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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307

27. marca 1983   
orgány Štb pozatýkali množstvo príslušníkov františkánskej reho-
le v rámci „akcie Vír“

Výročia a udalosti
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Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hurbanovo 

komarnansko@regionpress.sk

Redakcia:

INZERCIA

KOMÁRŇANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
baumajsterova@regionpress.sk

Alena Valašeková 0910 455 919
valasekova@regionpress.sk

www.regionpress.sk
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Kolárovo

Komárno

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   97.240 Bratislavsko Východ
BZ  106.540 Bratislavsko Západ
DS  34.320 Dunajskostredsko
GA  34.390 Galantsko+Šaliansko
HC  30.330 Hlohovecko+Sereďsko
KM  16.450 Komárňansko
LV  30.580 Levicko
MA  29.680 Malacko
NR  54.170 Nitriansko
NZ  35.050 Novozámocko
PK  22.970 Pezinsko
PN  41.870 Piešťansko+NM+MY
SC  35.420 Senecko
SE  36.750 Senicko+Skalicko
TO  41.930 Topoľčiansko+PE+BN
TN  59.870 Trenčiansko+DCA+IL
TT  49.930 Trnavsko
ZM  20.930 Zlatomoravsko

BB    56.200 Banskobystricko+BR
KY  29.300 Kysucko=CA+KM
LI  37.270 Liptovsko=LM+RK
LC    30.860 Lučenecko+VK+PT
MT    38.570 Martinsko+TR
OR    34.980 Oravsko=DK+NO+TS
PB    33.590 Považsko=PB+PU
PD     40.150 Prievidsko
ZV    38.400 Zvolensko+DT+KA
ZH  26.880 Žiarsko+ZC+BS
ZA  50.780 Žilinsko+BY

BJ  37.210 Bardejovsko+SK+SP
GE  30.830 Gemersko = RV+RS+RA
HU  27.190 Humensko=VT+SV+ML
KE  92.130 Košicko
KS  24.900 Košicko okolie
SL   12.940 Ľubovniansko
MI  31.260 Michalovsko+TV+SO
PP  41.520 Popradsko+KK
PO  49.940 Prešovsko+SB
SN  32.540 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
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Komárne (LIDL)

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk
volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

Mzda: 5€ /h. brutto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Hurbanove (Lidl)

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk
volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

Mzda: 5€ /h. brutto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 

v Komárne (Kaufland)

0948 022 519 • milan.bozik@guarding.sk
volať v pracovné dni od 8:00h do 16:00h

Mzda: 5,20€ /h. brutto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Kuričky Nosivé 
rôznej farby 8-12-15-18 týž

Predaj rastovej a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj: (pri galante)

hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme

0905 551 499 ï 031/781 15 63 ï www.hydinarskafarma.sk
Hydinárska farma Topoľnica

 

Aktuálne 

do vypredania zásob
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Brojlerové kačice 1-14 dňové
Mulard Kačice - Káčere 1-14 dňové
Húsatá Landeské 1-14 dňové
Morky Biele BIG-6   6 týždňové

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
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INZERÁT,KTORÝ
PREDÁVA

0910 851 307
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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
» Kúpim haki lešenie. tel. 
0908 532 682

09 DOMÁCNOSŤ

10 ZÁHRADA A ZVERINEC

11 HOBBY A ŠPORT

12 DEŤOM

13 ROZNE/predaj

14  ROZNE/iné

15 HĽADÁM PRÁCU

16 ZOZNAMKA
» Hľadám priateľku mám 52 
R. 0911 543 758

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    

Občianska
riadková
inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobilný 
operátor. Cena je 0,60 € s DPH 
za každých začatých 30 znakov 
textu vášho inzerátu vrátane 
medzier. Nič iné neúčtujeme. 
Upozornenie! Služba nefunguje 
u operátora O2 a 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, KMzameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

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

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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• 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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Whirlpool WQ9 E1L
Chladnička

ZlavneneSpotrebice.sk

885,00 €

Chrániče STIGA Comfort
JR čierne S

 ekoSPORT

13,90 €

DIVOKÁ RIEKA - Abstraktná
maľba ručne maľovaná

Decoreum.sk

199,00 €
249,00€

STREND PRO Sada zavlažovacia
TS7107 33 dielna, kvapočková

Unidielna.sk

18,36 €

Pánske hodinky festina
automatic f20535/4

ZlatnictvoLion.sk

229,00 €

Riwall PRO RAHT 5220
Plotostrih
Trtechnic.sk

52,00 €

DECOREUM Ratanová zostava
nábytku SATURN Stôl + 2ks stoličky

Decoreum.sk

139,00 €
186,39€

Káva LAVAZZA Caffé
Espresso zrnková 1 kg

MojePapiernictvo.sk

28,19 €

MAKITA AKU VYŽÍNAČ
DUR189Z DUR189Z

TopNaradie.sk

257,99 €

BerlingerHaus BH-1461 Granit
Diamond pekáč 40 cm

Kuchyňovo.sk

64,49 €

Hecht Prominent Dog
Beef Liver 1275 g

TopNaradie.sk

2,79 €

Calvin Klein Euphoria
Toaletná voda 50 ml

Demro.sk

54,90€
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

VÝKUP MINCÍ
Kúpim veci z 1. a 2.

sv. vojny, vzduchovky.

Celá SR
tel. 0940 723 073

trofejeeu@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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