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Počas uplynulej soboty sme s hrô-
zou a obrovskou ľútosťou sledovali 
zábery požiaru z centra Banskej 
Štiavnice. Živel poškodil niekoľko 
historických budov, v niektorých 
dokonca zhoreli celé poschodia. Ľu-
dia z ich útrob zachraňovali a odná-
šali do bezpečia všetko, čo sa dalo.

S ohňom, ktorý vypukol v historic-
kom centre Banskej Štiavnice, bojovali 
profesionálni a dobrovoľní hasiči. Pri 
udalosti zasahovali aj vojaci, policaj-
ti, zamestnanci samosprávy, Červený 
Kríž, zamestnanci zasiahnutých bu-
dov, zamestnanci Okresných úradov 
Banská Štiavnica a Banská Bystrica. 
Pomocnú ruku podalo aj veľa dobro-
voľníkov. Mnohí neúnavne pomáhali 
zachraňovať zbierkové predmety či iné 
vzácne písomnosti a dokumenty.

Do očí sa tlačili slzy, pozorujúc 
živú reťaz, ktorú ľudia vytvorili na Tro-
jičnom námestí, aby si mohli z okien 
múzea až do pristavených áut podávať 
umelecké diela v snahe ušetriť ich pred 
ničivým živlom a previezť do bezpečia. 
Aj počas tejto ohnivej skazy, tak ako ve-

ľakrát predtým, sa prejavila neskutoč-
ná spolupatričnosť a opäť sa ukázalo, 
ako sa my Slováci dokážeme vo vypätej 
situácii spojiť a pomôcť tam, kde je tre-
ba, bez nároku na odmenu.

Banská Štiavnica je bezpochyby 
klenotom nášho kultúrneho dedičstva 
a jedným z najkrajších a historicky 
najzaujímavejších miest na Slovensku. 
Jej centrum je mestskou pamiatkovou 
rezerváciou. V decembri roku 1993 
bolo mesto spolu s technickými pa-
miatkami v okolí zapísané do Zoznamu 
svetového kultúrneho a prírodného de-
dičstva UNESCO. Škody, ktoré ničivý 
požiar spôsobil, môžu mať teda nevy-
čísliteľnú hodnotu. Musíme len veriť, 
že sa kompetentným čo 
najskôr podarí vrátiť 
pamiatkovým budo-
vám v centre mesta 
ich pôvodnú krásu, 
aby sa opäť mohli 
tešiť z priazne ti-
sícok domácich 
i zahraničných 
návštevníkov.

Verme, 
že náš klenot povstane z popola

» Renáta Kopáčová, redaktorka

28. marca 1979 
Roztavenie druhého jadrového reaktora 
jadrovej elektrárne Three Mile Island

Výročia a udalosti 30. marca 1920 
česko-slovenský parlament schválil ofici-
álnu vlajku Česko-Slovenska

Výročia a udalosti
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ZAŤEPLENIE DOMOV               - FASÁDY 
Rekonštrukcie domov, bytov

Zamková dlažba, oplotenia, strechy 
Nátery fasád, nátery striech 

Altánky, prístrešky, izolácie domov 
a striech 

0940 815 939
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www.doucsa.sk    ��0908 772 984

 Predškolská príprava
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Na cestách a aj na oblohe sa objavila 
nová forma cestovania a táto novinka 
sa volá gyrokoptéra. Jej lety a cesty 
môžete najnovšie sledovať aj online.

Lietajúce autá sa už desaťročia obja-
vujú vo vedecko-fantastických filmoch a 
ich vývoj má 30 ročnú tradíciu aj na Slo-
vensku. Skutočne v praxi používané lie-
tajúce auto k nám však prišlo z Českej re-
publiky. Gyrokoptéra Calidus, schválená 
na jazdu po ceste, sa vyrába v Přerove. Le-
tecký nadšenec Milan Paprčka si ju zado-
vážil pre svoje dobrodružné a poznávacie 
lety. Umožňuje mu preletieť sa nad zaují-
mavými miestami a zároveň ju využívať 
na jazdu po cestách. „Po rokoch snívania 
o takomto type dopravy som konečne na-
šiel jednoduché a cenovo dostupné rieše-
nie. Je to úplne iný zážitok, ako keď lietam 
v lietadle, alebo jazdím autom. Je to ako 
kombinácia oboch a umožňuje mi vidieť 
svet z úplne novej perspektívy,“ netají 
nadšenie Milan a dodáva: „Z letov potom 
zdieľam 360° zábery na svojej stránke 
www.Travelvirtual.eu, kde sa môžete roz-
hliadnuť vôkol seba sponad Ďumbiera, 
Spišského hradu, či Banskej Štiavnice.“ 
Takéto snímkovanie je umožnené vďaka 
profesionálnej 360° kamere, ktorú má Mi-
lan pripevnenú na bruchu gyrokoptéry a 
umožňuje mu zachytiť úchvatné fotogra-
fie a videá z jeho ciest.

Gyrokoptéra sa ukázala byť veľmi 
prístupnou a bezpečnou možnosťou pre 
cestovanie. Na rozdiel od bežných lieta-

diel, ktoré vyžadujú dlhé štartovacie a 
pristávacie dráhy, jej stačí len 60-100 m 
rovnej plochy na vzlet a 20-50 m na pristá-
tie, čo ju robí nezávislou na štandardných 
letiskách. Vo vzduchu sa pohybuje pomo-
cou benzínového motoru a dosahuje rých-
losť v rozsahu od 30 km/h až po 200 km/h. 
Na zemi na jej pohon slúžia dva elektro-
motory s dojazdom 40 km a maximálnou 
rýchlosťou 40 km/h. Pre jazdu v premáv-
ke je vybavená predpísaným osvetlením, 
klaksónom, smerovkami, aj evidenčným 
číslom. „Je to skôr jazdiace lietadlo, ako 
lietajúce auto. Keď pristanem, napríklad 
aj na lúke za svojim domom, presuniem 
sa po ceste k sebe do dvora. Jazdu po ceste 
využívam hlavne na priblíženie z miesta 
pristátia napríklad na pumpu, do reštau-
rácie, hotela, či na pracovné stretnutie. 
Volím si také miesto pristátia, aby som po 
ceste nemusel ísť ďalej ako 15 kilometrov,“ 
uzatvára rozprávanie Milan Paprčka.

Informácie a foto poskytla 
Andrea Farkašová, CBS

Lietajúce auto na slovenských cestách

» ren
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SLOVENSKÝ CERTIFIKOVANÝ MATERIÁL 

0948 012 507 • www.profikominy.sk

35%

FRÉZOVANIE

od 15€/bm

• PRESTAVBY 
   NADSTREŠNÝCH
   ČASTÍ KOMÍNOV
• ZATEPĽOVANIE
   A SIEŤKOVANIE
   KOMÍNOV
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Brojlerové kuriatka 
1-dňové 0,75€/ks

www.hydinashop.sk
0944 842 953
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0948 107 877

Bytové jádra, domy, byty,
priečky, obklady, dlažby,

stierky, vymaľovky,
voda, elektroinštalácie,

kúrenie

REKONŠTRUKCIE

INZercIa
povazsko@regionpress.sk
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 PROTIPOŽIARNE DVERE
V ponuke máme aj
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 Do skupiny vyhradených výrobkov patria elektrozariadenia, batérie                            

 Na vyhradené výrobky sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, t. z., že 
výrobca takéhoto výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený 
výrobok uvedený na trh SR. Tým je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp. 
vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného 
cyklu.
 Financovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu, vrátane 

triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu patriacich do vyhradeného 
prúdu, znášajú výrobcovia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.  

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady               
na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu znáša obec.

výrobku. Pre ochranu životného prostredia je dôležité, aby sme kupovali 

triedou, pretože šetríme prírodné zdroje potrebné na výrobu elektrickej energie. 

životnosťou alebo využívame nabíjateľné akumulátory.

-
ho odpadu. 

vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Viac informácií nájdete na webových sídlach

www.e-cycling.sk a www.slovmas.sk.

Autorizované organizácie zodpovednosti výrobcov

E-cycling s. r. o. a SLOVMAS, a. s. týmto informujú:
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0948 107 877

STRECHY

KROVY
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www.palivovedrevopetrik.sk
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Na podanie daňového priznania k 
dani z príjmov, ako aj zaplatenie dane 
za rok 2022 zostávajú posledné dni. Fi-
nančná správa s cieľom uľahčiť klien-
tom plnenie ich daňových povinností 
prináša už druhý rok obľúbenú online 
poradňu. K dispozícii im bude na call 
centre.

Online poradňa bude záujemcom k 
dispozícii od 20.3. 2023 až do 31.3. 2023 a 
v 13. týždni bude fungovať dopoludnia 
od 10. hodiny do 12. hodiny a popolud-
ní od 17. hodiny do 19. hodiny. „V týchto 
vybraných časoch sa môžu klienti ob-
rátiť na konzultantov finančnej správy, 
ktorí im pomôžu s vyplnením daňové-
ho priznania v prípade fyzickej osoby 
typu A, ako aj s daňovým priznaním 
typu B v prípade príjmov zo zamest-
nania alebo prenájmu nehnuteľnosti, 
okrem prípadov, kedy nehnuteľnosť 
prenajímajú v rámci podnikania,“ in-
formuje Finančná správa SR.

Všetko je na portáli finančnej správy
Prístup k online poradni je jedno-

duchý, dostupný je na portáli finanč-
nej správy v časti Kontakty. „Potrebné 
je len kliknúť na kolónku Live Chat a 
vybrať si kolónku daňového priznania 
typu A alebo B. Následne bude klient 
presmerovaný na konzultanta, ktorý sa 
mu bude venovať,“ popisuje inštitúcia. 

Finančná správa verí, že aj týmto spô-
sobom výrazne prispeje k uľahčeniu 
plnenia daňových povinností.

Okrem online poradne môžu klienti 
využiť aj zvyšné kanály call centra, a 
teda s konzultantmi sa spojiť telefo-
nicky na čísle 048/43 17 222, voľba č.3 
alebo mailom prostredníctvom apli-
kácie Live Agent, dostupnej na portáli 
finančnej správy.

Daňové priznanie k dani z príjmov 
za rok 2022 je potrebné podať do konca 
marca tohto roka a do tohto termínu je 
potrebné daň aj zaplatiť. Možné je tak 
urobiť aj z pohodlia domova, potrebné 
je mať len zriadenú elektronickú ko-
munikáciu s finančnou správou, ktorá 
od polovice februára umožňuje platbu 
daní už aj platobnou kartou.

Využiť môžete 
online daňovú poradňu

» ren 
zdroj foto Firmbee pixabay

Škvrna od jedla na obľúbenom ob-
lečení, na koberci, či obruse nám 
vie občas poriadne pokaziť náladu. 
Jestvuje zopár spôsobov, ako si s 
ňou poradiť. Dôležité však je, pustiť 
sa do jej odstraňovania čo najskôr.

Oblečenie, obrusy
- so škvrnami od červeného vína by si 
mala poradiť soľ. Znečistený odev či ob-
rus namočte do vlažnej vody, posypte 
vrstvou soli a nechajte pôsobiť. Násled-
ne vyperte obvyklým spôsobom.
- ak ste si oblečenie obliali kávou, čo 
najskôr ho vyperte pod tečúcou stude-
nou – v žiadnom prípade nie horúcou 
vodou. V prípade, že škvrna odoláva, 
posypte ju vrstvou zemiakového škro-
bu, nechajte pôsobiť a potom vyperte 
obvyklým spôsobom.
- škvrnu od čokolády skúste odstrá-
niť vodou, do ktorej ste pridali lyžičku 
octu.
- na škvrny od oleja môžete použiť ku-
kuričný škrob. Škvrnu ním posypte, 
nechajte pôsobiť a následne vyperte. 
Dobrým pomocníkom je v tomto prípa-
de aj žehlička a pijavý papier. Ten pri-
ložte na škvrnu a teplou žehličkou po 
ňom opakovane prechádzajte. Papier 
by mal mastnotu vsiaknuť. Potom stačí 
oblečenie či obrus vyprať.
- ak sa vám na odev prilepila žuvačka, 
vložte ho na určitý čas do mrazničky, 
následne by sa vám malo podariť žu-
vačku mrvením pomedzi prstami od-

strániť.
- smolu z odevu odstráňte tak, že ju 
najskôr pokvapkajte odlakovačom na 
nechty, nechajte vsiaknuť, preperte 
mrvením pomedzi prstami a následne 
vyperte mydlom.
- so škvrnami od rúžu či make-upu by 
si mal poradiť lieh. Znečistený odev po-
ložte na savú podložku a škvrnu potie-
rajte vatičkou namočenou v liehu, po-
tom ho vyperte obvyklým spôsobom.
- škvrny od pera by mal vyčistiť podob-
ne ako v predchádzajúcom prípade, 
lieh.

Koberce
- červené víno z koberca môžete odstrá-
niť viacerými spôsobmi – ten najjed-
noduchší je, že znečistené miesto po-
lejete perlivou vodou, nechajte pôsobiť 
a špongiou očistite. Rovnaký spôsob 
môžete vyskúšať aj v prípade, že ste na 
koberec rozliali kávu.

Ako na nepekné škvrny

» ren
zdroj foto JillWellington pixabay
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2. apríla 1982 
Argentína obsadila britské súostrovie Falklandy, čím sa začala 
britsko-argentínska vojna o tieto ostrovy

Výročia a udalosti
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NA SLOVENSKU

SLÁDKOVI�OVA 2545 - POVAŽSKÁ BYSTRICA (VED�A TRŽNICE HELADA)
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

VÝKUP MINCÍ
Kúpim veci z 1. a 2.

sv. vojny,vzduchovky.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com

do roku 1945
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Schodiskový výťah Stannah je 
vhodný pre každé schodisko, 
lomené, rovné, vnútorné 
alebo vonkajšie.

0800 162 162
www.stannah.sk

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

156 rokov výrobca

Zavolajte zadarmo

Pre ŤZP občanov možnosť 
vybaviť na zakúpenie 

stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

20
ROKOV

My máme narodeniny, 
ale vy dostanete darček.y

€ 200
DARČEKOVÁ KARTA

Pri kúpe stoličkového 
výťahu Stannah vám 
ponúkame darčekovú 

kartu v hodnote 200 €!

*Táto ponuka je k dispozícii do 31. 3. 2023 a nie 
je platná s inými kampaňami alebo ponukami.

Na celom Slovensku
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