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Máme za sebou Silvester aj vítanie 
nového roka. Kým za odchádzajú-
cim rokom sa snažíme urobiť čiaru, 
ten nadchádzajúci očakávame v ná-
deji, že prinesie čosi nové, lepšie.

Vstup do nového roka je pre nás 
akýmsi prelomovým obdobím, akým-
si novým začiatkom. Na jednej strane 
premýšľame nad tým, čo sa nám v tom 
predchádzajúcom podarilo a hodnotí-
me tiež situácie, v ktorých sme zlyhali, 
no a na strane druhej uvažujeme nad 
tým, čo by sme mali urobiť inak, aby 
ten nadchádzajúci bol lepší.

A práve v tejto súvislosti si mnohí 
z nás dávajú každoročne na Nový rok 
predsavzatia a plánujú, čo všetko by 
chceli dosiahnuť alebo zmeniť, či už v 
osobnom živote, vo vzťahoch alebo v 
práci. Na mnohých fórach som sa však 
stretla aj s takým názorom, že dávať si 
novoročné predsavzatia je nezmysel, 
pretože ich dosahovanie vôbec nie je 
ľahké a môže nás to zbytočne deprimo-
vať.

„Dávať, alebo nedávať si predsa-
vzatia?“ znela otázka jednej z diskutu-
júcich. Osobne som presvedčená o tom, 

že prijímaním novoročných predsavza-
tí rozhodne nemáme čo pokaziť. Veď 
ak si vytyčujeme nové výzvy, môžeme 
vďaka nim na sebe pracovať, a tým sa 
posúvať vpred a stať sa možno spokoj-
nejšími a lepšími ľuďmi, tak to isto za 
nejaké to úsilie stojí. Samozrejme, cie-
le, ktoré si dávame, by mali byť reálne a 
mali by sme sa k nim snažiť dopracovať 
postupne, krok za krokom. Vyhneme 
sa potom možnému sklamaniu či ne-
úspechu. 

Zároveň som presvedčená o tom, 
že nemusí ísť o predsavzatia, ktoré 
nás privedú k dokonalosti či nebodaj 
pohnú dejinami. Možno postačí, ak 
si zaumienime, že sa budeme k ostat-
ným, ale i k sebe správať láskavo a s 
rešpektom, vyhýbať sa predsudkom 
a odsudzovaniu či hod-
noteniu iných, radšej 
vypočuť, pochváliť, 
objať. Aj takéto zdan-
livé drobnosti rozo-
zvučia okolitý svet 
a prispejú tým k 
lepšiemu životu 
nás všetkých.

Nech sa splnia!

» Renáta Kopáčová, redaktorka

BRATISLAVA - OC KORZO (vedľa IKEA) Pestovateľská 13

TRNAVA - OC STAVMAT Zavarská 10 F | PRAHA - PARK Poděbradská 30
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RD NA K¼ÚÈ
stavebné
práce
jadrá, ploty
dlažby

0907 199 998
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• 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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NONSTOP
0908 151 982
www.cistyodpad.sk

NETRÁPTE SA!
POMÔŽEME VÁM!

UPCHATÝ
ODPAD?
KANALIZÁCIA?
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RESCUE SK MR, s.r.o.

0915 280 199
rescue.sk.mr@gmail.com

ZDRAVOTNÍCKY DOZOR
NA KULTÚRNYCH 
A ŠPORTOVÝCH 
PODUJATIACH

KURZY PRVEJ POMOCI
PRE FIRMY, ŠKOLY, ...
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(pri galante)
hydinárska farma topoLnica

Rozvoz zabezpečíme
Hydinárska farma Topoľnica

Aktuálne platí 

do vypredania zásobAktuálne platí 

do vypredania zásob

8-15-20 týždňové Nosnice8-15-20 týždňové Nosnice
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0905 551 499 • 031/781 15 63 • www.hydinarskafarma.sk

Predaj rastovej
a znáškovej kŕmnej zmesi

Predaj rastovej
a znáškovej kŕmnej zmesi

Ponúka na predaj:
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RÝCHLA DODACIA DOBA   /   MOŽNOSŤ DOPRAVY
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od 200 €/t
od 490 €/t

HNEDÉ UHLIE
KOKS C
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VYUŽITE NAŠU PONUKU
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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

Každý týždeň: 
Malacky, Stupava, Borinka, Marianka, 
Gajary, Jakubov, Kostolište, Kuchyňa, 
Láb, Lozorno, Veľké Leváre, Malé Leváre, 
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký 
Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, 
Sološnica, Studienka, Suchohrad, Zá-
vod, Zohor 

malacko@regionpress.sk

Redakcia: Bernolákova 1 A 
MALACKY

Malacky

Stupava

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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ÚČTOVNÍCTVO, DANE A MZDY

0903 77 28 78, dane@moravcikova.sk
DAŇOVÉ PORADENSTVO, OPTIMALIZÁCIA DANÍ
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www.facebook.com/zabkapotravinysk
www.instagram.com/potravinyzabkask

Získajte predajňu na kľúč

s minimálnou investíciou! 

Hľadáme podnikateľa, ktorý
chce byť súčasťou nášho tímu.

Potraviny Žabka prichádzajú 
do Stupavy - podnikajte
so zabehnutou značkou. 

Krásny nový obchod a veľký 
podporujúci kolektív sú len jedným
z benefitov podnikania so Žabkou.

Viac informácií:
h�ps://izabka.sk/fransizing/ 

alebo 0903 268 848.
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Novorodenci ešte nemajú vyvinutú 
správnu termoreguláciu, ich pokožka a 
sliznice sú na nízke teploty veľmi citlivé, 
preto nie je vhodné chodiť s nimi počas 
mrazov na prechádzky. Osobitnú sta-
rostlivosť pred nízkymi teplotami však 
potrebujú aj dojčatá a batoľatá.

Zdravé dieťa by malo stráviť vonku 
každý deň minimálne dve hodiny počas 
celého roka, vyplýva to z odporúčaní 
odborníkov z úradu verejného zdravot-
níctva Slovenskej republiky. V mrazi-
vom počasí treba však obmedziť dĺžku 
pobytu batoľaťa vonku maximálne na 
hodinu dopoludnia a hodinu popolud-
ní. „Dôležité je, aby bolo dieťatko do-
statočne oblečené, do viacerých vrstiev 
odevov. Ak sa k mrazu pridá aj silný vie-
tor, s batoľaťom radšej von nechoďte,“ 
upozorňujú odborníci. Pripomínajú, že 
rodičia by nemali zabúdať na vhodné 
nepremokavé oblečenie, obuv a na ošet-
renie pokožky tváre a rúk ochranným 
krémom ani pri starších deťoch. „Ho-
lomráz pod mínus 10 stupňov Celzia, 
prípadne kombinácia mrazu a silného 
vetra môže deťom spôsobiť omrzliny, 
alebo podráždiť sliznice dýchacích ciest 
a spôsobiť tak respiračné ochorenie,“ 
dodávajú verejní zdravotníci.

Vrstvite oblečenie a chráňte pokož-
ku - Či dieťaťu v kočíku nie je zima zistíte 
podľa studených rúk, líc alebo chladnej 
pokožky na záhlaví. „Pri obliekaní do-
držiavajte jednoduchú zásadu – vrs-

tvenie. Priamo na telo je najvhodnejšie 
obliecť jemnú bavlnenú bielizeň, potom 
odev z flísu, najvrchnejšia vrstva by 
mala byť vlnená. Na ňu dieťaťu oblečte 
bundu. Nezabudnite na čiapku primera-
nej hrúbky a teplé rukavice. Do kočíka 
vložte ako izolačnú vrstvu teplú deku, 
na ňu fusak so zapínaním na zips. Naj-
vrchnejšiu vrstvu má tvoriť nepremoka-
vá prikrývka,“ radia odborníci. V mra-
zivom počasí dostáva zabrať aj pokožka 
dieťaťa. Väčšmi stráca vodu, vysycha-
nie pokožky môže urýchliť aj prechod 
medzi vykúrenými miestnosťami do 
vonkajšieho prostredia. Dieťa preto po-
trebuje mastnejšie krémy, ktoré pomá-
hajú dopĺňať lipidy. „Tvár natrite dieťaťu 
pätnásť až tridsať minút pred odchodom 
z domu, aby sa krém dostatočne vstre-
bal. Na pery použite kvalitné, špeciálne 
balzamy pre deti,“ odporúčajú.

Najvhodnejší čas pre pobyt dieťaťa 
vonku je podľa odborníkov napoludnie, 
kedy teplota dosahuje najvyššie hodno-
ty. Rovnako je podľa nich potrebné, aby 
rodičia sledovali stupne. Pri holomraze 
je teplotná hranica pre pobyt dojčaťa 
vonku mínus 3 stupne Celzia, ak je na-
snežené tak mínus 5 stupňov Celzia.

Rozdelenie veku detí - novorode-
nec: 0 až 28 dní, dojča: 1 mesiac až 1 rok, 
batoľa: 1 až 3 roky

Informácie poskytol: 
Odbor hygieny detí a mládeže 

a referát komunikačný ÚVZ SR

Chráňte deti pred mrazivým počasím

» ren

0905 859 679

INZERCIA
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žalúzie · siete · rolety · roletky · roletky deň a noc
okná · dvere · zasklenie balkónov · zimné záhrady

PÔSOBÍME NA CELOM ZÁHORÍ

Krátke dodacie termíny, široký sortiment kvalitných výrobkov. 
Moderné vonkajšie žalúzie na staršie domy - manuál, vypínač,

alebo diaľkové ovládanie - všetko je s nami možné! 

AKCIA -25% zľava na látkové roletky,
interiérové žalúzie a siete
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3x BONUS
• -10% ZA RÝCHLU OBJEDNÁVKU
• -10% PRE SENIOROV A ZŤP
• TOP VÝMENA OKIEN DO 10 DNÍ OD ZAMERANIA

Dolina 975/55, Brezová pod Bradlom

0918 500 492•www.top-okna.sk•oknozahorie@azet.sk
Malacky • Senica • Skalica • Nové Mesto nad Váhom • Trenèín • Topo¾èany

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY V REGIÓNE

AKCIA: OKNÁ ZA 1/2

najlepšie
ceny

v regióne

• NOVÝ PROFIL 76 MM
• 3-SKLO ZA CENU 2-SKLA

AKCIA BEZ
KONKURENÈNÉ

CENY
OKIEN
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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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Podpora duševného 
zdravia 
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Utíchlo srdce, 
utíchol hlas, 
mal si rád 
život a všet-
kých nás. 24. 
12. 2022 sme 
si pripomenuli 2 roky, čo 
nás opustil syn, otec, brat, 
švagor, strýko František 
Kleinedler. S láskou v srdci 
spomínajú mama Mária, 
bratia Jozef, Ladislav, Ja-
roslav s rodinou, dcéry 
Barbora, Kristína, ostatná 
rodina a priatelia a známi. 
Prosím, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
Ďakujeme.

1. januára sme 
si pripomenuli 
10. výročie, 
kedy nás ná-
hle opustila 
Marcela Říhová 
z Malaciek. S láskou spomí-
najú manžel Peter a syno-
via s rodinami. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Dňa 8. 1. 2023 
si pripomíname 
1. výročie úmr-
tia Ladislava 
Partla. Spomí-
najú manželka, 
syn Ladislav, dcéra Zdenka, 
vnúčatá a pravnúčatá. S 
úctou mu venujeme tichú 
spomienku.

AUTO-MOTO - PREDAJ 01

AUTO-MOTO - INÉ 02
» KÚPIM STAREHO PIONIERA 
JAWA 20,21,05 JAWA MUSTANG 
ALEBO SIMSON ENDURO 
ELECTRONIC STELU MOPED 
STADION AJ POKAZENE DLHO 
ODSTAVENE PLATIM IHNED PO-
NUKNITE 0915215406

BYTY - PREDAJ 03
» Predám trojizbový byt v Ma-
lackách na ulici 1.mája. Bližšie 
informácie získate na tele-
fónnom čísle 0918 723 764

BYTY - PRENÁJOM 04

DOMY - PREDAJ 05

POZEMKY - PREDAJ 06
» Predám v KÚ Sekule v loka-
lite Štrkovňa Lúčky parcelu 47 
á (9 á pozemok + 38 á vodná 
plocha), cena 150.000 €.Tel. 
0907524749

REALITY - INÉ 07
» Kúpim byt do 85000,-.Tel. 
0910539635

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na tejto strane.

» Kúpim garáž s pozemkom 
v osobnom vlastníctve do 
5000,-.Tel. 0910539635
» Kúpim starý dom do 
35000,-.Tel. 0949354813
» Kúpim záhradu alebo po-
zemok takto využiteľný do 
3000,-.Tel. 0910539635
» Kúpim byt do 85000,- 
0910539635

STAVBA 08

DOMÁCNOSŤ 09

ZÁHRADA A ZVERINEC 10
» KÚPIM JELENIE DANČIE ZHO-
DY A TROFEJE.Tel. 0904177812
» Predám jatočné ošípané a 
odstavčatá.Tel. 0905835768

HOBBY A ŠPORT 11

DEŤOM 12

RÔZNE - PREDAJ 13
» Predám dvojak konský 
pluh a 3brány možná vý-
mena za staré elektromo-
tory,vod.batérie,ventily a 
pod.0944634153

RÔZNE - INÉ 14
» Hľadám učiteľku /-a ma-
tematiky ZŠ 2. stupňa. Tel. 
0907286944
» Hľadám učiteľku /-a slo-
venčiny ZŠ 2. stupňa. Tel. 
0907286944

HĽADÁM PRÁCU 15

ZOZNÁMENIA 16
» SYMPATICKA 56 R HLADA 
PRIATELA NA ZOZNAMENIE 
0907277466

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si podať inzerát?
Návod nájdete na strane 10 dolu.

01 AUTO-MOTO / predaj        

SPOMIENKY

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    

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 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, MA zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zadnej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.
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Výberové konanie na funkciu 
Hlavný kontrolór Obce Jablonové

Obec Jablonove vyhlasuje v zmysle zákona NR SR 
552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona 
SNR č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov výberové konanie na obsadenie funkcie

Hlavný kontrolór Obce Jablonové

Všeobecné podmienky:
- hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov; 
je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, 
ktorému podáva správu o svojej činnosti;
- funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná: s funkciou poslanca, 
starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom 
alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce, podľa 
osobitného zákona;
- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a 
kompetencií obce a plní úlohy podľa § 18d a § 18f zákona č. 
369/1990 Zb.;
- rozsah výkonu funkcie (pracovný úväzok) 16 hodín mesačne;

Kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné vzdelanie

Ďalšie predpoklady:
- prax v oblasti verejnej správy a v kontrolnej činnosti 
- skúšky hlavného kontrolóra vítané
- prax v oblasti ekonomiky minimálne 5 rokov
- ovládanie PC – Word, Excel, internet
- znalosť zákonov v účtovníctve, zamestnanosti, Zákonníka práce, 
o výkone práce vo verejnom záujme, o sťažnostiach, o �nančnej 
kontrole, obchodný zákonník, občiansky zákonník, o obecnom 
zriadení, o majetku obcí a súvislosti s inými predpismi, o verejnom 
obstarávaní, zákon o rozpočtových pravidlách

Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška
- profesijný životopis s výpisom zastávaných pozícií a členstva v 
riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb 
vykonávajúcich podnikateľskú činnosť
- doklad o vzdelaní a praxi
- výpis z registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre 
potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.428/2002 
Z.z. o ochrane osobných údajov.

Písomnú prihlášku  do výberového konania spolu s požadovanými 
dokladmi je potrebné doručiť  poštou na adresu: Obec Jablonové, 
Obecný úrad, 90054 Jablonové 197, alebo osobne v zalepenej 
obálke na Obecný úrad v Jablonové do 27.01.2023 do 12,00 
hod. s označením „Výberové konanie HK“.
Voľba Hlavného kontrolóra obce prebehne na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva dňa: 6.2.2023

OBEC Jablonové, 900 54 Jablonové č.197
Tel.:034/7784132, e-mail: obecjablonove@obecjablonove.sk

KONTROLÓR KVALITY

Firma Diand Trade s.r.o. 
hľadá pracovníkov na pozíciu 

(práca na živnosť)
Miesto výkonu práce: Malacky,

Mzda: od 8 EUR/hod.
(príplatky: noc, víkend, štátny sviatok) 

Žiadosti posielajte na adresu:
david.riska@diandtrade.sk

Bližšie informácie: 
Dávid Riška   0948 682 220
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 
v Malackách

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 4,00€/h. netto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 

36
-0

00
3

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na obchodnú prevádzku 
v Stupave (s ubytovaním)

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk
volať v pracovné dni od 9:00h do 16:00h

Mzda: 4,00€/h. netto
Nástup ihneď. POS/osvedčenie o absolvovaní 
kurzu OS - NUTNÉ! 
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KURZ SBS
V BRATISLAVE

KURAM

Volajte: 0904 001 475
195 €195 €

CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!

kurz  začína  16. 1. 2023
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Horúčka nie je 
choroba
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Kolagén, ktorý si podmaňuje zdravie aj krásu naraz!
V posledných rokoch sa o kolagéne 

hovorí stále častejšie. Celosvetové štúdie 
preukázali, že správne užívanie kolagé-
nu pomáha pri súvislosti so starnutím      
a pohybovými problémami. 

Kolagén je bielkovina, ktorú tvorí 
skladba 19 aminokyselín prospešných pre 
ľudský metabolizmus a jeho správne fun-
govanie. Tieto bielkoviny sú dôležitým sta-
vebným prvkom. 

Ľudské telo si už od útleho veku dokáže 
kolagén vytvárať samo a však pribúdaním 
veku je tvorba tejto bielkoviny v našom 
tele stále slabšia a slabšia. Bolo preukáza-
né, že už pri dosiahnutí 18 roka života je vo 
väčšine prípadov tvorba vlastného kolagé-
nu takmer nulová. Každý metabolizmus 
si dokáže robiť zásoby kolagénu, ktoré sa 
však vstrebávajú u každého jedinca rôzne 
a podľa toho sa odvíja zásoba kolagénu 
a   s tým spojené vyživovanie pohybového 
aparátu a pokožky. 

V dnešnej dobe existujú formy kola-
génu, ktoré si vieme načerpať užívaním 
rôznych výživových doplnkov s obsahom 
kolagénu. 

Rybí a hovädzí kolagén sú veľmi dôleži-
tým stavebným prvkom v oblasti zdravej 
kĺbovej výživy, podpory správneho fungo-
vania pohybového aparátu, zdravej pokož-
ky, krásnych vlasov a silných nechtov. 

Hovädzí kolagén tvoria 2 typy kolagénu 
a to I a II, tieto kolagény sú neoddeliteľnou 

súčasťou v raste, obnove a rekonvalescen-
cie kostí, šliach, väzov a kože. Pri dennom 
užívaní predpísaných dávok dostáva naše 
telo skrz hovädzí kolagén veľké množstvo 
aminokyselín potrebných na regeneráciu 
tkanív. Hovädzí kolagén je pomocníkom 
pri bolestiach kĺbov, po úrazoch,   problé-
moch s  pohybovým aparátom, bolestiach 
a pri reumatických ťažkostiach. 

 
Rybí kolagén tvorí kolagén typu I, tento 

druh kolagénu obsahuje podobné množ-
stvo aminokyselín ako hovädzí kolagén 
a  však v  menšom množstve. Zdrojom hy-
drolizácie kolagénu z rýb sú šupiny a koža. 

Tento typ kolagénu je bohatý na aminoky-
selinu „hydroxyprolín“ , ktorá je základ-
ným prvkom pokožky, ciev a  tkanív. Rybí 
kolagén má blahodárne účinky v boji proti 
vráskam, zvyšuje pružnosť a  elasticitu 
pokožky a  podporuje antioxidáciu orga-
nizmu. Pleti pomáha  udržiavať mladistvý 
vzhľad s potlačením známok starnutia.

Medika Expert prináša na trh formu ko-
lagénu, v ktorom je spojený rybí kolagén 
s hovädzím + vitamín C. Denná dávka ob-
sahuje až 6800mg kolagénu a 200mg vi-
tamínu C v zložení 100% bez glutamánov              
a 100% bez GMO.              » red.
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TOP AKCIA!!!
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Stoličkové výťahy Stannah, 
žiť doma nezávisle
Stoličkové výťahy sú naším rodinným podnikom. Sme hrdí na 
to, že môžeme slovenským domácnostiam dodávať 
najbezpečnejšie a najodolnejšie schodiskové výťahy v odvetví.

Zákaznícka podpora 24h/7d
Vynikajúca kvalita výrobkov

154 rokov výrobca

Na celom 
Slovensku

www.stannah.sk
0800 162 162
Zavolajte zadarmo
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*Ponuka sa nekumuluje s inými zľavami a kampaňami. Platí do 31.01.2023

10%
ZĽAVA

*-

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť 
na zakúpenie stoličkového výťahu 
peňažný príspevok od štátu.
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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

(PASOVACIE TESÁKY)
Kúpim veci z 1. a 2.
sv. vojny + výkup

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0904 474 597
vykupparoziaeu@gmail.com

za najlepšiu
cenu

za najlepšiu
cenu

VÝKUP STARÝCH
AUTOBATÉRIÍ
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Volajte: Zvoz od 100 kg zabezpečíme.

0905 964 632
031/789 86 28


