Zabudnite na obmedzenia a vychutnajte si tohtoročné Medzinárodné letecké dni
SIAF 2022 v Malackách naplno
Banská Bystrica, 1. jún 2022. Pre všetkých fanúšikov leteckej techniky a lietania máme dobré
správy. Organizačný tím popri vyhodnocovaní májového Festivalu letectva v Piešťanoch už
pracuje na prípravách najväčšieho leteckého podujatia na Slovensku. Medzinárodné letecké
dní SIAF 2022 sa uskutočnia na Letisku Kuchyňa v Malackách v závere letných prázdnin 27.
a 28. augusta 2022. Organizátori sľubujú dva dni pestrého letového programu, dynamické a
statické ukážky a sprievodné atrakcie pre rodiny s deťmi. V predvečer leteckých dní sa už
tradične dozvieme mená osobností, ktoré získajú prestížne ocenenia v ankete Zlaté krídla,
Národná cena letectva SR.
Napriek tomu, že Medzinárodné letecké dni SIAF sa v minulom roku presťahovali z Leteckej
základne Sliač na Letisko Kuchyňa do Malaciek, zožali medzi fanúšikmi lietania veľký úspech. Ani
pandemické opatrenia nezabránili tomu, aby si bohatý program na nebi a zemi prišlo na Záhorie
vychutnať viac ako 35 000 návštevníkov. Súčasťou 11. ročníka MLD SIAF budú opäť desiatky
športových i vojenských lietadiel z rôznych krajín, ale aj precízna akrobacia v podaní
svetoznámych formácií.
„Minulý rok bola pre nás organizácia SIAF-u veľká výzva. Nielenže sme po ročnej pauze sťahovali
podujatie zo Sliača na Letisko Kuchyňa do Malaciek, ale prípravu nám sťažovali aj neustále
meniace sa opatrenia súvisiace s pandémiou covid-19. Veľmi sa teším, že tento rok budeme
môcť otvoriť brány bez obmedzení a zažijeme krásny letecký deň naplno bez rúšok či povinných
kontrol,“ hovorí hlavný organizátor podujatia, riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry Hubert
Štoksa.
Letecké dni organizované na Leteckej základni v Malackách si získali zo strany návštevníkov veľmi
dobré ohlasy. Rozloženie Letiska Kuchyňa totiž umožňuje rolovanie lietadiel na dráhu popred
divákov, ktorí si tak môžu užiť jedinečnú krásu strojov z bezprostrednej blízkosti. Tím MLD SIAF
si opäť dáva záležať na tom, aby si návštevníci vychutnali dva dni plné prezentácie leteckej
techniky a zručností domácich i zahraničných pilotov. Vďaka hlavnému programovému
partnerovi, Ministerstvu obrany SR, boli z úrovne veliteľa Vzdušných síl SR rozposlané pozvánky
do 23 krajín. Už čoskoro začnú organizátori fanúšikom odkrývať všetkých potvrdených
účastníkov, ktorí sa tento rok postarajú o skvelú leteckú šou.
„Rezort obrany je hrdým partnerom najväčšej leteckej šou s medzinárodnou účasťou na
Slovensku. Nepochybujem, že aj tento rok si prídu na svoje priaznivci leteckej a pozemnej
vojenskej techniky i ozbrojených síl a zložiek. Ako fanúšik sa nesmierne teším na všetky
prekvapenia, ktorých bude, ako z rokovaní viem, neúrekom,“ hovorí minister obrany SR Jaroslav
Naď.

Medzinárodnými leteckými dňami si pripomenieme aj niekoľko dôležitých výročí. Okrem toho,
že budú súčasťou oficiálnych osláv 78. výročia Slovenského národného povstania, oslávime 29.
výročie Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 18. výročie vstupu Slovenskej republiky do
Európskej únie a Severoatlantickej aliancie NATO i deň Ústavy SR. Významná bude spomienka
100. výročia narodenia konštruktéra lietadla Aero L-39 Albatros Jana Vlčka.
Nezabudnite sledovať web www.siaf.sk, FB Medzinárodné letecké dni SIAF či profil na
Instagrame, kde budú postupne pribúdať všetky dôležité informácie.
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