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Počas uplynulých dvoch týždňov 
sme s napätím sledovali správy o 
ničivom zemetrasení, ktoré zasiah-
lo oblasť juhovýchodného Turecka 
a severnej Sýrie. Vyžiadalo si viac 
ako 40 000 ľudských životov, tisíc-
ky zranených a napáchalo obrov-
ské materiálne škody.

Ihneď po udalosti dorazili na 
katastrofou zasiahnuté územie zá-
chranárske tímy z mnohých krajín 
a nechýbalo medzi nimi ani pätnásť 
členov záchranného tímu zloženého 
z desiatich hasičov, piatich horských 
záchranárov a ich psov Bojana, Ajaxa 
a Hektora zo Slovenska. Odvážni muži 
a ich psí kolegovia pomáhali niekoľ-
ko dní pri záchrane osôb zavalených 
v ruinách po zemetrasení v tureckej 
provincii Hatay, pričom sa im podarilo 
nájsť dvanásť živých ľudí.

Niekoľko dní po návrate sloven-
ských záchranárov zo zemetrasením 
postihnutého Turecka poďakovala ha-
sičom a horským záchranárom za ich 
nasadenie pri záchrane ľudských živo-
tov prezidentka Zuzana Čaputová. Ich 
prácu, nasadenie a obetavosť ocenil 
medailou za hrdinský čin aj minister 

vnútra Roman Mikulec. 

Veľa gratulácií a poďakovaní, 
pravdaže zaslúžene, smerovalo k tým-
to obetavým mužom tiež zo strany bež-
ných ľudí, ktorí im vyjadrovali obdiv 
aj prostredníctvom statusov na sociál-
nych sieťach. O to viac ma zarazil ko-
mentár jedného z diskutujúcich, ktorý 
skonštatoval, že je to predsa ich práca, 
na ktorú sú trénovaní. Nemyslím si, že 
je možné sa vytrénovať na tak náročné 
a nepredvídateľné podmienky a na tak 
obrovské ľudské utrpenie. Len ťažko si 
môžeme predstaviť, akú ťaživú situá-
ciu museli denne títo nebojácni hrdi-
novia zažívať, nehovoriac o tom, že sa 
museli v krátkom čase rozhodnúť, že 
opustia rodiny, bezpečie svojej krajiny 
a vydajú sa do náročného prostredia, 
v ktorom nevedeli, čo 
ich čaká a kde budú 
riskovať vlastné ži-
voty, aby zachránili 
životy iných. Patrí 
im za to obrovský 
obdiv a nesmier-
na vďaka.

Ocenenie pre hrdinov

» Renáta Kopáčová, redaktorka
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PRIJMEME operátora na obsluhu:

CNC ohraňovací lis
a CNC laserové centrum

Náplň práce:
   - nastavenie a obsluha CNC ohraňovacieho
      lisu, CNC laserového centra
   - dodržiavanie technologických postupov
   - výroba v požadovanej kvalite a v množstve

Zamestnanecké výhody:
   - zázemie v stabilnej spoločnosti
   - vynikajúce platobné ohodnotenie
   - nadštandardné pracovné prostredie
   - mesačný plat brutto 1100 €

Požiadavky na zamestnanca:
   - stredoškolské vzdelanie bez maturity
   - stredoškolské vzdelanie s maturitou
   - práca v dvoj až trojzmennej prevádzke

Osobné predpoklady a zručnosti:
   - znalosť čítania výkresovej dokumentácie,
     prax v danom obore výhodou
   - technické myslenie
   - zodpovedný prístup k práci
   - precíznosť

Kontakt:
mobil: +421 905 446 927
e-mail: haris@orgeco.sk
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SBS GUARDING s. r. o.

(LIDL)

@

€

27. februára 1933              
bol založený požiar v nemeckom parlamente Reichstagu, ktorý 
využili nacisti na zatýkanie komunistov

Výročia a udalosti

OBNOVA PLECHOVEJ

A ETERNITOVEJ STRECHY
- odstránenie nečistôt
- vynikajúca

priepustnosť vody
- vzhľad škridle
- vysoká životnosť

Oprava komínu GRÁTIS

ZĽAVA pre

seniorov

- zameranie zdarma
- bez zálohy
- prvotriedny materiál
zn. Index mineral design

- záruka 25 rokov
a dlhoročné skúsenosti

BITUFLEX s.r.o.

www.bituflex.sk
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Každý týždeň: 
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
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    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

DISTRIBÚCIA (16.450 domácností)
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28. februára 1983        
bola odvysielaná posledná epizóda seriálu M*A*S*H 
v USA, ktorá sa zároveň stala najsledovanejšou tele-
víznou epizódou v histórii (pozeralo ju 106 – 125 milió-
nov divákov v USA)

5. marca 1993   
Slovensko nadviazalo diplomatické vzťahy s Bolíviou

Výročia a udalosti

LETÁKY
0910 851 307

Prijem plošnej
inzercie

tel.: 0910 851 307
e-mail: baumajsterova@regionpress.sk
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Pánske hodinky timberland 
tbl.15359jsu/02m

ZlatnictvoLion.sk

116,10 €

Koberec PETIT ZOO ZVIERATKÁ 
krém / sivý

najkoberce

68,60 €

SKRYTÝ ZÁLIV
akryl na plátne

zlatovsky.eu

690,00 €

DYNAMAX NANO

ShopJK.sk

3,40 €

Chloe Nomade Naturelle
EDP 50ml 1ks

Demro.sk

101,50 €

POLICOVÝ BIELO - ŠEDÝ
ShopJK.sk

29,90 €

Kratki Thor 8 s rohovým 
presklením - krbové kachle

1.480,00 €

SADA TERMO POHÁROV 
70ML 6 KUSOV

ShopJK.sk

28,90€26,90 €

Sivá vrúbkovaná deka
180x200 cm

PreMamku.sk

21,40 €

Daikin Sensira
FTXF20

Sirux

665,00 €

STREND PRO Garden
TopNaradie.sk

42,08 €
50,40€

ROCKWOOL - Deltarock 
1000x600x100 mm

6,39€
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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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ZASTAVENIE SADANIA BUDOV
SPÄTNÉ ZDVIHNUTIE PODLÁH

ČISTO, RÝCHLO a bez BÚRANIA
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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Zhody, trofeje
i celé poľovnícke zbierky.

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

vzduchoviek a mincí.
Celá SR

tel. 0940 723 073
trofejeeu@gmail.com
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