom poriadku."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Pre svoj stánok už zabezpečili od dodávateľa nápojov výčapné
zariadenie aj stan. Preto ich prekvapilo usmernenie od organizátora Leteckých dní, ktoré im prišlo len
10 pracovných dní pred akciou."
Eva Satnerová, podnikateľka. "Nám prišiel mail a tam bolo napísané, že čo máme predávať, konkrétne
aké pivo a aký druh nealka. My nemáme zmluvu vôbec s týmto pivovarom, my máme zmluvu s inými
pivovarmi a nám bolo aj zabezpečené, že stany nám postavia, výčapné zariadenie nám dajú."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Dodávateľ alko a nealko nápojov je produktovým partnerom
Leteckých dní. Vysvetľuje za organizátora Hubert Stoksa."
Hubert Stoksa, zástupca organizátora Leteckých dní: "Aby sme zabezpečili financovanie týchto
veľkých Leteckých dní, my sme tiež potrebovali osloviť partnerov, sponzorov a jeden z nich je aj
produktový partner, ktorý zabezpečuje pitný režim."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Uznáva však, že podnikateľov informovali pomerne neskoro.
Prečo?"
Hubert Stoksa, zástupca organizátora Leteckých dní: "Ten čas na prípravu bol skrátený, tak zmluvy sa
podarilo podpísať niekedy začiatkom augusta, tak sme hneď mali nastavený aj dátum, to bol ten
deadline k 15., aby sme informovali všetkých tých, ktorí chcú ísť predávať na tie Letecké dni."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Mário Gešvantner, PR manažér najväčšieho slovenského hudobného
festivalu hovorí - o podmienkach predaja treba informovať včas."
Mário Gešvantner, PR manažér hudobného festivalu: "My máme čo sa týka spoločností uvedené v
podmienkach predaja a takisto aj v zmluvách, ktoré sa dohadujú už dopredu, ešte pred platením
nejakých záloh, takže všetci naši predajcovia sú o tomto upovedomení."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Hubert Stoksa uviedol, že dohodnutý produktový partner zabezpečí
stánkarom na sliačskom letisku servis, aj výčapné zariadenia, ktoré mali dohodnuté od iných
pivovarov."
Hubert Stoksa, zástupca organizátora Leteckých dní: "Na letisku je pripravený predajný sklad.
Produktový partner nám prisľúbil a zabezpečuje aj účasť technikov, čo sa týka montáží výčapných
zariadení."
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38.

Events countywide

[The Slovak Spectator 22/08/2011]
Autor: Zuzana Vilikovská
Strana: 12
Zaradenie: Culture
Veľkosť: 4140 B
Events countywide
Text:
Western SLOVAKIA
Bratislava
l JAZZ MUSIC: Septeto Santiaguero - The Jazz pod vežou / Jazz under the Tower cycle brings this
Cuban band, comprising F. Dewar on tres (Cuban guitar), I. Borges on maracas, I. Heredia on vocals,
A. Aquilera on contrabass, A. Castellanos on percussion and E. Lobaina on trumpet.
Starts: August 24, 20:00; St John of Nepomuk Courtyard of the Primatial Palace. Admission: eur7.
Tel: 02/5293-3321; www.ticketportal.sk.
Bratislava
l CLASSICAL / GYPSY MUSIC: Cigánski diabli a Jaroslav Svěcený na Hrade - The band, famous for
its classical and Roma music, joins renowned Czech violin soloist Jaroslav Svěcený to perform at a
special venue.
Starts: August 25, 20:00; Bratislava Castle Courtyard. Admission: eur22-eur28. Tel: 02/ 5293-3321;
www. ticketportal.sk.
Bratislava
l LIVE MUSIC: Pressburger Klezmer Band - Within the cycle Hudba na Dunaji / Music on the
Danube this band, which focuses on eastern-European Jewish klezmer music, plays on board a boat on
the river.
Starts: August 22, 19:00 -21:00; Riverboat 'Martin', pontoon No. 52. Admission: eur7. Tel: 02/52933321; www. ticketportal.sk.
Bratislava
l EXHIBITION: Cesta okolo sveta / Trip Around the World - This collection by young contemporary
artist Sarah I. Avni invites visitors into a world of amazing places, exotic flowers and animals; she
makes her paintings in a combined technique with gold, gems, sand, and more.
Open: weekdays 12:00- 17:00 until September 3; SPP gallery, Mlynské Nivy 44/c. Admission: free.
Tel: 02/6262 -4203; www.spp.sk.
Bratislava
l EXHIBITION: Katarína Poliačiková - Teleidoskop - With her guest, Czech artist Jiří Thýn,
Poliačiková tries to transgress the limits impost by the post-modern times. In the After series that
forms the core of this exhibition, she de-constructs post-modernism only to articulate new methods in
art.
Open: weekdays 13:00 -18:00 until August 30; Open Gallery, Baštová 5. Admission: free. Tel:
02/5441-3316; www. ncsu.sk.
Piešťany
l COUNTRY MUSIC: Lodenica 2011 - The creme de la creme of Czech and Slovak country music
meet at this renowned festival. Musicians like the Nedvěd brothers, Lenka Filipová, Richard Müller,
Čechomor, Plavci, Fleret, Poutníci, and Hrdza will play; there is also a country ball and accompanying
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events.
Starts: August 26-27; amphitheatre at the Lodenica camp. Admission: eur12 (one day) - eur30 (VIP
ticket for both days). Tel: 02/5293-3321; www. ticketportal.sk; www. lodenica.sk.
Central SLOVAKIA
Kremnica
l FESTIVAL OF HUMOUR: Kremnické gagy / Kremnica Gags - This European festival of humour
and satire makes a perfect conclusion to summer. This, its 31st year, includes competitions of cartoons,
and performed and improvised humour by domestic and international participants.
Starts: August 26-28; various sites in Kremnica. Admission: from free to eur12. Tel: 045/6742-856;
www.gagy.sk.
Sliač
l AIR SHOW: Medzinárodné letecké dni / Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 - Amateur pilots
Očovskí Bačovia, as well as the RetroSkyTeam from Košice, will show their skills at this major air
show, while the Bieli Albatrosi (White Albatrosses) army acrobats will give autographs.
Starts: August 27-29 8:00-17:30; Sliač Airport. Admission: eur4-eur8. Tel: 02/5293- 3321;
www.ticketportal.sk, www.siaf.sk.
Eastern SLOVAKIA
Starý Smokovec
l JAZZ MUSIC: Gero Jazz Quartet - Four musicians from Levice put on a concert of modern jazz.
Starts: August 27, 16:00; terrace of the Grand Hotel. Admission: free. More info: www.tatryportal.sk,
www. dimdom.net.
Poprad
l EXHIBITION: Medzi mýtom a realitou: Stretnutie s Rómami / Between Myth and Reality: Meeting
with Roma shows the work of four young photographers from Vienna. M. Dorninger, S. Freynchlag,
A. Rogenhofer and F. Weiss mapped life in Roma settlements in the Czech Republic, Romania and
Slovakia.
Open: Tuesdays to Saturdays 10:00-17:00, Sundays 13:00 -17:00 until September 7; Tatra Gallery,
Hviezdoslavova 12. Admission: eur0.50-eur1.50. Tel: 052/7721-968; www. tatragaleria.sk.
By Zuzana Vilikovská
-END-
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TREBA LIETAŤ MEDZINÁRODNÉ LETECKÉ DNI SIAF 2011

[Týždeň 22/08/2011]
Autor: Redakcia
Strana: 73
Zaradenie: lifestyle
Veľkosť: 825 B
TREBA LIETAŤ MEDZINÁRODNÉ LETECKÉ DNI SIAF 2011
Text:
Posledný augustový víkend sa na letisku Sliač zídu báječní muži a azda aj ženy na lietajúcich strojoch.
Divákom predvedú to najlepšie z našich ozbrojených vzdušných síl aj z domáceho mimoarmádneho
letectva. Jedinečná bude prezentácia troch lietadiel U.S. Air Forces: KC 135 Stratotanker, C 21
Learjeta C-130 Herkules. Zo zahraničných hostí budú lákadlom lotyšské Baltic Bees na lietadlách typu
L-39 Albatros a tiež jeden z najlepších pilotov Madár Zoltán Veres. Košický Retro SkyTeam
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predvedie letecké súboje na replikách lietadiel z II. svetovej vojny, spoločné nálety v skupine aj
bombardovanie cieľov. Očovskí bačovia dostanú do vzduchu ultraľahké športové lietadlo WT9
Dynamic vyrábané u nás. Kto bude unavený z pozerania sa do neba, môže sa pokochať unikátnou
prezentačnou jazdou pancierového vlaku zo SNP.
-END-

40.
Dopravné obmedzenia počas Medzinárodných leteckých dní na
Sliači
[sme.sk 23/08/2011]
Autor: (schv)
Zaradenie: Zvolen - Spravodajstvo
Čas: 11:37
Link: http://s.sme.sk/r-rss/6026505/zvolen.sme.sk/dopravne-obmedzenia-pocas-medzinarodnychleteckych-dni-na-sliaci.html
Veľkosť: 534 B
Dopravné obmedzenia počas Medzinárodných leteckých dní na Sliači
Text:
SLIAČ. Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia, ktoré budú v sobotu a nedeľu od 7,00 do 20,00
hodiny v Sliači.
V tomto termíne sa na letisku budú konať Medzinárodné letecké dni a z toho dôvodu bude uzatvorená
hlavná cesta I/69 od križovatky pri Mestskom úrade v Sliači po križovatku do Vlkanovej.
Premávka bude obojsmerne vedená po obchádzkovej trase, po cestách tretej triedy cez obce Veľká
Lúka, Hronsek a Vlkanová. Návštevníci leteckých dní môžu využiť záchytné parkoviská, ktoré budú
riadne vyznačené.
(schv)
-END-

41.

Letecké dni uzatvoria cestu medzi Sliačom a Vlkanovou

[tvnoviny.sk 23/08/2011]
Autor: SITA
Zaradenie: TVnoviny
Čas: 12:45
Link: http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/regiony/letecke-dni-uzatvoria-cestu-medzi-sliacom-avlkanovou.html
Veľkosť: 652 B
Letecké dni uzatvoria cestu medzi Sliačom a Vlkanovou
Text:
Polícia žiada vodičov, aby sa riadili prenosným dopravným značením.
Z dôvodu uskutočnenia Medzinárodných leteckých dní na Sliači bude 27. a 28. augusta od 07.00 do
20.00 h. uzavretá cesta I/69 v úseku od križovatky pri Mestskom úrade v Sliači po križovatku do
Vlkanovej.
Premávka bude obojsmerne vedená po obchádzkovej trase po cestách tretej triedy, cez obce Veľká
Lúka, Hronsek a Vlkanová.
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Návštevníci leteckých dní môžu využiť vyznačené záchytné parkoviská. Polícia žiada vodičov, aby sa
riadili prenosným dopravným značením, pokynmi policajtov a usporiadateľov, informovala
banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.
-END-

42.

SNP: Povstanie majú pripomínať desiatky osláv a akcií

[aktuality.sk 23/08/2011]
Autor: SITA
Zaradenie: Aktuality.sk
Čas: 13:53
Link: http://www.aktuality.sk/clanok/192239/snp-povstanie-maju-pripominat-desiatky-oslav-a-akcii/
Veľkosť: 2092 B
SNP: Povstanie majú pripomínať desiatky osláv a akcií
Text:
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov nechce, aby ľudia zabúdali na Povstanie, ktoré sa podľa
slov ich predsedu Pavla Sečkára stalo trvalou súčasťou slovenských tradícií. Preto sa už od začiatku
leta antifašisti podieľajú na organizovaní desiatok akcií vo viacerých obciach a mestách Slovenska,
ktorých cieľom je pripomínať, čo sa pred 67 rokmi stalo.
"Každoročne je pred Povstaním niekoľko viac ako sto podujatí, o ktorých my vieme a na ktorých sa
zúčastňujeme," povedal na tlačovej besede Sečkár s tým, že oslavy vyvrcholia v Banskej Bystrici 29.
augusta. "Tohto roku po niekoľkých rokoch nadväzujeme na tradíciu, ktorá bola predtým zaužívaná spájame letecké dni na Sliači s oslavami SNP," hovorí riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev o
blížiacom sa podujatí, na ktorom by sa mali zúčastniť aj premiérka Iveta Radičová, prezident Ivan
Gašparovič a podpredsedovia Národnej rady SR Robert Fico a Pavol Hrušovský. Ako upozornil
Mičev, minulý rok sa na oslavy prišlo pozrieť viac ako 10-tisíc ľudí, veľkú účasť očakáva aj teraz. Tí,
ktorí prídu, uvidia dobovú bojovú techniku či pancierový vlak Štefánik. Návštevníci sa môžu tešiť aj
na zoskok parašutistov, ruský folklórny súbor Slnovrat a Diabolské husle. Expozícia Múzea SNP bude
v slávnostný deň až do 20. hodiny prístupná zdarma.
Názory, že najmä mladí sa prestávajú o dejiny zaujímať, nie sú podľa Mičeva pravdivé. "Za posledné
roky sa záujem mládeže o SNP a históriu 2. svetovej vojny markantne zvýšil," dodal riaditeľ múzea s
tým, že už sú za nami 90. roky, keď sem vtrhli historici, ktorí začali znehodnocovať Povstanie. Mládež
sama príde a informuje, zaujíma sa, uzavrel Mičev.
Ako prvá významná akcia spojená s oslavami SNP bol Prechod SNP hlavným hrebeňom Nízkych
Tatier na začiatku júla. Do hôr sa vtedy vydalo 137 veteránov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka,
Nemecka, Británie, USA či Kanady. Pamätníci sa stretli aj v polovici augusta vo vypálenej obci
Kalište. Súčasne s centrálnymi oslavami si 29. augusta ľudia pripomenú SNP aj na akciách v
Trebišove, Snine, Trnave, Liptovskom Mikuláši a Makove.
-END-

43.
Na leteckých dňoch SIAF 2011 si "to rozbalí" športiak so
stíhačkou. Kto bude rýchlejší?
[tvnoviny.sk 26/08/2011]
Autor: TASR
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Čas: 12:04
Link: http://tvnoviny.sk/sekcia/specialy/kalendar-akcii/na-leteckych-dnoch-siaf-2011-si-to-rozdamercedes-so-stihackou-kto-bude-rychlejsi.html
Veľkosť: 1984 B
Na leteckých dňoch SIAF 2011 si "to rozbalí" športiak so stíhačkou. Kto bude rýchlejší?
Text:
Na letecké dni má priletieť až 100 lietadiel. Počas podujatia očakávajte dopravné obmedzenia.
V rámci osláv SNP sa tento víkend koná aj najväčšia tohtoročná letecká udalosť na Slovensku Medzinárodné letecké dni SIAF 2011. Návštevníci, ktorí zavítajú cez víkend na letisko v Sliači uvidia
približne stovku lietadiel z 13 štátov a NATO.
Časť z toho, čo uvidia priaznivci lietania počas nasledujúcich dvoch dní, predstavili organizátori
novinárom na dnešnom mediálnom dni. K divácky atraktívnym bude určite patriť ukážka prepadu
pancierového vlaku nemeckými messerschmidtmi.
Prídu aj Baltické včely
Zlatým klincom najprestížnejšej leteckej udalosti roka by ale mala byť premiérová účasť akrobatickej
skupiny z Lotyšska Baltické včely (Baltic Bees), ktorá sa predstaví na štyroch cvičných podzvukových
lietadlách L-39 Albatros. Excelentný bol už dnešný nácvik pilotov nad plochou letiska.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 majú mať na Slovensku niekoľko premiér. K najočakávanejším
bude patriť prílet lietadla E-3 Sentry AWACS s typickou kruhovou anténou na trupe. Návštevníci
leteckých dní môžu dokonca nahliadnuť aj do jeho útrob.
Čo je rýchlejšie stíhačka, či auto?
Divácki zaujímavý bude aj pretek osobného auta Mercedes SLS a stíhačky L-29 Delfín a autogramiáda
legendárnych Bielych albatrosov pri príležitosti 20. výročia ich vzniku.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 sa budú konať v rámci oficiálnych národných osláv výročia
Slovenského národného povstania. Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú návrat Zmiešaného krídla
Otta Smika Sliač na Sliač a tiež výročia víťazstva nad fašizmom a konca 2. svetovej vojny, vzniku
Ústavy Slovenskej republiky, vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Popis foto: Zlatým klincom najprestížnejšej leteckej udalosti roka by ale mala byť premiérová účasť
akrobatickej skupiny z Lotyšska Baltické včely (Baltic Bees).
Popis foto: Do amerického radarového lietadla sa budú návštevníci môcť aj pozrieť.
-END-

44.
Organizátori Medzinárodných leteckých dní SIAF 2011 očakávajú
na Sliači do 40 000 ľudí
[Rádio Slovensko, 20:00 26/08/2011]
Zaradenie: z domova
Veľkosť: 835 B
Organizátori Medzinárodných leteckých dní SIAF 2011 očakávajú na Sliači do 40 000 ľudí
Text:
Ondrej Holič, moderátor SRo: „Organizátori Medzinárodných leteckých dní SIAF 2011, ktoré sa
začnú zajtra, očakávajú na Sliači do 40 000 ľudí. Hlavná cesta pri letisku bude cez víkend uzavretá.
Viac o doprave divákov povie Hubert Štoksa zo Slovenskej leteckej agentúry.“
Hubert Štoksa, Slovenská letecká agentúra: „V spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky sme
pripravili tri mimoriadne vlaky. Jeden ide z Košíc, jeden ide z Bratislavy, jeden ide zo Žiliny, končia v
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Banskej Bystrici a vo Zvolene, odtiaľ je pripravená kyvadlová doprava, ktorá ľudí dovezie až priamo
na letisko. Čo sa týka návštevníkov, ktorí prídu autami, sú pripravené dve parkoviská s kapacitou 10
000 áut. Jedno je na severnej časti a jedno je na južnej časti letiska, odtiaľ je takisto zabezpečený zvoz
a kyvadlová doprava priamo na letisko.“
-END-

45.

Medzinárodné letecké dni na Sliači

[Rádio Regina, 18:00 26/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 2473 B
Medzinárodné letecké dni na Sliači
Text:
Martina Bodnárová, moderátorka: "Stovka lietadiel, bohatý program na zemi aj vo vzduchu a ako
hlavný pútač prieskumné lietadlo Awax. To všetko čaká cez víkend návštevníkov Medzinárodných
leteckých dní na Sliači. Redaktorka Marta Výbošteková bola na sliačskom letisku už dnes. Absolvujte
spolu s ňou najprv simulovaný prepad pancierového vlaku Štefánik."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Pancierový vlak Štefánik sa rozbieha, čo sa bude ďalej diať, aké
lietadlá budú na pancierový vlak útočiť, to nám povie veliteľ vzdušných síl Martin Babiak."
Martin Babiak, veliteľ Vzdušných síl SR: "Na tento vlak bude pôsobiť skupina Retro Skyting, využíva
síce lietadlá novšie, Zlíny, ale majú ich nakamuflované, aby imitovali lietadlá z 2. svetovej vojny."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Lietadlá už sú vo vzduchu a nalietavajú na pancierový vlak, ktorý
opätuje paľbu."
Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania: "Podobné nálety sa odohrávali
bežne práve na tieto pancierové vlaky, ktoré sa potom väčšinou ukrývali v tuneloch, aby sa vyhli
tomuto náletu. Čiže oni bojovali väčšinou v blízkosti tunelov a v prípade takýchto väčších náletov sa
sťahovali potom do tunelov."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Pancierový vlak nebude samozrejme jedinou atrakciou
medzinárodných leteckých dní. V tejto chvíli sú už vo vzduchu Baltic ..., letecká formácia z Lotyšska,
sú to štyri žlto-modro pomaľované Albatrosy."
Člen leteckej formácie z Lotyšska: "Plánovali sme letieť v 5-člennej formácii, ale na leteckých dňoch v
Moskve sme mali technický problém, tak sa predstavíme iba štyria. Napriek tomu dúfam, že zajtra
predvedieme dobrú show."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Určite najväčším lákadlom na Medzinárodných leteckých dňoch na
Sliači bude prieskumné lietadlo Awax. Členom posádky je aj major Stanislav Hebr."
Stanislav Hebr, člen posádky lietadla Awax: "Toto lietadlo je určené na prieskum vzdušnej, pozemnej
a námornej situácie. To je hlavná úloha. Zároveň sme schopní z tohoto lietadla riadiť leteckú
prevádzku."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Môže sa bežný človek do tohto lietadla pozrieť, alebo je to naozaj
taká ojedinelá možnosť tu na Sliači?"
Stanislav Hebr, člen posádky lietadla Awax: "Rozhodne je to ojedinelá možnosť, hlavne to súvisí
práve s našim nasadením v operáciách. V podstate toto je, pokiaľ ma pamäť neklame, druhý letecký
deň tento rok, čo keď máme v podstate druhú polovicu roka, tak je to strašne málo."
-END
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46.

Ťahákom je súboj stíhačky s mercedesom!

[Nový Čas 26/08/2011]
Autor: kil
Strana: 10s
Zaradenie: REGIÓNY
Veľkosť: 1393 B
Ťahákom je súboj stíhačky s mercedesom!
Text:
Medzinárodné letecké dni na Sliači:
SLIAČ - Kto zvíťazí v netradičných pretekoch? Mercedes SLS a stíhačka Delfín L-29 si zmerajú sily
na Medzinárodných leteckých dňoch, ktoré budú oddnes až do nedele na sliačskom letisku (okr.
Zvolen). Práve na tejto stíhačke si nedávno zalietala aj populárna moderátorka Adela Banášová.
Letecká udalosť roka bude mať aj ďalšie ťaháky.
Najočakávanejšou premiérou je predstavenie lietadla E-3 Sentry AWACS s typickou kruhovou
anténou na trupe. Zlatým klincom prestížnej leteckej akcie je premiérová účasť akrobatickej skupiny z
Lotyšska Baltické včely, ktorá sa predstaví na piatich cvičných podzvukových lietadlách Albatros. Na
Sliač priletí približne stovka lietadiel z 13 štátov. "Predvedú sa tiež letectvá krajín NATO, dynamické
letové a pozemné ukážky predvedú policajti, hasiči, integrovaný záchranný systém či Letka
Ministerstva vnútra SR," povedal Peter Hajnala, hovorca Banskobystrického samosprávneho kraja.
Priamo na letisku predvedú ukážku leteckej bitky z II. svetovej vojny. Organizátori očakávajú 20až 30tisíc návštevníkov denne, pre ktorých budú pripravené nielen záchytné parkoviská, ale aj kyvadlová
doprava. (kil, foto autor, anc)
Foto:
Organizátori očakávajú, že letisko Sliač navštívi denne 20- až 30-tisíc ľudí.
Delfín L-29, na ktorom letela nedávno aj Adela Banášová, si zmeria sily s Mercedesom SLS.
<<>>

47.

Na oslavách SNP očakávajú okolo 10-tisíc návštevníkov

[sme.sk 26/08/2011]
Autor: SITA
Zaradenie: Banská Bystrica - Spravodajstvo
Čas: 12:42
Link: http://s.sme.sk/r-rss/6031173/bystrica.sme.sk/na-oslavach-snp-ocakavaju-okolo-10-tisicnavstevnikov.html
Veľkosť: 1930 B
Na oslavách SNP očakávajú okolo 10-tisíc návštevníkov
Text:
Oficiálna časť bude v pondelok dopoludnia, nasledovať bude kultúrny program, pripravených je aj
viacero sprievodných podujatí
BANSKÁ BYSTRICA . Tohtoročné ústredné oslavy 67. výročia SNP, ktoré organizuje Múzeum SNP
vo svojom areáli banskobystrického Pamätníka SNP, otvorí už tradične v ich predvečer koncert Štátnej
opery Banská Bystrica a odovzdávanie cien Klubu priateľov Múzea SNP spolupracovníkom a
podporovateľom tohto múzea. Hlavná časť osláv sa začne v pondelok o 11:00 preletom stíhačiek
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ponad Múzeum SNP. Na následnom pietnom akte a slávnostnom zhromaždení sa zúčastnia najvyšší
predstavitelia štátu, zahraničné delegácie aj priami účastníci protifašistického odboja. Ako uviedol
riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, zúčastniť by sa mala aj premiérka Iveta Radičová, prezident Ivan
Gašparovič a podpredsedovia Národnej rady SR Robert Fico a Pavol Hrušovský. Oficiálnu časť ukončí
zhruba o 13:00 zoskok parašutistov.
Pre návštevníkov osláv pripravili organizátori už od 8:00 statické a dynamické ukážky súčasnej a
historickej vojenskej techniky či presun kolóny historických vozidiel spolu s pancierovým vlakom
Štefánik zo stanice Banská Bystrica mesto na Hlavnú železničnú stanicu Banská Bystrica, kde bude
jeho prezentácia. O 13:00 sa v areáli Pamätníka SNP začne kultúrny program vystúpením ruského
folklórneho súboru Slnovrat. Nasledovať budú Čarovné ostrohy s Diabolskými husľami a skupina
Funny Fellows. Program ukončia bratia František a Honza Nedvědovci s kapelou. Počas kultúrneho
programu až do 20:00 bude vstup do expozície v Pamätníku SNP voľný a pripravené je aj premietanie
dokumentárnych filmov. Organizátori podľa Mičeva na oslavách očakávajú okolo 10-tisíc
návštevníkov.
Oživením osláv SNP bude prezentácia pancierového vlaku Štefánik na Medzinárodných leteckých
dňoch SIAF 2011 v sobotu a nedeľu na letisku Sliač a v pondelok na Hlavnej železničnej stanici v
Banskej Bystrici.
SITA
-END-

48.

Najväčšie letecké podujatie začne už o niekoľko hodín

[sme.sk 26/08/2011]
Autor: TASR
Zaradenie: Zvolen - Spravodajstvo
Čas: 11:58
Link: http://s.sme.sk/r-rss/6031085/zvolen.sme.sk/najvacsie-letecke-podujatie-zacne-uz-o-niekolkohodin.html
Veľkosť: 2480 B
Najväčšie letecké podujatie začne už o niekoľko hodín
Text:
Sliač 26. augusta (TASR) - Už len niekoľko hodín nás delí od začiatku najväčšej tohtoročnej leteckej
udalosti na Slovensku - Medzinárodných leteckých dní SIAF 2011. Návštevníci, ktorí zavítajú cez
víkend na letisko v Sliači uvidia približne stovku lietadiel z 13 štátov a NATO.
Časť z toho, čo uvidia priaznivci lietania počas nasledujúcich dvoch dní, predstavili organizátori
novinárom na dnešnom mediálnom dni. K divácky atraktívnym bude určite patriť ukážka prepadu
pancierového vlaku nemeckými messerschmidtmi. Zlatým klincom najprestížnejšej leteckej udalosti
roka by ale mala byť premiérová účasť akrobatickej skupiny z Lotyšska Baltické včely (Baltic Bees),
ktorá sa predstaví na štyroch cvičných podzvukových lietadlách L-39 Albatros. Excelentný bol už
dnešný nácvik pilotov nad plochou letiska.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 majú mať na Slovensku niekoľko premiér. K najočakávanejším
bude patriť prílet lietadla E-3 Sentry AWACS s typickou kruhovou anténou na trupe. Návštevníci
leteckých dní môžu dokonca nahliadnuť aj do jeho útrob.
Pre návštevníkov leteckých dní sú však pripravené aj ďalšie statické a dynamické ukážky slovenského
civilného a vojenského letectva, predvedú sa tiež letectvá krajín NATO, dynamické letové a pozemné
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ukážky predvedú Policajný zbor SR, Integrovaný záchranný systém SR, Hasičský a záchranný zbor SR
a Letka Ministerstva vnútra SR.
Divácky zaujímavý bude aj pretek osobného auta Mercedes SLS a stíhačky L-29 Delfín a
autogramiáda legendárnych Bielych albatrosov pri príležitosti 20. výročia ich vzniku.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 sa budú konať v rámci oficiálnych národných osláv výročia
Slovenského národného povstania. Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú návrat Zmiešaného krídla
Otta Smika Sliač na Sliač a tiež výročia víťazstva nad fašizmom a konca 2. svetovej vojny, vzniku
Ústavy Slovenskej republiky, vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Tohoročnými programovými partnermi SIAF 2011 sú Ministerstvo obrany SR ako hlavný programový
partner, Ministerstvo vnútra SR, na organizácii sa podieľajú aj Banskobystrický samosprávny kraj,
Letisko Sliač, a.s., Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, ako spoluorganizátori Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, mestá Banská Bystrica, Zvolen a Sliač,
Letové prevádzkové služby SR a Letecký úrad SR.
TASR
-END-

49.

Podujatie komplikuje horúčava

[Markíza, 17:00 26/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 1778 B
Podujatie komplikuje horúčava
Text:
Martina Šimkovičová, moderátorka TV Markíza: „Piloti, aj stroje už sú na Sliači a letecké dni sa môžu
začať. Dnes sa zalietavali aj lotyšskí akrobati zo skupiny Baltic Bees. Organizátori zas zabezpečovali
posledné detaily zajtrajšieho podujatia. Kvôli horúčavám tam navozili tisíce litrov vody. O pomoc
požiadali aj hasičov.“
Martina Kašiarová, redaktorka TV Markíza: „Návštevníci leteckých dní uvidia aj takýto simulovaný
nálet nemeckých lietadiel na pancierový vlak Štefánik.“
Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP: „Podobné nálety sa odohrávali bežne práve na tieto pancierové
vlaky, ktoré sa potom ukrývali v tuneloch.“
Hubert Štoksa, organizátor: „Od utorku tu máme Baltic Bees, včera prileteli rakúske ozbrojené sily,
dneska, akurát v tejto chvíli prilietajú české ozbrojené sily. Pred chvíľou priletelo Tornádo.“
Martina Kašiarová, redaktorka TV Markíza: „Medzi stovkou pilotov a akrobatov z 13 krajín sveta
budú hviezdami práve Lotyši. Toto na svojich Albatrosoch predviedli dnes. Organizátorom však
situáciu komplikuje počasie.“
Hubert Štoksa, organizátor: „Odporúčam, aj ľudia, ktorí prídu, aby mali nejaké dáždniky. Máme tu
zabezpečený aj pitný režim. Objednali sme o nejaké cisterny viacej. Komunikujeme aj s požiarnikmi,
ktorí by nám pomohli spraviť nejaký ten opar vodný.“
Jaroslav Jakub, lekár: „Tekutiny, plus máme zabezpečené infúzne súpravy, infúzie. Takže zatiaľ sme
pripravení, uvidíme. Zase má byť horúco veľmi.“
Martina Kašiarová, redaktorka TV Markíza: „Ľudia sa na Sliač budú môcť priviezť aj v špeciálne
vypravených vlakoch z Košíc, Bratislavy a Žiliny. Ubytovanie nájdu napríklad v stanovom tábore pri
letisku. No a o bezpečnosť sa postarajú organizátori, ale aj polícia. Zo Sliača Martina Kašiarová,
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televízia Markíza.“
-END-

50.

Sliač ožije leteckými dňami

[pluska.sk 26/08/2011]
Autor: TASR
Zaradenie: Slovensko
Čas: 12:20
Link: http://www.pluska.sk/slovensko/regiony/sliac-ozije-leteckymi-dnami.html
Veľkosť: 2452 B
Sliač ožije leteckými dňami
Text:
Už len niekoľko hodín nás delí od začiatku najväčšej tohtoročnej leteckej udalosti na Slovensku Medzinárodných leteckých dní SIAF 2011. Návštevníci, ktorí zavítajú cez víkend na letisko v Sliači
uvidia približne stovku lietadiel z 13 štátov a NATO.
Časť z toho, čo uvidia priaznivci lietania počas nasledujúcich dvoch dní, predstavili organizátori
novinárom na dnešnom mediálnom dni. K divácky atraktívnym bude určite patriť ukážka prepadu
pancierového vlaku nemeckými messerschmidtmi. Zlatým klincom najprestížnejšej leteckej udalosti
roka by ale mala byť premiérová účasť akrobatickej skupiny z Lotyšska Baltické včely (Baltic Bees),
ktorá sa predstaví na štyroch cvičných podzvukových lietadlách L-39 Albatros. Excelentný bol už
dnešný nácvik pilotov nad plochou letiska.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 majú mať na Slovensku niekoľko premiér. K najočakávanejším
bude patriť prílet lietadla E-3 Sentry AWACS s typickou kruhovou anténou na trupe. Návštevníci
leteckých dní môžu dokonca nahliadnuť aj do jeho útrob.
Pre návštevníkov leteckých dní sú však pripravené aj ďalšie statické a dynamické ukážky slovenského
civilného a vojenského letectva, predvedú sa tiež letectvá krajín NATO, dynamické letové a pozemné
ukážky predvedú Policajný zbor SR, Integrovaný záchranný systém SR, Hasičský a záchranný zbor SR
a Letka Ministerstva vnútra SR.
Divácki zaujímavý bude aj pretek osobného auta Mercedes SLS a stíhačky L-29 Delfín a autogramiáda
legendárnych Bielych albatrosov pri príležitosti 20. výročia ich vzniku.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 sa budú konať v rámci oficiálnych národných osláv výročia
Slovenského národného povstania. Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú návrat Zmiešaného krídla
Otta Smika Sliač na Sliač a tiež výročia víťazstva nad fašizmom a konca 2. svetovej vojny, vzniku
Ústavy Slovenskej republiky, vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Tohoročnými programovými partnermi SIAF 2011 sú Ministerstvo obrany SR ako hlavný programový
partner, Ministerstvo vnútra SR, na organizácii sa podieľajú aj Banskobystrický samosprávny kraj,
Letisko Sliač, a.s., Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, ako spoluorganizátori Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, mestá Banská Bystrica, Zvolen a Sliač,
Letové prevádzkové služby SR a Letecký úrad SR.
-END-
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51.

Na oslavách SNP očakávajú 10-tisíc návštevníkov

[webnoviny.sk 26/08/2011]
Autor: SITA
Zaradenie: Webnoviny.sk
Čas: 13:00
Link: http://www.webnoviny.sk/slovensko/na-oslavach-snp-ocakavaju-10-tisic/396717-clanok.html
Veľkosť: 1955 B
Na oslavách SNP očakávajú 10-tisíc návštevníkov
Text:
Hlavná časť osláv sa začne v pondelok preletom stíhačiek ponad Múzeum SNP.
BANSKÁ BYSTRICA 26. augusta (WEBNOVINY) - Tohtoročné ústredné oslavy 67. výročia SNP,
ktoré organizuje Múzeum SNP vo svojom areáli banskobystrického Pamätníka SNP, otvorí už tradične
v ich predvečer koncert Štátnej opery Banská Bystrica a odovzdávanie cien Klubu priateľov Múzea
SNP spolupracovníkom a podporovateľom tohto múzea.
Hlavná časť osláv sa začne v pondelok o 11:00 preletom stíhačiek ponad Múzeum SNP. Na následnom
pietnom akte a slávnostnom zhromaždení sa zúčastnia najvyšší predstavitelia štátu, zahraničné
delegácie aj priami účastníci protifašistického odboja.
Ako uviedol riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, zúčastniť by sa mala aj premiérka Iveta Radičová,
prezident Ivan Gašparovič a podpredsedovia Národnej rady SR Robert Fico a Pavol Hrušovský.
Oficiálnu časť ukončí zhruba o 13:00 zoskok parašutistov.
Pre návštevníkov osláv pripravili organizátori už od 8:00 statické a dynamické ukážky súčasnej a
historickej vojenskej techniky či presun kolóny historických vozidiel spolu s pancierovým vlakom
Štefánik zo stanice Banská Bystrica mesto na Hlavnú železničnú stanicu Banská Bystrica, kde bude
jeho prezentácia. O 13:00 sa v areáli Pamätníka SNP začne kultúrny program vystúpením ruského
folklórneho súboru Slnovrat.
Nasledovať budú Čarovné ostrohy s Diabolskými husľami a skupina Funny Fellows. Program ukončia
bratia František a Honza Nedvědovci s kapelou. Počas kultúrneho programu až do 20:00 bude vstup do
expozície v Pamätníku SNP voľný a pripravené je aj premietanie dokumentárnych filmov.
Organizátori podľa Mičeva na oslavách očakávajú okolo 10-tisíc návštevníkov.
Oživením osláv SNP bude prezentácia pancierového vlaku Štefánik na Medzinárodných leteckých
dňoch SIAF 2011 v sobotu a nedeľu na letisku Sliač a v pondelok na Hlavnej železničnej stanici v
Banskej Bystrici.
Popis foto: lustračné foto SITA/Dušan Hein
-END-

52.

Oslavy 67. výročia SNP s bohatým programom

[Zvolenské ECHO 26/08/2011]
Autor: red
Strana: 3
Zaradenie: Inzercia
Veľkosť: 2396 B
Oslavy 67. výročia SNP s bohatým programom
Text:
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Oficiálne celonárodné oslavy 67. výročia Slovenského národného povstania bude sprevádzať bohatý a
atraktívny program. Nebudú chýbať ukážky súčasnej a historickej vojenskej techniky, prelet stíhačiek,
slávnostný večer a kultúrny program, pri ktorom by si mali prísť na svojej všetky vekové kategórie.
Tohtoročné oslavy 67. výročia Slovenského národného povstania v areáli Múzea SNP otvorí už
tradične koncert Štátnej opery Banská Bystrica 28. augusta 2011, v predvečer oficiálnych
celonárodných osláv. Slávnostný večer ukončí odovzdávanie cien Klubu priateľov Múzea SNP
osobnostiam, ktoré aktívne podporujú aktivity múzea, či dlhoročne s múzeom spolupracovali. Hlavná
časť programov je sústredená na 29. augusta. Po prelete stíhačiek Ozbrojených síl Slovenskej
republiky začne pietny akt za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov a diplomatických zastúpení v
SR a samozrejme priamych účastníkov protifašistického odboja. „Pre návštevníkov sú pripravené
statické a dynamické ukážky súčasnej a historickej vojenskej techniky, ako aj zoskok parašutistov, či
presun kolóny historických vozidiel spolu s pancierovým vlakom Štefánik zo stanice mesto na hlavnú
železničnú stanicu Banská Bystrica," informoval vedúci oddelenia marketingu Múzea SNP Ing.
Dalibor Lesník. Dodal, že od jednej hodiny popoludní sa začne kultúrny program: „Vystúpi v ňom
ruský folklórny súboru Slnovrat, nasledovať budú Čarovné ostrohy a Diabolské husle ako aj old time
band Funny Fellows." Program ukončia bratia František a Honza Nedvědovci s kapelou. Počas
kultúrneho programu bude vstup do expozície voľný a pripravené je aj premietanie dokumentárnych
filmov. Oživením osláv SNP bude podľa Dalibora Lesníka aj prezentácia pancierového vlaku Štefánik
na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2011 počas 27. - 28. augusta na letisku Sliač a 29. augusta
na hlavnej železničnej stanici Banská Bystrica. O pancierový vlak Štefánik je už tradične veľký
záujem. Počas jeho vlaňajšej púte po slovenských mestách si nenechalo ujsť príležitosť a prišlo si ho
prezrieť niekoľko desiatok tisíc ľudí. Ako sa uvádza v archívnych dokumentoch , rozkaz na stavbu
pancierového vlaku Štefánik bol vydaný krátko po vypuknutí SNP, už 4. septembra 1944. V bojoch
Slovenského národného povstania zohral tento vlak dôležitú úlohu. Viac informácií o programovej
skladbe osláv získate na webovej stránke múzea: muzeumsnp.sk
(red)
-END-

53.

Oslavy 67. výročia SNP s bohatým programom

[Banskobystrické ECHO 26/08/2011]
Autor: red
Strana: 7
Zaradenie: Inzercia
Veľkosť: 2410 B
Oslavy 67. výročia SNP s bohatým programom
Text:
Oficiálne celonárodné oslavy 67. výročia Slovenského národného povstania bude sprevádzať bohatý a
atraktívny program. Nebudú chýbať ukážky súčasnej a historickej vojenskej techniky, prelet stíhačiek,
slávnostný večer a kultúrny program, pri ktorom by si mali prísť na svojej všetky vekové kategórie.
Tohtoročné oslavy 67. výročia Slovenského národného povstania v areáli Múzea SNP otvorí už
tradične koncert Štátnej opery Banská Bystrica 28. augusta 2011, v predvečer oficiálnych
celonárodných osláv. Slávnostný večer ukončí odovzdávanie cien Klubu priateľov Múzea SNP
osobnostiam, ktoré aktívne podporujú aktivity múzea, či dlhoročne s múzeom spolupracovali.
Hlavná časť programov je sústredená na 29. augusta. Po prelete stíhačiek Ozbrojených síl Slovenskej
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republiky začne pietny akt za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov a diplomatických zastúpení v
SR a samozrejme priamych účastníkov protifašistického odboja. „Pre návštevníkov sú pripravené
statické a dynamické ukážky súčasnej a historickej vojenskej techniky, ako aj zoskok parašutistov, či
presun kolóny historických vozidiel spolu s pancierovým vlakom Štefánik zo stanice mesto na hlavnú
železničnú stanicu Banská Bystrica," informoval vedúci oddelenia marketingu Múzea SNP Ing.
Dalibor Lesník. Dodal, že od jednej hodiny popoludní sa začne kultúrny program: „Vystúpi v ňom
ruský folklórny súboru Slnovrat, nasledovať budú Čarovné ostrohy a Diabolské husle ako aj old tíme
band Funny Fellows."
Program ukončia bratia František a Honza Nedvědovci s kapelou. Počas kultúrneho programu bude
vstup do expozície voľný a pripravené je aj premietanie dokumentárnych filmov.
Oživením osláv SNP bude podľa Dalibora Lesníka aj prezentácia pancierového vlaku Štefánik na
Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2011 počas 27. - 28. augusta na letisku Sliač a 29. augusta na
hlavnej železničnej stanici Banská Bystrica.
O pancierový vlak Štefánik je už tradične veľký záujem. Počas jeho vlaňajšej púte po slovenských
mestách si nenechalo ujsť príležitosť a prišlo si ho prezrieť niekoľko desiatok tisíc ľudí. Ako sa uvádza
v archívnych dokumentoch, rozkaz na stavbu pancierového vlaku Štefánik bol vydaný krátko po
vypuknutí SNP, už 4. septembra 1944. V bojoch Slovenského národného povstania zohral tento vlak
dôležitú úlohu.
Viac informácií o programovej skladbe osláv získate na webovej stránke múzea: muzeumsnp.sk
(red)
-END-

54.

Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 už zajtra na Sliači

[Rádio VIVA, 13:00 26/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 907 B
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 už zajtra na Sliači
Text:
Jana Belovičová, moderátorka Rádia VIVA: „Už len niekoľko hodín nás delí od začiatku najväčšej
tohtoročnej leteckej udalosti u nás – Medzinárodných leteckých dní SIAF 2011. Na letisku v Sliači
môžete cez víkend vidieť stovku lietadiel z 13 štátov a NATO. Divácky k atraktívnym bude patriť
ukážka prepadu pancierového vlaku nemeckými Messerschimdtmi. Zlatým klincom by ale mala byť
premiérová účasť akrobatickej skupiny z Lotyšska – Baltické včely – na štyroch podzvukových
Albatrosoch. K najočakávanejším premiéram bude patriť prílet lietadla E-3 Sentry Awacs s typickou
kruhovou anténou na trupe. Bude sa dať dokonca nahliadnuť do jeho útrob. Nebude chýbať ani
autogramiáda legendárnych Bielych Albatrosov pri príležitosti 20.výročia ich vzniku. Letecké dni sa
konajú v rámci oficiálnych národných osláv výročia SNP. Účastníci si tiež pripomenú návrat
zmiešaného krídla Otta Smika Sliač na Sliač.“
-END-
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55.
Na letisku v Sliači už je všetko pripravené na slávnostné
odštartovanie medzinárodných leteckých dní SIAF 2011
[Rádio HEY!, 17:00 26/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 414 B
Na letisku v Sliači už je všetko pripravené na slávnostné odštartovanie medzinárodných leteckých dní
SIAF 2011
Text:
Ľuba, redaktorka: „Na letisku v Sliači už je všetko pripravené na slávnostné odštartovanie
medzinárodných leteckých dní SIAF 2011, ktoré sú už tento víkend 27. a 28. augusta. Organizátori
dnes pozvali zástupcov médií na generálku a kontrolu pripravenosti. Pri tejto príležitosti im predviedli
letecký prepad pancierového vlaku Štefánik s pyrotechnickými efektmi, či nácvik akrobatickej skupiny
Baltik ...“
-END

56.

V Sliači začali Medzinárodné letecké dni: Príde 500 účinkujúcich

[cas.sk 27/08/2011]
Autor: TASR
Zaradenie: Čas.sk
Čas: 12:46
Link: http://www.cas.sk/clanok/205348/v-sliaci-zacali-medzinarodne-letecke-dni-pride-500ucinkujucich.html
Veľkosť: 1390 B
V Sliači začali Medzinárodné letecké dni: Príde 500 účinkujúcich
Text:
Najväčšia tohtoročná letecká udalosť na Slovensku - Medzinárodné letecké dni odštartovala už dnes
dopoludnia a potrvá do zajtra.
Program sa každý deň začína o 11.00 h. Letisko je otvorené pre verejnosť v čase od 8.00 h. do 18.30. h
podľa toho, ako budú končiť letové ukážky, uviedol TASR ešte v piatok Hubert Štoksa, riaditeľ MLD
SIAF 2011.
"Čo sa týka vystupujúcich, budeme tu mať okolo 100 lietadiel, cez 500 účastníkov z 12 krajín plus
alianciu NATO." Jednou z najväčších atrakcií je premiéra lietadla AWACS, ktoré bude otvorené pre
verejnosť aj dnes aj v nedeľu (28.8.) od 9.00 h. do 15.00 h. Ďalej je to premiéra akrobatickej skupiny
Baltic Bees, priblížil časť programu Štoksa. Akrobatickú skupinu možno vidieť dnes aj v nedeľu.
Návštevníci dnes uvidia tiež manévrový vzdušný súboj dvoch stíhačiek MIG 29.
"Je to najočakávanejšia a najväčšia letecká udalosť tohto roka a dovolím si povedať, že od roku 2004,
kedy sa konali posledné medzinárodné letecké dni v Bratislave, volali sa Siat, tak čo do počtu
organizácií, čo do počtu účastníkov a lietadiel, tak odvtedy toto budú najväčšie letecké dni," doplnil
Štoksa.
Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 sa konajú v rámci oficiálnych
národných osláv výročia Slovenského národného povstania. Hlavným organizátorom podujatia je
Slovenská letecká agentúra, s.r.o. z Banskej Bystrice.
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57.

Medzinárodné letecké dni sú už dnes

[sme.sk 27/08/2011]
Autor: TASR
Zaradenie: Zvolen - Spravodajstvo
Čas: 10:45
Link: http://s.sme.sk/r-rss/6032191/zvolen.sme.sk/medzinarodne-letecke-dni-su-uz-dnes.html
Veľkosť: 1486 B
Medzinárodné letecké dni sú už dnes
Text:
SLIAČ. Najväčšia tohtoročná letecká udalosť na Slovensku, Medzinárodné letecké dni SIAF 2011,
odštartuje už dnes dopoludnia. Program sa dnes aj zajtra začína o 11.00 h. Letisko je otvorené pre
verejnosť v čase od 8.00 h. do 18.30. h. podľa toho, ako budú končiť letové ukážky, uviedol ešte v
piatok Hubert Štoksa, riaditeľ SIAF 2011.
"Čo sa týka vystupujúcich, budeme tu mať okolo 100 lietadiel, vyše 500 účastníkov z 12 krajín plus
alianciu NATO." Jednou z najväčších atrakcií je premiéra lietadla AWACS, ktoré bude otvorené pre
verejnosť aj dnes aj v nedeľu od 9.00 h. do 15.00 h. Ďalej je to premiéra akrobatickej skupiny Baltic
Bees, priblížil časť programu Štoksa. Akrobatickú skupinu možno vidieť dnes aj v nedeľu. Návštevníci
dnes uvidia tiež manévrový vzdušný súboj dvoch stíhačiek MIG 29.
"Je to najočakávanejšia a najväčšia letecká udalosť tohto roka a od roku 2004, keď sa konali posledné
medzinárodné letecké dni v Bratislave, volali sa Siat, vzhľadom na počet organizácií, účastníkov a
lietadiel, odvtedy sú toto najväčšie letecké dni," doplnil Štoksa.
Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 sa konajú v rámci oficiálnych
národných osláv výročia Slovenského národného povstania. Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú
návrat Zmiešaného krídla Otta Smika Sliač na Sliač a tiež výročia víťazstva nad fašizmom a konca 2.
svetovej vojny, vzniku Ústavy Slovenskej republiky, vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
TASR
-END-

58.

SLIAČ: Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 už dnes

[aktuality.sk 27/08/2011]
Autor: TASR
Zaradenie: Aktuality.sk
Čas: 11:52
Link: http://www.aktuality.sk/clanok/192479/sliac-medzinarodne-letecke-dni-siaf-2011-uz-dnes/
Veľkosť: 2174 B
SLIAČ: Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 už dnes
Text:
Najväčšia tohtoročná letecká udalosť na Slovensku - Medzinárodné letecké dni (MLD) SIAF 2011
(27.8. – 28.8.) odštartuje už dnes dopoludnia. Program sa každý deň začína o 11.00 h. Letisko je
otvorené pre verejnosť v čase od 8.00 h. do 18.30. h podľa toho, ako budú končiť letové ukážky,
uviedol TASR ešte v piatok Hubert Štoksa, riaditeľ MLD SIAF 2011.
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"Čo sa týka vystupujúcich, budeme tu mať okolo 100 lietadiel, cez 500 účastníkov z 12 krajín plus
alianciu NATO." Jednou z najväčších atrakcií je premiéra lietadla AWACS, ktoré bude otvorené pre
verejnosť aj dnes aj v nedeľu (28.8.) od 9.00 h. do 15.00 h. Ďalej je to premiéra akrobatickej skupiny
Baltic Bees, priblížil časť programu Štoksa. Akrobatickú skupinu možno vidieť dnes aj v nedeľu.
Návštevníci dnes uvidia tiež manévrový vzdušný súboj dvoch stíhačiek MIG 29.
"Je to najočakávanejšia a najväčšia letecká udalosť tohto roka a dovolím si povedať, že od roku 2004,
kedy sa konali posledné medzinárodné letecké dni v Bratislave, volali sa Siat, tak čo do počtu
organizácií, čo do počtu účastníkov a lietadiel, tak odvtedy toto budú najväčšie letecké dni," doplnil
Štoksa.
Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 sa konajú v rámci oficiálnych
národných osláv výročia Slovenského národného povstania. Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú
návrat Zmiešaného krídla Otta Smika Sliač na Sliač a tiež výročia víťazstva nad fašizmom a konca 2.
svetovej vojny, vzniku Ústavy Slovenskej republiky, vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Hlavným organizátorom podujatia je Slovenská letecká agentúra, s.r.o. z Banskej Bystrice.
Tohoročnými programovými partnermi SIAF 2011 sú Ministerstvo obrany SR ako hlavný programový
partner, Ministerstvo vnútra SR, na organizácii sa podieľajú aj Banskobystrický samosprávny kraj,
Letisko Sliač, a.s., Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, ako spoluorganizátori Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, mestá Banská Bystrica, Zvolen a Sliač,
Letové prevádzkové služby SR a Letecký úrad SR.
-END-

59.

100 lietadiel a 500 účinkujúcich: V Sliači začali letecké dni

[cas.sk 27/08/2011]
Autor: TASR
Zaradenie: Čas.sk
Čas: 12:46
Link: http://www.cas.sk/clanok/205348/100-lietadiel-a-500-ucinkujucich-v-sliaci-zacali-leteckedni.html
Veľkosť: 2572 B
100 lietadiel a 500 účinkujúcich: V Sliači začali letecké dni
Text:
Najväčšia letecká udalosť na Slovensku, Medzinárodné letecké dni, odštartovala dnes dopoludnia v
Sliači a potrvá do zajtra.
Medzinárodné letecké dni – SIAF 2011 na letisku Sliač slávnostne otvoril Minister obrany Ľubomír
Galko. Najväčšia letecká udalosť roka na Slovensku sa na vojenskom letisku koná po prvýkrát.
"Lietanie a letectvo je prirodzene späté s vojenstvom ako takým a teda aj s našimi ozbrojenými silami.
Na tomto krásnom podujatí uvidíme statické aj dynamické ukážky leteckej techniky, ktorú naši
profesionálni vojaci používajú pri svojej každodennej práci," povedal Galko. Pripomenul, že letecké
dni sú tiež priestorom na prezentáciu leteckého umenia pilotov z iných európskych krajín, Turecka,
USA, prezentovať sa má aj technika NATO.
Medzinárodné letecké dni sa konajú na mieste, ktoré bolo v roku 1944 dejiskom a centrom
Slovenského národného povstania. "Sloboda a demokracia stála vtedy aj slovenský národ mnohé
ľudské životy. Boj za ňu znamenal mnoho utrpenia, veľa rodinných a osobných tragédií. Preto je
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nesmierne dôležité tieto hodnoty brániť, ctiť a bojovať za ne aj v dnešnej mierovej dobe," poukázal
Galko. Pilotom šéf rezortu obrany poprial, aby im ich zaujímavé letové ukážky a strhujúce zostavy
vyšli podľa ich predstáv a predviedli ich na vysokej profesionálnej úrovni.
Program sa každý deň začína o 11.00 h. Letisko je otvorené pre verejnosť v čase od 8.00 h. do 18.30. h
podľa toho, ako budú končiť letové ukážky, uviedol TASR ešte v piatok Hubert Štoksa, riaditeľ MLD
SIAF 2011.
"Čo sa týka vystupujúcich, budeme tu mať okolo 100 lietadiel, cez 500 účastníkov z 12 krajín plus
alianciu NATO." Jednou z najväčších atrakcií je premiéra lietadla AWACS, ktoré bude otvorené pre
verejnosť aj dnes aj v nedeľu (28.8.) od 9.00 h. do 15.00 h. Ďalej je to premiéra akrobatickej skupiny
Baltic Bees, priblížil časť programu Štoksa. Akrobatickú skupinu možno vidieť dnes aj v nedeľu.
Návštevníci dnes uvidia tiež manévrový vzdušný súboj dvoch stíhačiek MIG 29.
"Je to najočakávanejšia a najväčšia letecká udalosť tohto roka a dovolím si povedať, že od roku 2004,
kedy sa konali posledné medzinárodné letecké dni v Bratislave, volali sa Siat, tak čo do počtu
organizácií, čo do počtu účastníkov a lietadiel, tak odvtedy toto budú najväčšie letecké dni," doplnil
Štoksa.
Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 sa konajú v rámci oficiálnych
národných osláv výročia Slovenského národného povstania. Hlavným organizátorom podujatia je
Slovenská letecká agentúra, s.r.o. z Banskej Bystrice.
-END-

60.

Na leteckých dňoch vyše 100 lietadiel

[STV Jednotka, 19:30 27/08/2011]
Zaradenie: Z domova/zo sveta
Veľkosť: 1635 B
Na leteckých dňoch vyše 100 lietadiel
Text:
Natália Žembová, moderátorka STV: „Nebezpečné akrobatické skúšky a vzdušné súboje videlo 25 000
divákov na medzinárodných leteckých dňoch na Sliači. Profesionálne posádky z 12 krajín NATO
predviedli nielen letecké umenie, ale aj techniku a viac ako 100 lietadiel".
Martina Kvačkajová, redaktorka STV: „Nad Banskou Bystricou a Zvolenom sa dnes vo vzduchu
preháňali stíhačky MIG-29, vojenské vrtuľníky, Baltické včely aj podzvukové albatrosy."
Hubert Štoksa, riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry: „Je to vzdušný súboj 2xMIG-29, máme tu
Grippen, máme tu eurofighter, máme tu belgické F-16, proste čo sa týka lietadiel, od tých najľahších
až po tie najťažšie."
Martina Kvačkajová, redaktorka STV: „Jedno z najväčších lákadiel leteckých dní na Sliači je toto
americké prieskumné lietadlo. Ide o špionážne lietajúce stredisko včasnej výstrahy a riadenia,
umiestnenie v špeciálne upravenom Boeingu 707."
Max Desmetz, pilot nemeckých vzdušných síl: „Je to niečo ako lietajúci radar. Zhodnotí situáciu zo
vzduchu a zároveň riadi letovú prevádzku."
Martina Kvačkajová, redaktorka STV: „Akrobaciou vo vzduchu sa predviedli Baltické včely z
Lotyšska. Oblohu križujú rýchlosťou 600 km/h."
Martin Babiak, veliteľ vzdušných síl SR: „ Z historického hľadiska je veľmi dobre, že sa to tu vracia,
pretože 17. november vieme, že na tomto letisku, na Letisku Tri duby pristál prvý československý
samostatný stíhací letecký pluk na podporu Slovenského národného povstania."
Martina Kvačkajová, redaktorka STV: „Medzinárodné letecké dni na Sliači pokračujú ešte zajtra do
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6ej večer. Martina Kvačkajová, Slovenská televízia."
-END

61.

Letecké dni na Sliači

[TA3, 18:30 27/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 2704 B
Letecké dni na Sliači
Text:
MODERÁTOR: Andrea Šuvadová, Jozef Dúbravský
Andrea Šuvadová, moderátorka TA3: „Medzi Banskou Bystricou a Zvolenom bolo dnes mimoriadne
rušno. Na letisku Sliač sa totiž začalo najväčšie letecké podujatie na Slovensku v tomto roku.
Medzinárodné letecké dni prilákali tisícky návštevníkov, ktorí mohli vidieť také lietadlá a akrobatické
kúsky, aké u nás v minulosti ešte nikdy neboli.“
Martin Dušička, redaktor TA3: „Najväčším lákadlom tohtoročných leteckých dní bolo určite americké
špionážne lietadlo Avax, ktoré pristálo na Slovensku prvýkrát. Ľudia neváhali stáť v rade desiatky
minút a niektorí dokonca až hodinu.“
Návštevníci: „Človek je samozrejme zvedavý a do takého lietadla sa bežný človek nedostane. No tak
aspoň raz za život sa tam ísť pozrieť.“
Návštevníci: „Tak pozrite sa, taká možnosť je iba na tomto leteckom dni a tak to využívam.“
Martin Dušička, redaktor TA3: „Stroj s typickou kruhovou anténou nad trupom využívali v Iraku,
Afganistane či na Balkáne. Jeho hodnota je okolo 300 miliónov amerických dolárov.“
Americký pilot: „Vo vnútri je veľmi veľa elektroniky a podobných zariadení. A to je pre tak veľké
lietadlo neobvyklé. A práve to je ten dôvod, prečo je zaujímavé pozrieť sa dnu.“
Martin Dušička, redaktor TA3: „Organizátori pripravili mimoriadne bohatý program, keď okrem
statických ukážok nechýbali dynamické akcie plné rôznych akrobatických kúskov a efektov. Hoci
pôvodne očakávali 10 až 15 tisíc návštevníkov na každý deň, už teraz vedia, že ich prišlo oveľa viac.“
Hubert Štoksa, riaditeľ podujatia: „Účasť je obrovská. To sú prúdy, davy ľudí, ktoré prichádzajú na
toto letisko. Parkovacia služba má čo robiť, aby tie autá odparkovala. Je to upchaté až, dá sa povedať,
skoro po Žiar nad Hronom a niekde smerom tam na juh. No účasť je, prekvapilo ma to, je obrovská.“
Martin Dušička, redaktor TA3: „Diváci si mohli pozrieť aj vojenské stíhačky či vrtuľníky v akcii. No a
v premiére sa im predstavila akrobatická skupina z Lotyšska Baltické včely, ktoré dostal pomenovanie
podľa sfarbenia lietadiel.“
Návštevníci: „S vnukom sme tu, tak nás to fascinuje trošku a boli sa už aj previezť na lietadielku na
športovom na Cesne, takže je to okej.“
Martin Dušička, redaktor TA3: „Atraktívne podujatie má prispieť aj k rozvoju cestovného ruchu a
oživeniu letiska Sliač.“
Ján Figeľ (KDH), minister dopravy: „Chceme jednoducho slovenské letiská rozlietať. Nielen
bratislavské a košické, ako tie dominantné, ale aj regionálne.“
Martin Dušička, redaktor TA3: „Medzinárodné letecké dni budú pokračovať na Sliači aj v nedeľu.
Organizátori by chceli, aby sa stali tradíciou a usporadúvali sa tu aj v nasledujúcich rokoch. Martin
Dušička, TA3.“
-END-
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62.

Na Sliači pristálo špionážne lietadlo

[SME 27/08/2011]
Autor: Daniel Vražda
Strana: 2
Zaradenie: Spravodajstvo
Veľkosť: 1242 B
Na Sliači pristálo špionážne lietadlo
Text:
Letecké dni ukážu zhruba stovku lietadiel, aj americký AWACS.
sliač. Americké špionážne lietadlo E3 Sentry AWACS s typickým kruhovým tanierom nad trupom
pristálo včera prvý raz na leteckej základni v Sliači. Legendárne lietadlo, ktoré lieta už od roku 1977,
uvidia zblízka diváci na medzinárodných leteckých dňoch SIAF na Sliači už tento víkend. Lietadlo s
dĺžkou vyše 40 metrov môže hliadkovať nepretržite jedenásť hodín, tankuje aj vo vzduchu. AWACS
zohral významnú úlohu v operácii Púštna búrka, pri zabezpečovaní bezletovej zóny nad Bosnou a
počas kosovskej krízy. Použili ich aj v Iraku a v Afganistane. Návštevníci leteckých dní uvidia
približne sto lietadiel z dvanástich štátov vrátane dopravného lietadla C 21 Learjet a Herkules a
tankovacie lietadlo. Organizátori hovoria, že akcia je bezpečná a nezopakuje sa nehoda spred
jedenástich rokov, keď na Sliači pri havárii Albatrosu zahynul pilot. „Ľudia sú v špeciálnych zónach.
Piloti nikdy nenalietavajú oproti ľuďom. V prípade poruchy stroja piloti presne vedia, kde sú bezpečné
plochy na núdzové pristátie alebo kde sa môžu katapultovať," hovorí riaditeľ leteckých dní Hubert
Štoksa.
Daniel Vražda sme
Špionážne lietadlo NATO s posádkou. fotosme - jánk rošlák
-END-

63.

Letisko Sliač napriek horúčave praskalo vo švíkoch

[sme.sk 27/08/2011]
Autor: Jaroslava Schvarzbacherová
Zaradenie: Zvolen - Spravodajstvo
Čas: 20:50
Link: http://s.sme.sk/r-rss/6032641/zvolen.sme.sk/letisko-sliac-napriek-horucave-praskalo-vosvikoch.html
Veľkosť: 2570 B
Letisko Sliač napriek horúčave praskalo vo švíkoch
Text:
SLIAČ. Letisko Sliač patrilo v sobotu všetkým milovníkom lietania. Medzinárodné letecké dni, ktoré
sa tu konajú počas dvoch dní víkendu, prilákali tisícky návštevníkov, ktorí si sem prichádzajú pozrieť
stovku lietadiel z dvanástich krajín a NATO.
V sobotu už od rána smerovalo na letisko množstvo áut, ktoré vytvárali niekoľkokilometrové kolóny,
ktoré sa ťahali rovnako zo Zvolena ako aj z Banskej Bystrice. Hodinu trvalo, kým autá prešli dva
kilometre. Hoci organizátori pripravili desaťtisíc parkovacích miest, tie sa zaplnili do posledného
miesta už dopoludnia a niektorí návštevníci museli svoje autá zaparkovať aj na poli pri Sliači. Ak ich
posádky chceli vidieť najväčšiu leteckú šou na Slovensku, museli prekonať niekoľko kilometrov na
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letisko pešo.
Na akrobatické kúsky sa prišlo pozrieť okolo 40-tisíc ľudí. Záujem prekvapil aj riaditeľa Slovenskej
leteckej agentúry Huberta Štoksu. „Ten nápor divákov je neuveriteľný,“ konštatoval.
Prvý deň leteckých dní poznačilo horúce počasie. Na letisku sa teplota šplhala k štyridsiatke. „To
počasie sme asi premodlili,“ povedal Štoksa na margo extrémnych teplôt. Okrem stánkov s
občerstvením boli ľuďom k dispozícii i cisterny s pitnou vodou. Množstvo z nich dalo prednosť
obyčajnej vode pred sladkými nápojmi a pivom a stáli v radoch pri cisternách.
Počasie prispelo aj k množstvu zdravotných problémov návštevníkov podujatia. Záchranári museli
ošetriť takmer stovku úpalov, kolapsov z tepla a uštipnutí hmyzom.
Ani horúce počasie neodradilo ľudí, aby sa postavili do približne dvestometrového radu a počkali, kým
si budú môcť prezrieť lietadlo AWACS s typickou kruhovou anténou na trupe aj z vnútra.
Leteckú šou otvorili stíhačky MIG 29 na ktorých lieta aj Martin Hronec. Predstavil svoje umenie v
jednej z najzaujímavejších ukážok, v súboji dvoch „migov“. „Je to simulovaný útok ale taký, aký by sa
odohral aj v skutočnom boji,“ povedal pilot, no dodal, že aj pri takýchto ukážkach je prvoradá
bezpečnosť. „Dbáme na bezpečnosť samotných pilotov aj divákov. Všetko máme prepracované do
detailu, ale pri lietaní je vždy určitá miera rizika.“
Zlatým klincom najprestížnejšej leteckej udalosti roka bola premiérová účasť akrobatickej skupiny z
Lotyšska Baltické včely (Baltic Bees), ktorej letecké akrobatické kúsky vyrážali dych.
Medzinárodné letecké dni v Sliači sú od roku 2004 najväčším leteckým podujatím na Slovensku. „Sú
najväčšie aj do počtu organizátorov a inštitúcií, ktoré sa na tomto podujatí nejakým spôsobom
podieľali,“ povedal Hubert Štoksa.
Jaroslava Schvarzbacherová
-END-

64.

Letecké dni na Sliači

[TA3, 12:00 27/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 5715 B
Letecké dni na Sliači
Text:
MODERATOR: Andrea Šuvadová
Andrea Šuvadová, moderátorka: „Medzi Zvolenom a Banskou Bystricou dnes toho uvidíte viac ako sa
pozriete na oblohu. Vojenský prepad, vzdušný súboj, či výsledky špecialistov padákovej a záchrannej
služby. Tak to sú len niektoré z atrakcií, ktoré na vás čakajú na letisku Sliač, no a my na mieste máme
aj nášho kolegu, Martina Dušičku. Martin, pekné poludnie.“
Natočené: Letisko Sliač
Martin Dušička, reportér TA3: „Pekné poludnie želám všetkým, ktorí počúvajú a pozerajú televíziu
TA3. Medzinárodné letecké dni sa začali na letisku Sliač približne pred hodinou, toto podujatie sa
vrátilo na Stredné Slovensko po istej pauze, keď sa musela zrekonštruovať príletová dráha, no ale
organizátorom sa podarilo prilákať na toto podujatie naozaj veľké množstvo tých ktorých zaujíma
lietanie a tak isto sa im podarilo prilákať veľké množstvo ľudí zo zahraničia, ale bližšie nám už o
tomto programe povie riaditeľ celého podujatia pán Hubert Štoksa. Pán Štoksa, takže koho môžu
diváci alebo návštevníci ktorí prídu na Sliač, koho tu môžu vidieť.“
Hubert Štoksa, riaditeľ Medzinárodných Leteckých dní na Sliači: „Dobrý deň, tak práve teraz pristalo
naše lietadlo MIG 29 ktoré bolo jedno z tých prvých ukážok, pred nimi bolo lietadlo L39 Albatros, a
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práve v tejto chvíli očakávame prílet lietadla Gripen a EuroFighter, Gripen priletí z Českej republiky,
EuroFighter príde z Rakúska, následne na to v programe ide vzdušný súboj dva krát MIG 29, vzápätí
na to simulácia druhej svetovej vojny v podaní košických pilotov skupiny RetroSky, ktorí budú robiť
simulovaný útok alebo boj ruských a nemeckých lietadiel na nemecké letisko, v poobedňajších
hodinách nás čakajú tie špičky tohto leteckého dňa, je to vystúpenie belgickej skupiny Victors a
samozrejme premiéra akrobatickej skupiny BalticBees z Lotyšska.“
Martin Dušička, reportér TA3: „Okrem týchto dynamických ukážok môžu diváci vidieť aj lietadlá
ktoré na Slovensku doteraz nikdy neboli. Ktoré sú to?“
Hubert Štoksa, riaditeľ Medzinárodných Leteckých dní na Sliači: „Tak v premiére tu máme z Aliancie
NATO Avax, je to prvý krát, kedy to lietadlo je otvorené aj verejnosti, ten rad svedčí o všetkom, proste
ľudia majú záujem to lietadlo vidieť, je to prvý krát na Slovensku, to je jedna z tých premiér,
samozrejme tých premiér je viacej, či už v rámci sprievodného programu, opäť napríklad v zajtrajšom
programe sa objaví pretek lietadla so stíhačkou, pardon lietadla s autom, teda stíhačka bude pretekať s
Mercedesom a ďalej čo sú tu ešte také zaujímavé atrakcie, spomeniem, máme tu pripravené
samozrejme aj detskú zónu, čiže tie deti v týchto páľavách sa majú kde schovať, je o nich postarané,
sám som prekvapený o tom, ako tí ľudia zobrali to podujatie za svoje a prišli na toto letisko, doprava
fakt ako vrcholí, dovolím si povedať v niektorých fázach aj kľakne, ale proste prijeme ich všetkých na
to letisko.“
Martin Dušička, reportér TA3: „Dá sa už teraz odhadnúť koľko ľudí prišlo alebo koľko očakávate?“
Hubert Štoksa, riaditeľ Medzinárodných Leteckých dní na Sliači: „Ja si to netrúfnem odhadnúť, ale je
to už cez desaťtisíce určite.“
Martin Dušička, reportér TA3: „Spomínali ste tu to americké špionážne lietadlo Avax, čím je naozaj
výnimočné alebo prečo sa o ňom hovorí, že je naozaj unikátom?“
Hubert Štoksa, riaditeľ Medzinárodných Leteckých dní na Sliači: „Tak je to lietadlo ktoré sa nasadzuje
do operácií, čiže má to operačný spôsob lietania, je to lietadlo ktoré monitoruje celý letový systém, a
dáva rozkazy alebo riadi celú operáciu letovú, ktorú následne potom riadia stíhačky a ostatné lietadlá.“
Martin Dušička, reportér TA3: „Ako to je s programom, kedy začína a kedy vlastne končí?“
Hubert Štoksa, riaditeľ Medzinárodných Leteckých dní na Sliači: „Letisko otvárame ráno od ôsmej,
bude otvorené pre verejnosť do osemnástej hodiny, pätnástej minúty, tak aby ukončil sa ten program,
program začína o jedenástej letovými ukážkami a trvá nonstop až do večera do tej šiestej.“
Martin Dušička, reportér TA3: „Ako to je s bezpečnosťou, vieme že tieto podujatia sú do istej miery aj
takou bezpečnostnou previerkou.“
Hubert Štoksa, riaditeľ Medzinárodných Leteckých dní na Sliači: „Tak bezpečnosť sme museli fakt
dodržať obrovskú, je tu niekoľko kontrolných úradov ktoré nás kontrolujú, celú činnosť, sú postavené
niekoľko displayline, jedna hlavná, dva pomocné, ktoré zabezpečujú to, aby letové ukážky boli
vzdialené od divákov, samozrejme celé letisko a všetci diváci sú oddelení od ukážok zábranami
pevnými, kovovými, a letový program je stavaný tak, aby sa nelietalo oproti divákom a aby sa lietalo v
osi dráhy, tým pádom je zabezpečené to, že to lietadlo by sa nemalo vykloniť zo smeru a nedajbože
padnúť medzi ľudí, čo sa týka zdravotného zabezpečenia, máme tu niekoľko hliadok zdravotnej
služby, máme tu asistenčné zdravotné služby, v prípade nejakej pomoci uštipnutia včelou alebo úpal,
máme tu niekoľko cisterien ktoré zabezpečujú pitný režim, tak snažili sme sa spraviť komfort na
letisku maximálny.“
Martin Dušička, reportér TA3: „Predsa už len na záver ešte otázka – ako dlho trvá zorganizovať takéto
podujatie?“
Hubert Štoksa, riaditeľ Medzinárodných Leteckých dní na Sliači: „Tak štandardne by to mal byť rok.
My sme na základe výberového konania ministerstva obrany túto súťaž vysúťažili vo februári a od
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februára vlastne robíme na tomto podujatí nonstop až do dnešného dňa.“
Martin Dušička, reportér TA3: „Ďakujem veľmi pekne, tak to bol riaditeľ Medzinárodných leteckých
dní na Sliači pán Hubert Štoksa, no a my sa s ďalšími spravodajskými vstupmi prihlásime neskôr.“
*****
Andrea Šuvadová, moderátorka: „Aj my ďakujeme, Martin Dušička naživo zo Sliača.“
-END-

65.
30 000 návštevníkov obdivovalo na sliačskom letisku
majstrovstvo slovenských aj zahraničných pilotov
[Rádio Slovensko, 18:00 27/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 2627 B
30 000 návštevníkov obdivovalo na sliačskom letisku majstrovstvo slovenských aj zahraničných
pilotov
Text:
Filip Domovec, moderátor: "30 000 návštevníkov dnes na sliačskom letisku obdivovalo majstrovstvo
slovenských aj zahraničných pilotov. Ľudia si mohli na vlastnej koži vyskúšať kokpit stíhačky, či
prieskumného lietadla a nechýbal ani útok na letisko. Na Medzinárodných leteckých dňoch nahrávala
Marta Výbošteková."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Vo vzduchu je práve lietadlo MIG 29, ktoré patrí aj do výzbroje
Ozbrojených síl Slovenskej republiky. V kokpite sedáva aj podplukovník Martin Hronec. Z pohľadu
diváka my na tej oblohe naozaj vidíme iba úžasné kúsky a nevieme si predstaviť vôbec to preťaženie,
ktoré vy ako pilot musíte znášať."
Podplukovník Martin Hronec, pilot lietadla MIG 29: "Je to veľmi náročná vec hlavne čo sa týka
veľkosti, resp. výšky toho preťaženia, ale aj dĺžky trvania. Tým sú známe nadzvukové bojové stroje,
pretože trvalo dokážu vyvinúť preťaženie okolo 6-8 G, teda 6-8-násobok ľudskej váhy, ale sme
dostatočne cvičení na to, aby sme to zvládli."
Marta Výbošteková, redaktorka: "A taký ten najnáročnejší kúsok ktorý dnes predvediete?"
Podplukovník Martin Hronec, pilot lietadla MIG 29: "Sú to vertikálne manévre, kde sa dosahuje
skutočne to preťaženie okolo 7-8 G a rýchlosti okolo 800-900 km/hod."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Na letisku v tomto momente sledujeme evakuačný manéver
vrtuľníka MI 17. Spolu so mnou je tu aj Michal z Príbeliec. Teraz vidíme vrtuľníky, predtým tu boli
stíhačky. Čo sa ti viac páčilo?"
Michal, divák: "Viacej sa mi zatiaľ páčili stíhačky, lebo viacej manévrovali a najviac sa mi páči ten ich
rachot."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Oslovím aj maminu. Vy ste tu dnes s manželom, so synom s dcérou.
Nie je to viac akcia pre mužov takéto letecké dni?"
Michalova mama: "Myslím si že nie, že je to aj pre ženy, pretože vidieť tie lietadlá zblízka, to je určitý
zážitok, ale hlavne čo je veľký zážitok pre ženy, tak to sú ti sexi piloti, ktorých tu je neskutočné
množstvo."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Chlapci ocenili stíhačky, pani ocenila pilotov stíhačiek a čo oceňuje
hlava rodiny?"
Michalov otec: "Čo sa týka lietadiel, možno mi aj nejaké stroje chýbajú. Nejaké tie americké F16-ky
sú tu síce, ale F18-ka keby tu bola, alebo F15-ky."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Láka vás to aj sadnúť si do také stroja?"
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Michalov otec: "No neviem. Skúsil by som si to rád."
Marta Výbošteková, redaktorka: "Vy ste sa práve fotili v stíhačke MIG 29. Taká krehká žena, je to aj
pre vás zaujímavé?"
Diváčka: "Určite áno. Keby som sa tu dostala, že si môžem na nej zalietať a ten zvuk a všetko, tá
stíhačka proste celá sama o sebe."
-END

66.

Letecké dni na Sliači prilákali desaťtisíce ľudí

[Rádio Regina, 18:00 27/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 829 B
Letecké dni na Sliači prilákali desaťtisíce ľudí
Text:
Viera Polešovská, redaktorka: "30 000 návštevníkov dnes na sliačskom letisku obdivuje majstrovstvo
slovenských aj zahraničných pilotov. Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 je najväčšou leteckou
udalosťou roka na Slovensku a na vojenskom letisku sa uskutočňuje po prvý raz. Súčasťou prehliadky
je aj lietadlo MIG 29, ktoré patrí do výzbroje našich ozbrojených síl. V jeho kokpite sedáva aj
podplukovník Martin Hronec, ktorý priblížil, ako preťaženie musí pilot znášať."
Podplukovník Martin Hronec, pilot lietadla MIG 29: "Čo sa týka toho preťaženia, je to veľmi náročná
vec hlavne čo sa týka veľkosti, resp. výšky toho preťaženia, ale aj dĺžky trvania. Tým sú známe
nadzvukové bojové stroje, pretože trvalo dokážu vyvinúť preťaženie okolo 6-8-násobok ľudskej váhy,
ale sme dostatočne cvičení na to, aby sme to zvládli."
-END-

67.

V Sliači sa zišli milovníci lietadiel

[pluska.sk 27/08/2011]
Autor: TASR
Zaradenie: Slovensko
Čas: 18:02
Link: http://www.pluska.sk/slovensko/regiony/v-sliaci-zisli-milovnici-lietadiel.html
Veľkosť: 3827 B
V Sliači sa zišli milovníci lietadiel
Text:
MIG 29, L-39 Albatros, prieskumné lietadlo E-3 Sentry (AWACS) a množstvo ďalších lietadiel
obdivujú návštevníci najväčšej tohtoročnej leteckej udalosti na Slovensku - Medzinárodných leteckých
dní (MLD) SIAF 2011 (27.8. – 28.8.) Ako uviedol riaditeľ MLD SIAF 2011 Hubert Štoksa, dnešná
účasť ľudí je "veľmi triezvo odhadovaná" do 40.000. Program si prišiel pozrieť aj prezident SR Ivan
Gašparovič.
Štoksa pokračoval, že sa tu prezentuje 12 štátov plus NATO, pričom počet účinkujúcich je k dnešnému
dňu celkovo vyše 600. Ako zhodnotil ukážky dnešného dňa, "jedna z tých najzaujímavejších bol určite
súboj 2x MIG-29, ktorý sa vlastne na slovenskej oblohe objavil naposledy v roku 2004 a dnes, dá sa
povedať, ho vojaci nacvičili v obnovenej premiére." Lákadlom boli aj dve belgické F-16, ktoré prileteli
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z leteckého dňa v poľskom Radome. Zaujímavou atrakciou sú tiež Baltické včely (Baltic Bees) akrobatická lotyšská skupina na L-39 Albatros. Ďalej akrobatická skupina 4x piper z Belgicka a ďalšie
statické a dynamické ukážky. Veľmi zaujímavý bol podľa Štoksu aj úder na letisko. "Mali sme tu aj
kameru, ktorá to snímala všetko vo vzduchu, ľudia to mali možnosť vidieť na veľkoplošných
obrazovkách."
Jednou z atrakcií je aj premiéra prieskumného lietadla E-3 Sentry (AWACS), ktoré má byť otvorené
pre verejnosť nielen dnes, ale aj v nedeľu (28.8.). Lietadlu dominuje typická kruhová radarová anténa
umiestnená na trupe, vďaka čomu ho spozná aj neodborník. O prehliadku vnútorných priestorov tohto
stroja bol dnes veľký záujem, ľudí neodradilo ani dlhé čakanie v rade.
Stíhačka MIG 29 je ľahký frontový stíhač, ktorý je určený na vybojovanie vzdušnej nadvlády na
malých a stredných vzdialenostiach. Ako ďalej uviedol podplukovník Martin Hronec, nalietaných má
okolo 2000 letových hodín prevažne na nadzvukových strojoch typu MIG-21 a MIG-29. Z posledného,
najvyššieho typu MIG-29, na ktorom súčasne aj lieta, má nalietaných vyše 1200 hodín. Pokiaľ ide o
preťaženie, je to podľa jeho slov veľmi náročná vec, hlavne čo sa týka výšky preťaženia, ale aj dĺžky
jeho trvania. "Tým sú známe nadzvukové bojové stroje, pretože trvalo dokážu vyvinúť preťaženie
okolo 6 - 8 G, to znamená, 6 – 8 násobok ľudskej váhy," čomu musia letci odolávať. Podľa Hronca
majú dosť dobrý výcvik na to, aby dokázali zvládať tieto preťaženia.
Roman Poláček lieta na L-39 Albatrose. Lety ako ukážky na leteckých dňoch sú podľa neho úplne o
niečom inom, ako ich klasické lietanie. "Tie lety sú, vlastne, na hrane možností lietadla a pilotov.
Samozrejme, my vieme, kde tá hrana je, za tú hranu nemôžeme ísť. Z dôvodu bezpečnosti, hlavne
divákov, a z dôvodu bezpečnosti nás." Podľa neho je to určite iné psychické vypätie a enormnejšia
záťaž na človeka, ako keď robia klasické cvičné lety alebo aj bojové misie.
Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 sa konajú v rámci oficiálnych
národných osláv výročia Slovenského národného povstania. Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú
návrat Zmiešaného krídla Otta Smika Sliač na Sliač a tiež výročia víťazstva nad fašizmom a konca 2.
svetovej vojny, vzniku Ústavy Slovenskej republiky, vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Hlavným organizátorom podujatia je Slovenská letecká agentúra, s.r.o., z Banskej Bystrice.
Tohoročnými programovými partnermi SIAF 2011 sú Ministerstvo obrany SR ako hlavný programový
partner, Ministerstvo vnútra SR, na organizácii sa podieľajú aj Banskobystrický samosprávny kraj,
Letisko Sliač, a.s., Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, ako spoluorganizátori Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, mestá Banská Bystrica, Zvolen a Sliač,
Letové prevádzkové služby SR a Letecký úrad SR.
-END-

68.

Medzinárodné letecké dni SIAF 2011

[Rádio Lumen, 17:30 27/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 1078 B
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011
Text:
Boris Koróni, moderátor Rádia Lumen: „Minister obrany Ľubomír Galko dnes na letisku Sliač
slávnostne otvoril Medzinárodné letecké dni SIAF 2011. Najväčšia letecká udalosť roka na Slovensku
sa na vojenskom letisku koná po prvýkrát. Ako poznamenal šéf rezortu obrany, lietanie a letectvo je
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prirodzene späté s vojenstvom ako takým a teda aj s Ozbrojenými silami. Pripomenul, že letecké dni sú
tak isto priestorom na prezentáciu leteckého umenia pilotov z iných európskych krajín, Turecka, USA
ale aj techniky NATO.“
Monika Obrtalová, moderátorka Rádia Lumen: „Medzinárodné letecké dni budú pokračovať aj zajtra.
Jednou z najväčších atrakcií je premiéra lietadla AWACS a akrobatickej skupiny Baltic Bees, či
vzdušný súboj dvoch stíhačiek MIG 29. Podujatie sa koná v rámci oficiálnych národných osláv
výročia Slovenského národného povstania. Účastníci akcie si tiež pripomenú návrat zmiešaného krídla
Ota Smika na Sliač a výročie víťazstva nad fašizmom z konca druhej svetovej vojny, vzniku Ústavy
Slovenskej republiky a vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.“
-END-

69.

Defense Minister Opens International Air Fest – SIAF 2011

[webnoviny.sk 27/08/2011]
Autor: SITA
Zaradenie: Webnoviny.sk
Čas: 16:04
Link: http://www.webnoviny.sk/english-news/defense-minister-opens-international-air/397073clanok.html
Veľkosť: 1337 B
Defense Minister Opens International Air Fest – SIAF 2011
Text:
Defense Minister Lubomir Galko on Saturday ceremonially opened the International Air Fest – SIAF
2011 at the airport in Sliac.
BRATISLAVA, August 27, (WEBNOVINY) – Defense Minister Lubomir Galko on Saturday
ceremonially opened the International Air Fest – SIAF 2011 at the airport in Sliac. The most
significant aviation event in Slovakia is taking place at the military airport for the first time. “Flying
and aviation are naturally associated with military as such and, thus, also with our armed forces. This
wonderful event will feature static as well as dynamic presentation of aviation equipment, daily used
by our professional military personnel,” the minister announced. Galko reminded that the International
Air Fest is an opportunity for pilots from other European countries, Turkey and the United States to
exhibit their flying skills. “We'll also see the equipment of the NATO,” he noted.
The International Air Fest – SIAF 2011 is held at the stage and center of the 1944 Slovak National
Uprising. Galko stated that freedom and democracy claimed then many lives and the fight meant a lot
of suffering and family as well as personal tragedies. Therefore, it is of paramount importance to
defend, honor and fight for these values even at the present time of peace, the minister announced in
his speech.
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Medzinárodné letecké dni dnes i zajtra
Text:
Najväčšia tohtoročná letecká udalosť na Slovensku - Medzinárodné letecké dni (MLD) SIAF 2011
(27.8.a 28.8.) odštartovala už dnes dopoludnia.
BANSKÁ BYSTRICA. Letisko v Sliači je dnes otvorené pre verejnosť v čase od 8.00 h. do 18.30.
podľa toho, ako budú končiť letové ukážky, povedal Hubert Štoksa, riaditeľ MLD SIAF 2011. "Čo sa
týka vystupujúcich, budeme tu mať okolo 100 lietadiel, cez 500 účastníkov z 12 krajín plus alianciu
NATO."
Jednou z najväčších atrakcií je premiéra lietadla AWACS, ktoré bude otvorené pre verejnosť dnes aj v
nedeľu (28.8.) od 9.00 h. do 15.00 h. Ďalej je to premiéra akrobatickej skupiny Baltic Bees, priblížil
časť programu Štoksa. Akrobatickú skupinu možno vidieť dnes aj v nedeľu. Návštevníci dnes uvidia
tiež manévrový vzdušný súboj dvoch stíhačiek MIG 29. "Je to najočakávanejšia a najväčšia letecká
udalosť tohto roka a dovolím si povedať, že od roku 2004, kedy sa konali posledné medzinárodné
letecké dni v Bratislave, volali sa Siat, tak čo do počtu organizácií, čo do počtu účastníkov a lietadiel,
tak odvtedy toto budú najväčšie letecké dni," doplnil Štoksa.
Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 sa konajú v rámci oficiálnych
národných osláv výročia Slovenského národného povstania. Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú
návrat Zmiešaného krídla Otta Smika Sliač na Sliač a tiež výročia víťazstva nad fašizmom a konca 2.
svetovej vojny, vzniku Ústavy Slovenskej republiky, vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Hlavným organizátorom podujatia je Slovenská letecká agentúra, s.r.o. z Banskej Bystrice.
Tohoročnými programovými partnermi SIAF 2011 sú Ministerstvo obrany SR ako hlavný programový
partner, Ministerstvo vnútra SR, na organizácii sa podieľajú aj Banskobystrický samosprávny kraj,
Letisko Sliač, a.s., Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, ako spoluorganizátori Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, mestá Banská Bystrica, Zvolen a Sliač,
Letové prevádzkové služby SR a Letecký úrad SR.
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Galko otvoril Medzinárodné letecké dni v Sliači
Text:
Minister obrany Ľubomír Galko dnes na letisku Sliač slávnostne otvoril Medzinárodné letecké dni
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SIAF 2011. Najväčšia letecká udalosť roka na Slovensku sa na vojenskom letisku koná po prvýkrát.
"Lietanie a letectvo je prirodzene späté s vojenstvom ako takým a teda aj s našimi ozbrojenými silami.
Na tomto krásnom podujatí uvidíme statické aj dynamické ukážky leteckej techniky, ktorú naši
profesionálni vojaci používajú pri svojej každodennej práci," povedal Galko. Pripomenul, že letecké
dni sú tiež priestorom na prezentáciu leteckého umenia pilotov z iných európskych krajín, Turecka,
USA, prezentovať sa má aj technika NATO.
Medzinárodné letecké dni sa konajú na mieste, ktoré bolo v roku 1944 dejiskom a centrom
Slovenského národného povstania. "Sloboda a demokracia stála vtedy aj slovenský národ mnohé
ľudské životy. Boj za ňu znamenal mnoho utrpenia, veľa rodinných a osobných tragédií. Preto je
nesmierne dôležité tieto hodnoty brániť, ctiť a bojovať za ne aj v dnešnej mierovej dobe," poukázal
Galko.
Pilotom šéf rezortu obrany poprial, aby im ich zaujímavé letové ukážky a strhujúce zostavy vyšli
podľa ich predstáv a predviedli ich na vysokej profesionálnej úrovni. Informoval o tom hovorca
rezortu Ivan Rudolf.
Popis foto:Minister obrany Ľubomír Galko a prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič počas
medzinárodných leteckých dní Slovak International Air Fest (SIAF) 2011.AUTOR - SITA
-END-

72.

Na leteckom dni v Sliači obdivujú nebeské stroje

[aktualne.sk 27/08/2011]
Autor: TASR
Zaradenie: Domov
Čas: 19:45
Link: http://aktualne.centrum.sk/domov/doprava-a-bezpecnost/clanek.phtml?id=1240974
Veľkosť: 4208 B
Na leteckom dni v Sliači obdivujú nebeské stroje
Text:
Sliač- MIG 29, L-39 Albatros, prieskumné lietadlo E-3 Sentry (AWACS) a množstvo ďalších lietadiel
obdivujú návštevníci najväčšej tohtoročnej leteckej udalosti na Slovensku - Medzinárodných leteckých
dní (MLD) SIAF 2011 (27.8. 28.8.)
Ako uviedol riaditeľ MLD SIAF 2011 Hubert Štoksa, dnešná účasť ľudí je "veľmi triezvo
odhadovaná" do 40-tisíc. Program si prišiel pozrieť aj prezident SR Ivan Gašparovič.
Štoksa pokračoval, že sa tu prezentuje 12 štátov plus NATO, pričom počet účinkujúcich je k dnešnému
dňu celkovo vyše 600. Ako zhodnotil ukážky dnešného dňa, "jedna z tých najzaujímavejších bol určite
súboj 2x MIG-29, ktorý sa vlastne na slovenskej oblohe objavil naposledy v roku 2004 a dnes, dá sa
povedať, ho vojaci nacvičili v obnovenej premiére."
Lákadlom boli aj dve belgické F-16, ktoré prileteli z leteckého dňa v poľskom Radome. Zaujímavou
atrakciou sú tiež Baltické včely (Baltic Bees) - akrobatická lotyšská skupina na L-39 Albatros.
Ďalej akrobatická skupina 4x piper z Belgicka a ďalšie statické a dynamické ukážky. Veľmi zaujímavý
bol podľa Štoksu aj úder na letisko. "Mali sme tu aj kameru, ktorá to snímala všetko vo vzduchu, ľudia
to mali možnosť vidieť na veľkoplošných obrazovkách."
Na Sliač sa po vyše dvoch rokoch vrátili civilné lietadlá
Okrem iných dnes predviedol letecké akrobatické kúsky aj Zoltán Veres. Jednou z atrakcií je aj
premiéra prieskumného lietadla E-3 Sentry (AWACS), ktoré má byť otvorené pre verejnosť nielen
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dnes, ale aj v nedeľu (28.8.). Lietadlu dominuje typická kruhová radarová anténa umiestnená na trupe,
vďaka čomu ho spozná aj neodborník. O prehliadku vnútorných priestorov tohto stroja bol dnes veľký
záujem, ľudí neodradilo ani dlhé čakanie v rade.
Frontový stíhač MIG 29
Stíhačka MIG 29 je ľahký frontový stíhač, ktorý je určený na vybojovanie vzdušnej nadvlády na
malých a stredných vzdialenostiach. Ako ďalej uviedol podplukovník Martin Hronec, nalietaných má
okolo 2000 letových hodín prevažne na nadzvukových strojoch typu MIG-21 a MIG-29.
Z posledného, najvyššieho typu MIG-29, na ktorom súčasne aj lieta, má nalietaných vyše 1200 hodín.
Pokiaľ ide o preťaženie, je to podľa jeho slov veľmi náročná vec, hlavne čo sa týka výšky preťaženia,
ale aj dĺžky jeho trvania.
"Tým sú známe nadzvukové bojové stroje, pretože trvalo dokážu vyvinúť preťaženie okolo 6 - 8 G, to
znamená, 68-násobok ľudskej váhy," čomu musia letci odolávať.
Podľa Hronca majú dosť dobrý výcvik na to, aby dokázali zvládať tieto preťaženia. Roman Poláček
lieta na L-39 Albatrose. Lety ako ukážky na leteckých dňoch sú podľa neho úplne o niečom inom, ako
ich klasické lietanie.
Na hranici života a smrti
"Tie lety sú, vlastne, na hrane možností lietadla a pilotov. Samozrejme, my vieme, kde tá hrana je, za
tú hranu nemôžeme ísť. Z dôvodu bezpečnosti, hlavne divákov, a z dôvodu bezpečnosti nás."
Podľa neho je to určite iné psychické vypätie a enormnejšia záťaž na človeka, ako keď robia klasické
cvičné lety alebo aj bojové misie. Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011
sa konajú v rámci oficiálnych národných osláv výročia Slovenského národného povstania.
Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú návrat Zmiešaného krídla Otta Smika Sliač na Sliač a tiež
výročia víťazstva nad fašizmom a konca 2. svetovej vojny, vzniku Ústavy Slovenskej republiky,
vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Hlavným organizátorom podujatia je Slovenská letecká agentúra, s.r.o., z Banskej Bystrice.
Albatrosy bombardovali na Záhorí
Tohoročnými programovými partnermi SIAF 2011 sú Ministerstvo obrany SR ako hlavný programový
partner, Ministerstvo vnútra SR, na organizácii sa podieľajú aj Banskobystrický samosprávny kraj,
Letisko Sliač, a.s., Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov, ako spoluorganizátori Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, mestá Banská Bystrica, Zvolen a Sliač,
Letové prevádzkové služby SR a Letecký úrad SR.
Popis foto: Vystúpenie maďarského šampióna v leteckej akrobacii Zoltána Veresa na lietadle MXS.
Popis foto: Boeing E-3 Sentry
TASR
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Veľkosť: 1987 B
V Sliači otvorili Medzinárodné letecké dni
Text:
Najväčšia letecká udalosť roka na Slovensku sa na vojenskom letisku uskutočňuje po prvýkrát.
BRATISLAVA 27. augusta (WEBNOVINY) - Minister obrany Ľubomír Galko dnes na letisku Sliač
slávnostne otvoril Medzinárodné letecké dni – SIAF 2011. Najväčšia letecká udalosť roka na
Slovensku sa na vojenskom letisku uskutočňuje po prvýkrát. „Lietanie a letectvo je prirodzene späté s
vojenstvom ako takým a teda aj s našimi ozbrojenými silami. Na tomto krásnom podujatí uvidíme
statické aj dynamické ukážky leteckej techniky, ktorú naši profesionálni vojaci používajú pri svojej
každodennej práci,“ povedal minister obrany Ľubomír Galko. Ako ďalej pripomenul, Medzinárodné
letecké dni 2011 sú tiež priestorom na prezentáciu leteckého umenia pilotov z iných európskych krajín,
Turecka, USA. „Uvidíme aj techniku NATO,“ pripomenul šéf rezortu obrany.
Medzinárodné letecké dni na letisku Sliač sú podujatím, na mieste, ktoré bolo v roku 1944 dejiskom a
centrom Slovenského národného povstania - jedinečného vzoprenia sa ideológii a násiliu fašistických
mocností. „Sloboda a demokracia stála vtedy aj slovenský národ mnohé ľudské životy. Boj za ňu
znamenal mnoho utrpenia, veľa rodinných a osobných tragédií. Preto je nesmierne dôležité tieto
hodnoty brániť, ctiť a bojovať za ne aj v dnešnej mierovej dobe,“ pripomenul Galko vo svojom
príhovore. Pilotom šéf rezortu obrany poprial, aby im ich zaujímavé letové ukážky a strhujúce zostavy
vyšli podľa ich predstáv a predviedli ich na vysokej profesionálnej úrovni. „....aby všetko prebehlo bez
komplikácií. Nech je počasie príjemne letné a „letové“,“ dodal na záver.
Popis foto: Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 sa uskutočnili na
letisku Sliač, SITA/Diana Černáková
Popis foto: Minister obrany Ľubomír Galko a prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič počas
medzinárodných leteckých dní Slovak International Air Fest (SIAF) 2011, ktoré sa uskutočnili na
letisku Sliač., SITA/Diana Černáková
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Minister Galko otvoril na Sliači Medzinárodné letecké dni - SIAF 2011
Text:
Minister obrany Ľubomír Galko dnes na letisku Sliač slávnostne otvoril Medzinárodné letecké dni –
SIAF 2011. Najväčšia letecká udalosť roka na Slovensku sa na vojenskom letisku koná po prvýkrát.
Lietanie a letectvo je prirodzene späté s vojenstvom ako takým a teda aj s našimi ozbrojenými silami.
Na tomto krásnom podujatí uvidíme statické aj dynamické ukážky leteckej techniky, ktorú naši
profesionálni vojaci používajú pri svojej každodennej práci," povedal Galko. Pripomenul, že letecké
dni sú tiež priestorom na prezentáciu leteckého umenia pilotov z iných európskych krajín, Turecka,
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USA, prezentovať sa má aj technika NATO.
Medzinárodné letecké dni sa konajú na mieste, ktoré bolo v roku 1944 dejiskom a centrom
Slovenského národného povstania. "Sloboda a demokracia stála vtedy aj slovenský národ mnohé
ľudské životy. Boj za ňu znamenal mnoho utrpenia, veľa rodinných a osobných tragédií. Preto je
nesmierne dôležité tieto hodnoty brániť, ctiť a bojovať za ne aj v dnešnej mierovej dobe," poukázal
Galko.
Pilotom šéf rezortu obrany poprial, aby im ich zaujímavé letové ukážky a strhujúce zostavy vyšli
podľa ich predstáv a predviedli ich na vysokej profesionálnej úrovni.
TASR informoval hovorca rezortu Ivan Rudolf.
-END-
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Nebo nad Sliačom ovládli leteckí machri
Text:
Medzinárodné letecké dni sa konajú v rámci oficiálnych národných osláv SNP.
MIG 29, L-39 Albatros, prieskumné lietadlo E-3 Sentry (AWACS) a množstvo ďalších lietadiel
obdivujú návštevníci najväčšej tohtoročnej leteckej udalosti na Slovensku - Medzinárodných leteckých
dní (MLD) SIAF 2011 (27.8. – 28.8.)
Ako uviedol riaditeľ MLD SIAF 2011 Hubert Štoksa, dnešná účasť ľudí je "veľmi triezvo
odhadovaná" do 40.000. Program si prišiel pozrieť aj prezident SR Ivan Gašparovič.
Štoksa pokračoval, že sa tu prezentuje 12 štátov plus NATO, pričom počet účinkujúcich je k dnešnému
dňu celkovo vyše 600. Ako zhodnotil ukážky dnešného dňa, "jedna z tých najzaujímavejších bol určite
súboj 2x MIG-29, ktorý sa vlastne na slovenskej oblohe objavil naposledy v roku 2004 a dnes, dá sa
povedať, ho vojaci nacvičili v obnovenej premiére."
Ľudia sa mali na čo pozerať
Lákadlom boli aj dve belgické F-16, ktoré prileteli z leteckého dňa v poľskom Radome. Zaujímavou
atrakciou sú tiež Baltické včely (Baltic Bees) - akrobatická lotyšská skupina na L-39 Albatros.
Ďalej akrobatická skupina 4x piper z Belgicka a ďalšie statické a dynamické ukážky. Veľmi zaujímavý
bol podľa Štoksu aj úder na letisko. "Mali sme tu aj kameru, ktorá to snímala všetko vo vzduchu, ľudia
to mali možnosť vidieť na veľkoplošných obrazovkách."
Jednou z atrakcií je aj premiéra prieskumného lietadla E-3 Sentry (AWACS), ktoré má byť otvorené
pre verejnosť nielen dnes, ale aj v nedeľu (28.8.).
Lietadlu dominuje typická kruhová radarová anténa umiestnená na trupe, vďaka čomu ho spozná aj
neodborník. O prehliadku vnútorných priestorov tohto stroja bol dnes veľký záujem, ľudí neodradilo
ani dlhé čakanie v rade.
Stíhačka MIG 29 je ľahký frontový stíhač, ktorý je určený na vybojovanie vzdušnej nadvlády na
malých a stredných vzdialenostiach. Ako ďalej uviedol podplukovník Martin Hronec, nalietaných má
okolo 2000 letových hodín prevažne na nadzvukových strojoch typu MIG-21 a MIG-29.
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Z posledného, najvyššieho typu MIG-29, na ktorom súčasne aj lieta, má nalietaných vyše 1200 hodín.
Pokiaľ ide o preťaženie, je to podľa jeho slov veľmi náročná vec, hlavne čo sa týka výšky preťaženia,
ale aj dĺžky jeho trvania.
"Tým sú známe nadzvukové bojové stroje, pretože trvalo dokážu vyvinúť preťaženie okolo 6 - 8 G, to
znamená, 6 – 8 násobok ľudskej váhy," čomu musia letci odolávať. Podľa Hronca majú dosť dobrý
výcvik na to, aby dokázali zvládať tieto preťaženia.
Roman Poláček lieta na L-39 Albatrose. Lety ako ukážky na leteckých dňoch sú podľa neho úplne o
niečom inom, ako ich klasické lietanie.
"Tie lety sú, vlastne, na hrane možností lietadla a pilotov. Samozrejme, my vieme, kde tá hrana je, za
tú hranu nemôžeme ísť. Z dôvodu bezpečnosti, hlavne divákov, a z dôvodu bezpečnosti nás." Podľa
neho je to určite iné psychické vypätie a enormnejšia záťaž na človeka, ako keď robia klasické cvičné
lety alebo aj bojové misie.
Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 sa konajú v rámci oficiálnych
národných osláv výročia Slovenského národného povstania. Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú
návrat Zmiešaného krídla Otta Smika Sliač na Sliač a tiež výročia víťazstva nad fašizmom a konca 2.
svetovej vojny, vzniku Ústavy Slovenskej republiky, vzniku Ozbrojených síl SR.
Popis foto: Na snímke vystúpenie vojenského vrtuľníka Mi-24 na popredí vystaveného cvičného
lietadla L-39 Albatros slovenskej armády.
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Galko otvoril leteckú šou
Text:
SLIAČ. Minister obrany Ľubomír Galko dnes na letisku Sliač slávnostne otvoril Medzinárodné letecké
dni SIAF 2011. Najväčšia letecká udalosť roka na Slovensku sa na vojenskom letisku uskutočňuje po
prvýkrát. „Lietanie a letectvo je prirodzene späté s vojenstvom ako takým a teda aj s našimi
ozbrojenými silami. Na tomto krásnom podujatí uvidíme statické aj dynamické ukážky leteckej
techniky, ktorú naši profesionálni vojaci používajú pri svojej každodennej práci,“ povedal Galko.
Ako ďalej pripomenul, Medzinárodné letecké dni 2011 sú tiež priestorom na prezentáciu leteckého
umenia pilotov z iných európskych krajín, Turecka, USA. „Uvidíme aj techniku NATO,“ pripomenul
šéf rezortu obrany.
Medzinárodné letecké dni na letisku Sliač sa dejú na mieste, ktoré bolo v roku 1944 dejiskom a
centrom Slovenského národného povstania - jedinečného vzoprenia sa ideológii a násiliu fašistických
mocností. „Sloboda a demokracia stála vtedy aj slovenský národ mnohé ľudské životy. Boj za ňu
znamenal mnoho utrpenia, veľa rodinných a osobných tragédií. Preto je nesmierne dôležité tieto
hodnoty brániť, ctiť a bojovať za ne aj v dnešnej mierovej dobe,“ pripomenul Galko vo svojom
príhovore.
Pilotom šéf rezortu obrany poprial, aby im ich zaujímavé letové ukážky a strhujúce zostavy vyšli
Projekt: SIAF 2011
Dokument: SIAF 2011 - media monitoring_WEB

klient: Slovenská letecká agentúra
spracoval: MAP
dátum: 5/9/2011

strana: 71/96
revízia: A

podľa ich predstáv a predviedli ich na vysokej profesionálnej úrovni. „....aby všetko prebehlo bez
komplikácií. Nech je počasie príjemne letné a „letové“,“ dodal na záver.
Minister obrany Ľubomír Galko s prezidentom Ivanom Gašparovičom pri otvorení leteckých dní.
FOTO: SITA
SITA
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Medzinárodné letecké dni si pozrelo asi štyridsaťtisíc ľudí
Text:
Účasť ľudí na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2011 na letisku Sliač bola v sobotu "veľmi
triezvo odhadovaná" do 40 000.
MIG 29, L-39 Albatros, prieskumné lietadlo E-3 Sentry (AWACS) a množstvo ďalších lietadiel
obdivujú návštevníci najväčšej tohtoročnej leteckej udalosti na Slovensku - Medzinárodných leteckých
dní (MLD) SIAF 2011 (27.8. 28.8.) Ako uviedol riaditeľ MLD SIAF 2011 Hubert Štoksa, účasť ľudí
je "veľmi triezvo odhadovaná" do 40 000.
Štoksa pokračoval, že sa tu prezentuje 12 štátov plus NATO, pričom počet účinkujúcich je k dnešnému
dňu celkovo vyše 600. Ako zhodnotil ukážky dnešného dňa, "jedna z tých najzaujímavejších bol určite
súboj 2x MIG-29, ktorý sa vlastne na slovenskej oblohe objavil naposledy v roku 2004 a dnes, dá sa
povedať, ho vojaci nacvičili v obnovenej premiére." Lákadlom boli aj dve belgické F-16, ktoré prileteli
z leteckého dňa v poľskom Radome. Zaujímavou atrakciou sú tiež Baltické včely (Baltic Bees) akrobatická lotyšská skupina na L-39 Albatros. Ďalej akrobatická skupina 4x piper z Belgicka a ďalšie
statické a dynamické ukážky. Veľmi zaujímavý bol podľa Štoksu aj úder na letisko. "Mali sme tu aj
kameru, ktorá to snímala všetko vo vzduchu, ľudia to mali možnosť vidieť na veľkoplošných
obrazovkách." Okrem iných dnes predviedol letecké akrobatické kúsky aj Zoltán Veres.
"Lietanie a letectvo je prirodzene späté s vojenstvom ako takým a teda aj s našimi ozbrojenými silami.
Na tomto krásnom podujatí uvidíme statické aj dynamické ukážky leteckej techniky, ktorú naši
profesionálni vojaci používajú pri svojej každodennej práci," povedal minister obrany Ľubomír Galko.
Ako ďalej pripomenul, Medzinárodné letecké dni 2011 sú tiež priestorom na prezentáciu leteckého
umenia pilotov z iných európskych krajín, Turecka, USA. "Uvidíme aj techniku NATO," pripomenul
šéf rezortu obrany.
Jednou z atrakcií je aj premiéra prieskumného lietadla E-3 Sentry (AWACS), ktoré má byť otvorené
pre verejnosť nielen dnes, ale aj v nedeľu (28.8.). Lietadlu dominuje typická kruhová radarová anténa
umiestnená na trupe, vďaka čomu ho spozná aj neodborník. O prehliadku vnútorných priestorov tohto
stroja bol veľký záujem, ľudí neodradilo ani dlhé čakanie v rade.
Na snímke vystúpenie vojenského vrtuľníka Mi-24 na popredí častí stíhacieho lietadla MiG 29
slovenskej armády.
AUTOR - TASR
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Stíhačka MIG 29 je ľahký frontový stíhač, ktorý je určený na vybojovanie vzdušnej nadvlády na
malých a stredných vzdialenostiach. Ako ďalej uviedol podplukovník Martin Hronec, nalietaných má
okolo 2000 letových hodín prevažne na nadzvukových strojoch typu MIG-21 a MIG-29. Z posledného,
najvyššieho typu MIG-29, na ktorom súčasne aj lieta, má nalietaných vyše 1200 hodín. Pokiaľ ide o
preťaženie, je to podľa jeho slov veľmi náročná vec, hlavne čo sa týka výšky preťaženia, ale aj dĺžky
jeho trvania. "Tým sú známe nadzvukové bojové stroje, pretože trvalo dokážu vyvinúť preťaženie
okolo 6 - 8 G, to znamená, 68-násobok ľudskej váhy," čomu musia letci odolávať. Podľa Hronca majú
dosť dobrý výcvik na to, aby dokázali zvládať tieto preťaženia.
Roman Poláček lieta na L-39 Albatrose. Lety ako ukážky na leteckých dňoch sú podľa neho úplne o
niečom inom, ako ich klasické lietanie. "Tie lety sú, vlastne, na hrane možností lietadla a pilotov.
Samozrejme, my vieme, kde tá hrana je, za tú hranu nemôžeme ísť. Z dôvodu bezpečnosti, hlavne
divákov, a z dôvodu bezpečnosti nás." Podľa neho je to určite iné psychické vypätie a enormnejšia
záťaž na človeka, ako keď robia klasické cvičné lety alebo aj bojové misie.
Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 sa konajú v rámci oficiálnych
národných osláv výročia Slovenského národného povstania. Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú
návrat Zmiešaného krídla Otta Smika Sliač na Sliač a tiež výročia víťazstva nad fašizmom a konca 2.
svetovej vojny, vzniku Ústavy Slovenskej republiky, vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Popis foto:Návštevníci sledujú vystúpenie maďarského šampióna v leteckej akrobacii Zoltána Veresa
na lietadle MXS. AUTOR - TASR
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Letecké dni dnes navštívilo zhruba štyridsaťtisíc ľudí
Text:
SLIAČ. MIG 29, L-39 Albatros, prieskumné lietadlo E-3 Sentry (AWACS) a množstvo ďalších
lietadiel obdivujú návštevníci najväčšej tohtoročnej leteckej udalosti na Slovensku, Medzinárodných
leteckých dní SIAF 2011. Riaditeľ leteckých dní Hubert Štoksa hovorí, že dnešná účasť je "veľmi
triezvo odhadovaná" do 40-tisíc ľudí. Program si prišiel pozrieť aj prezident Ivan Gašparovič.
Štoksa dodáva, že sa tu prezentuje 12 štátov plus NATO, pričom počet účinkujúcich je k dnešnému
dňu vyše 600. "Jedna z tých najzaujímavejších ukážok bol určite súboj 2x MIG-29, ktorý sa vlastne na
slovenskej oblohe objavil naposledy v roku 2004 a dnes, dá sa povedať, ho vojaci nacvičili v
obnovenej premiére," hodnotí dnešný deň.
Lákadlom boli aj dve belgické F-16, ktoré prileteli z leteckého dňa v poľskom Radome. Zaujímavou
atrakciou sú tiež Baltické včely (Baltic Bees), akrobatická lotyšská skupina na L-39 Albatros. Ďalej
akrobatická skupina 4x piper z Belgicka a ďalšie statické a dynamické ukážky. Zaujímavý bol podľa
Štoksu aj úder na letisko. "Mali sme tu aj kameru, ktorá to snímala všetko vo vzduchu, ľudia to mali
možnosť vidieť na veľkoplošných obrazovkách."
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Jednou z atrakcií je aj premiéra prieskumného lietadla E-3 Sentry (AWACS), ktoré má byť otvorené
pre verejnosť nielen dnes, ale aj zajtra. Lietadlu dominuje typická kruhová radarová anténa umiestnená
na trupe, vďaka čomu ho spozná aj neodborník. O prehliadku vnútorných priestorov tohto stroja bol
dnes veľký záujem, ľudí neodradilo ani dlhé čakanie v rade.
Ľudí, ktorí si chceli pozrieť AWACS zvnútra, neodradilo ani dlhé čakanie v rade. FOTO: TASR
Stíhačka MIG 29 je ľahký frontový stíhač, ktorý je určený na vybojovanie vzdušnej nadvlády na
malých a stredných vzdialenostiach. Ako ďalej uviedol podplukovník Martin Hronec, nalietaných má
okolo 2000 letových hodín prevažne na nadzvukových strojoch typu MIG-21 a MIG-29. Z posledného,
najvyššieho typu MIG-29, na ktorom súčasne aj lieta, má nalietaných vyše 1200 hodín. Pokiaľ ide o
preťaženie, je to podľa jeho slov veľmi náročná vec, hlavne čo sa týka výšky preťaženia, ale aj dĺžky
jeho trvania.
"Tým sú známe nadzvukové bojové stroje, pretože trvalo dokážu vyvinúť preťaženie okolo 6 - 8 G, to
znamená, 6- až 8-násobok ľudskej hmotnosti," čomu musia letci odolávať. Podľa Hronca majú dosť
dobrý výcvik na to, aby dokázali zvládať tieto preťaženia.
Roman Poláček lieta na L-39 Albatrose. Lety ako ukážky na leteckých dňoch sú podľa neho úplne o
niečom inom ako ich klasické lietanie. "Tie lety sú, vlastne, na hrane možností lietadla a pilotov.
Samozrejme, my vieme, kde tá hrana je, za tú hranu nemôžeme ísť. Z dôvodu bezpečnosti, hlavne
divákov, a z dôvodu bezpečnosti nás." Podľa neho je to určite iné psychické vypätie a enormnejšia
záťaž na človeka, ako keď robia klasické cvičné lety alebo aj bojové misie.
Vystúpenie vojenského vrtuľníka Mi-24 na popredí častí stíhacieho lietadla MiG 29 slovenskej
armády. FOTO TASR
Návštevníci sledujú letecké vystúpenie. FOTO: TASR
Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2011 sa konajú v rámci oficiálnych
národných osláv výročia Slovenského národného povstania. Účastníci leteckých dní si tiež pripomenú
návrat Zmiešaného krídla Otta Smika Sliač na Sliač a tiež výročia víťazstva nad fašizmom a konca 2.
svetovej vojny, vzniku Ústavy SR a vzniku Ozbrojených síl SR.
TASR
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Poďte s nami lietať
Text:
Premiéru má americké špionážne lietadlo, ktoré NATO nasadilo v Perzskom zálive a Afganistane
Informácie pre vodičov
- Diváci prichádzajúci od Banskej Bystrice po ceste I/66 budú nasmerovaní na odbočku k centru
Tesco, na ulicu Zvolenská cesta a ďalej po komunikácií I/69, smer križovatka Vlkanová.
- Diváci prichádzajúci od Žiaru nad Hronom po R1 k letisku Sliač, môžu použiť výjazd na obec
Kováčová, na komunikáciu I/69 smer Sliač.
- Diváci prichádzajúci od východu a juhu, cez mesto Zvolen, by mali použiť obchvat mesta Zvolen po
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E 77, po križovatku Kováčová Sliač s odbočením na cestu I/69 smer Sliač.
- Počas podujatia SIAF bude uzavretá cesta I/69 Banská Bystrica – Zvolen, od križovatky Vlkanová po
križovatku Mestský úrad Sliač. Trasa obchádzky je smerovaná cez obce Vlkanová, Hronsek, Veľká
Lúka a Sliač.
AKROBATI: Takéto Albatrosy v tesnom závese dajú zabrať ušným bubienkom divákov.
KTO Z KOHO NETRADIČNÉ PRETEKY: V rámci šou uvidíte aj rýchlostné preteky medzi
tryskáčom L-29 Delfín a autom Mercedes.
ERIKA KRČOVÁ
SLIAČ – Stovka najrôznejších lietadiel z krajín NATO postupne včera prilietala na vojenské letisko v
Sliači. Dnes sa tu začína najväčšia letecká udalosť posledných rokov na Slovensku. Všetci sa v plnej
paráde predvedú v sobotu a nedeľu na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2011. Konajú sa pri
príležitosti osláv 67. výročia Slovenského národného povstania.
Nad Banskou Bystricou a Zvolenom to včera len tak hučalo. Svoje ukážky si precvičoval MiG-29,
vojenské vrtuľníky, ale aj Baltické včely, čo je akrobatická skupina z Lotyšska. Ponad Sliač lietali na
piatich podzvukových lietadlách L-39 Albatros, ktoré sú sfarbené presne ako včely. Na Slovensku
budú mať premiéru. Na vojenskú základňu včera priletelo aj americké špionážne lietadlo E-3 Sentry
AWACS s typickou kruhovou anténou na trupe. Návštevníci leteckých dní ho uvidia aj zvnútra. No a
do vzduchu s novinármi na palube vzlietlo aj britské lietadlo AVRO RJ, ktorým sa prepravuje
kráľovská rodina a ktorým možno bude lietať náš prezident, vláda i vojaci na zahraničné misie.
Prídu aj Biele albatrosy
Leteckú šou, na ktorej očakávajú až 40-tisíc návštevníkov, zastrešuje ministerstvo obrany, vnútra,
dopravy, letecký úrad a Slovenská letecká agentúra. Počas víkendu návštevníci na Sliači uvidia
statické a dynamické ukážky civilného a vojenského letectva. Bonbónikom budú aj preteky osobného
auta Mercedes SLS a tryskáča L-29 Delfín. Fanúšikovia letectva si iste nedajú ujsť ani autogramiádu
legendárnych Bielych albatrosov, ktorí oslavujú 20. výročie vzniku.
Nedajte si ujsť...
- špičkové letecké akrobatické kúsky predvedie maďarský akrobat Zoltán Veres, víťaz prestížnej
svetovej série AERO GP v Dubaji, ktorý sa predstaví v špeciálnom akrobatickom stroji Extra-300S.
- jedinečnú leteckú prezentáciu lietadiel C 21 Learjet a C-130 Herkules budú môcť diváci sledovať v
statickej ukážke U. S. Air Forces dislokovaných v Európe.
- letové ukážky svojho majstrovstva predvedú domáci Očovskí bačovia, letci z Česka na strojoch JAS
39 GRIPEN, L-29 DELFÍN, vrtuľník Mi-35, z Nemecka JAK-3, lietadlá PC-7 PILATUS,
EUROFIGHTER TYPHOON predvedú hostia z Rakúska.
- v statických ukážkach uvidíte stroje typu ALPHA JET z Francúzska, PC-7 PILATUS z Rakúska, C160 TRANSALL z Turecka, F-16 z Turecka a Poľska.
- blízko letiska bude pristavený historický pancierový vlak Štefánik a o rekonštrukciu leteckej bitky z
II. svetovej vojny sa postará košický RetroSkyTeam.
Koľko stojí vstupenka
dospelí – 8 eur deti do 15 rokov – 4 eur deti do 6 rokov – zdarma
-END-

80.

Na Sliači je špionážne lietadlo USA: Odštartoval letecký deň!

[topky.sk 27/08/2011]
Autor: Topky.sk, vrr
Projekt: SIAF 2011
Dokument: SIAF 2011 - media monitoring_WEB

klient: Slovenská letecká agentúra
spracoval: MAP
dátum: 5/9/2011

strana: 75/96
revízia: A

Zaradenie: Správy - Domáce
Link: http://www.topky.sk/cl/100278/1285690/Na-Sliaci-je-spionazne-lietadlo-USA--Odstartovalletecky-denVeľkosť: 2643 B
Na Sliači je špionážne lietadlo USA: Odštartoval letecký deň!
Text:
SLIAČ - Začala sa najväčšia letecká udalosť roka na Slovensku. Pri príležitosti 67. Výročia
Slovenského národného povstania sa konajú tento víkend na letisku Sliač Medzinárodné letecké dni
SIAF 2011. Na návštevníkov čakajú okrem tradičných atrakcii aj špičkové americké lietadlá.
Na Slovensku má premiéru aj akrobatická skupina z Lotyška, na piatich strojoch Albatros L-39.
Nebudú chýbať Mig-29, vojenské vrtuľníky, ale ozajstnou lahôdkou je americké špionážne lietadlo E3 Sentry Awacs. Návštevníci ho spoznajú typickou kruhovou anténou na trupe. .
Jeho hodnota sa pohybuje okolo 300 miliónov dolárov. Tieto lietadlá boli nasadené vo vojne v Iraku,
Iráne, v Perzskom zálive a lietali aj nad Afganistanom. Ďalším americkým skvostom bude dopravné
lietadlo Herkules, ktoré prepravuje vojakov do Afganistanu a využíva ho viacero armád vo svete.
Na letisku však je aj britské lietadlo Avro RJ, ktoru sa prepravuje britská kráľovská rodina.
Čerešničkou na torte má byť aj pretek osobného auta Mercedes SLS a stíhačky L-29 Delfín. Program
spestrí aj útok na pancierový vlak Štefánik.
PROGRAM LETECKÝCH DNÍ
Sobota
11.00 – 12.00
Úvodný prelet: 3x MiG-29, Mi-17 An-26, výsadok Tu-154 + 2x MiG-29 – Renegát L-39 MiG-29
12.05 – 13.15
EuroFighter
JAS-39 Gripen
Mi-24
Mi-17 – evakuačné práce
Mi-17 – LPZS
Mi-17 – BAMBI
13.15 – 14.10
RetroSky Team
MXS – Zoltán Veres
2x MiG-29 – manévrový vzdušný boj
14.10 – 15.05
TheVictors
Bu 1.131 – RedBucker
Mi-35
L-420
15.05 – 16.05
PC-7
Mi-17, L-39 – úder na letisko
BalticBees
L-29
16.05 – 17.05
BAE 146-200
H-269C
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Mi-171 (súčinnosť s HaZZ a PZ SR)
Vzlet Z-137 + 1x L-23
17.05 – 18.10
A-109 Agusta
Prílet Challenger
Z-137 + 1x L-23 – Ľuboslav Tomašovič
Su-31M – Dušan Šamko
Extra E300L – František
Pytlík
WT9 Dynamic
Z-137T + 4 – Očovskí bačovia
An-26 – výsadok
Nedeľa
11.00 – 12.05
Úvodný prelet: 3x MiG-29, Mi-17,
An-26, výsadok
Tu-154 + 2x
MiG-29 – Renegát
L-39
MiG-29
12.05 – 13.15
EuroFighter
JAS-39 Gripen
Mi-24
Mi-17 – evakuačné práce
Mi-17 – LPZS
Mi-17 – BAMBI
13.15 – 14.10
RetroSky Team
MXS – Zoltán Veres
2x MiG-29 – manévrový vzdušný boj
14.10 – 15.05
TheVictors
Bu 1.131 – RedBucker
Mi-35
L-420
15.05 – 16.10
PC-7
Mi-17, L-39 – úder na letisko
BalticBees L-29 (akrobacia+preteky s Mercedesom)
16.10 – 17.10
BAE 146-200
H-269C
Mi-171 (súčinnosť s HaZZ a PZ SR)
A-109 Agusta
17.10 – 18.10
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Su-31M – Dušan Šamko
Prílet Challenger
Extra E300L – František Pytlík
WT9 Dynamic
Odlet Bu 1.131
Z-137 + 1x L-23 – Ľuboslav Tomašovič
Z-137T + 4 – Očovskí bačovia
An-26 – výsadok
-END-

81.

Letecký deň na Sliači

[JOJ, 19:30 27/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 2062 B
Letecký deň na Sliači
Text:
Ľuboš Sarnovský, moderátor TV JOJ: „No a v tomto regióne zostaneme. Letisko Sliač tento víkend
patrí všetkým priaznivcom už asi všetkého, čo dokáže lietať.“
Lucia Barmošová, moderátorka TV JOJ: „Na medzinárodných leteckých dňoch sa divákom prezentujú
piloti a ich lietadlá z 12tich krajín.“
Ľuboš Sarnovský, moderátor TV JOJ: „Ani tejto leteckej šou sa nevyhli extréme horúčavy. Davy ľudí
preto zahraňovali pred kolapsom cisterny s vodou.“
Katarína Kováčiková, redaktorka TV JOJ: „Letisko na Sliači dnes doslova praskalo vo švíkoch. Na
akrobatické kúsky sa prišlo pozrieť neuveriteľných takmer 40 tisíc návštevníkov. Iba pár hodín po
otvorení bolo parkovisko s kapacitou 10 tisíc áut zaplnené do posledného miesta.“
Hubert Štoksa, organizátor SIAF 2011: „Ja som prekvapený, je to obrovský nátlak ako parkoviská sú
kompletne plné.“
Katarína Kováčiková, redaktorka TV JOJ: „Na betónovej ploche bolo okolo 40 stupňov. Ľuďom preto
boli k dispozícii štyri hasičské cisterny, kde sa mohli osviežiť. Aj napriek tomu zaznamenali
záchranári viac ako 100 výjazdov. Išlo hlavne o úpaly a uštipnutia hmyzom. Nevoľno prišlo aj tehotnej
žene, ktorú na mieste ošetrili.“
Anketa: Ľudia a horúčavy
Opýtaný 1: „Natretí sme 50tkou faktorom a pitný režim.“
Opýtaný 2: „Vôbec som sa nechránila, hovorím, už si musím zakryť plecia, lebo už horím.“
Katarína Kováčiková, redaktorka TV JOJ: „Let v stíhačke predviedol aj špičkový slovenský pilot,
Martin Hronec. Patrí medzi elitu a z letiska Sliač po prvý krát štartoval pred 26 rokmi.“
Martin Hronec, pilot: „Nalietané mám okolo 2000 letových hodín prevažne na nadzvukových strojoch
typu MIG 21 a MIG 29.“
Katarína Kováčiková, redaktorka TV JOJ: „Hlavným lákadlom boli štyria lotyšskí piloti alebo
takzvané baltické včely. Vystúpili na strojoch, ktoré boli pomaľované typickými modro-žltými pruhmi.
Zo Sliača pre televíziu JOJ Katarína Kováčiková.“
Ľuboš Sarnovský, moderátor TV JOJ: „Ak ste náhodou zmeškali najväčšiu leteckú udalosť roka, určite
sa pozrite na našu stránku noviny.sk.“
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82.

Na Sliači je špionážne lietadlo USA: Odštartoval letecký deň!

[topky.sk 27/08/2011]
Autor: Topky.sk, vrr
Zaradenie: Správy - Domáce
Link: http://www.topky.sk/cl/10/1285690/Na-Sliaci-je-spionazne-lietadlo-USA--Odstartoval-leteckydenVeľkosť: 2644 B
Na Sliači je špionážne lietadlo USA: Odštartoval letecký deň!
Text:
SLIAČ - Začala sa najväčšia letecká udalosť roka na Slovensku. Pri príležitosti 67. Výročia
Slovenského národného povstania sa konajú tento víkend na letisku Sliač Medzinárodné letecké dni
SIAF 2011. Na návštevníkov čakajú okrem tradičných atrakcii aj špičkové americké lietadlá.
Na Slovensku má premiéru aj akrobatická skupina z Lotyška, na piatich strojoch Albatros L-39.
Nebudú chýbať Mig-29, vojenské vrtuľníky, ale ozajstnou lahôdkou je americké špionážne lietadlo E3 Sentry Awacs. Návštevníci ho spoznajú typickou kruhovou anténou na trupe. .
Jeho hodnota sa pohybuje okolo 300 miliónov dolárov. Tieto lietadlá boli nasadené vo vojne v Iraku,
Iráne, v Perzskom zálive a lietali aj nad Afganistanom. Ďalším americkým skvostom bude dopravné
lietadlo Herkules, ktoré prepravuje vojakov do Afganistanu a využíva ho viacero armád vo svete.
Na letisku však je aj britské lietadlo Avro RJ, ktoru sa prepravuje britská kráľovská rodina.
Čerešničkou na torte má byť aj pretek osobného auta Mercedes SLS a stíhačky L-29 Delfín. Program
spestrí aj útok na pancierový vlak Štefánik.
PROGRAM LETECKÝCH DNÍ
Sobota
11.00 – 12.00
Úvodný prelet: 3x MiG-29, Mi-17 An-26, výsadok Tu-154 + 2x MiG-29 – Renegát L-39 MiG-29
12.05 – 13.15
EuroFighter
JAS-39 Gripen
Mi-24
Mi-17 – evakuačné práce
Mi-17 – LPZS
Mi-17 – BAMBI
13.15 – 14.10
RetroSky Team
MXS – Zoltán Veres
2x MiG-29 – manévrový vzdušný boj
14.10 – 15.05
TheVictors
Bu 1.131 – RedBucker
Mi-35
L-420
15.05 – 16.05
PC-7
Projekt: SIAF 2011
Dokument: SIAF 2011 - media monitoring_WEB

klient: Slovenská letecká agentúra
spracoval: MAP
dátum: 5/9/2011

strana: 79/96
revízia: A

Mi-17, L-39 – úder na letisko
BalticBees
L-29
16.05 – 17.05
BAE 146-200
H-269C
Mi-171 (súčinnosť s HaZZ a PZ SR)
Vzlet Z-137 + 1x L-23
17.05 – 18.10
A-109 Agusta
Prílet Challenger
Z-137 + 1x L-23 – Ľuboslav Tomašovič
Su-31M – Dušan Šamko
Extra E300L – František
Pytlík
WT9 Dynamic
Z-137T + 4 – Očovskí bačovia
An-26 – výsadok
Nedeľa
11.00 – 12.05
Úvodný prelet: 3x MiG-29, Mi-17,
An-26, výsadok
Tu-154 + 2x
MiG-29 – Renegát
L-39
MiG-29
12.05 – 13.15
EuroFighter
JAS-39 Gripen
Mi-24
Mi-17 – evakuačné práce
Mi-17 – LPZS
Mi-17 – BAMBI
13.15 – 14.10
RetroSky Team
MXS – Zoltán Veres
2x MiG-29 – manévrový vzdušný boj
14.10 – 15.05
TheVictors
Bu 1.131 – RedBucker
Mi-35
L-420
15.05 – 16.10
PC-7
Mi-17, L-39 – úder na letisko
BalticBees L-29 (akrobacia+preteky s Mercedesom)
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16.10 – 17.10
BAE 146-200
H-269C
Mi-171 (súčinnosť s HaZZ a PZ SR)
A-109 Agusta
17.10 – 18.10
Su-31M – Dušan Šamko
Prílet Challenger
Extra E300L – František Pytlík
WT9 Dynamic
Odlet Bu 1.131
Z-137 + 1x L-23 – Ľuboslav Tomašovič
Z-137T + 4 – Očovskí bačovia
An-26 – výsadok
-END-

83.

Letecké dni Sliač 2011: Poďte s nami lietať

[pluska.sk 27/08/2011]
Autor: Plus JEDEN DEŇ/ERIKA KRČOVÁ
Zaradenie: Slovensko
Čas: 06:30
Link: http://www.pluska.sk/slovensko/spolocnost/letecke-dni-sliac-2011-podte-nami-lietat.html
Veľkosť: 4964 B
Letecké dni Sliač 2011: Poďte s nami lietať
Text:
Stovka najrôznejších lietadiel z krajín NATO postupne včera prilietala na vojenské letisko v Sliači.
Dnes sa tu začína najväčšia letecká udalosť posledných rokov na Slovensku. Všetci sa v plnej paráde
predvedú v sobotu a nedeľu na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2011. Konajú sa pri príležitosti
osláv 67. výročia Slovenského národného povstania.
Nad Banskou Bystricou a Zvolenom to včera len tak hučalo. Svoje ukážky si precvičoval MiG-29,
vojenské vrtuľníky, ale aj Baltické včely, čo je akrobatická skupina z Lotyšska. Ponad Sliač lietali na
piatich podzvukových lietadlách L-39 Albatros, ktoré sú sfarbené presne ako včely. Na Slovensku
budú mať premiéru.
Na vojenskú základňu včera priletelo aj americké špionážne lietadlo E-3 Sentry AWACS s typickou
kruhovou anténou na trupe. Návštevníci leteckých dní ho uvidia aj zvnútra. No a do vzduchu s
novinármi na palube vzlietlo aj britské lietadlo AVRO RJ, ktorým sa prepravuje kráľovská rodina a
ktorým možno bude lietať náš prezident, vláda i vojaci na zahraničné misie.
Poďte si s nami zalietať Foto: archív
Prídu aj Biele albatrosy
Leteckú šou, na ktorej očakávajú až 40-tisíc návštevníkov, zastrešuje ministerstvo obrany, vnútra,
dopravy, letecký úrad a Slovenská letecká agentúra. Počas víkendu návštevníci na Sliači uvidia
statické a dynamické ukážky civilného a vojenského letectva. Bonbónikom budú aj preteky osobného
auta Mercedes SLS a tryskáča L-29 Delfín. Fanúšikovia letectva si iste nedajú ujsť ani autogramiádu
legendárnych Bielych albatrosov, ktorí oslavujú 20. výročie vzniku.
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DAVY: Na akciu príde až 40-tisíc ľudí. Foto: archív
Uvidíte útroby špionážneho lietadla
Ak nadšenci letectva prídu cez víkend na Sliač, určite aj kvôli premiére prieskumného amerického
lietadla E-3 Sentry AWACS. Je to lietajúce stredisko včasnej výstrahy a riadenia umiestnené v
upravenom Boeingu 707, ktoré umožňuje zhodnotenie situácie vo vzduchu až do okruhu vyše 300
kilometrov a zároveň riadenie letovej prevádzky.
Foto: ERIKA KRČOVÁ
Informácie z radarov využívajú k navigácii protivzdušnej ochrany na rôzne ciele a na riadenie
leteckých súbojov. Návštevníci uvidia zvnútra aj techniku, ktorou disponuje. Laik ho na Sliači rozozná
podľa kruhovej radarovej antény, ktorú má na trupe. Jeho hodnota sa pohybuje okolo 300 miliónov
dolárov. Tieto lietadlá boli nasadené vo vojne v Iraku, Iráne, v Perzskom zálive, no zapojili sa tiež do
operácie proti Srbsku a lietali aj nad Afganistanom.
Nedajte si ujsť...
špičkové letecké akrobatické kúsky predvedie maďarský akrobat Zoltán Veres, víťaz prestížnej
svetovej série AERO GP v Dubaji, ktorý sa predstaví v špeciálnom akrobatickom stroji Extra-300S.
jedinečnú leteckú prezentáciu lietadiel C 21 Learjet a C-130 Herkules budú môcť diváci sledovať v
statickej ukážke U. S. Air Forces dislokovaných v Európe.
letové ukážky svojho majstrovstva predvedú domáci Očovskí bačovia, letci z Česka na strojoch JAS
39 GRIPEN, L-29 DELFÍN, vrtuľník Mi-35, z Nemecka JAK-3, lietadlá PC-7 PILATUS,
EUROFIGHTER TYPHOON predvedú hostia z Rakúska.
v statických ukážkach uvidíte stroje typu ALPHA JET z Francúzska, PC-7 PILATUS z Rakúska, C160 TRANSALL z Turecka, F-16 z Turecka a Poľska.
blízko letiska bude pristavený historický pancierový vlak Štefánik a o rekonštrukciu leteckej bitky z II.
svetovej vojny sa postará košický RetroSkyTeam.
KTO Z KOHO
NETRADIČNÉ PRETEKY: V rámci šou uvidíte aj rýchlostné preteky medzi tryskáčom L-29 Delfín a
autom Mercedes. Foto: archív (2)
PROGRAM LETECKÝCH DNÍ Sobota 11.00 – 12.00 Úvodný prelet: 3x MiG-29, Mi-17 An-26,
výsadok Tu-154 + 2x MiG-29 – Renegát L-39 MiG-29 12.05 – 13.15 EuroFighter JAS-39 Gripen Mi24 Mi-17 – evakuačné práce Mi-17 – LPZS Mi-17 – BAMBI 13.15 – 14.10 RetroSky Team MXS –
Zoltán Veres 2x MiG-29 – manévrový vzdušný boj 14.10 – 15.05 TheVictors Bu 1.131 – RedBucker
Mi-35 L-420 15.05 – 16.05 PC-7 Mi-17, L-39 – úder na letisko BalticBees L-29 16.05 – 17.05 BAE
146-200 H-269C Mi-171 (súčinnosť s HaZZ a PZ SR) Vzlet Z-137 + 1x L-23 17.05 – 18.10 A-109
Agusta Prílet Challenger Z-137 + 1x L-23 – Ľuboslav Tomašovič Su-31M – Dušan Šamko Extra
E300L – František Pytlík WT9 Dynamic Z-137T + 4 – Očovskí bačovia An-26 – výsadok Nedeľa
11.00 – 12.05 Úvodný prelet: 3x MiG-29, Mi-17, An-26, výsadok Tu-154 + 2x MiG-29 – Renegát L39 MiG-29 12.05 – 13.15 EuroFighter JAS-39 Gripen Mi-24 Mi-17 – evakuačné práce Mi-17 – LPZS
Mi-17 – BAMBI 13.15 – 14.10 RetroSky Team MXS – Zoltán Veres 2x MiG-29 – manévrový
vzdušný boj 14.10 – 15.05 TheVictors Bu 1.131 – RedBucker Mi-35 L-420 15.05 – 16.10 PC-7 Mi-17,
L-39 – úder na letisko BalticBees L-29 (akrobacia+preteky s Mercedesom) 16.10 – 17.10 BAE 146200 H-269C Mi-171 (súčinnosť s HaZZ a PZ SR) A-109 Agusta 17.10 – 18.10 Su-31M – Dušan
Šamko Prílet Challenger Extra E300L – František Pytlík WT9 Dynamic Odlet Bu 1.131 Z-137 + 1x L23 – Ľuboslav Tomašovič Z-137T + 4 – Očovskí bačovia An-26 – výsadok
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84.

Piloti nakreslili Radičovej na oblohe srdce

[sme.sk 28/08/2011]
Autor: SITA
Zaradenie: Z domova
Čas: 18:34
Link: http://s.sme.sk/r-rss/6033331/www.sme.sk/piloti-nakreslili-radicovej-na-oblohe-srdce.html
Veľkosť: 2638 B
Piloti nakreslili Radičovej na oblohe srdce
Text:
Premiérka navštívila aj letecké dni, piloti jej na oblohe nakreslili srdce.
BRATISLAVA. Premiérka Iveta Radičová si dnes uctila pamiatku 747 obetí vrážd nemeckých
nacistov v Kremničke pri Banskej Bystrici, kde v protitankových zákopoch popravili zaistencov
privážaných z väznice banskobystrického súdu.
Masakry sa udiali po ústupe Slovenského národného povstania do hôr od novembra 1944 do marca
1945. Medzi obeťami boli Slováci, Židia, Rómovia, partizáni.
"Totalitné režimy sú postavené na násilí, strachu, represiách a politických vraždách. Sloboda však
vyrastá z individuálneho presvedčenia a častokrát vyžaduje aj najvyššiu cenu - vlastný život. Sloboda
sa nedá prikázať zhora, nedá sa vynútiť zákonom, slobodu musí mať každý v sebe. Vďaka tejto
vnútornej slobode a vďaka nádeji, odvahe a statočnosti je možné dospieť aj k slobodnej spoločnosti,
ale nie naopak," povedala predsedníčka vlády SR Iveta Radičová pri príležitosti 67. výročia
Slovenského národného povstania.
Povstanie znamenalo začiatok nových dejín
Podľa premiérky Iveta Radičovej malo SNP silný politický i morálny význam. "Slovensko od tej
chvíle už nemohlo byť vnímané iba optikou vojnového štátu a spojenca nacizmu. Naopak, nutne
muselo byť vnímané ako krajina, v ktorej je významný potenciál túžby po slobode. Povstanie
znamenalo začiatok nových, moderných dejín Slovenska. Jedným z kľúčových politických významov
Povstania je, že Slováci mohli neskôr do obnovenej republiky vstúpiť ako rovnocenný partner".
Premiérka zároveň upozornila, že nástup totalitného komunistického režimu v roku 1948 je dôkazom,
že sloboda nie je automatická ani samozrejmá, a preto ju aj dnes treba prehlbovať a chrániť pred
zneužívaním.
"Dnes - po dvoch desaťročiach slobody a demokracie - by malo byť výročie Slovenského národného
povstania výzvou citlivo vnímať a odsúdiť každý prejav netolerancie, extrémizmu, neznášanlivosti a
nespravodlivosti. Výzvou upevňovať slobodu a demokraciu tak, aby už nikdy nemohla byť mocensky
ani ideologicky zneužitá," dodala predsedníčka vlády SR
Privítanie na leteckých dňoch
Predsedníčka vlády Iveta Radičová dnes navštívila aj najväčšiu tohtoročnú leteckú udalosť na
Slovensku - Medzinárodné letecké dni SIAF v Sliači. Piloti jej na privítanie nakreslili na oblohu srdce.
Predsedníčka vlády si prezrela lietadlá účastníkov leteckých dní, vrátane slovenských MiG-ov 29.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 sú súčasťou oficiálnych národných osláv 67.výročia
Slovenského národného povstania. Návštevníkom leteckých dní sa v bohatom programe predstavilo
vyše 100 lietadiel a 500 účinkujúcich z 12 štátov.
SITA
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85.

Radičová si uctila pamiatku 747 obetí nacistov

[tvnoviny.sk 28/08/2011]
Autor: SITA
Zaradenie: TVnoviny
Čas: 19:32
Link: http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/domace/radicova-si-uctila-pamiatku-747-obeti-nacistov.html
Veľkosť: 2779 B
Radičová si uctila pamiatku 747 obetí nacistov
Text:
V Kremničke pri Banskej Bystrici v protitankových zákopoch popravili zaistencov z väznice.
Premiérka Iveta Radičová si dnes (28.7.) uctila pamiatku 747 obetí vrážd nemeckých nacistov v
Kremničke pri Banskej Bystrici, kde v protitankových zákopoch popravili zaistencov privážaných z
väznice banskobystrického súdu.
Sloboda vyrastá z individuálneho presvedčenia, uviedla premiérka
Masakry sa udiali po ústupe Slovenského národného povstania do hôr od novembra 1944 do marca
1945. Medzi obeťami boli Slováci, Židia, Rómovia, partizáni.
"Totalitné režimy sú postavené na násilí, strachu, represiách a politických vraždách. Sloboda však
vyrastá z individuálneho presvedčenia a častokrát vyžaduje aj najvyššiu cenu - vlastný život. Sloboda
sa nedá prikázať zhora, nedá sa vynútiť zákonom, slobodu musí mať každý v sebe. Vďaka tejto
vnútornej slobode a vďaka nádeji, odvahe a statočnosti je možné dospieť aj k slobodnej spoločnosti,
ale nie naopak," povedala predsedníčka vlády SR Iveta Radičová pri príležitosti 67. výročia
Slovenského národného povstania.
Povstanie vraj znamenalo začiatok nových dejín Slovenska
Podľa premiérky Iveta Radičovej malo SNP silný politický i morálny význam.
"Slovensko od tej chvíle už nemohlo byť vnímané iba optikou vojnového štátu a spojenca nacizmu.
Naopak, nutne muselo byť vnímané ako krajina, v ktorej je významný potenciál túžby po slobode.
Povstanie znamenalo začiatok nových, moderných dejín Slovenska. Jedným z kľúčových politických
významov Povstania je, že Slováci mohli neskôr do obnovenej republiky vstúpiť ako rovnocenný
partner".
Premiérka zároveň upozornila, že nástup totalitného komunistického režimu v roku 1948 je dôkazom,
že sloboda nie je automatická ani samozrejmá, a preto ju aj dnes treba prehlbovať a chrániť pred
zneužívaním.
"Dnes - po dvoch desaťročiach slobody a demokracie - by malo byť výročie Slovenského národného
povstania výzvou citlivo vnímať a odsúdiť každý prejav netolerancie, extrémizmu, neznášanlivosti a
nespravodlivosti. Výzvou upevňovať slobodu a demokraciu tak, aby už nikdy nemohla byť mocensky
ani ideologicky zneužitá," dodala predsedníčka vlády SR.
Piloti Radičovej nakreslili na oblohu srdce
Predsedníčka vlády Iveta Radičová dnes navštívila aj najväčšiu tohtoročnú leteckú udalosť na
Slovensku - Medzinárodné letecké dni SIAF v Sliači.
Piloti jej na privítanie nakreslili na oblohu srdce. Predsedníčka vlády si prezrela lietadlá účastníkov
leteckých dní, vrátane slovenských MiG-ov 29. Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 sú súčasťou
oficiálnych národných osláv 67.výročia Slovenského národného povstania. Návštevníkom leteckých
dní sa v bohatom programe predstavilo vyše 100 lietadiel a 500 účinkujúcich z 12 štátov..
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Popis foto: Premiérka Iveta Radičová.
-END-

86.

Tlačenica pred špionážnym lietadlom

[Nový Čas 28/08/2011]
Autor: tasr
Strana: 6,7
Zaradenie: SLOVENSKO
Veľkosť: 2381 B
Tlačenica pred špionážnym lietadlom
Text:
Letecké dni na Sliači:
SLIAČ - Tisícky návštevníkov si nenechali ujsť možnosť vidieť naživo výkony vzdušných akrobatov.
Jednou z najväčších atrakcií Medzinárodných leteckých dní SIAF 2011 v Sliači je však slovenská
premiéra prieskumného lietadla E-3 Sentry (AWACS). O prehliadku vnútorných priestorov tohto
stroja bol v sobotu veľký záujem, ľudí neodradilo ani dlhé čakanie v rade. Otvorené pre verejnosť bude
aj dnes.
Okrem vzdušného súboja dvoch stíhačiek MIG 29 si diváci mohli včera pozrieť aj vystúpenie
legendárneho maďarského akrobata Zoltána Veresa. Sobotňajšiu účasť odhadujú do 40 000
návštevníkov. "Čo sa týka vystupujúcich, budeme tu mať okolo 100 lietadiel, cez 500 účastníkov z 12
krajín, plus alianciu NATO," uviedol riaditeľ MLD SIAF 2011 Hubert Štoksa. Jednou z najväčších
atrakcií je slovenská premiéra prieskumného lietadla AWACS. Špionážne lietadlá boli nasadené aj
počas vojny v Perzskom zálive, od roku 2001 kontrolujú vzdušný priestor nad Afganistanom. Unikátne
lietadlo, ktoré dokáže sledovať súčasne vzdušné aj námorné ciele v okruhu viac ako 300 km, bude
prístupné pre verejnosť aj dnes od 9.00 hod. do 15.00 hod. Medzinárodné letecké dni Slovak
International Air Fest (SIAF) 2011 sa konajú v rámci osláv výročia Slovenského národného povstania.
(tasr, foto tasr, Ivan Lelovský)
PRIESKUMNÉ LIETADLO E-3 SENTRY (AWACS)
Rozpätie: ............... 44,42 m
Dĺžka: ..................... 46,61 m
Výška: ..................... 12,73 m
Max. rýchlosť: 876 km/hod.
Dolet: .................... 9 250 km
Cena: ................... 208 mil. eur
Pohodička na krídle
Žena z posádky U.S. AIR FORCE oddychujúca na krídle lietadla Hercules C130 tiež pritiahla
pozornosť návštevníkov. "Na slnku bolo asi tak 50°C a jej vôbec neprekážalo sedieť na rozhorúčenom
lietadle," všimol si čitateľ.
Legenda dolu hlavou
S otvorenými ústami a zatajeným dychom sledovali návštevníci exhibíciumaďarského akrobatického
šampióna Zoltána Veresa na lietadle MXS. Zoltán Veres patrí medzi najznámejšie mená v svetovom
letectve. Jeden z dvanástich najlepších pilotov sveta je v civilnom živote kapitánom Boeingu 737 a
leteckej akrobacii sa venuje od roku 1988.
Foto:
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UNIKÁTNY STROJ: Ľudia čakajú v rade na vstup do vojenského lietadla Boeing E-3 Sentry
(AWACS) z výzbroje NATO. Je preňho typická kruhová radarová anténa umiestnená na trupe.
<<>>

87.

Medzinárodné letecké dni SIAF 2011

[Rádio Lumen, 17:30 28/08/2011]
Zaradenie: Z domova
Veľkosť: 2501 B
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011
Text:
Boris Koróni, moderátor Rádia Lumen: „Viac ako sto lietadiel z dvanástich krajín mohli vidieť
návštevníci na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2011 na Sliači. Hlavným organizátorom
víkendového podujatia bola Slovenská letecká agentúra. Lákadiel bolo niekoľko. Akrobati, stíhačky aj
prieskumné lietadlo Severoatlantickej aliancie. Záujem o letecké dni bol veľký. Len včera sa nich
zúčastnilo približne 40 tisíc ľudí. Tisícky návštevníkov prichádzali na letisko aj dnes.“
Jana Verešová, redaktorka Rádia Lumen: „Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 sa konali v rámci
národných osláv 67. výročia Slovenského národného povstania. Návštevníkom ponúkli naozaj bohatý
program, hoci podľa riaditeľa podujatia a Slovenskej leteckej agentúry Huberta Štoksu mali na jeho
prípravu menej času ako bolo treba.“
Hubert Štoksa, riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry: „Skĺbiť organizáciu viacerých zložiek dokopy je
niekedy nad ľudské úsilie, ale podarilo sa, všetci ťahali za jeden povraz.“
Jana Verešová, redaktorka Rádia Lumen: „Asi najviac ľudia ocenili majstrovské kúsky akrobatov,
najmä Zoltána Vöröša z Maďarska a skupina Baltic Bees z Lotyšska. Ako uviedol jeden z pilotov tejto
formácie Alexander Zarin, to najdôležitejšie je pre nich ukázať divákom to, čo chcú vidieť.“
Alexander Zarin, pilot: „Každé vystúpenie pre nás znamená urobiť to najlepšie a ukázať publiku
bezpečný a pekný let.“
Jana Verešová, redaktorka Rádia Lumen: „Veľký rad bol aj pri prieskumnom lietadle NATO, do
ktorého za normálnych okolností nemajú prístup ani vojaci. Podľa veliteľa operačnej zmeny tohto
lietadla Stanislava Hebra sa ich stroj od ostatných odlišuje najmä účelom použitia.“
Stanislav Heber, veliteľ operačnej zmeny: „Toto lietadlo je určené na prieskum vzdušnej, pozemnej a
námornej situácie. Zároveň sme schopní z tohto lietadla riadiť leteckú prevádzku.“
Jana Verešová, redaktorka Rádia Lumen: „Pilot Ján Šušáni poznamenal, že takéto letecké dni
znamenajú pre pilotov veľmi veľa.“
Ján Šušáni, pilot: „Je to dobrá príležitosť prezentovať našu prácu a mať kontakt s ľuďmi.“
Jana Verešová, redaktorka Rádia Lumen: „Medzinárodné letecké dni si nenechali ujsť deti ani dospelí.
Prišli aj celé rodiny.“
Anketa:
Opýtaná 1: „Ešte som nebola na takejto akcii a páči sa mi.“
Opýtaný 2: „Strašne rád mám tento zvuk. Som veľmi rád, že sa nám podarilo prísť, vidieť to na vlastné
oči, dvadsať deviatky zbožňujem.“
Jana Verešová, redaktorka Rádia Lumen: „Jana Verešová, Rádio Lumen.“
-END-
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88.

Piloti v Sliači nakreslili Radičovej na oblohu srdce

[pravda.sk 28/08/2011]
Autor: SITA
Zaradenie: Domáce
Čas: 19:36
Link: http://spravy.pravda.sk/piloti-v-sliaci-nakreslili-radicovej-na-oblohu-srdce-f95/sk_domace.asp?c=A110828_193654_sk_domace_p58
Veľkosť: 2524 B
Piloti v Sliači nakreslili Radičovej na oblohu srdce
Text:
Premiérka Iveta Radičová si uctila pamiatku 747 obetí vrážd nemeckých nacistov v Kremničke pri
Banskej Bystrici, kde v protitankových zákopoch popravili zaistencov privážaných z väznice
banskobystrického súdu.
Masakry sa udiali po ústupe Slovenského národného povstania do hôr od novembra 1944 do marca
1945. Medzi obeťami boli Slováci, Židia, Rómovia, partizáni. "Totalitné režimy sú postavené na násilí,
strachu, represiách a politických vraždách. Sloboda však vyrastá z individuálneho presvedčenia a
častokrát vyžaduje aj najvyššiu cenu - vlastný život. Sloboda sa nedá prikázať zhora, nedá sa vynútiť
zákonom, slobodu musí mať každý v sebe. Vďaka tejto vnútornej slobode a vďaka nádeji, odvahe a
statočnosti je možné dospieť aj k slobodnej spoločnosti, ale nie naopak," povedala predsedníčka vlády
SR Iveta Radičová pri príležitosti 67. výročia Slovenského národného povstania.
Podľa premiérky Iveta Radičovej malo SNP silný politický i morálny význam. "Slovensko od tej
chvíle už nemohlo byť vnímané iba optikou vojnového štátu a spojenca nacizmu. Naopak, nutne
muselo byť vnímané ako krajina, v ktorej je významný potenciál túžby po slobode. Povstanie
znamenalo začiatok nových, moderných dejín Slovenska. Jedným z kľúčových politických významov
Povstania je, že Slováci mohli neskôr do obnovenej republiky vstúpiť ako rovnocenný partner".
Premiérka zároveň upozornila, že nástup totalitného komunistického režimu v roku 1948 je dôkazom,
že sloboda nie je automatická ani samozrejmá, a preto ju aj dnes treba prehlbovať a chrániť pred
zneužívaním. "Dnes - po dvoch desaťročiach slobody a demokracie - by malo byť výročie
Slovenského národného povstania výzvou citlivo vnímať a odsúdiť každý prejav netolerancie,
extrémizmu, neznášanlivosti a nespravodlivosti. Výzvou upevňovať slobodu a demokraciu tak, aby už
nikdy nemohla byť mocensky ani ideologicky zneužitá," dodala predsedníčka vlády SR
Predsedníčka vlády Iveta Radičová navštívila aj najväčšiu tohtoročnú leteckú udalosť na Slovensku Medzinárodné letecké dni SIAF v Sliači. Piloti jej na privítanie nakreslili na oblohu srdce.
Predsedníčka vlády si prezrela lietadlá účastníkov leteckých dní, vrátane slovenských MiG-ov 29.
Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 sú súčasťou oficiálnych národných osláv 67.výročia
Slovenského národného povstania. Návštevníkom leteckých dní sa v bohatom programe predstavilo
vyše 100 lietadiel a 500 účinkujúcich z 12 štátov.
Popis foto:Medzinárodné letecké dni sa začali v sobotu na letisku v Sliači.
-END-
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89.

Užite si posledný týždeň prázdnin!

[Nový Čas 28/08/2011]
Autor: SOL
Strana: 22,23
Zaradenie: Dovolenka
Veľkosť: 3836 B
Užite si posledný týždeň prázdnin!
Text:
Akcie, ktoré by ste si nemali dať ujsť - Súťaž o najkrajšiu poľovníčku, koncert svetovej kapely,
medzinárodné letecké dni..
Pre školákov a ich rodičov ostáva posledný týždeň prázdnin. Aj počas týchto dní sa, našťastie, na
Slovensku deje veľa zaujímavého a sedieť doma sa rozhodne neoplatí. Nový Čas Nedeľa vám prináša
prehľad akcií, ktoré rozhodne stoja za to!
Kremnické gagy
Kde: Kremnica
Kedy: dnes
O čo ide: Na festivale humoru a satiry budú dominovať najmä divadlá, karikatúry, netradičné kapely a
množstvo akcií pre deti. Najväčší záujem vzbudzuje umiestňovanie plastík do Uličky nosov, tento rok
pribudnú nosy Mariána Zednikoviča a autora knižky Tisíc a jeden vtip Jána Kalinu. Program vyvrcholí
uledením ceny Zlatý gunár a anticeny Trafená hus.
Vstupné: rôzne, podľa jednotlivých predstavení
Ženy z rodu Pálffy (nočné Prehliadky)
Kde: hrad Červený Kameň
Kedy: sobota, 3. september, od 18.30 každú novú polhodinu
O čo ide: Skutočnosť, že ani šľachtičné nemávali v živote na ružiach ustlané, ale že aj ony mali svoje
strasti a tajomstvá, sa rozhodli ukázať na Červenom Kameni (okr. Modra). Počas hraných nočných
prehliadok stredovekého hradu sa návštevníci vrátia do obdobia 16. - 20. storočia a spoznajú, aký život
mali ženy z legendárneho rodu Pálffyovcov.
Vstupné: 7 eur
Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska - Plochá dráha
Kde: areál Plochá dráha, Žarnovica
Kedy: nedeľa, 4. september, od 13. 30 hod.
O čo ide: Máte radi rýchlosť a vôňu benzínu? Ak áno, tak si do diára poznačte, že na jedinom
slovenskom plochodrážnom štadióne sa v prvú septembrovú nedeľu uskutočnia medzinárodné
motocyklové preteky. Súčasťou sprievodného programu budú aj vložené jazdy flattracku. Účasť na
pretekoch prisľúbili najlepší jazdci susedných krajín.
Vstupné: 3,50 eur
Devín 2011
Kde: hrad Devín
Kedy: dnes
O čo ide: Vrátiť sa do dôb, keď sa na hrade prechádzali dvorné dámy a rytieri na koňoch sa hnali za
ďalšími hrdinstvami, je možné počas tohto víkendu. Hrad nad sútokom Dunaja a Moravy je plný
šermiarskych, divadelných i tanečných súbojov. Malí i veľkí bojovníci si môžu vyskúšať streľbu z
luku či vrh oštepom, tí úplne najmenší streľbu z miniatúrnych katapultov, hod podkovou či zápasenie
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rytierskymi zbraňami. Chýbať nebude ani bohatá ponuka jedál či nápojov.
Vstupné: 7 eur
Medzinárodné letecké dni siaF 2011
Kde: letisko Sliač
Kedy: dnes
O čo ide: Milovníci lietadiel sa môžu tešiť na statické a dynamické ukážky letectva nielen
Ozbrojených síl SR, ale aj lietadiel z krajín NATO. Na letisko Sliač sa navyše môžete odviezť
historickými vlakmi z Banskej Bystrice.
Vstupné: 8 eur
Dni Svätého Huberta 2011
Kde: kaštieľ vo Svätom Antone
Kedy: víkend, 3. - 4. september
O čo ide: V múzeu vo Svätom Antone (okr. Banská Štiavnica) sa už po 21. raz stretnú nielen všetci
poľovníci, ale aj ich fanúšikovia a za dva dni toho uvidia a zažijú viac ako dosť. Majstrovstvá
Slovenska vo vábení jeleňov, rybolov, ukážky poľovníckej kynológie, sokoliarstva či ukážky streľby z
historických zbraní... Súťažiť sa bude nielen v streľbe lukom, ale aj o najkrajšiu a najdlhšiu bradu,
poľovnícky šperk, klobúk, poľovnícku fotografiu, najlepší poľovnícky nôž a dámy budú bojovať o titul
Hájnikovej ženy - najsympatickejšej poľovníčky.
Vstupné: 6 eur
Red Hot Chili Peppers live
Kde: Divadlo Aréna, Bratislava
Kedy: utorok, 30. august o 21. 00 hod.
O čo ide: V Divadle Aréna pokračujú v priamych prenosoch zo svetových pódií a tentoraz zablúdia do
vôd populárnej hudby. Kapela Red Hot Chili Peppers prichádza s novým albumom I´m With You,
ktorý prvýkrát kompletne zaznie na jedinom živom vystúpení v nemeckom Kolíne. Kapela okrem
nových skladieb zahrá aj výber svojich najväčších hitov. Diváci si satelitný prenos vychutnajú na
širokouhlom kinoplátne.
Vstupné: 10,50 eur
<<>>

90.

Medzinárodné letecké dni v Sliači

[sme.sk 28/08/2011]
Autor: Jaroslava Schvarzbacherová
Zaradenie: Zvolen - Press foto
Čas: 17:04
Link: http://s.sme.sk/r-rss/6033243/zvolen.sme.sk/medzinarodne-letecke-dni-v-sliaci.html
Veľkosť: 37 B
Medzinárodné letecké dni v Sliači
Text:
Jaroslava Schvarzbacherová
-END-
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91.

Headliny

[FUN Rádio, 7:00 29/08/2011]
Zaradenie: z domova/zo sveta
Veľkosť: 2117 B
Headliny
Text:
Marek, redaktor Fun rádia: „Príspevok na bývanie, ktorí poberajú vojaci i policajti, sa bude musieť
spätne zdaniť. Vyplýva to z právneho výkladu, ktorý pre rezorty vnútra a obrany vypracovalo
ministerstvo financií v súvislosti s výkladom novely zákona o cestovných náhradách. Tá od 1. januára
2011 zavádza povinnosť zdaňovať aj príspevky, ktorých sa táto povinnosť predtým netýkala. Minister
obrany Galko ubezpečil, že k dodatočnému zdaneniu príslušníkov ozbrojených síl nedôjde
jednorazovo v septembri, kedy deti chodia do školy. Ale urobia to tak, aby to vojakov čo najmenej
zasiahlo.
Potomkovia rodičov, ktorí padli v národnom boji za oslobodenie, by sa mohli dočkať finančného
odškodnenia zo štátneho rozpočtu. V návrhu nového zákona o poskytnutí jednorazového finančného
príspevku niektorým príslušníkom československých zahraničných a spojeneckých armád, ako aj
domáceho protifašistického a protinacistického odboja v rokoch 1939 až 45 a vojnových sirotám, to
navrhujú traja poslanci Smeru-SD.
Medzi turistami ktorí včera utrpeli zranenia pri výbuchu malej nálože na zaplnenej pláži tureckého
stredomorského letoviska Kemer v provincii Anatólia, neboli Slováci. Kemer sa pritom nachádza
neďaleko mesta Antália, ktoré je centrom tureckej riviéry.
Najväčšiu tohtoročnú leteckú udalosť na Slovensku Medzinárodné letecké dni Siaf 2011 si ľudia
nenechali ujsť ani v nedeľu, hoci ich nebolo toľko, ako v prvý letecký deň. Ako uviedol riaditeľ
leteckých dní Hubert Štoksa, podujatie včera pritiahlo od 20 do 25 tisíc ľudí. V sobotu to bolo takmer
dvojnásobok.
Starosta New Yorku Michale Bloomerg zrušil príkaz na evakuáciu pre 370 tisíc obyvateľov nízko
položených oblastí metropoly. Počas dnešného dňa začne premávať metro a otvoria aj burzu. Rýchlosť
vetra tropickej búrky Irene dosahovala 80 kilometrov za hodinu, keď sa nachádzala neďaleko
kanadských hraníc. Hurikán Irene ešte v nedeľu zoslabol potom, ako sa prehnal východným pobrežím
Spojených štátov. Celkovo 21 ľudí zahynulo a v postihnutých oblastiach vznikli rozsiahle záplavy.
Približne 4 milióny odberateľov ostali bez elektriny.“
-END
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Medzinárodné letecké dni

[Zvolensko-podpolianske noviny 30/08/2011]
Autor: J. SCHVARZBACHEROVÁ
Strana: 8
Zaradenie: Spravodajstvo
Veľkosť: 2627 B
Medzinárodné letecké dni
Text:
Veľkolepá letecká šou na Medzinárodných leteckých dňoch stála ľuďom za to, aby prekonali útrapy
počasia.
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SLIAČ. Letisko Sliač patrilo v sobotu a nedeľu všetkým milovníkom lietania. Medzinárodné letecké
dni, ktoré sa tu konali, prilákali tisícky návštevníkov, ktorí si sem prišli pozrieť stovku lietadiel z
dvanástich krajín a NATO. V sobotu už od rána smerovalo na letisko množstvo áut, ktoré vytvárali
niekoľkokilometrové kolóny, ktoré sa ťahali rovnako zo Zvolena, ako aj z Banskej Bystrice. Hodinu
trvalo, kým autá prešli dva kilometre. Hoci organizátori pripravili desaťtisíc parkovacích miest, tie sa
zaplnili do posledného miesta už dopoludnia a niektorí návštevníci museli svoje autá zaparkovať aj na
poli pri Sliači. Ak ich posádky chceli vidieť najväčšiu leteckú šou na Slovensku, museli prekonať
niekoľko kilometrov na letisko pešo. Na akrobatické kúsky sa prišlo pozrieť okolo 40-tisíc ľudí.
Záujem prekvapil aj riaditeľa Slovenskej leteckej agentúry Huberta Štoksu. „Ten nápor divákov je
neuveriteľný," konštatoval. Prvý deň leteckých dní poznačilo horúce počasie. Na letisku sa teplota
šplhala k štyridsiatke. „To počasie sme asi premodlili," povedal Štoksa na margo extrémnych teplôt.
Okrem stánkov s občerstvením boli ľuďom k dispozícii i cisterny s pitnou vodou. Množstvo ľudí dalo
prednosť obyčajnej vode pred sladkými nápojmi a pivom a stáli v radoch pri cisternách. Počasie
prispelo aj k množstvu zdravotných problémov návštevníkov podujatia. Záchranári museli ošetriť
takmer stovku úpalov, kolapsov z tepla a uštipnutí hmyzom. Leteckú šou otvorili stíhačky MIG 29 na
ktorých lieta aj Martin Hronec. Predstavil svoje umenie v jednej z najzaujímavejších ukážok, v súboji
dvoch „migov". „Je to simulovaný útok ale taký, aký by sa odohral aj v skutočnom boji," povedal
pilot, no dodal, že aj pri takýchto ukážkach je prvoradá bezpečnosť. „Dbáme na bezpečnosť samotných
pilotov aj divákov. Všetko máme prepracované do detailu, ale pri lietaní je vždy určitá miera rizika."
Ani horúce počasie neodradilo ľudí, aby sa postavili do približne dvestometrového radu a počkali, kým
si budú môcť prezrieť lietadlo AWACS s typickou kruhovou anténou na trupe aj z vnútra. Zlatým
klincom najprestížnejšej leteckej udalosti roka bola premiérová účasť akrobatickej skupiny z Lotyšska
Baltické včely (Baltic Bees), ktorej letecké akrobatické kúsky vyrážali dych. Medzinárodné letecké dni
v Sliači sú od roku 2004 najväčším leteckým podujatím na Slovensku. „Sú najväčšie aj do počtu
organizátorov a inštitúcií, ktoré sa na tomto podujatí nejakým spôsobom podieľali," povedal Hubert
Štoksa.
J. SCHVARZBACHEROVÁ
-END
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V Sliači športiak predbehol lietadlo
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V Sliači športiak predbehol lietadlo
Text:
Letecké dni na vojenskom letisku Sliač už prekoná len máloktorá akcia. Vyše 100 lietadiel a 500
účinkujúcich z 12 štátov Európy, Turecka a USA predviedli cez víkend to najlepšie, čím disponujú
armády. No ukázali aj vysoké majstrovstvo pilotov, ktorí lietali doslova na hraniciach možností. Zo
zeme ich po oba víkendové dni obdivovalo vyše 60-tisíc ľudí.
Medzi najpríťažlivejšie patrili súboje stíhačiek MiG- -29, ktoré prelietavali tak blízko seba, že ľudí až
vystrašili. Podobné kúsky na oblohe stváral aj maďarský akrobat Zoltán Veres.
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Jeho dymové efekty, premety, výkruty a strmé pády vyrážali dych. Skvelú zostavu zosynchronizovanú
ešte aj s hudbou na zemi predviedla lotyšská skupina Baltické včely.
„Sme tí najlepší z najlepších pilotov u nás doma,“ smejú sa Artyom a Aleksandr. Vznikli v roku 2008
ako prvá a jediná profesionálna akrobatická skupina v pobaltských štátoch. Pre všetky ženy nakreslili
štyria Lotyši na nebi srdce.
Súboj špičiek
Zlatým klincom leteckej šou boli preteky lietadla L-29 Delfín s Mercedesom. Do kokpitu si sadol
bývalý vojak Pavol Veselý a za volant špičkového auta skúsený pretekár rely Matej Knapek.
Hoci Delfín spočiatku viedol, po pár sekundách už pretekár s vyše 300-kilometrovou rýchlosťou za
hodinu len tak prefrngol popod lietadlo. Na 2,5-kilometrovom úseku jasne vyhral. „Najťažšie bolo
zosúladiť naše rýchlosti. Bola to taká rolovacia rýchlosť, z ktorej sme začínali,“ hovorí Knapek.
AWACS KRÚŽI AJ NAD LÍBYOU
K Najväčším ťahákom patrilo špionážne lietadlo E-3 Sentry Awacs, ktorým disponuje NATO.
Zvedavcov na palube vítali americkí, kanadskí, nemeckí a českí vojaci, ktorí sa s nimi ochotne fotili.
„Lietadlo využívame na prieskum vzdušného priestoru, námornej a pozemnej situácie. Ak by pozemné
pracovisko letovej prevádzky zostalo ochromené, sme schopní ho nahradiť a riadiť stíhacie lietadlá zo
vzduchu,“ vysvetľuje veliteľ operačnej posádky major Stanislav Hebr. Awacs nasadili na ochranu
vzdušného priestoru USA po 11. septembri, tiež na protipirátske operácie v Somálsku a dnes krúži aj
nad Afganistanom a Líbyou.
Pilot stíhačky MiG-29: Je to náročné na psychiku
Na leteckej show vyrážal ľuďom dych manévrový vzdušný boj dvoch stíhačiek MiG-29. Jedným z
pilotov, tým „dobrým“, ktorý unikal pred zostrelením, bol Martin Hronec. Na migoch má nalietaných
vyše 2-tisíc hodín.
„Simulujeme boj a letíme rýchlosťou 800 až 900 kilometrov za hodinu. Hoci máme všetko do
posledného detailu nacvičené, predsa len sú ukážky pred ľuďmi náročné na psychiku každého z nás,“
hovorí muž, ktorý patrí medzi elitu nášho letectva.
Pekný program, chabá organizácia
Hoci program leteckého dňa SIAF 2011 stál za to, organizácia podujatia mala vážne rezervy.
1. K letisku Sliač viedla niekoľkokilometrová kolóna, pozdĺž ktorej sme nestretli policajta. Dopravu
nikto neriadil. Stovky ľudí pre kolónu nestihli začiatok programu.
2. Parkovisko bolo umiestnené zhruba päť kilometrov od letiska. Medzi parkoviskom a letiskom
premávala kyvadlová doprava, no počas pešieho presunu sme stretli iba jeden autobus.
3. Stánkov s občerstvením mohlo byť aspoň dva razy toľko. Na kofolu alebo cigánsku pečienku sa stáli
polhodinové fronty. Hotdog by sa pri väčšej konkurencii ťažko ponúkal za 1,20 eura.
-END-
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Na najväčšiu leteckú šou prišlo cez víkend vyše 60-tisíc ľudí
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ERIKA KRČOVÁ SLIAČ – Letecké dni na vojenskom letisku Sliač už prekoná len máloktorá akcia.
Vyše 100 lietadiel a 500 účinkujúcich z 12 štátov Európy, Turecka a USA predviedli cez víkend to
najlepšie, čím disponujú armády. No ukázali aj vysoké majstrovstvo pilotov, ktorí lietali doslova na
hraniciach možností. Zo zeme ich po oba víkendové dni obdivovalo vyše 60-tisíc ľudí.
Medzi najpríťažlivejšie patrili súboje stíhačiek MiG-29, ktoré prelietavali tak blízko seba, že ľudí až
vystrašili. Podobné kúsky na oblohe stváral aj maďarský akrobat Zoltán Veres. Jeho dymové efekty,
premety, výkruty a strmé pády vyrážali dych. Skvelú zostavu zosynchronizovanú ešte aj s hudbou na
zemi predviedla lotyšská skupina Baltické včely. „Sme tí najlepší z najlepších pilotov u nás doma,“
smejú sa Artyom a Aleksandr. Vznikli v roku 2008 ako prvá a jediná profesionálna akrobatická
skupina v pobaltských štátoch. Pre všetky ženy nakreslili štyria Lotyši na nebi srdce.
Súboj špičiek
Zlatým klincom leteckej šou boli preteky lietadla L-29 Delfín s Mercedesom. Do kokpitu si sadol
bývalý vojak Pavol Veselý a za volant špičkového auta skúsený pretekár rely Matej Knapek. Hoci
Delfín spočiatku viedol, po pár sekundách už pretekár s vyše 300-kilometrovou rýchlosťou za hodinu
len tak prefrngol popod lietadlo. Na 2,5-kilometrovom úseku jasne vyhral. „Najťažšie bolo zosúladiť
naše rýchlosti. Bola to taká rolovacia rýchlosť, z ktorej sme začínali,“ hovorí Knapek. Záver
Leteckých dní bol aj nostalgický. Posledný raz vzlietol do vzduchu bojový vrtuľník Mi-24. Naša
armáda ho už vyraďuje z výzbroje.
KTO Z KOHO: Špičkové auto bolo predsa len rýchlejšie než lietadlo L-29 Delfín.
PRETEKÁR RELY: Matej Knapek (26) išiel v pretekoch jemne cez 300 kilometrov za hodinu.
-END-
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Lietadlá lákali na oslavu
Text:
Súčasťou osláv výročia Slovenského národného povstania boli úspešné letecké dni
Divákov na Sliač prišli desaťtisíce, piloti nakreslili Radičovej na oblohe srdce.
BANSKÁ BYSTRICA, SLIAČ. Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 na Sliači zabezpečili oslavám
67. výročia Slovenského národného povstania množstvo účastníkov. Riaditeľ SIAF 2011 Hubert
Štoksa zo súkromnej Slovenskej leteckej agentúry sobotnú účasť odhadol na najmenej 40-tisíc a
nedeľnú na vyše 20-tisíc ľudí. V sobotu sa na ceste k letisku tvorili zápchy.
Atrakcií bolo dosť
Diváci videli napríklad cvičný súboj dvoch slovenských stíhačiek MiG-29, akrobatickú lotyšskú
skupinu, prieskumné lietadlo E-3 Sentry Awacs či akrobaciu Zoltána Veresa z Maďarska. V nedeľu
program doplnili preteky cvičného lietadla L-29 Delfín s mercedesom. Predstavilo sa vyše 100
lietadiel a 500 účinkujúcich z 12 štátov. Rozpočet podujatia bol 300-tisíc eur, štát naň prvýkrát
nemusel prispievať. „Latka bola nasadená veľmi vysoko a bude ťažké ju prekonať," zhodnotil minister
obrany Ľubomír Galko z SaS.
Premiérka v Kremničke
Letecké dni navštívila aj premiérka Iveta Radičová z SDKÚ, piloti jej na privítanie nakreslili na oblohe
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srdce. Radičová si uctila aj pamiatku 747 obetí nacistov v Kremničke, kde po ústupe Povstania do hôr
popravili zaistených z väznice banskobystrického súdu „Totalitné režimy sú postavené na násilí,
strachu, represiách a politických vraždách." Povstanie podľa nej malo silný politický aj morálny
význam a znamenalo začiatok moderných dejín Slovenska. „Dnes by malo byť výročie SNP výzvou
citlivo vnímať a odsúdiť každý prejav netolerancie, extrémizmu, neznášanlivosti a nespravodlivosti.
Výzvou upevňovať slobodu a demokraciu tak, aby už nikdy nemohla byť mocensky ani ideologicky
zneužitá." Čas, ktorý uplynul od SNP, nezmiernil hrôzy fašistickej diktatúry, vyhlásil včera pred asi
dvetisíc ľuďmi v Banskej Bystrici Galko. „Vy ste tí hrdinovia, na ktorých vzhliadame s obrovskou
úctou a pokorou," odkázal všetkým, ktorí sa pred 67. postavili proti fašizmu.
(tasr, sita, wm)
-END-
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Na prehliadku lietadla čakali ľudia v rade
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Na prehliadku lietadla čakali ľudia v rade
Text:
SLIAČ. MIG 29, L-39 Albatros, prieskumné lietadlo E-3 Sentry (AWACS) a ďalšie lietadlá
obdivovali návštevníci najväčšej tohtoročnej leteckej udalosti na Slovensku - Medzinárodných
leteckých dní SIAF 2011. Ako informoval riaditeľ podujatia Hubert Štoksa, sobotňajšiu účasť ľudí
odhadli do 40 tisíc návštevníkov. Štoksa pokračoval, že sa prezentovalo 12 štátov plus NATO, pričom
počet účinkujúcich bol okolo 600. Ako zhodnotil ukážky sobotňajšieho dňa, „jednou z tých
najzaujímavejších bol určite súboj dvoch stíhačiek MIG-29, ktorý sa na slovenskej oblohe objavil
naposledy v roku 2004". Lákadlom boli aj dve belgické F-16 a tiež Baltické včely - akrobatická
lotyšská skupina na L-39 Albatros. Atrakciou bola aj premiéra prieskumného lietadla E-3 Sentry, ktoré
si verejnosť mohla pozrieť po oba víkendové dni. Lietadlu dominuje typická kruhová radarová anténa
umiestnená na trupe, vďaka čomu ho spozná aj neodborník. O prehliadku tohto stroja bol veľký
záujem, ľudí neodradilo ani dlhé čakanie v rade. Medzinárodné letecké dni na Sliači sa konali v rámci
oficiálnych národných osláv výročia SNP.
(TASR)
-END-
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Hoci program leteckého dňa SIAF 2011 stál za to, organizácia podujatia mala vážne rezervy.
1.K letisku Sliač viedla niekoľkokilometrová kolóna, pozdĺž ktorej sme nestretli policajta. Dopravu
nikto neriadil. Stovky ľudí pre kolónu nestihli začiatok programu.
2. Parkovisko bolo umiestnené zhruba päť kilometrov od letiska. Medzi parkoviskom a letiskom
premávala kyvadlová doprava, no počas pešieho presunu sme stretli iba jeden autobus.
3. Stánkov s občerstvením mohlo byť aspoň dva razy toľko. Na kofolu alebo cigánsku pečienku sa stáli
polhodinové fronty. Hotdog by sa pri väčšej konkurencii ťažko ponúkal za 1,20 eura. (ho)
-END-
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STRUČNE
Text:
- Premiérka Iveta Radičová si v nedeľu uctila pamiatku 747 obetí vrážd nemeckých nacistov v
Kremničke pri Banskej Bystrici.
- Verejnosť bude môcť vo štvrtok na Deň Ústavy SR nahliadnuť do priestorov Úradu vlády SR v
Bratislave, kam sa bežní smrteľníci počas roka nedostanú.
- Pietna spomienka na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým režimom sa v sobotu
konala pri vstupnej bráne do leopoldovskej väznice.
- Prezident SR Ivan Gašparovič podľa predsedu poslaneckého klubu Most-Híd Lászlóa Solymosa
urobil chybu svojimi výrokmi o Jánosovi Esterházym.
- Jedinou vládnou stranou, ktorá nevyjadrila pozitívne stanovisko k zakotveniu výhrady vo svedomí v
pracovnom práve, je Most-Híd.
- Minister obrany Ľubomír Galko v sobotu na letisku Sliač slávnostne otvoril Medzinárodné letecké
dni – SIAF 2011.
- Od 1. septembra bude možné reagovať len na nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové
tvrdenia uvedené v médiách. Vyplýva to z novely tlačového zákona.
- Osemročné gymnáziá môžu od septembra opäť označovať triedy latinskými názvami. Umožňuje im
to vyhláška ministra Eugena Jurzycu (SDKÚDS) o stredných školách.
- Od začiatku septembra bude účinné nové znenie Trestného poriadku, podľa ktorého bude
nedbanlivým verejným funkcionárom hroziť až päťročné väzenie.
- Spomienkovou jazdou si milovníci železníc pripomenuli 115. výročie začiatku prevádzky
Ozubnicovej železnice Štrba – Štrbské Pleso.
- Vodné dielo Žilina sa v sobotu premenilo na dejisko nefalšovanej modelárskej bitky o Atlantik.
- Tohtoročné Hanusove dni sa uskutočnia v Spišskej Kapitule v dňoch 9. - 11. septembra s podtitulom
Pamäť a identita: Ako správne používať symboly?
- Prudký pokles teploty až o 13 stupňov Celzia v rozmedzí pár hodín v hlavnom meste v sobotu
vystriedal tropické rekordy, ktoré v Bratislave padali v ostatných dňoch.
- Odstraňovanie následkov silného vetra, ktorý sa v sobotu rozfúkal v Bratislavskom kraji,
zamestnávalo do noci hasičov.
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- Karola M. deň pred prepustením z väzby vypočúvala polícia v súvislosti s vraždou Imricha Oláha, z
ktorej je obvinený Mikuláš Černák. Zistila to TV Markíza.
- Dovedna sedem Somálčanov - päť mužov a dve ženy prevážali na zadnom sedadle a v batožinovom
priestore auta dvaja Slováci, ktorých kontrolovala hliadka OHK Policajného zboru Topoľa v blízkosti
zatopenej obce Starina.
- Pádom zo 6-metrovej výšky sa skončila snaha 19-ročného muža vyliezť po rímse do bytu na treťom
poschodí domu v Senci.
- Mestskí policajti a hasiči zachraňovali v Bratislave z vody Dunaja muža, ktorý najprv z kotviacich
pontónov pri osobnom prístavisku zhadzoval do rieky kotviace laná.
- Majitelia legendárnych športových motocyklov Jawa 500 OHC z 50. rokov 20. storočia sa počas
tohto víkendu už druhý raz stretli v metropole dolného Liptova.
- V Párnici na Orave v nedeľu oslavovali švábku, v neďalekom Pribiši mrkvu.
-END-
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Na Letecký deň na Sliači prišlo asi 40 tisíc ľudí: Pozrite si fotky
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Na Letecký deň na Sliači prišlo asi 40 tisíc ľudí: Pozrite si fotky
Text:
SLIAČ – Najväčšia letecká akcia na Slovensku sa na vojenskom letisku Sliač konala pri príležitosti 67.
výročia Slovenského národného povstania. Medzinárodné letecké dni SIAF 2011 si nenechalo ujsť asi
40 tisíc návštevníkov. Ponúkame vám fotoreportáž, na ktorej sa okrem slovenských predviedla stovka
lietadiel z ostatných európskych krajín či z Turecka a USA.
Slovenské stíhačky MIG 29
Zábava pre malých aj veľkých
Prieskumné lietadlo NATO E-3 Sentry Awacs jednou z najväčších atrakcií
Zadné krídlo amerického štvormotorového letúňa C-130 Hercules
Návrat do minulosti
Na podujatie prišlo asi 40 tisíc návštevníkov
-END-
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