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KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ ZA VÝHODNÉ CENY
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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!

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

Niekedy priam bytostne cítime, 
že potrebujeme zmenu, či už vo 
vzťahoch, v práci alebo v spôsobe 
života. Ak sa k nej však už-už chce-
me odhodlať, tak príjemný pocit z 
očakávania niečoho nového a há-
dam aj lepšieho, náhle vystrieda 
neistota, strach a úzkosť.

Zmena je proces, a ten môže byť 
niekedy bolestný, nehovoriac o tom, 
že je pre nás veľmi ťažké opustiť svoju 
komfortnú zónu a stratiť istoty, ktoré 
máme, hoci nie sú ideálne. Aj preto 
častokrát radšej zotrváme vo vzťahu, 
ktorý je už roky nefunkčný či v prá-
ci, ktorá nás nenapĺňa, či priam ničí 
a uprednostníme to, čo máme, pred 
niečím novým. Radšej potlačíme do 
úzadia všetko zlé, čo nám už roky 
znepríjemňuje život a chlácholíme 
sa tým, že  aj zopár dobrých vecí sa 
stalo.

Strach zo straty našich zabehnu-
tých koľají nás dokáže úplne paraly-
zovať a je preto veľmi dôležité sa mu 
postaviť. Inak uviazneme v situácii, 
ktorá nás ubíja, robí nás nespokoj-
nými a nešťastnými. Je dobré si uve-
domiť, že každý koniec prináša nový 
začiatok, pretože tam, kde sa jedny 

dvere zatvoria, otvoria sa iné. A tak 
namiesto toho, aby sme podľahli 
strachu, odzbrojme ho tým, že sa 
budeme tešiť na zmenu aj na všetko 
nové, čo nám prinesie, že sa budeme 
tešiť na všetky tie dvere, ktoré čakajú 
na to, kým prekročíme ich prah.

Je pravdaže dôležité, pokojne sa 
na zmenu pripraviť a vyhnúť sa bez-
hlavému skoku do neznáma. Pýtať sa 
samých seba, čo ňou môžeme stratiť, 
ale aj to, čo môžeme vďaka nej získať 
a ako sa k tomu dopracovať. Rovna-
ko musíme počítať s tým, že nebude 
všetko okamžite také, aké sme si 
predstavovali a treba pamätať aj na 
to, že sa pravdepodobne nevyhneme 
nejakým tým chybám. Ale práve na 
nich sa môžeme poučiť a pokračo-
vať ďalej v našej ceste. Ak nás na nej 
bude sprevádzať naše 
odhodlanie, vytrva-
losť a odvaha, hádam 
sa nám podarí zme-
niť veci k lepšiemu.

Život je zmena

» Renáta Kopáčová, redaktorka

ádzať naše
vytrva-

a, hádam
arí zme-
šiemu.

25. apríla 1792 
Claude Joseph Rouget de Lisle skomponoval skladbu „La Marseil-
laise“, ktorá sa stala francúzskou národnou hymnou

Výročia a udalosti
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23. apríla 1956 
Elvis Presley mal prvé vystúpenie v Las 
Vegas, Nevada

Výročia a udalosti
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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
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SBS GUARDING s. r. o.

@
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Minulý mesiac sa obrátili s pros-
bou na našich klientov – spoloč-
nosti inzerujúce v týchto novinách 
-  aby spolu s nami prispeli na po-
moc obetiam ruského vojenského 
útoku na Ukrajinu.

Inšpirovali sme sa porekadlom 
„babka k babce“ a ponúkli sme 
každému inzerentovi možnosť na-
výšiť svoju faktúru za uverejnený 
inzerát o symbolickú sumu 1 euro. 
K tomuto euru sme pridali ďalšie 
euro my ako vydavateľ: Vzdali 
sme sa 1 eura z každej faktúry, pri 
ktorej sa klient rozhodol pomôcť.

Sme radi, že vďaka dobrosrdeč-
nosti našich klientov sme mohli 
prispieť ukrajinskému Červenému 
krížu ďalšou sumou vo výške 342 
eur a celkovou sme sa tak spolu         
s klientmi dostali na sumu 1498 eur.

Zo srdca ďakujeme všetkým, 
ktorí túto akciu podporili. Zoznam 
firiem, ktoré spolu s nami pomohli 
zverejňujeme na webovej stránke 
www.regionpress.sk, v sekcii Ak-
tuality.

Všetkým úprimne ďakujeme.

» Tím REGIONPRESS

EURO k EURU pre Ukrajinu
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Prijem plošnej
inzercie

do ktoréhokoľvek okresu
tel.: 0910 851 307

e-mail: baumajsterova@regionpress.sk
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Ministerstvo životného prostredia SR 
(MŽP) prostredníctvom Slovenskej 
agentúry životného prostredia (SAŽP) 
zverejnilo scenár a kritériá postupu pri 
realizácii obnovy 30-tisíc rodinných 
domov financovaných z Plánu obnovy 
a odolnosti SR. Samotná výzva bude 
vyhlásená v 3. štvrťroku 2022. Do konca 
roka potom uzatvorí SAŽP zmluvy na 
obnovu prvých 4-tisíc rodinných do-
mov. Podmienky poskytnutia finanč-
ných prostriedkov budú špecifikované a 
záväzne stanovené vo vyhlásenej výzve.

„Vytvorili sme mechanizmus, aby 
prostriedky z Plánu obnovy mohla čerpať 
aj skupina žiadateľov, ktorá by v súčas-
nosti nedokázala ani čiastočne financo-
vať obnovu rodinného domu,“ zdôraznil 
minister Budaj. Zvýhodnenou skupinou 
budú rodiny so štyrmi a viac deťmi, rodič, 
ktorý sám vychováva dieťa a rodiny s ťaž-
kým zdravotným postihnutím dieťaťa.

Efekt, ktorý sa od obnovy očakáva, 
je zlepšiť tepelno-technické vlastnosti 
domu, vymeniť neefektívne zdroje tepla a 
teplej vody, ale tiež realizovať adaptačné 
opatrenia zmierňujúce klimatickú krízu. 
Záujemca bude môcť podporu využiť buď 
na jedno opatrenie, alebo kombináciu 
viacerých, podľa jeho finančných mož-
ností. Náklady mu budú preplatené až po 
vydokladovaní zrealizovanej obnovy, ale-
bo uvoľňované z účtu priebežne.

Dôležitým kritériom je vek rodinného 
domu. Vlastník môže získať financie na 
obnovu 10 a viac ročného domu na základe 
listu vlastníctva. Sociálne alebo zdravotne 
znevýhodnení žiadatelia budú môcť požia-
dať až o 95 % dotácie, pričom DPH z finanč-
ných prostriedkov na obnovu uhradí štát. 
Štandardná skupina žiadateľov môže do-
stať 60 %-nú dotáciu. Dôležitou podmien-
kou je dátum objednania prác, tovarov a 
služieb pri obnove rodinného domu, ktorý 
nemôže byť skorší ako 1. február 2020.

Envirorezort pristúpil k zverejneniu 
podmienok oprávnenosti v predstihu aj 
preto, aby sa ľudia mohli pripraviť. Ak-
tuálne podmienky pripravovanej výzvy 
a všetky ďalšie informácie môžu záujem-
covia získať ihneď na bezplatnej Zelenej 
linke MŽP SR: 0800 144 440 a na webe 
www.obnovdom.sk.

SAŽP postupne zriadi 10 regionálnych 
kancelárií v krajských mestách, ale s ohľa-
dom na spádové oblasti pribudnú aj kan-
celárie v Liptovskom Mikuláši a Lučenci.

Zverejnili podmienky obnovy 
rodinných domov

» ren
Ilustračné foto. zdroj foto paulbr75 pixabay

www.medikaexpert.sk

( dostupné od Pon. - Pia.)
0904 552 345

JÓDOVÉ TABLETKY
150 mcg

,2010  s DPH
EUR
20
s DPH
EUR

V LIPOZOMÁLNEJ FORME
Vitamín D3

,6016  s DPH
EUR
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Problémy s kĺbmi a bolestivý pohyb ?
Posledné roky sa medzi populačné 

ochorenia dostal na prvé priečky zdravot-
ný problém týkajúci sa ťažkostí s  kĺbmi 
a pohybovým aparátom. Ako sa zrýchľu-
je tempo života, každým dňom je menej 
času na oddych a menej času dať telu 
pauzu. Tým čoraz viac sa zaťažuje celý 
organizmus a v neposlednom rade trpí aj 
kostra, kĺby, šľachy a svaly, ktoré nemajú 
čas resp. výživu na samoregeneráciu. 

V  dnešnej dobe sa stalo „luxusom“ do-
priať si chvíľku oddychu a  práve preto by 
mala byť nevyhnutnosťou každého dňa 
dostatočná výživa, príjem kvalitných po-
travín a  dopĺňanie živín a  cenných mine-
rálov. 

Problémy s  kĺbmi môžu začať nenápad-
ne – bolesťami, ktoré riešime tabletkou. 
V prevažnej miere je to tabletka, ktorá pô-
sobí utlmujúco, analgeticky a  tým pádom 
bolesť potláča, ale nerieši príčinu zdravot-
ných problémov. Odporúčaním odborníkov 
lekárov sa do popredia dostávajú výživové 
doplnky obsahujúce hovädzie kolagénové 
peptidy, chondroitín, glukozamín sulfát a 
ďalšie látky ktoré pomáhajú pri liečbe po-
hybového aparátu, podieľajú sa na rýchlej-
šej rekonvalescencii po úrazoch či operá-
ciách a pomáhajú predchádzať bolestiam. 

 
Nie je kolagén ako kolagén... 
rybí vs hovädzí

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 

označované číslicami I a II, tieto kolagé-
ny sú neoddeliteľnou súčasťou v  raste, 
obnove a rekonvalescencie kostí, šliach, 
väzov a kože. Pri dennom užívaní pred-
písaných dávok dostáva naše telo skrz 
hovädzí kolagén veľké množstvo ami-
nokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,  prob-
lémoch s  pohybovým aparátom, boles-
tiach a pri reumatických ťažkostiach. 

 Rybí kolagén tvorí kolagén typu I. 
Tento druh kolagénu obsahuje podob-

né množstvo aminokyselín ako hovädzí 
kolagén, ale však v menšom množstve. 
Zdrojom hydrolyzácie kolagénu z rýb sú 
šupiny a koža. Tento typ kolagénu je bo-
hatý na aminokyselinu „hydroxyprolín“ 
, ktorá je základným prvkom pokožky, 
ciev a  tkanív. Rybí kolagén má bla-
hodárne účinky v  boji proti vráskam, 
zvyšuje pružnosť a  elasticitu pokožky 
a  podporuje antioxidáciu organizmu. 
Pomáha  udržiavať mladistvý vzhľad 
pleti a potláča s známky starnutia. 

             » red.

KOLAGÉN NA KĹBY

S KYSELINOU HYALURÓNOVOU

TERAZ ZA 

AKCIOVÁ CENA -10%

32,00
EUR

Zadajte kód  OPLATISA  do poľa pre zľavový kupón košíku

e-shopu: www.medikaexpert.sk
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Ponúkame:
Stabilné miesto a dlhodobú spoluprácu
Výhodné platové ohodnotenie 
Fakturácia každé 2 týždne s 10 dňovou
splatnosťou
Pracovné náradie
Hradené ubytovanie

Stavebná firma s dlhoročnou pôsobnosťou
na belgickom trhu prijme

UCELENÉ MURÁRSKE
PARTIE

na výstavbu rodinných a bytových
domov v Belgicku.

Jedná sa o bežné murárske práce
a murovanie fasády z lícových tehál.

Požadujeme:
Prax min. 2 roky, vlastné auto, živnosť 
serióznosť, pracovitosť a zodpovednosť

Viac info na +421 917 860 693
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU
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ZIMNÉ ZÁHRADY A 
ZASKLIEVANIE TERÁS

BIOKLIMATICKÉ
PERGOLY A TERASY

��������	
�����
DOMY NA PODVOZKU

MODULOVÉ DOMY OBYTNÉ MODULY

Na mobilný / modulový 
dom alebo modul 
nie je potrebné 

stavebné povolenie !

mediálni partneri
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