
Organizované súťaže 
a podujatia 

AeroKlub Dubnica nad Váhom – Letisko Slávnica 

1969 I. Majstrovstvá Slovenskej republiky v leteckej akrobacii 

1971 Majstrovstvá Európy raketových modelárov 

1974 II. Majstrovstvá sveta raketových modelárov 

1976 Majstrovstvá ČSSR v parašutizme 

1977 

I. ročník súťaže v leteckej navigácii rally ,, LET STRÁŽOVSKOU HORNATINOU , ktorý 

pokračoval pravidelne každý rok v roku 2003 bol už jeho XXVII. Ročník. Táto súťaž 

má prívlastok “ najstaršia pravidelne organizovaná navigačná súťaž – rally v Európe 

,, 

1986 II. porovnávacia súťaž socialistických krajín v presnom lietaní – letecká navigácia 

1992 
Majstrovstvá ČSFR v bezmotorovom lietaní ( posledné spoločné majstrovstvá 

Čechov a Slovákov v bezmotorom lietaní pred rozdelením republiky) 



1993 
Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky a predzávod Majstrovstiev Európy 

v bezmotorovom lietaní 

1994 VIII. Majstrovstvá Európy v bezmotorovom lietaní – klubová trieda 

1993-

2010 
I. až XVIII. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v leteckej navigácii – rally 

1993 Majstrovstvá Slovenskej republiky v raketovom modelárstve 

1998 

– 

2007 

SLOVAK AIR BOOGIE , sústredenia skydiverov , parazoskoky z výšky 4.000m s 

celosvetovou účasťou skydiverov 

2000 IV. Majstrovstvá Európy v leteckej navigácii – rally 

2001 XII. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní- letecká navigácia 

2001 

I. ročník Slovensko- Český plachtársky kemp spojený s lietaním vetroňov na území 

SR a ČR. Prvýkrát v historii od roku 1993 otvorené hranice voľného lietania vetroňov 

medzi SR a ČR. 



2002 XIII. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v presnom lietaní- letecká navigácia 

2002-

2004 
II. III. IV.  ročník Slovensko – Český plachtársky kemp – voľné lietanie vetroňov 

2005 
XII. FAI  Majstrovstvá Európy v leteckej navigáci – presné lietanieVI. FAI 

Majstrovstvá Európy v leteckej navigácii – RALLY 

2005 

– 

2009 

Dubnica Gliding Cup – klubová súťaž v plachtení vetroňov 

2002 

– 

2009 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v presnom lietaní – letecká navigácia 1951, 1963, 

1973, 1985, 1989, 

1996-

97, 

1998-

2010 

Veľké Letecké dni pre verejnosť s medzinárodnou účasťou leteckých ukážok 

2007 SKYBOOGIE , sústredenia skydiverov , parazoskoky z výšky 4.000m s celosvetovou 



– trvá účasťou skydiverov 

2010 XVII. FAI Majstrovstvá sveta v leteckej navigácii – RALLY 

 

Volajte na číslo! +421 902 199 210|akdubnica@bb.telecom.sk 

www.akdubnica.sk 
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