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PROBLÉMY S VLASMI
Kvôli mnohým otázkam čitateľov znovu zverejňujeme adresu 

vlasovej kúry SALON TEXTURES.

problematike vypadávaniu vlasov a o výrobkoch SALON TEXTURES, ktoré 

Dozvedeli sme sa o prípravkoch, ktoré vyvinuli podľa najnovšej 
technológie špičkoví odborníci z USA. Kompletná vlasová kúra sa skladá 
z terapeutického vlasového šampóna za 23 € a kondicionéra za 16 €. 
Podľa obrovského ohlasu spokojných zákazníkov sa 
konečne osvedčil preparát, ktorý skutočne zastaví 
padanie vlasov a obnoví ich nový rast. Zároveň nás 

vybavujú písomné aj telefonické objednávky, a to 
zaslaním tovaru na dobierku.

www.vlasovakura.sk
KVATROFIN s.r.o., Lichardova 10, 
909 01 Skalica, tel.: 034/664 74 35
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PRIJMEME 
SPOĽAHLIVÉ  PANIE 

na upratovanie 
kancelárskych priestorov  

od 17 hod. do 20 hod.
Plat: 4,80 € / hod. brutto
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DOMÁCE A MEDZINÁRODNÉ

 6542 2387
0905 616 329

NÁKLADNÁ DOPRAVA
EXPORTNÉ BALENIE

SKLADOVANIE
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■  Elektroinštalácie 24 hod. 
■  Prípojky NN VN, práca s plošinou do 22m 

■ Revízne správy ■ Vytyčovanie káblových porúch 
■ Pílenie stromov, orezy aj pod napätím 
■ Projektovanie, bleskozvody, inžiniering

0904 466 149 
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KURZY SBS

INFORMÁCIE NA:     0905 880 127

Práca v SBS?
Vykonávame kurzy pre prácu v SBS

 na adrese Bratislava, Kazanská 30
(Podunajské Biskupice) 

Možnosť zamestnania v celom Bratislavskom 
kraji, ale aj v iných regiónoch SR

 

Cena kurzu 157 € + správne poplatky 
Možnosť preplatenia cez Úrad práce
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Akcia na vstavané skrine do 35%. 
 Záruka až 5 rokov.

 REKONŠTRUKCIE BYTOV
 VSTAVANÉ SKRINE, ŠATNÍKY
 LAMINÁTOVÉ PODLAHY
 BEZPEČTNOSTNÉ DVERE
 INTERIÉROVÉ DVERE 
 KUCHYNSKÉ LINKY NA MIERU

 PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

0903/ 344 343
Kvetná 26, Bratislava

www.vstavaneskrine.com
Pondelok  - Piatok:  9.00 - 12.00 h, 13.00 - 16.00 h    Sobota: Len na objednávky!
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Eva Horáková   0907 702 195
Mgr. Simona Psotná 0905 719 134 
Silvia Vlasáková   0905 799 782

Distribúcia:
Radovan Janega   0907 887 362
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: Dlhé Diely, Karlo-
va Ves, Dúbravka, Lamač, Petr-
žalka, Devínska Nová Ves, Devín, 
Horský park, Záhorská Bystrica, 
Rusovce, Jarovce, Čunovo, Koliba, 
Kramáre

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

bratislavsko@regionpress.sk

Redakcia: Martinčekova 17 
BRATISLAVA

INZERCIA
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»Kúpim byt v Bratislave a 
okolí 0903 461 817
»Kúpim byt v Bratislave 
0907 402 507
»Kúpim byt v Bratislave aj 
pôvodný stav 0918 479 756

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

12 DEŤOM    

06 POZEMKY / predaj     

08 STAVBA    

13 RÔZNE / predaj    

11 HOBBY A ŠPORT   

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    

»Maľovky–stierky–obklady
–omietky aj menšie práce 
0940 384 665

»PÍLENIE STROMOV 0919 177 
337
»Pílenie stromov 0909 227 
892

»Tepujem hĺbkovo a ekolo-
gicky. Petrík 0907 152 995

»Elektroinštalácie 0909 
227 892

»www.vodo-instalater.sk 
0903 557 127

»Maľby, podlahy 0915 462 
513

»ZIMMERMANN 0905 54 74 
76
»Matúš 0905 616 431

»MAX–NONSTOP VŠETKY 
TYPY PRÁČOK 02/63 83 
02 51, 0903 971 472, 0918 
741 618

»TV Servis u Vás 62 41 08 07, 
0905 846 710

Komerčná
riadková
inzercia

NEHNUTEĽNOSTI

DOVOLENKA

REMESELNÍCI

ELEKTROINŠTALÁCIE

VODA-KÚRENIE-PLYN

SLUŽBY

ČISTENIE

SLUŽBY

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

MAĽBY-STIERKY-NÁTERY

KLIMATIZÁCIE

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA TV, VIDEO, ELEKTRO

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA ŠIJACÍCH STROJOV

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA CHLADNIČIEK

OPRAVA PRÁČIEK

NEHNUTEĽNOSTI

OPRAVA  ŠIJACÍCH STROJOV

AUTO SKLO

ZVIERATÁ

OZNAM

ÚČTOVNÍCTVO, MZDY

PÔŽIČKY

KÚPIM

PREPRAVA

Keď som sa stal riaditeľom jednej 
bratislavskej školy, netušil som, v 
akom stave ju nájdem. Škola bola 
personálne, materiálne i esteticky 
zanedbaná. Vnútorné priestory boli 
neprívetivé a málo pripomínali, že 
ide o inštitúciu pre deti, ktoré v nej 
trávia pol dňa. 

Keďže som prívržencom humani-
zácie, pustil som sa do spríjemňovania 
priestorov. Samozrejme, narážal som 
na časť personálu školy, ktorá považo-
vala umiestnenie sedačky či gauča na 
každé poschodie za smrteľný hriech. 
Rovnako aj malých basketbalových 
košov na penové loptičky. Mám však 
jednu zlú vlastnosť. Ak niečomu verím, 
neustúpim. Bolo úžasné pozorovať, ako 
sa z temných socialistických chodieb 
stáva druhý domov pre deti. Napriek 
tomu, že škola bola aj ekonomicky zru-
inovaná. 

Obrovský nedostatok pre mňa bol 
fakt, ktorý si ani nebudete vedieť pred-
staviť. Napriek tomu, že táto škola má 
rozsiahly areál, nemala na ňom okrem 
popraskaného ihriska s bránkami jedi-
nú preliezačku! To bola výzva. Najprv 
sme s veľkými žiakmi za peniaze zo-
zbierané na vianočných trhoch vlastno-
ručne spravili pieskovisko. Aj so slneč-
níkom. Mali ste vidieť tú radosť detí. 

A pokračoval som. Mestská časť má 
participatívny rozpočet. Tak som sa doň 
zapojil s projektom na kúpu dvoch jedi-

nečných certifikovaných preliezačiek - 
dvojitej hojdačky a kolotoča. Trvalo dva 
roky, kým sa nápad zrealizoval. Hodiny 
môjho času a pomáhali aj rodičia. Z roz-
počtu mesta to odkrojilo 5000 eur. Stálo 
to za to, v školskom areáli pribudli po 
prvý raz dve perfektné preliezačky. Are-
ál školy ožil, slúžili aj deťom zo sídliska. 

Napokon sa mi v spolupráci s ob-
chodným reťazcom podarilo zakúpiť 
veľkú trampolínu. V rámci techniky ju 
poskladali opäť žiaci. Zaviedli sme pra-
vidlá používania a pribudol ďalší hrací 
prvok. Moja vízia sa pomaly napĺňala.              

Nie každý to vnímal pozitívne. Vý-
hovoriek, prečo také niečo nemá byť v 
škole, bolo veľmi veľa. Súčasná riadi-
teľka, ktorá ma nahradila, znefunkč-
nila tieto preliezačky. Počúvla ľudí, čo 
sa stavajú proti zmenám a najradšej 
by mali školu bez detí. Premrhali sa 
teda štátne prostriedky a hodiny môj-
ho času. Predpokladám, že rovnako 
postupovali s hracími prvkami v škole. 
Napriek tomu má táto riaditeľka pohod-
lie v škole na rozdiel odo mňa, je vzorná 
úradníčka, poslúcha svojich. Nič to na 
tom, že nevníma trendy v pedagogike 
21. storočia. Čo na tom, že sú v škole 
deti, ktoré sa v nej chcú cítiť príjemne? 
Ale ani sa jej nečudujem. Človek, ktorý 
chce veci meniť, sa ťažko udrží na pozí-
cii riaditeľa štátnej školy. Aj preto som 
musel odísť.

Aj preliezačky patria k škole

» PhDr. Ján Papuga, PhD.
pedagóg
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Dve slová, ktoré v rozhlasovom vysielaní 
iba tak, akoby mimochodom, povedala 
herečka, pani Bára Munzarová. Dve slo-
vá, ktoré mi vŕtali v hlave celý nasledujú-
ci sviatočný deň.

O pokore som písal na väčšej ploche už 
začiatkom roka. Pokora je jednou zo sied-
mich cností, je to slobodné, nie vynútené 
uvedomovanie si vlastnej nedokonalosti 
pred nejakou vyššou existenciou. Opakom 
pokory je pýcha, ktorá patrí medzi sedem 
hlavných hriechov. Pripomínam najmä 
mocným tohto nášho geograficky malého 
slovenského sveta. Najmä tým, ktorí argu-
mentujú tradičnými hodnotami viery iba 
keď sa im to osobne a mocensky hodí. Takže, 
ešte raz, opak pokory, pýcha, je hriech!

Poctivosť alebo pravdivosť je súčasťou 
morálneho charakteru, ktorý odráža pozitív-
ne a ctnostné vlastnosti. Napríklad hodno-
tová a názorová integrita, pravdivosť, pria-
mosť, vrátane priamosti správania sa, ako 
aj absencia klamstva, podvádzania, krádeží 
či manipulovania. Úprimnosť tiež znamená 
byť spravodlivý. A vonkoncom nie sebecký.

Tak si tie dva výrazy spojme a máme tu 
pokornú poctivosť. Niečo, čo sa vidí a vníma 
u nás iba vzácne, zriedka, málokedy. Skôr 
naopak, sme svedkami pyšných lží. A to 
nehovorím iba o politike, vonkoncom nie. 

Tá je iba obrazom nás. Našich hodnôt, náš-
ho správania sa, myslenia, nášho spôsobu 
života. Samozrejme, myslené väčšinovo. 
Presne tak, ako to napokon vždy dopadá vo 
voľbách, tiež väčšinovo.

O pyšné lži sa potkýnam na každom kro-
ku. Firma, v ktorej človek prežil pracovne 
polovicu života, oslavuje svoje výročie a na 
pódiu idú fotografie ľudí, ktorí v nej praco-
vali. Publikum tlieska. Ide aj fotka človeka, 
ktorého firma vyhodila v preddôchodkovom 
veku a on sa z toho utrápil k smrti. A prí-
tomní tlieskajú. Dosť hnus. Istý bývalý člen 
vedenia inej firmy vyčíta bývalému vedeniu 
firmy nedostatky. Bol jeho súčasťou, jeho 
súdny spor sa ešte vedie. A riešia sa aj škody, 
spôsobené ním. On však rozrýva firemnú at-
mosféru, podráža nové vedenie a seba a svo-
je chyby taktne obchádza. Hovorí o farizej-
stve nových, ktorí zamlčujú minulosť. Fuj.

Preto ma zaujali slová o pokornej poc-
tivosti. A preto sa k nim stále 
vraciam. A preto tiež viem, že 
svet, aj ten náš, je taký preto, 
lebo tie dve slová sme poslali 
do vyhnanstva. Lebo mno-
hým z nás to bez nich ide 
akosi ľahšie.

Pekný týždeň, 
milí čitatelia

Pokorná poctivosť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor
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Slovenská Gra�a a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygra�ckého priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne
NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@gra�a.sk,  www.gra�a.sk 

Požiadavky:

Mzda od 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)
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Oprava a údržba všetkých druhov striech,
odkvapových systémov  

a klampiarskych prvkov aj na ťažko
prístupných objektoch.

Práce vo výškach               0903 969 611   
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzku 

DANUBIA v Bratislave

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,50 €/h. netto
Nástup ihneď.

BV BZ 21-40 Guarding Danubia T6 zGA.indd   1 06.10.2021   10:04:49
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Bratislave

948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

Mzda: 4,247 €/h. brutto
Nástup ihneď.

BV BZ 21-40 Guarding T6 zGA.indd   1 06.10.2021   10:03:19
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SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky 

v Záhorskej Bystrici

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

Mzda: 3,58 €/h. brutto
Nástup ihneď.
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB

85
_0
65
5

PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE

DRAŽBA č. 02/2021
Dobrovoľná dražba nehnuteľností:

Bližšie informácie: +421 911 553 421
mail: info@triple.sk 

Predmet dražby:  byt č. 1 na 2. p. bytového domu so súp. č. 3480 
na ulici Agátová, orientačné číslo vchodu 7/E, postavenom na 
pozemku – parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape 
ako parc. č. KN-C 3422/8; s podielom priestoru na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve,        
ktoré nehnuteľnosti sú evidované na LV č. 4760, vedenom 
Okresným úradom Bratislava - katastrálny odbor, okres: Bratislava 
IV, obec Bratislava - m.č. Dúbravka,  katastrálne územie Dúbravka 
Miesto konania dražby: Notársky úrad JUDr. Miriam Hroteková, 
Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava, v priestoroch zasadacej 
miestnosti        
Dátum a čas konania dražby: 08.11.2021 o 10:00 hod.  
Ohodnotenie predmetu dražby: 164.000,- €
Najnižšie podanie: 164.000,- €
Výška dražobnej zábezpeky: 49.200,- €
Minimálne prihodenie: 1.000,- €
Kolo dražby: 1. kolo dražby
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Svet okolo nás je často plný neistoty, 
nedôvery, strachu, nepokoja, kon-
fliktov, bolesti, osamelosti, smútku. 

A médiá nás denne informujú o hád-
kach medzi politikmi, nehodách, agre-
sivite, bojoch, zvyšovaní cien, katastro-
fách, podvodoch a klamstvách. 

Ježiš svojim učeníkov oslovoval slo-
vom šalom, ktoré sa niekedy prekladá 
ako pokoj vám, alebo choďte v pokoji. 
Šalom nevyjadruje iba pokoj a mier, ale 
aj život v plnosti dobra a šťastia, život v 
súlade s Bohom a sebou samým, hlboký 
mier v ľudskom srdci, harmóniu, nepo-
rušenosť a spokojnosť.

Toto všetko si prajú ľudia v pozdrave, 
ktorý nám zanechal Ježiš keď povedal: 
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám 
dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet 
dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a 
nestrachuje. (Ján 14:27).“ 

Pokoj, dôvera a spolupráca sú od 
Boha, nepokoj, rozdeľovanie a hádky od 
Zlého. Starý indián raz rozprával svojmu 
vnukovi príbeh o tom, že v každom z nás 
žijú dvaja vlci, medzi ktorými prebieha 
boj. Jeden z nich je zlý. Je to hnev, závisť, 
žiarlivosť, trápenie, smútok, chamtivosť, 
arogancia, sebeckosť, vina, nenávisť, 
pocit menejcennosti, falošnosť, namys-

lenosť, nadradenosť a ego. Druhý vlk je 
dobrý. Je to radosť, pokoj, láska, nádej, 
vyrovnanosť, pokora, láskavosť, zhovie-
vavosť, empatia, štedrosť, pravda, súcit 
a dôvera. Keď starý otec dorozprával 
svoj príbeh, vnuk sa ho spýtal ktorý vlk 
nakoniec vyhrá. Ten, ktorého kŕmiš, od-
povedal mu múdry starec.

Ježiš nám daroval pokoj preto, aby 
sme ho obnovovali a šírili ďalej. Pokoj 
znamená uzdravenie, nepokoj je ne-
-moc. Ne-mocní ľudia odovzdávajú moc 
nad sebou nenávisti a zlu. Ježiš nám 
zanechal aj návod na dosiahnutie po-
koja: Otče náš, ktorý si na nebesiach, 
posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo 
Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v Nebi tak i na 
Zemi, chlieb náš každodenný daj nám 
dnes a odpusť nám naše viny ako i my 
odpúšťame svojim vinníkom, a neopusť 
nás v pokušení, ale 
zbav nás od zlého. 
Môžeme sa sami roz-
hodnúť, čo budeme 
prijímať do seba a 
rozširovať do svojho 
okolia - zlo, hnev a 
nemoc, alebo 
pokoj, dobro 
a zdravie.

Šalom

» Ján Košturiak
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KAMENÁRSTVO

0948 650 959 | jankebis@gmail.com | www.kamenarjanko.estranky.sk
Záhorácka 30 (AFK), Malacky | Po–Pia: 10–15, So: 9–12

Radi sa s vami stretneme
aj mimo otváracích hodín!

NAJLACNEJŠÍ na Slovensku

20. októbra 1740   
nastúpila na trón Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, „Mat-
ka Európy“.

Výročia a udalosti
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V LOKALITE SENEC 
A OKOLIE  
recyklát frakcie 0/63, s dokladom 

o zhodnotení. Ponuka je s nakládkou 
a dopravou recyklátu. Cena v závislosti od 
množstva a vzdialenosti (podľa dohody).

Kontakt: 

mail: zuzana.svecova@pkptransport.sk
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POLÍCIA PÁTRA

 Akékoľvek informácie k hľadaným osobám môžete
poskytnúť na známom telefónnom čísle 158 

alebo na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru.

Martin KRAJČOVIČ – hľadaná osoba.
Na 27-ročného Martina Krajčoviča z Bra-
tislavy vydal Okresný súd v Bratislave 
príkaz na dodanie do výkonu trestu pre 
trestný čin ohrozovania pod vplyvom ná-
vykovej látky.  Menovaný sa zdržiava na 
neznámom mieste a doposiaľ sa nepoda-
rilo zistiť miesto jeho súčasného pobytu. 
 
Alexandra JAVORSKÁ – hľadaná oso-
ba.Na 43-ročnú Alexandru Javorskú vydal 
Okresný súd v Žiline príkaz na zatknutie 
pre prečin podvodu. Menovaná sa zdr-
žiava na neznámom mieste a doposiaľ 
sa nepodarilo zistiť miesto jej súčasného 
pobytu.

Veronika DROZDOVÁ - hľadaná osoba.
Na 20-ročnú Veroniku Drozdovú z Brati-
slavy vydal Okresný súd v Bratislave prí-
kaz na zatknutie  pre  prečin krádeže.  Me-
novaná sa zdržiava na neznámom mieste 
a doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jej 
súčasného pobytu
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Odkúpime Vašu nehnuteľnosť 
v hotovosti 

( aj s možnosťou doživotného užívania)

Vyrovnáme dlhy, exekúcie 
aj pred dražbou

Odkúpime pozemky, 
poľnohospodársku pôdu

Reality Gold – Bratislava s.r.o.
Prevádzka: Cukrová 14, 813 39 Bratislava                                                                                                                      

                                                                 
0905/491 888, 0903/909 888 75
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Karol Mikláš

TEPOVANIETEPOVANIE

tel.: 0949 85 11 10
www.tepovaniekm.sk

HĹBKOVÉHĹBKOVÉ

sedačky, postele,
koberce, kožené sedačky
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NÁTER: DVERÍ, OKIEN,
ZÁRUBNE, RADIÁTORY

0905 621 229

VIZItkY
0905 799 782
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Všetky zaujímavé ponuky z nášho
regiónu odteraz nájdete
nielen v poštovej, ale aj
v e-mailovej schránke

Newsletter BRATISLAVSKO

REALME 8, 
smartfónu s top parametrami.

Prihláste sa na stránke
sutaz.bratislavsko.sk

a hrajte o nový super
výkonný mobil.

NEWSLETTRA

 6,4"
 Android 11

 5 000 mAh
 2× Nano SIM

 128 GB
 64 + 8 + 2 + 2 Mpx

 LTE
 Micro SD

CBDexpert

www.cbdexpert.sk 

10% CBD olej

5% CBD olej

20% CBD olej

45,90
EUR 63,00

EUR

31,50
EUR

CBD BIO KONOPNÉ OLEJE

www.facebook.com/cbdexpert.sk

+421 904 552 345
objednávky@cbdexpert.sk
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Pomôže CBD aj pri skleróze multiplex?
Sklerózu multiplex volajú chorobou ti-

sícich tvárí. Ako môže pomôcť CBD?

Látka CBD, čiže kanabidiol, získavaná z 
konopy siatej, ovplyvňuje nervovú sústavu. 
Nie je však psychoaktívna, harmonicky pô-
sobí na takzvaný endokanabinoidný systém 
(EKS), ktorý nám príroda „nainštalovala“ do 
tiel. Ako sme písali v predošlých článkoch, 
CBD môže uľahčiť pacientom s Parkinso-
nom či epilepsiou. Keďže CBD vplýva aj na 
imunitný systém, vedci začali skúmať jeho 
vplyv na autoimunitné ochorenia, medzi 
ktoré patrí aj skleróza multiplex.

Organizmus sám sebe nepriateľom

Základnou vlastnosťou imunitného sys-
tému je schopnosť rozlíšiť vlastné bunky 
od cudzích. Princíp je jednoduchý: vlastné 
bunky telo toleruje, cudzie likviduje. Nieke-
dy však dôjde k poruche a imunitný systém 
začne vo veľkej miere reagovať proti vlast-
ným bunkám.

Takto vznikajú autoimunitné alebo auto-
agresívne ochorenia, ktorých je viac ako 80 
druhov. Tieto chronické diagnózy postihujú 
približne päť percent populácie.

Známou autoimunitnou chorobou je roz-
trúsená skleróza alebo skleróza multiplex 
(SM). Pre pestré príznaky ju volajú aj choro-
bou tisícich tvárí. Na svete ňou trpí približne 
dva a pol milióna ľudí a vo výraznej väčšine 
sú to ženy. Ide o zápalové ochorenie cen-
trálneho nervového systému, ktoré spôso-
buje stratu obalu okolo nervových vlákien, 
myelínu. Ten telo využíva na rýchly prenos 

elektrických impulzov pozdĺž nervových 
buniek. Ak je myelín poškodený, impulzy sa 
spomalia.

Príčina SM je dodnes neznáma, môže za 
ňou stáť genetika no aj vplyv vonkajšieho 
prostredia. Jej príznaky taktiež nie je vždy 
ľahké rozpoznať, pretože sú veľmi pestré. 
Najčastejšie ju však charakterizujú ťažkosti s 
rovnováhou či výslovnosťou, dvojité videnie 
alebo ochrnutie tvárového nervu. Pridružu-
je sa tiež tŕpnutie v tvári či končatinách.

Bohužiaľ, SM je dodnes stále nevyliečiteľ-
ná choroba. Napriek tomu však vedci nachá-
dzajú nové spôsoby, ako jej priebeh uľahčiť. 
Prírodným doplnkom k liekom môže byť aj 
CBD, ktorého výhodou je, že nespôsobuje 
výrazné vedľajšie účinky.

CBD a skleróza multiplex

Endokanabinoidný systém v ľudskom sa 
podieľa na regulovaní množstva biologic-
kých procesov, vrátane imunitného. Kana-
bidiol dokáže nepriamo ovplyvniť určité 
receptory tohto systému a tak okrem iného 
potlačiť aj prehnanú imunitnú odpoveď a 
pôsobiť protizápalovo.

Článok z roku 2018 pre vedecký žurnál 
Frontiers in Neurology uvádza, že chronic-
ký zápal a zvýšená aktivita blúdivého nervu 
často stoja za únavou, ktorú pacienti so SM 
pociťujú. CBD môže podľa výskumov zní-
žiť bolesti súvisiace so zápalom, obmedziť 
užívanie opiátov a pomôcť pri nadmernej 
únave.

Okrem toho tiež CBD spomaľuje produk-

ciu T-buniek. Tieto biele krvinky zodpoveda-
jú za bunkovú imunitu tým, že likvidujú cu-
dzorodé či nádorové bunky. Keď človek trpí 
SM, T-bunky začnú napádať myelínový obal 
na nervových bunkách, čím pacienti strá-
cajú kontrolu nad svojimi svalmi. Problém 
môže čiastočne vyriešiť oslabenie T-buniek. 
Štúdia na zvieratách pre British Journal of 
Pharmacology z roku 2011 potvrdila, že CBD 
brzdí prílišné rozmnožovanie T-buniek, a 
tak spomaľuje postup ochorenia.

Nie všetky produkty obsahujúce CBD sú 
však rovnaké. Pri nákupe preto nezabudnite 
skontrolovať kvalitu produktov. Dôležité sú 
certifikáty o analýze, ktorá potvrdzuje, že 
výrobok bol testovaný v laboratóriu na čis-
totu a bezpečnosť.

Keďže pre SM je nevhodný nadmerný prí-
sun cukru, vyhnite sa CBD vo forme gumo-
vých cukríkov. Lepšou alternatívou sú naprí-
klad oleje, tinktúry či kapsule. » red.

Foto: freepik / jcomp

Relax Studio Danillo
Hrobákova 1,

Tel.: 0919 074 858
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Stavbári
   a lešenári pozor!

Volajte:+421 948 672 122
+421 907 780 698

www.alukogroup.com/nabor
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·
  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále ponuky aj pre mužov!
14-dňo y, r ť

Honorár 1 200 až 1 800 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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e-mail: velcon@velcon.sk

19 ROKOV NA TRHU


