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ÚRADNÉ A SÚDNE PREKLADY
SLOVENČINA NEMČINA

0907 188 152 - Mgr. Csilla Molnárová, PhD.

Preklad všetkých typov listín
okrem medicínskych a technických

Volať - PO - ŠTV: 8°°-16°°, PIA: 8°°-13°°
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0904 202 630

VÝŠKOVÉ PÍLENIE
stromov a odvoz drevného odpadu
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hydinárska farma topoLnica
(pri galante)

0905 551 499, 031 781 15 63, 0905 450 4320905 44444444444454444444444 0 432

6

krmivo pre nosnice rastová a znášková

8 - 20 týž. Mládky
Nosničky rôznej farby

ROZVOZ

Zabezpečíme

Ponúka na predaj:
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 uskladnenie a odvoz odpadu 
 kontajnermi
  prenájom kontajnerov a el. búracích kladív 
 vypratanie bytových a nebytových priestorov

ODVOZ STAVEBNÉHO 
A KOMUNÁLNEHO ODPADU

0907 173 047
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!
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Murárov a zatepľovačov
Mzda od 1000€ do 1400€

Informacie na tel. č. 0905 244 850

ATstav s.r.o. Trstice prijme
zamestnancov na stavebné práce
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA BUK, HRAB

07
-0

00
1

plechy a škridle

od  4,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 
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SBS
LAMA SK
príjme strážnikov
na objekt

DHL Gáň 

Nástup IHNEĎ!

0948 008 380

800 € brutto/ mesiac
POS vítaný!
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Rebplast 0905 528 703
www.oknabrany.sk
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knabrany.sk

Akciová ponuka
na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu
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KAMENÁRSTVO KAJAL

Otvorené: po-pia: 08.00-17.00
so: 08.00-18.00, v nedeľu po dohode

tel.: 0948 312 754

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény

 Objednávky na náhrobné kamene,
   aj na splátky už od 70€ mesačne
 Dôchodcom poskytujeme výrazné zľavy
 Betónový základ a písmená zadarmo
 Obnova starých hrobov, čistenie 

Celý ponúkaný sortiment nájdete na:

Platba možná
    aj s platobnou kartou.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Galante

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3.58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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Firma MEUM a.s.
Príjme vodiča/vodičku

nákladnej dopravy
v Čiernej Vode-Šorjakoš

5 eur/h netto
Bližšie info na: Alena Lisíková

0907 083 184, expedicia@meum.sk
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Firma MEUM a.s.
Príjme:

Strojníka - vodcu plávajúceho bagra 
1400 eur brutto+odmeny

Strojníka- 1300 eur brutto+odmeny
Bližšie info na: Alena Lisíková

0907 083 184, expedicia@meum.sk

1. februára 1913                
otvorili newyorskú železničnú stanicu Grand 
Central Terminal ako najväčšiu na svete

Výročia a udalosti
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INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Ľuboš Bugyi  0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi   0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Čierna Voda, Mostová, 
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov 
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty, 
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec 
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá 
nad Váhom, Váhovce, Kráľová 
nad Váhom, Veľká Mača

nepárny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomá-
šikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal, 
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, 
Abrahám, Pusté Úľany

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   94.750 Bratislavsko Východ
BZ 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
SN    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09

DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)
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Pokládka laminátových a
veľkoplošných drevených parkiet
tel.: 0949 011 205, e-mail: cs.pityu06@gmail.com
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Pokorne o pokore

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Pokora nie je rezignácia, pokora nie je 
vzdanie sa, pokora nieje ani mlčanli-
vosť. Je to jedna z cností. Prvá z nich.

Milí čitatelia, končíme prvý mesiac 
ďalšieho roka, čas uteká rýchlejšie, ako 
si uvedomujeme a s ním mnohým ute-
ká aj život. Život v nepokore, život často 
sebecký, nemajúci rešpekt. Život bez 
dôvery tam, kde sa dôvera očakáva. 
Mnohí ľudia neúmerne velebia sami 
seba.

„Život je dlhá lekcia pokory,“ od-
kázal nám James M. Barrie. Sir James 
Matthew Barrie, baronet, bol škótsky 
spisovateľ a dramatik. Je autorom zná-
mej literárnej postavičky Petra Pana, 
rozprávky, v ktorej priateľstvo, pokora 
a slušná statočnosť víťazí nad zlom, 
hlúposťou, nadutosťou a - nepokorou. 
Barry sa narodil ako druhý najmladší 
syn z desiatich detí. Študoval na akadé-
miách v Glasgow, Forfar, Dumfries a na 
Univerzite v Edinburgu. Stal sa žurna-
listom v Nottinghame aj v Londýne. To 
boli časy, keď aj žurnalistika preberala 
takéto témy. Keď sa zaoberala cnosťa-
mi, kým tá dnešná velebí a sprístupňu-
je iba ich opak.

Zle sa musí žiť neprispôsobivým. 
Nie, teraz nemyslím na sociálnu nepri-

spôsobivosť, myslím na to, že mnohí 
sa nedokážu zžiť s faktom, že existuje 
slušnosť, nenadranenosť, že sa dá žiť aj 
bez rôznych funkcií a mocenských po-
stov, že sa možno na človeka aj usmiať, 
nielen sa zdúvať a večne na všetko 
nadávať. A, samozrejme vo svojej neo-
hrozenej dokonalosti - aj na každého. 
Musí to byť zúfalé, od rána do večera 
žiť s tým, že už v práci nemôžem ni-
koho zvoziť, nebodaj vyhodiť, že už 
nepatrím k závoju poslušných verných 
neochvejnej moci.

Pritom by stačilo tak málo. Naozaj 
iba troška pokory. Lebo - iba človek 
dobrý a pokojný obracia všetko na 
dobré. Kto žije naozaj v pokoji, nikoho 
nepodozrieva. Kto však je nespokojný 
a podráždený, toho trápia najrôznej-
šie podozrenia, sám nenájde pokoj a 
nestrpí, aby mali pokoj druhí. Často 
povie, čo by hovoriť nemal, 
káže, čo je povinnosťou 
druhých, no zanedbáva 
svoje povinnosti. 

Život je lekcia pokory. 
Múdri sa podučia, hlu-
pákom to do smrti 
nedôjde.

INZERCIA
0905 373 407
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 2. 2021

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás zimné záhrady 

splátky od  €

VYHRAJTE 400 €

spspsppppspspspsppppspspspspspsspspsspssspspspspspsssppplllllllllllllllllllllátáátátátáátátátáátttátátááttkkkkkkkkkkkkkkkkkkkky oyy oooooy oy oy oy oy oy oy oy oy oy y oy y oy oy ooy oy oy oy oyy oyy ooyyyyyyyyy ddddddddddddddd ddd d dd d d d dd d dd dd dd €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€splátky od 49 €

balkóny rámové
bezrámové

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%

splátky od 98 € splátky od 149 €

zasklievanie zádverí

splátky od 99 €
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Žiadosti o poukážky z projektu Ze-
lená domácnostiam II bude možné 
znovu podávať od februára 2021. 

Na inštaláciu zariadení na využíva-
nie obnoviteľných zdrojov energie budú 
mať domácnosti naďalej päť mesiacov. 
„Sme radi, že aj napriek zložitej situácii 
záujem o túto formu podpory pretrvá-
va, a preto dopĺňame do zásobníkov 
10,8 milióna €, čo sú všetky voľné pros-
triedky, ktoré sú momentálne v projekte 
k dispozícii. Aj naďalej ponechávame 
predĺženú platnosť poukážok na 5 me-
siacov, aby mali domácnosti dostatok 
času na zabezpečenie inštalácie zaria-
dení. ,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA 
Peter Blaškovitš. Z doplnenej sumy 10,8 
mil. € je na tepelné čerpadlá vyčlene-
ných 6 mil. €, na slnečné kolektory 1,7 
mil. €, na fotovoltické panely 1,6 mil. € 
a na kotly na biomasu 1,5 mil. €. 

Výška podpory zostáva v roku 2021 
nezmenená a naďalej závisí od inštalo-
vaného výkonu zariadenia. Maximálny 
príspevok na tepelné čerpadlá je 3 400 
€, pri slnečných kolektoroch je to 1 750 
€ a po 1 500 € môžu získať domácnosti 
na inštalácie fotovoltických panelov a 
kotlov na biomasu.Celkom je v projekte  
na podporu inštalácií určených 37 mi-
liónov €. „Aj v tomto roku budú môcť 
domácnosti registrovať svoje žiadosti 
prostredníctvom elektronického systé-

mu s využitím zásobníkov. Zásobníky 
pre jednotlivé druhy zariadení budeme 
otvárať postupne s postupným vydá-
vaním poukážok,“ uviedol Peter Blaš-
kovitš. 

V súlade s osobitnými podmienka-
mi bude možné registrovať žiadosti o 
poukážky v termínoch:
–  fotovoltické panely od 8. februára 
2021,  slnečné kolektory od 10. februára 
2021,
–  tepelné čerpadlá od 15. februára 2021,    
kotly na biomasu od 17. februára 2021.

„Zásobníky otvoríme v tradičnom 
čase vždy o 15. hodine v uvedené dni 
a prvé tohtoročné poukážky budú vy-
dané v nasledujúcich dňoch - v utorok 
alebo vo štvrtok o 11. hodine. Tak ako 
v minulom roku aj naďalej platí, že do 
vydania poukážky je možné žiadosti v 
elektronickom systéme upravovať,“ do-
plnil P. Blaškovitš.

Nové termíny pre žiadosti 
o ekodotácie do domácností

» red

Ministerstvo financií upozorňuje, 
že naďalej platí možnosť odkladu 
splátok úverov. Tí, ktorí ešte tak ne-
urobili, môžu do 31. marca požiadať 
o jednorazový odklad splátok maxi-
málne na 9 mesiacov.

„K dnešnému dňu požiadalo o od-
klad splátok 134.132 klientov. Väčšina z 
nich, teda viac ako 100.000, požiadala 
o odklad v apríli a máji minulého roka. 
V decembri to bolo len niečo nad 2000 
klientov,“ vyčíslil štátny tajomník mi-
nisterstva financií Marcel Klimek. Po-
treba tohto opatrenia tak podľa neho 
zásadne klesá.

Ministerstvo financií pri uplatnení 
možnosti odkladu splátok už na začiat-
ku využilo v maximálnej miere rámec 
stanovený Európskou bankovou auto-
ritou (EBA) pre bezpríznakový odklad 
splátok o 9 mesiacov. Minister Eduard 
Heger skonštatoval, že väčšina klientov 
na Slovensku požiadala práve o tento 
9-mesačný odklad. „Už dnes máme 
informáciu, že väčšina týchto klientov, 
ktorí sa vracajú, rádovo 95 percent, 
nebudú mať problém nabehnúť späť a 
splácať svoje splátky,“ zdôraznil.

Zvyšným klientom, ktorým uply-
nie moratórium a požiadajú o odklad 
druhýkrát, banky pomôžu nájsť čo naj-
lepšie riešenie, ako pokračovať v splá-
caní úverov. Štátny tajomník Klimek 
poznamenal, že väčšina z nich už do-
stala na mieru ušité riešenie, aby ich fi-

nančná situácia neutrpela. „Negatívne 
dotknutých je len zhruba 0,7 percenta 
celého objemu všetkých klientov, čo sa 
nijako významne nevymedzuje oproti 
bežnému rámcu. Dnes sme sa dohod-
li, že namiesto toho, aby sme zostali 
pri plošných riešeniach, ktoré v týchto 
číslach nie sú zmysluplné, Slovenská 
banková asociácia prostredníctvom 
svojich členov bude uplatňovať veľmi 
citlivý individuálny prístup pre každé-
ho jednotlivého klienta, aby mu vytvo-
rila čo najlepšie podmienky na spláca-
nie jeho úverov,“ ozrejmil Klimek.

Keďže mimoriadna situácia stále 
trvá a naďalej platí Lex corona, klien-
ti, ktorí ešte nepožiadali, môžu do 31. 
marca požiadať o jednorazový odklad 
splátok maximálne na 9 mesiacov, kto-
rý bude bezpríznakový. Tak to umožni-
la EBA, ktorá je kľúčovým hráčom na 
európskom bankovom trhu.

Odklad splátok úverov

» Zdroj: MF SR

»KÚPIM MOPED ZNAČKY 
JAWA STADION PIONIER SIM-
SON STELA AJ POKAZENÝ 
0915215406
»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

  
»Prenajmem rod. Dom 2+1 
v Tešedíkove, 0903 731 710
»Dám do prenájmu zaria-
dený 1izb.byt v GA pre 1oso-
bu 0903311940
»Prenajmem 3 izb. Byt v 
rodin. dome so samost. 
vchodom v časti Galanta 
tel. 0949225092

»Predám bet.garáž v GA 
0903424016

»Kúpim haki lešenie.0908 
532 682  

 
 
»Predám vodný skúter s prí-
slušenstvom 0915400088

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181   
»Ja 38 r. hľadám priateľku 
0903213758   

»SYMPATICKÁ 55 R HĽADÁ 
PRIATEĽA NA ZOZNÁMENIE 
0944724181   

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné 

08 STAVBA                    

07 REALITY / iné       

14 RÔZNE / iné    

16 ZOZNAMKA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera GA medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP GA 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac 
týždňov, pošlite rovnakú sms 
toľkokrát, v koľkých týždňoch 
chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť 
v ľubovoľných iných našich no-
vinách, GA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

04 BYTY / prenájom 
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■   Môžete nám priblížiť činnosť Aeroklubu Trnava?   
Aeroklub Trnava je občianske združenie v  rámci 
ktorého sa stretávajú piloti vetroňov, motorových 
lietadiel, parašutisti a  iní záujemcovia o  letecké 
aktivity. Snažíme sa byť naozaj klubovou 
organizáciou, kde sa členovia podieľajú na živote 
klubu, starostlivosti o areál a samozrejme lietadlovú 
techniku. Máme snahu vychovávať pilotov – 
športovcov, ktorí sa môžu zúčastňovať na národných 
alebo aj medzinárodných súťažiach. Momentálne 
prevádzkujeme tri motorové lietadlá, jeden turistický 
motorový vetroňa a štyri vetrone. Okrem toho u nás 
lieta aj niekoľko vetroňov súkromných vlastníkov.

■  V úvode sme spomenuli výcvik pilota vetroňov - 
aké sú podmienky na začatie výcviku?  
Najzákladnejšou podmienkou je chcieť byť pilotom 
vetroňa a vedieť si na túto činnosť nájsť čas. 
Samozrejme ďalej treba byť primerane zdravý, 
mať vek minimálne 14 rokov, byť ochotný učiť sa a 
získať potrebné teoretické vedomosti a  samozrejme 
investovať do toho nejaké fi nancie. Byť pilotom 
vetroňa je aj športovo zameraná činnosť, takže 
záujemca by mal mať trochu športového ducha.
 
■   Je pravda, že vetroň sa vo vzduchu drží, iba keď 
fúka vietor?  
Toto je naozaj len mýtus. Vietor je veľmi prospešný pri 
štarte a  pristátí akéhokoľvek lietadla, lebo skracuje 
dĺžku vzletu a  pristátia. Pre samotný len nie je 
potrebný, ale má podstatný vplyv na rýchlosť letu voči 
zemi. Teda ak letíme s vetrom v chrbte, pohybujeme 
sa oproti zemi rýchlejšie a naopak.
  
■ V akých výškach lietajú vetrone? Kam je 
možné doletieť z bolerázskeho letiska?
Vo všeobecnosti vetrone dokážu lietať do výšky 
rádovo až niekoľko kilometrov. Bežné výcvikové 
lety začínajú vo výškach okolo 300 – 1000 m nad 

zemou, neskôr v  rámci dlhodobých termických 
letov a  preletov na väčšie vzdialenosti sa bežne 
lieta do výšky 2000 až 3000 metrov. S  vetroňom sa 
dajú robiť prelety na vzdialenosť aj niekoľko stoviek 
kilometrov, záleží to predovšetkým od počasia, typu 
vetroňa   a  zručnosti pilota. Za vhodného počasia 
s  výkonným vetroňov si dokáže zručný pilot urobiť 
aj  výlet do Tatier „na otočku“.

■ Je lietanie na vetroni nebezpečnejšie ako 
pilotovanie motorového lietadla? 
Povedal by som, že lietanie na vetroni je do istej miery 
bezpečnejšie ako na motorovom lietadle. Tým že 
nemá motor, tak mu nehrozí jeho porucha a následná 
potreba riešiť mimoriadnu situáciu. Vo všeobecnosti 
vetrone lietajú pomalšie a  tým má pilot na všetko 
trochu viac času. No samozrejme keďže nemá motor, 
musí viac predvídať a kalkulovať dopredu.

■  Môžete opísať, čo všetko čaká budúcich žiakov 
počas výcviku? 
Na   začiatok treba absolvovať teoretickú prípravu, 
kde sa žiak – pilot učí základy aerodynamiky, 
meteorológie, navigácie, konštrukcie lietadla 
a  predpisov. Následne pokračuje s  praktickým 
výcvikom. Tu sa najprv učí letieť rovno, urobiť zatáčku, 
udržiavať smer a rýchlosť. Postupne ako zvláda 
základnú pilotáž, pridávajú sa náročnejšie prvky, 
ako vzlet, pristátie, pilotovanie zatáčok s  väčším 
náklonom, vyberanie lietadla z  nezvyčajných polôh 
a  zvládanie núdzových prípadov, ktoré by mohli 
za letu nastať.   Je toho pomerne dosť, ale sú to veci 
dôležité pre úspešné a bezpečné lietanie. A na záver 
musí absolvovať teoretickú skúšku na Dopravnom 
úrade a praktickú skúšku v lietadle.

■  Ako dlho trvá výcvik a po akom čase môže žiak 
lietať už sám?  
Celková doba výcviku je závislá predovšetkým od 

aktivity žiaka – pilota. Ak si nájde dostatok času 
a  bude sa výcviku venovať pravidelne, má šancu 
absolvovať prvé samostatné lety rádovo za pár 
mesiacov od začiatku praktického výcviku. No ak sa 
bude výcviku venovať len okrajovo, napredovanie je 
pomalé, lebo po dlhých prestávkach žiak často stráca 
niektoré zručnosti, ktoré už mal a musí časti výcviku 
opakovať. Naozaj aktívny a priemerne učenlivý žiak 
dokáže výcvik zvládnuť za jednu sezónu (od jari 
do jesene). No zvyčajne ak začne výcvik na jar, tak 
v  priebehu nasledujúceho roka je pripravený na 
pilotné skúšky.

■  Koľko stojí celý kurz a následne aj samostatné 
lietanie?
V tomto našom klubovom lietaní sa nedá jednoznačne 
hovoriť o  konkrétnej sume ako napr. v  autoškole. 
Cena sa skladá z  nejakých fi xných položiek za 
teoretickú prípravu, poplatky za skúšky, členské 
príspevky do klubu. Pohyblivé položky sú úhrada 
letových hodín vetroňa a  za aerovleky, ktorými sa 
vetroň dostáva do vzduchu.   Minimálny letový čas 
výcviku je necelých 20 hodín, čo je asi 1.500 -1.800€ 
vrátane aerovlekov.   Nie je to úplne málo peňazí, 
no ak si to človek porovná s cenou letnej dovolenky 
pri mori, alebo zimnej lyžovačky v  Alpách, tak 
sa to nemusí javiť až také drahé. Pozitívom je, že 
nepožadujeme celú čiastku za výcvik zložiť vopred, 
dá sa to riešiť postupným vkladaním peňazí. No 
myslím že je dôležité si uvedomiť, že pilotný výcvik 
nie je jednorazová zážitková aktivita, ale môže to byť 
investícia do záľuby, ktorá bude človeka napĺňať celý 
život.

■ Ďakujem Vám za rozhovor a želám všetkým 
členom Aeroklubu Trnava bezpečné lietanie a čo 
najviac pekných zážitkov v oblakoch :)

Viac informácií: www.pilotvetronov.lztr.sk

Trnavský aeroklub otvára výcvik pilotov
Športové lietanie má punc nedostupného a luxusného športu, no Aeroklub Trnava je jednou  z dobrovoľníckych 
organizácií, ktoré dokazujú opak. Na letisku Boleráz trnavský aeroklub tento rok opäť otvára výcvik pilotov 
vetroňov - cenovo najdostupnejšiu možnosť, ako sa stať pilotom lietadla. O výcviku aj o činnosti Aeroklubu 
Trnava sme sa rozprávali s jeho predsedom Jaroslavom Horníkom.
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Sme priami výrobcovia a špecialisti na najpredávanejšie stoličkové výťahy na svete!

Stannah Vám ponúka 
stoličkové výťahy na 

všetky typy schodísk.

ŤZP občanom poradíme, 
ako získať na zakúpenie 

štátny peňažný príspevok.

0800 162 162
Zavolajte na naše bezplatné telefónne číslo

www.stannah.sk

Viac ako 

750 000 
Stannah  

inštalácií
výťahov

SPÔSOBUJÚ VÁM SCHODY PROBLÉM?
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8100% záruka kvality

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Chcete chovať hydinu?
PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

Objednávky:
www.matejovdvor.sk

0902 466 448
0902 606 436
0902 692 290

Nosnice
Brojlery
Morky
Káčatá
Húsatá
Husokačky
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TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE

farba
ANTRACIT

farba
ANTRACIT

farba
BIELA

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

Materiály:
HLINÍK, DREVO
Materiály:
HLINÍK, DREVO

www.montter.skwww.montter.sk      0919 365 0220919 365 022
 RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLEN

NOVINKANOVINKA HLINÍK v DREVODEKORE,  ZLATÝ DUB  a  ORECH

Pripravte sa na leto už teraz  a využite JARNÉ ZĽAVY

S
Y

kde potrebujete.Staviame tam,

Zvýhodnená cena
na tieto farbyANTRACIT

7016
BIELA
9016

HNEDÁ
8003

HNEDÁ
8017

OBJEDNAVKY@MONTTER.SK��
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

VÝHODNÉ PLATOVÉ 
PODMIENKY

- VODIČ VZV 
  (V PRÍPADE POTREBY ZABEZPEČÍME 

   VZV PREUKAZ)

- OPERÁTOR VÝROBY

BLIŽŠIE INFORMÁCIE BLIŽŠIE INFORMÁCIE 
NA BEZPLATNEJ LINKE:NA BEZPLATNEJ LINKE:  

00880000  550000  009911


