Vážení priatelia modelári,
každá záľuba, najmä ak neprináša hmotné výhody, slúži predovšetkým k výchove
človeka. Modelárstvo nepozná vekové hranice, vedľa seba súťažia starí otcovia i ich vnuci.
Preto je táto záľuba mnou chápaná aj ako súčasť celoživotného vzdelávacieho procesu a
výchovy mladej generácie k princípom a zásadám fair - play, ktoré majú platnosť aj
v každodennom živote.
Pri usporiadaní takéhoto obrovského podujatia čaká členov organizačného štábu
veľa práce. Potvrdená účasť pretekárov zo zahraničia dáva tušiť, že pôjde konfrontáciu tých
najlepších. Som presvedčený, že rovnako ako športové výkony aj organizácia podujatia bude
vizitkou Slovenska ako pohostinnej a organizačne dobre pripravenej krajiny.
Želám preto všetkým, domácim, i tým, ktorí prišli z iných krajín, aby sa na Letisku
Boleráz, ktoré je v zriaďovacej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, cítili ako doma,
pretekárom pekné počasie a po skončení podujatia príjemné spomienky na chvíle prežité vo
veľkej rodine ľudí, ktorí majú rovnakú záľubu a vyznávajú rovnaký životný postoj.
Ing. Tibor Mikuš. PhD.
predseda Trnavského samosprávneho kraja
Dear friends, modellers,
Each hobby, particulary if it brings no profitable advatage, is serving mainly at the people´s
education. The modelsports knows no age limitations, here we see to compete the
grandfathers next to their grandchidren. This is the reason, I understand this hobby like
a part of lifetime education process and breeding of young generations to the basics and
fundaments of fair-play, those are important and valid in the everydays live.
At organizing of that big event like here, a huge amount of work is made and expected from
the organizing team. The confirmed participation of competitors from abroad gives us the
anticipation of confrontation between the best of them. I am convinced, equal to the
competitive achievements also the organization of the event will build the picture of Slovak
Republic as a hospitable and organizatonaly well prepared country.
Allow me to whish all domestic so as from abroad arrived guests, to have sense of domicile
enviroment, nice weather at the Airfield of Boleraz, that is in the constitutional competence
of the Municipal Region Trnava. And after finishing the event I wish you only pleasant
memories of the hours spent in the big family of people, having identical preferences and
identical attitudes.
Dip. Eng. Tibor Mikus, PhD
Governor of Municipal Region Trnava

