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Oprava zatekajúcich a poškodených
striech - fasád

Čistenie striech a fasád
od rias a machu
Oprava a montáž žľabov, komínov
Práce vo výškach všetkého druhu

MÁTE DOMA PREBYTOK OVOCIA?

WWW.MUSTARENOVOCIA.SK
TEL.: 0951 535 605
FB: Muštáreň U3G Janovce

VYROBTE SI VLASTNÚ ŠŤAVU V MUŠTÁRNI U3G 
V JANOVCIACH (OKR.BARDEJOV).

Ponúkame výrobu kvalitných a cenovo prijateľných ovocných
štiav z Vášho ovocia alebo zeleniny BEZ akýchkoľvek

chemických konzervantov. Prinesiete prebytočné ovocie, my
ovocie spracujeme a vy odídete z muštárne so 100% šťavou

zabalenou v 3L, alebo 5L bag-in boxoch.
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Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Príjmeme 
 operátorov 

 do automobil. výroby na TPP 
v Malom Šariši. Práca na zmeny.

Mzda od 690€/brutto 
+ odmeny a príplatky.

Stravné lístky 4,50€/kus/deň. 
email: presov@mahax.sk
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PREBÍJANIE
a  PREČISTENIE

ODPADOVÝCH  POTRUBÍ

0908 580 291

NONSTOPs možnosťou
využitia

kamerového
systému

WC   -   UMÝVADIEL
DAŽĎOVÝCH ZVODOV
PISOÁROV
GULIČIEK
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INZERCIA

 

PRESOVSKO
SABINOVSKO

Monika Janovčíková     0905 719 145

Distribúcia:
distribucia.po@regionpress.sk 
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Bzenov, Demjata, 
Fričovce, Chmeľov, Kapušany, Ken-
dice, Kokošovce, Ľubotice, Pušovce, 
Sedlice, Prešov, Veľký Šariš, Ďačov, 
Drienica, Jakubovany, Sabinov, Lipa-
ny, Brezovica, Kameniaca, Pečovská 
Nová Ves, Šarišské Michaľany   

nepárny týždeň: Drienov, Drienov-
ská Nová Ves, Dulova Ves, Fintice, 
Haniska, Hermanovce, Chminianska 
Nová Ves, Lada, Lemešany, Ličar-
tovce, Malý Šariš, Petrovany, Ruská 
Nová Ves, Sedlice, Široké, Tulčík, Víťaz, 
Vyšná Šebastová, Župčany, Prešov, 
Sabinov, Krivany, Ražňany, Šarišské 
Dravce, Rožkovany, Šarišské Sokolov-
ce, Torysa a Dubovica, Nižný Slavkov  

presovsko@regionpress.sk

Redakcia: Budovateľská 50 
PREŠOV

Sabinov

Prešov

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

BV   86.750 Bratislavsko Východ
BZ    87.350 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
HC    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
MA    27.450 Malacko
NR   54.930 Nitriansko
NZ    34.140 Novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
PN    42.810 Piešťansko+NM+MY
SC    27.920 Senecko
SE    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
TN   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
ZM    18.990 Zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
LC   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
OR   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
ZV   39.560 Zvolensko+DT+KA
ZH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
ZA    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
GE     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
KE    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO   48.090 Prešovsko+SB
SN    32.750 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 (48.090 domácností)
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Ponuka
práce

Pre viac info: 0948 732 714
Mahax Slovakia, s.r.o. 78
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Príjmeme 
 údržbára/elektrikára 

 na TPP v Malom Šariši. 
Práca na 3 zmeny.

Mzda od 800€-1100€/brutto 
 (podľa skúseností uchádzača) 

+ odmeny a príplatky.
email: presov@mahax.sk

BIELE
vzor

BIELE
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ

ČEREŠŇA
vzor

DUB
MATNÝ

ČEREŠŇA
MATNÁ

ORECH
MATNÝ
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

ČEREŠŇA
vzor

odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

AKCIA 370€všetky dvere
SKLADOM

v ponuke aj
hladké dvere

a odtieň Wenge

0917 56 36 12 | 0911 60 20 40 Sídlisko Sekčov (smer Šalgovník) Podnikateľské centrum PYRAMÍDA
Keratsinske nám. 1, prízemie, č. dverí 105/A, Otvorené: Po-Pia: 8-17
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v HOTOVOSTI0949 854 569
Kúpim GARÁŽ | Kúpim BYT
 v Prešove

INZERÁT,KTORÝPREDÁVA

0905 719 145

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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Práca v SR pre

PLAT: 7,00€/hod. 

PLAT: 4,00€/hod. 
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ZATEPĽOVAČOV

POMOCNÍKOV

tel.: 0917 393 957

-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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Mnohí, ktorí vykurujú plynom či elek-
trickou energiu, pri informáciách o 
rastúcich cenách zvažujú aj dodatoč-
né kúrenie pomocou kachlí či krbo-
vých kachlí.

V zásade nejde technologicky o veľ-
ký rozdiel, krbové kachle ponúkajú 
pohľad na oheň, klasické nie. Rozdiel 
medzi pecou a krbovými kachľami je 
v možnosti sledovať plamene. Krbové 
kachle majú presklené dvierka, kdežto 
pece nie. Sú samostatne stojace. Kúrte 
v nich výhradne drevenými briketami 
alebo ekobriketami. 

Ale to sa už predbiehame. Pripojiť 
kachle na starý, roky nepoužívaný ko-
mín môže byť cesta do pekla. Preto je 
najlepšie, ak si na stránke Komory ko-
minárov Slovenska https://www.kks-
-sr.sk/ najskôr vyhľadáte „svojho komi-
nára“ a požiadate ho o revíziu komína. 
On usúdi, či môžete komín pripojiť do 
prevádzky, alebo až po splnení akých 
jeho úprav. A on vám vydá doklad o 
revízii komína pre poisťovňu, ak by 
nebodaj...

Ideálne využitie krbových kachlí 
je na chalupe, stavbe, ale aj v domoch 
ako doplnok ústredného kúrenia. Ce-
nový rozdiel krbových kachlí sa odrá-
ža v kvalite. Lacnejšie verzie krbových 
kachlí majú menej kvalitnú vnútornú 
úpravu, čo znižuje ich životnosť. Pri 

drahších typoch je vďaka kvalitnejšej 
úprave životnosť dlhšia.

Najdôležitejší parameter palivo-
vého dreva je vlhkosť. Čerstvo spílené 
drevo obsahuje 50 – 60 percent vody. 
Čím viac vody drevo obsahuje, tým 
viac energie je pri horení potrebné na 
jej odparenie a tým menej energie sa 
premení na využiteľné teplo. Vysuše-
né drevo je niekoľkokrát výhrevnejšie 
ako čerstvé. To v praxi znamená, že 
drevo by ste pred spálením mali nechať 
schnúť asi dva roky

Pri zakladaní ohňa sa drevo najlep-
šie rozhorí vtedy, keď k nemu priteká 
vzduch zo všetkých strán. Papier po-
užívajte pri rozkurovaní čo najmenej, 
pretože z neho ostáva veľa popola. Od 
pevného podpaľovača, ktorý horí viac 
ako 5 minút, sa oveľa ľahšie zapália 
triesky a od nich polená. 

Uvažujete o výrobe tepla 
z tuhého paliva?

» red
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LIKVIDÁCIA 
ZÁSOB CENY už

od 10 EUR

 55 EUR S DPH 70 EUR S DPH

 149,90  EUR  94,90  EUR

UŠETRÍTE 79,90 EUR UŠETRÍTE 39,90 EUR

ARMY RANGER HD        
                                                            S10101

TACTICAL URBAN 
BLACK  S14170_010

GRIFIT  S19211_010

Vojenská obuv s robustným podošvovým komplexom 
a trvácnou konštrukciou zvršku. Tieto vojenské 
topánky sú používané v OSSR ako Obuv letná 2015 
do sťažených klimatických podmienok v béžovej farbe. 
Obuv je vhodná do náročných outdoorových podmien-
ok, poskytuje strednú tuhosť a pri výrobe sme použili aj 
technológie od GORE-TEX®.

Grifit je ľahká turistická obuv vhodná na prechádzky ale 
aj celodennné nosenie.

Kto sme?

Obuv
50 ročná tradícia JAS 
Bardejov
Nadväzujeme na viac než 50 ročnú 
tradíciu výroby obuvi v meste Bardejov. 
Vývoju a výrobe pracovnej a špeciálnej 
obuvi sa venujeme od roku 1998. Od 
roku 2012 pre Vás prinášame našu 
značku BOSP.

OTVÁRACIA DOBA: 
PO - PIA 
od 13:00 do 17:00 hod.

LIKVIDÁCIA
ZÁSOB JE 
AJ PRE INÉ 
MODELY
Navštívte našu predajňu na ulici 
Duklianska 19 v areáli JAS BARDEJOV, 
kde Vás k nám zavedú značenia.

Naše modely nájdete aj na

www.bosp.sk

O B U V - Š P E C I Á L , S P O L .  S R. O.
VZORKOVÁ PREDAJŇA OBUVI
DUKLIANSKA 19, AREÁL JAS BARDEJOV
Tel.: 054/488 06 36  I  web: www.bosp.sk

 119,90 EUR

 149,90 EUR UŠETRÍTE 54,90 EUR

UŠETRÍTE 79,90 EUR

MAJOR   S18201

Tradičná vojenská kanada v kategórii vojenská obuv 
vyniká svojou nenápadnosťou. Je to celokoženná 
obuv s prešívanou medzipodošvou ku zvršku ktorá 
Vás nezradí ani v ťažkých podmienkach.  Topánky sa 
vyznačujú strednou tuhosťou a sú teda vhodné na 
široké spektrum aktivít a do outdoorových podmienok 
v lese. Topánky možno využiť aj ako trekovú alebo ako 
poľovnícku obuv.  

Taktická obuv určená pre zásahové jednotky v 
náročných podmienkach vo farbe čiernej. Tieto topánky 
sa vyznačujú vysokou flexibilitou a sú vybavené 
podšívkou proti chemikáliám. Použitie technológii 
GORE-TEX a VIBRAM je samozrejmosťou. 

VÝPREDAJOVÁ OBUV MOŽE BYŤ AJ V II. AKOSTI = VÝROBOK MÔŽE MAŤ VZHĽADOVÉ VADY. 

 65 EUR S DPH

70 EUR S DPH

MOŽNÁ 
PLATBA 

KARTOU
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U nás si nemusíte 
vyberať medzi

od pondelka 18. 10 .

379
-32%

cena za 1 kg

Kuracie 
prsné rezne 

Jacobs 
Krönung
• mletá káva

399
-50%

(1 kg = 7,98)

500 g

399
-16%

cena za 1 kg

• bez kost�, v celku

119
-45%

cena za 1 kg

049

-28%
cena za 100 g

349
Supercena

1 kg balenie

• hovädzie a bravčové

309
-34%

cena za 1 kg

• bez kost�, v celku

• rôzne druhy

029

-30%

(100 g = 0,19)

150 g
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• var�ý typ B - pr�lohové
• neprané

319
Supercena

10 kg

Hubert 

• blanc/rosé

399
-37%

0,75 l

139
-50%

cena za 1 kg

0
150 g 089

-47%
150 g

399
-27%

600 g

0
-22%

120 g

• kávové kapsuly 
• rôzne druhy

3
-35%

8/16 kapsúl

... a mnoho ďalších výrobkov na

od pondelka
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»Kúpim starý aj pokazený 
traktor 0905675749

»Dám do prenájmu 1izbový 
byt prešov 0908 621 929

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Kúpim domáce tkané 
plátno,vrecia,kroje,šatky-
,sukne,starožitnosti ako 
obrazy,hodiny,maľované 
truhlice.0909117320

»Ponúkam vernú lásku a 
pekný vzťah žene do 38r. 
0911562156

Občianska
riadková
inzercia

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PO medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PO 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 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, PO zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

02 AUTO-MOTO / iné 

04 BYTY / prenájom 

08 STAVBA                    

11 HOBBY A ŠPORT   
12 DEŤOM    
13 RôZNE / predaj    

14 RôZNE / iné    
15 HĽADÁM PRÁCU    
16 ZOZNAMKA    

34
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Hľadáme na VPP 
šikovného manažéra / manažérku 
so schopnosťou technického myslenia.

Naša firma sa zaoberá čistením 
vykurovacích sústav.

Super zaujímavú províziu, finančné ohodnotenie 
a podrobné vysvetlenie poskytneme pri osobnom stretnutí.

Tel.: 0905 66 88 18

Máme pre Teba prácu!
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Práca pre každého
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091
MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
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PREPICHY
        POD CESTY

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

16. októbra 1793    
Mária Antoinetta, manželka Ľudovíta XVI. 
bola počas Francúzskej revolúcie sťatá. 

Výročia a udalosti

17. októbra 1931    
Al Capone bol usvedčený z krátenia daní.

Výročia a udalosti
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www.facebook.com/cbdexpert.sk

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
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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

ODBORY

saxofón
hoboj

pozauna
tuba

harfa

-
-

-

-
 

V ŠKOLE PÔSOBIA TIETO SÚBORY:
SYMFONICKÝ ORCHESTER
ŠKOLSKÝ SPEVÁCKY ZBOR

KOMORNÝ ORCHESTER
BRASS BAND

BIG BAND
JAZZ BAND
POP BAND
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MEDIA

Od samotného 
návrhu 
až po 
konečný produkt

kovoobrábanie | IT priemysel | programovanie | testovanie

Teslova 2, Košice
0911 150 171  info@itkap.sk

KONTAKT
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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


