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0908 437 079

• upratovanie

• čistenie kožených
sedačiek

ing. kubaška

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.
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PREDAJ KVALITNÝCH
KRMÍV

ROZVOZ ZDARMA!

MALACKY, Kozia 46/B
0917 568 470

PREDAJ KRMÍV PRE VŠETKY ZVIERATÁ
PREDAJ SENA A SLAMY

PREDAJ VŠETKÝCH DRUHOV OBILNÍN

Po-Pia
So

OTVORENÉ:

7.30 – 19.00
8.00 – 13.00
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PROJEKCIA
RODINNÝCH

DOMOV

PRÁVNE
SLUŽBY

STAVEBNÝ
INŽINIERING

ZNALECKÉ
POSUDKY

STAVEBNÉ PRÁCE
A REKONŠTRUKCIE

NA KĽÚČ

GEODETICKÉ
PRÁCE

FINANČNÉ
PORADENSTVO

PREDAJ KÚPA
A PRENÁJOM

NEHNUTEĽNOSTÍ

WWW.IRG.SK

0948 525 394
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BluEvolution
82 mm

MALACKY
BŘECLAVSKÁ 3

0911 690 217
0905 690 217

BluEvo
82 mm

NOVÝ
NEMECKÝ

PROFIL

datom@datom.sk
www.datom.sk

10
-0
00
4

NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?

SEKULE 444 ∙ 0908 762 748, 0918 694 955 ∙ www.kipa-kimlicek.sk

PREDAJ: TVRDÉ PALIVOVÉ DREVO, 
KOKS, ÈIERNE A HNEDÉ UHLIE, HNEDÉ BRIKETY
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FIRMA KIPA
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× STAVBA RD
× ZATEPLOVANIE

MONTÁŽ × DEMONTÁŽ
STAVEBNÉ PRÁCE

PRENÁJOM
LEŠENIA

0910 620 160
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MALACKO

Vladislav Abel  0905 859 679
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469

Distribúcia:
Mgr. Vladislava Ufrlová 0908 979 469
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Malacky, Stupava, Borinka, Ma-
rianka, Gajary, Jakubov, Kostoliš-
te, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Veľké 
Leváre, Malé Leváre, Pernek, Pla-
vecké Podhradie, Plavecký Miku-
láš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, 
Sološnica, Studienka, Suchohrad, 
Závod, Zohor 

malacko@regionpress.sk

Redakcia: Bernolákova 1 A 
MALACKY

Malacky

Stupava

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 (27.450 domácností)
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Záhorácka 15B (oproti AFK), Malacky
Hurbanova 485 (hl. svetelná križovatka), Senica

OČNÁ OPTIKA

www.oftalens.sk

MERANIE
DIOPTRIÍ

Február 2021
OTVORENÉ

PRACOVNÉ DNI

OČNÝ LEKÁR
alebo
OPTOMETRISTA

Gucci, Marciano, Tommy Hilfinger,
Vogue, Ray Ban, ESPRIT, Hugo BOSS,
Carerra Pier Martino, PRADA

Výber z 1000 značkových
dioptrických a slnečných rámov

0918 734 397

9.30–17.00
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GLAZÚROVANIE 
VANÍ

0903 405 588
0905 983 602

„Už 26 rokov 

od firmy 

MOLNÁR“
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všetko pre váš dom, chatu,
záhradu, kanceláriu...

tel.: 0902 348 648

● krtkovanie,
monitoring
a lokalizácia
kanalizácie

● inštalatérske práce
● hodinový manžel
● preprava tovaru,
    sťahovanie... a iné

/ Majster Ku�l sro
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VÝROBA ~ DOPRAVA
MONTÁŽ

0940 075 984
0940 330 217

betonoveploty6754@gmail.com
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NON STOP

KRTKOVANIE

VODOINŠTALATÉRSKE PRÁCE
0915 213 700 • www.upchaty-odpad.sk

ČISTENIE KANALIZÁCIE
NON STOP
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HYDROIZOLÁCIE
ZATEPLENIE

• plochých striech
• základov budov,
  terás, balkónov

0907 211 797
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KAMENÁRSTVO

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk
Záhorácka 12, Malacky  |  Po – Pia: 11 – 15, So: 9 – 12

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

NOVEMBER
– FEBRUÁR

POSEZÓNNA ZĽAVA
(granit, žula)

AŽ
DO 40%
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Bocán s.r.o., Hviezdoslavova 309, Senica
AKCIA január-február  2021

chodníky okolo hrobu, MONTÁŽ, doprava, zameranie,
váza, svietnik, záruka 36 mesiacov

Žulový komplet zákryt, gulaté hrany
s obkladom a veľká žulová tvarovaná tabuľa

s podložkou 

1-hrob od 1090 € • 2-hrob od 1290 €

0910 902 635•0905 323 022AK
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RADI VÁS NAVŠTÍVIME AJ U VÁS DOMA
- STAČÍ ZAVOLAŤ

ZADARMO: w
w

w.
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m
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Tmavý žulový indický zákryt + tvarovaná tabuľa:
2-hrob od 2150 € • 1-hrob od 1450 €
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Čistenie kanalizačných potrubí tlakovým
zariadením, inšpekcia kamerou, zameranie

kanalizácie a porúch, nonstop poruchová služba
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0907 721 667, Malacky

OBKLADY A DLAŽBY
• DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
• MAĽOVANIE
• REKONŠTRUKCIA JADIER
• SADROKARTÓN
• PLÁVAJÚCE PODLAHY
• ZÁMKOVÁ DLAŽBA
• DOPRAVA MATERIÁLU
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Tel. 0910 644 981 

RS stavba s.r.o.
× STROJOVÉ OMIETKY
   » sádrové
   » vápennocementové
× FASÁDY
× SADROKARTÓNY
× PLOTY
× HRUBÉ STAVBY
× DOMY NA KLÚČ
× REKONŠTRUKCIE



MA21-04 strana - 3

SLUŽBYMALACKO
3

16
-0
00
2

MALACKY, PEZINSKÁ 11  •  tel.: 0903 742 222
pon – pia 7:30 – 18:00 h, so 8:00 – 12:00 h

PRACOVNÉ ODEVY A POMÔCKY
www.kastaplus.sk

VYPREDAJ

MONTERIEK

Cool Trend
i

i

.3013

.9011 .3013

OKULIARE
TAK  VÝHODNE

KOMPLETNÉ  DIOPTRICKÉ  

OKULIARE

69 EUR

AKCIA PLATÍ DO 28.2. 2021 NA VYBRANÉ RÁMY A SKLÁ S INDEXOM 1.5.

VIAC INFORMÁCIÍ NA  W W W.DROP TIC.SK

LEN ZA

ŠTEFÁNIKOVA 514
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Stále je ťaž-
ko a smutno 
nám všetkým, 
nič už nie 
je také, aké 
bolo predtým. 
Všade okolo chýba aj po 
rokoch Tvoj hlas, mal si rád 
život, my Teba a Ty nás. 
Dňa 23.1.uplynulo 19 rokov, 
čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel a otec 
Peter Maruška z Malaciek 
vo veku 48 rokov. Kto ste 
ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka Anna 
a deti Peter  a Katarína s 
rodinou.

Odišiel si po-
tichúčky, bez 
slova, bez 
rozlúčky. Ako 
tichý sen, 
nepovedal si 
nám ani Zbohom, už neprí-
dem. Boli chvíle, na ktoré 
radi spomíname, bol si to 
Ty, na ktorého nikdy neza-
budneme. Dňa 31. 01. 2021 
si pripomíname 13. výročie, 
čo nás navždy opustil náš 
otec Jozef Binčík zo Záhor-
skej Vsi. S láskou a úctou 
spomínajú dcéry Anička 
a Gabika, vnučky Lucka a 
Petruška a zať Roman.

„ N a v ž d y 
Ti prestali 
hviezdy svietiť 
a slnko hriať, 
ale Tí, ktorí 
Ťa mali radi, 
budú spomínať.“ Dňa 2. 
februára si pripomíname 5. 
smutné výročie úmrtia náš-
ho milovaného Radovana 
Ružu. S láskou a úctou spo-
mínajú manželka Andrea, 
dcéry Simonka a Natálka, 
otec a brat s rodinou a os-
tatná rodina.

V láske sme 
žili, radi sme 
sa mali. Pri-
šla chvíľa, 
keď sa Tvoje 
očká navždy 
zatvorili. 7. februára si pri-
pomenieme nedožitých 82 
rokov Marcelky Dávidovej 
rod. Mikuličovej z Malaciek. 
S láskou a úctou spomína 
manžel Emil a celá rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. 

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

SPOMIENKY » Beriem objednávky a pre-
dám 9-týždňové nosnice 
dominant.Tel. 0904323771
» Predám andulky obyčaj-
né aj výstavné a 2 ks rozela 
pestrá.Tel. 0904232771
» Predám pšenicu a jačmeň 
0902127914

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13

RÔZNE - INÉ 14
» Potrebujeme zrekon-
štruovať bytové jadro.Tel. 
0911212227
» Kúpim rotor na triodyn 
320 alebo celú 0944634153

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.
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Projekt Ankin Dvor

159 900
CENA

EUR

ALFA
SALUTO

REAL
s.r.o. V OBCI PLAVECKÝ MIKULÁŠ

4-IZBOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ RODINNÉ  DOMY
s úžitkovou plochou 89,93 m2 na pozemku 402 m2

na okamžité nasťahovanie v štandarde, s kuchynskou linkou so spotrebičmi.

www.alfasaluto.sk          0905 962 737          saluto@saluto.sk
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Odišiel si od nás ako tichý sen, 
nepovedal si ani Zbohom,
už neprídem. 
Len kyticu z lásky na hrob
môžeme Ti dať,  zapáliť
sviečku a ticho spomínať.

Dňa 29. januára 2021 uplynul 1 rok, 
čo nás navždy opustil

MARIÁN ŽVACH  z Gajar.

S láskou spomína manželka, dcéry, vnúčik
a celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím tichú spomienku.
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» montáž plávajúcej
podlahy

» obklady, dlažby
» kamenné koberce
» liate podlahy
» stierkovanie
» benátske stierky
» tapetovanie
» montáž sadrokartónu

0908 857 304
maliarske

a natieračské práce

adrian.hurban@centrum.sk

Už 10 rokov 
nám veľmi 
chýbaš, už 10 
rokov sa na 
nás z výšky 
dívaš, tak 
veľmi by sme Ti chceli toho 
povedať, tak veľmi by sme 
sa chceli s Tebou smiať. Dňa 
5. 2. uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustila naša 
milovaná Gabriela Kurová 
rod. Klačanová z Malaciek. 
S láskou spomína mama, 
manžel František, synovia 
Branislav s manželkou, Ró-
bert s priateľkou Katarínou 
a vnuci Oliver a Tobias. Kto 
ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej tichú spomienku.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02
» ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521

BYTY - PREDAJ 03
» Predám veľkometrážny 
byt (101m) s veľkým bal-
kónom, novostavba v obci 
Veľké Leváre, 0911615665

BYTY - PRENÁJOM 04
» Prenajmem pekný 1 iz-
bový zariadený byt v cen-
tre MA. 400 s energiami 
0915375453
» Prenajmem 2.izb. byt v 
centre MA, 0908593047

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06

REALITY - INÉ 07
» Prenajmem 10-ročný ob-
rábaný 3 ha vinohrad v lo-
kalite Grefty - Stupava.Tel. 
0904106884
» Kúpim ihneď 2-izbový 
byt v centre Malaciek. Tel.: 
0904 851 024
» Kúpim byt do ceny 1100€ / 
m2 , podľa stavu. RK nevo-
lať! 0949375038
» Kúpim starý dom do 
25000 €. 0910539635

STAVBA 08
» Kúpim haki lešenie.Tel. 
0908532682

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» Predám zemiaky, ovos, 
kŕmnu mrkvu a cukrovú 
repu.Tel. 0905695828
» Predám ošípané od 200 
do 220 kg.Tel. 0944682112
» Predám pšenicu a jač-
meň cena 20 € / 100 kg.Tel. 
0903770577

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

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

Príklad:
RP MA 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, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

0908 979 469

INZERCIA
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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 €

33
-0

00
2

10
-0
00
7

• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov
• Vložkovanie komínov
• Rekonštrukcia starých komínov
• Obhliadka
  komína zdarma
www.kominicek.sk
0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie
komínov

ZĽAVA
NA NEREZ
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žalúzie · siete · rolety · roletky
 · okná · dvere · zasklenie
balkónov · zimné záhrady

ZAMERANIE · MONTÁŽ · OPRAVY

PÔSOBÍME PO CELOM ZÁHORÍ

0903 526 876  |  0910 114 407

www.zaluzie-zahorie.sk · info@zaluzie-zahorie.sk
POBOČKA  ŠAŠTÍN-STRÁŽE - NA NÁMESTÍ
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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.



MA21-04 strana - 7

ZAMESTNANIE, SLUŽBYMALACKO
7

36
-0
00
2

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Stupave

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď. Možnosť ubytovania.
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Malackách

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.

94
-0

00
7

A.I.I. Technické služby s. r. o. prijme ihneď

• VODIČ "C" - 4,63 €/hod. brutto + osobné ohodnotenie 
   do výšky 2,10 €/hod. brutto  
 

Základná zložka mzdy 
+ príplatky a ODMENY 

NÁSTUP IHNEĎ 

Miesto výkonu práce BRATISLAVA
0911 / 721 409, recepcia@aii.sk

Zimná údržba ciest a komunikácií v BA 

• VODIČ "B", "T" - 3,33 €/hod. brutto + osob. ohodnotenie 
  do výšky 2,10 €/hod. brutto
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Typ práce: Upratovacie a čistacie práce
Mzda: 3,80 €  / hod. v čistom + 4 € / hod. v čistom cez víkend 

vyplácaMe každý Týždeň ▪ NásTUp MožNý ihNeď 

Ponúkam PRÁCU 
 v priemyselných parkoch dNv Bratislava a lozorno

V prípade záujmu volajte na telefónne 
číslo uvedené nižšie

0907 942 241 
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Kontakt: p. Fordinál, 0903 262 150

Podmienkou je VP sk. C a E. Prax práce s hydraulickou
rukou je vítaná. Miesto výkonu práce Zohor.

Plat 1100 € / bru�o + do 20% odmena 

Firma zaoberajúca sa výkupom druhotných 
surovín prijme 

VODIČA NÁKLADNÉHO VOZIDLA
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Vodohospodárske stavby Malacky, a.s.,
Pezinská 1098, 901 01 Malacky

Kontakt: 034/772 2945, uctaren@vhsm.sk

ADMINISTRATÍVNU PRACOVNÍČKU
- POKLADNÍČKU

prijmú do pracovného pomeru
na skrátený úväzok 4 h/denne

Mesačná mzda: 500 € / brutto
Požiadavky: stredoškolské vzdelanie ekonomického

smeru, znalosť podvojného účtovníctva
Nástup možný ihneď
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~ Komplexné pohrebné  a kremačné služby
~ Veľký výber rakiev
~ Nové vzory úmrtných oznámení
~ Prevozy zosnulých „NON-STOP“
~ Vybavenie matriky - aj v zahraničí
~ Exkluzívne rakvy do 24 hodín
~ Viazanie vencov a smútočných kytíc
~ Medzinárodné prevozy zosnulých v EÚ, UA a RUS
~ Vytvorenie spomienkovej stránky zosnulého pre rodinu ZDARMA
~ Výkop a zasypanie hrobu sme v Malackách a okolitých
    dedinách oprávnení vykonávať LEN MY, a to podľa
    zákona 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
~ NOVINKA! Od roku 2018 prinášame E-SHOP smútočných vencov
     a kvetinových dekorácií. Možnosť objednania vencov online PRIAMO
     NA POHREB

Sme na trhu viac ako 26 rokov a snažíme
sa Vám čo najviac pomôcť v ťažkých
chvíľach, ktoré prežívate pri strate blízkeho.

Sme členmi EFFSS a SAPAKS.

Ferdiša Kostku 5 (pri kine), Malacky
034/ 772 24 95, info@pohrebníctvo-ecker.sk

www.pohrebníctvo-ecker.sk
NONSTOP:  0905 522 662, 0905 522 663
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Regenerácia trakčných
batérií

HOFFMANN CHARGER GmbH
Legionárska 1, MA, 0948 062 317

Priamo vo vašej firme
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1. februára 1913                
otvorili newyorskú železničnú stanicu Grand 
Central Terminal ako najväčšiu na svete

Výročia a udalosti
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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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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


