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škridla výpredaj
4,90 € / m2

Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná

ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

PLECHYa škridle ihneď zo skladu. Ozaj výhodné ceny.
Strechy na kľúč a rekonštrukcie striech.

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Neváhajte zavolať!
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SBS GUARDING s. r. o.
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Každý týždeň: 
Kolárovo, Komárno, Bohatá, Hur-
banovo 

komarnansko@regionpress.sk

Redakcia:

INZERCIA

KOMÁRŇANSKO

Veronika Baumajsterová 0910 851 307
Alena Valašeková 0910 455 919

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
 

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    32.480 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

DISTRIBÚCIA (16.450 domácností)

Dostala som do daru netradičný ka-
lendár. Pri každom dni je pripísaná 
zaujímavá myšlienka. Dovedna ich je 
tam 365. Vyriekli ich známe osobnos-
ti, ale aj anonymní ľudia. Všetky však 
majú jedno spoločné, a tým je šťastie.

Listujúc v útlej knižočke sa dozve-
dám, že šťastím je pevné a úprimné 
priateľstvo a tiež vedomie, že sme milo-
vaní, ale je ním aj dobrý skutok či pocit 
voľnosti a slobody. Rovnako čítam, že 
šťastím je spôsob putovania po ceste 
života alebo aj život sám, ako aj to, že 
šťastie je všade a že sa začína premenou 
nášho vnútra.

Je úchvatné, čo všetko dokáže nás 
ľudí urobiť šťastnými a o to viac ma udi-
vuje, že ak sa niekoho spýtate, či je šťast-
ný, tak zvyčajne len pokrčí ramenami. 
Akoby sme sa zabúdali tešiť z toho, že 
po búrke svieti slnko, že večernú oblohu 
rozžiarilo tisíce hviezd, že vzduch v lese 
vonia po ihličí, že zurčí potok, že v par-
ku spievajú vtáčence, že záhon zakvitol 
voňavými kvetmi a po lúke lietajú pes-

trofarebné motýle.
Ak by sme sa snažili sformulovať 

univerzálnu definíciu šťastia, pravdepo-
dobne by sme neuspeli, pretože každého 
z nás napĺňa pocitom šťastia niečo iné. 
Šťastnými nás robia určité momenty, ale 
aj ľudia, s ktorými zdieľame svoje životy, 
práca, ktorá nás napĺňa či koníčky, kto-
rým sa venujeme. Pre niekoho je šťastím 
možnosť urobiť šťastnými iných, starať 
sa o chorých či núdznych.

Ak sa možno prestaneme za šťas-
tím naháňať a plánovať, ako ho v bu-
dúcnosti dosiahneme, ale budeme si 
viac všímať každodenný život, veci a 
ľudí okolo seba a nebude-
me to, že sme zdraví, že 
môžeme chodiť do práce, 
že máme priateľov, ktorí 
nás podržia, rodinu, 
ktorá nás miluje, vní-
mať ako samozrej-
mosť, zistíme, že 
máme šťastia na 
rozdávanie.

Šťastie ako dar

» Renáta Kopáčová, redaktorka

a a nebude-
zdraví, že 
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správny krok pre vašu reklamu
reklama pre váš reštart

INZERÁT, 
KTORÝ PREDÁVA 

TLAČ
ZA NAJLEPŠIE CENY

DORUČOVANIE
LETÁKOV

ONLINE
GOOGLE, FACEBOOK

RETARGETING

REMARKETING

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk, tel.: 0910 851 307
e-mail: valasekova@regionpress.sk, tel.: 0910 455 919
www.regionpress.sk
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E-mail: bratislavsko@regionpress.sk
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»ČZ-JAWA Odkúpim Mo-
tocykel/Diely-SERIÓZNA 
DOHODA 0908 205 521
»Kupim motocykle 
Jawa/CZ/Babetta/Sta-
dion/Pionier/Simson aj 
iné..Slušne zaplatim. 
0949 371 361

»Prenajmem 2-i byt v NZ 
vlastné kúrenie, záhra-
da 0907 607 348 

»Kúpim haki lešenie.tel 
0908 532 682

»ZO STARÝCH DOMOV KÚ-
PIM STAROŽITNOSTI ĽU-
DOVÉ KROJE A STARÉ VECI 
0918 439 124

»Predam postove znam-
ky- Roosevelt tmavo 
modra 5c, Benjamin 
Franklin zelena 1c, Fran-
tisek Jozef seria a cier-
ny kosci 500 korona 
0908103398 

»57r. hľadá priateľku 
0917 049 831

Občianska
riadková
inzercia
02 AUTO-MOTO / iné          

04 BYTY / prenájom    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

16 ZOZNAMKA    

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

03 BYTY / predaj 

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.

Spolu s prebúdzajúcou sa prírodou sa 
o slovo hlásia aj kliešte. Chráňte pred 
nimi seba aj svojich blízkych.

Kliešte sú malé parazity a pre člo-
veka predstavujú nebezpečenstvo naj-
mä v prípade, ak sú infikované, pretože 
vtedy prenášajú nepríjemné ochorenia. 
Na Slovensku sa najčastejšie vyskytujú 
dve z nich: lymská borelióza a kliešťo-
vá encefalitída.

V bezpečí nie sme 
ani v záhradách či parkoch

Kliešte sa vyskytujú v trávnatých 
porastoch s výškou od dvadsať centi-
metrov do jedného metra. Nájsť ich mô-
žeme v záhradách, v parkoch i v lesoch. 
V posledných rokoch sa v dôsledku kli-
matických zmien dostávajú aj do vyš-
ších zemepisných polôh, dokonca až 
do nadmorskej výšky nad 1000 metrov. 
Striehnu na koncoch listov, na steblách 
tráv alebo na vetvičkách prízemných 
kríkov. Obľubujú najmä dubovo-hrabo-
vé lesy.

Pri potulkách prírodou by sme sa 
mali vyhýbať miestam s vyšším pred-
pokladom výskytu kliešťov, ktorými 
sú okraje lesov, vysoké porasty tráv či 
krovie. Je dobré zvoliť vhodné obleče-
nie pokrývajúce čo najväčšie časti tela, 
najmä dlhé nohavice a ponožky. Vhod-
nejší je svetlý odev, na ktorom tohto 
parazita skôr zbadáte. Zabúdať by sme 
nemali ani na používanie repelentov. 

Po návrate domov z prírody si musí-
me dôkladne prekontrolovať celé telo. 
Kliešť sa najčastejšie prisaje do vlasatej 
časti hlavy, do slabín a podpazušia, za 
uši, do podkolennej jamky a na intím-
ne miesta.

Prisatého kliešťa vyberte správne – 
odstraňujte ho pinzetou, ktorú pritlačte 
čo najbližšie ku koži. Vyťahujte ho po-
maly, kývavým pohybom bez točenia. 
Najdôležitejšie je kliešťa nepoškodiť a 
nerozmliaždiť. Treba vybrať celé telo aj 
s hlavičkou. Ak nemáte poruke dezin-
fekčný prostriedok z lekárne akým je 
lieh, či jódová tinktúra, použite prípra-
vok s obsahom alkoholu. Ak sa nepo-
darí odstrániť kliešťa celého, je vhodné 
vyhľadať zdravotnícku pomoc.
Informácie poskytol Odbor epidemiológie 

a Referát komunikačný Úradu 
verejného zdravotníctva SR

Chráňte sa pred kliešťami

» ren
foto autor JerzyGorecki pixabay

28. marca 1854    
Francúzsko vyhlásilo vojnu Rusku 

Výročia a udalosti

Pred dvoma týždňami sme sa ob-
rátili s prosbou na našich klientov 
– spoločnosti inzerujúce v týchto no-
vinách -  aby spolu s nami prispeli na 
pomoc obetiam ruského vojenského 
útoku na Ukrajinu.

Inšpirovali sme sa porekadlom 
„babka k babce“ a ponúkli sme kaž-
dému inzerentovi možnosť navýšiť 
svoju faktúru za uverejnený inzerát 
o symbolickú sumu 1 euro. K tomuto 
euru pridávame ďalšie euro my ako 
vydavateľ: Vzdávame sa 1 eura z kaž-
dej faktúry, pri ktorej sa klient rozho-
dol pomôcť.

Sme radi, že táto akcia si našla svo-
ju odozvu a aj tento týždeň sme vďa-
ka dobrosrdečnosti našich klientov 
mohli prispieť ukrajinskému Červené-

mu krížu sumou ďalších 334 eur.
Žiaľ, situácia na Ukrajine sa stále 

nezlepšuje a obetí ruského útoku, aj     
z rád civilistov pribúda. Stále preto 
pokračujeme v akcii „euro k euru“ 
a prosíme každého klienta, aby sa k 
nám aspoň takto symbolicky pripojil.

Opätovne prosíme aj Vás, milí či-
tatelia, aby ste v týchto náročných 
časoch boli súdržní a podporili ko-
munity, v ktorých žijete – nákupmi                    
a objednávkami služieb od tých, čo sú 
Vám najbližšie a umožnili im pomá-
hať aj ďalej. Naša súdržnosť je naša 
najväčšia sila.

Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

EURO k EURU pre Ukrajinu
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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
�������	
����������
��

���TO, RÝCHL�����	
�������
stabilizujeme základovú pôdu

a zastavíme sadanie budov injektážou syntetickej živice

PRACUJEME PO CELOM SLOVENSKU

SK.ABAINNOVATOR.COM

0918 726 754

Dodržiavame prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia
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www.matejovdvor.sk - 100% záruka kvality

PREDAJ VO VAŠOM OKRESE

0902 466 448 ● 0902 606 436 ● 0902 692 290
od 9.00 do 15.00 hod.

CHCETE CHOVAŤ HYDINU?

Sme tu pre Vás už 30 rokov!!!

52
-0

00
2

Môj Stannah, 
moja sloboda

Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

24/7
Servis po celom 

Slovensku

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku schodiska alebo 
navštívte www.stannah.sk. Získajte 10% zľavu s týmto časopisom.

BEZPLATNÁ
INFOLINKA 0800 162 162

Stannah je svetovým lídrom na trhu stoličkových výťahov

5 rokov záruka vrátane bezplatného servisu – jedinečné na trhu

Pre priame, točité aj vonkajšie schodiská

Fre1
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