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NA ÚVOD ...

Veľmi sa teším a musím sa s mojou radosťou potešiť aj s VAMI! Prvý
krát odvtedy, čo vediem tento časopis, ste mi poskytli príspevky do neho,
ktoré Vám týmto chcem predstaviť. Sú to básne, uverejnené hneďna druhej
strane a sú úžasné!

Takže hor sa do čítania. Autorov chcem veľmi pochváliť a poďakovať im
za ich tvorbu. A Vás ostatných by som tiež rada inšpirovala k noseniu
príspevkov. Nemusia to byť básne, ale aj poviedky, rozprávky, rozprávania o
Vašich skúsenostiach, o Vašich životoch alebo rady a názory, s ktorými by
ste sa chceli podeliť s ostatnými. Všetko je vítané!
A za snahu dostanete od nás malý darček

Dúfam, že v budúcnosti sa časopis rozrastie aj o Vaše diela!
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Časopis neprechádza jazykovou úpravou a je nepredajný! Časopis Intoxi je
určený výhradne ľuďom injekčne užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim v sex-
biznise. Obsahuje informácie, ktoré pomenúvajú riziká, súvisiace s ich životným

štýlom a stratégie ako ich znižovať.
Články v časopise podliehajú autorskému právu. Žiadna časť časopisu nesmie byť

kopírovaná, publikovaná, alebo inak rozširovaná bez písomného súhlasu
redakcie.

Tento časopis nie je možné kúpiť si v novinových
stánkoch.
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PPooeettii cckkéé ookkii eennkkoo
oodd VVááss pprree VVááss

Možno, že keď svoju Brat islavu vidím ,
m yslím tým , v živých spom ienkach,
m ožno plačem vtedy, plačem plačom
skrytým ,
t rbliece sa ako rieka.

Zam rznuté, m oje ulice,
sú tam slzy, čo schladli vo m ne.
Už nevyvrú m i na líce,
len keď uvidím Brat islavu, skôr nie.

Hádam vystúpim z vlaku a padnem na
kolená,
dojat ie ohrom né st isne m i srdce,
dotknem sa podlažia, čo veľa pre m ňa
znam ená,
pohladím škáročky ulice.

Peťo Šlepo

Všetko čo sa m i nezrút ilo, ešte st roskotá,
zostane len sm útok, m oja posledná istota.
Depresia m a drží v hrst i ako okova,
sedím na starých schodoch, som bez práce a
dom ova.

Okoloidúca pani, bytôstka nádherná,
Vy, m ilo oslovili a uhranuli ste m a.
Máte m aďarský prízvuk a hovoríte veselo,
nerozum iem a ničí m a phľad na Vaše telo.

Z m ilej tváre na m ňa padá vriaci vodopád
a ja by som Vám vážne povedal to všetko rád.
Nap ĺňa m a Vaša prítom nosť,
tak nechoďte dom ov,
zostaňte, prosím , aspoň desať m inút so m nou.
Chvíľočku, prot i zbabelém u zvyšku života,
zostane len sm útok, m oja posledná istota.

Peťo Šlepo



Čo je bugchasing?

Bug (chrobák, v tomto zmysle
vírus), chasing (naháňanie).
Bugchasing je slangový výraz pre
praktizovanie nechráneného sexu s
ľuďmi, ktorí ži jú s HIV z dôvodu
úmyselného infikovania sa vírusom
HIV.
Ľudia, ktorí sa chcú infikovať vírusom
HIV vyhľadávajú partnerov/ky, ktorí/é
ži jú s HIV alebo navštevujú partys, na
ktorých sa praktizuje skupinový sex bez
používanie ochrany. Na párty sa zíde
skupinka ľudí, ktorí sa vzájomne
nepoznajú. Niektorí sú infikovaní
vírusom HIV, niektorí sú zdraví. Nikto
nevie, ktorí sú ktorí. Pri skupinovom
sexe, bez používania kondómov, sa
mnohí ľudia infikujú vírusom HIV.
Tieto praktiky môžu byť pre väčšinu
ľudí nepochopiteľné, ale ľudia, ktorí sa
chcú infikovať vírusom HIV majú nato
svoje dôvody.

Dôvody prečo sa chcú niektorí ľudia
úmyselne infikovať vírusom HIV sú:

► chcú sa zbaviť strachu z infikovania
sa- majú pocit, že ak sa raz infikujú
vírusom HIV, už sa nebudú musieť viac
obávať a budú môcť praktizovať
slobodne nechránený sex.
(Čo nie je pravda, pretože ľudia žijúci s
HIV sa môžu pri nechránenom sexe
infikovať iným druhom HIV alebo inými
pohlavnými chorobami a tým pádom sa
môže zhoršiť priebeh liečby. Navyše sú
trestne zodpovedný, za vydanie
niekoho iného, do nebezpečenstva
nákazy vírusom HIV).

► chcú patriť do nejakého
spoločenstva, pretože sa boja samoty,
preto sa rozhodnú infikovať sa vírusom
HIV, aby mohli byť súčasťou skupín
pre ľudí, žijúcich s HIV.

►Sú aj takí, ktorí praktizovaním
nechráneného sexu s osobami žijúcimi
s HIV zažívajú vzrušenie z rizika, ktoré
v tej chvíli postupujú.

BBuuggcchhaassii nngg -- NNaahhááňňaann ii ee cchhrroobbáákkaa
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Naháňanie chrobáka? Nie, v tomto prípade nepôjde o rôzne halucinácie po
užití drogy. V tomto článku vám chcem opísať na Slovensku neznámy trend,
ktorý sa rozmohol v takmer všetkých väčších mestách vo svete a poukázať
na nebezpečenstvo, ktoré so sebou prináša.

Na Slovensku je podľa trestného zákona §165 a
§166 trestné vydať niekoho do nebezpečenstva
nákazy vírusom HIV, č i už úmyselne alebo z
nedbanlivost i. Trestné sadzby sú 310 rokov
pri úmyselnom a 15 rokov z nedbanlivost i.
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Po infikovaní sa vírusom HIV, sa
niektorí ľudia nechajú po-tetovať
symbolom Biohazard (viď. na
obrázku). A začnú si hovoriť giftgivers
(gift-dar, give-dať), teda tí, ktorí
odovzdávajú vírus.

Čo je HIV?
HIV je vírus nedostatku ľudskej imunity. Tento vírus napadá imunitný
systém človeka a tak znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam.
Prenos HIV je možný pri nechránenom vaginálnom, análnom a orálnom
sexe, pri zdieľaní injekčných striekačiek a „nádobička“, pri rizikových
zákrokov ako sú tetovanie a robenie piercingov ak nie sú dodržané
hygienické zásady, počas pôrodu alebo prostredníctvom dojčenia dieťaťa.
Proti prenosu vírusu HIVsa môžete chrániť správnym používaním ženských
alebo mužských kondómov pri každom vaginálnom, análnom, orálnom
sexe, nezdieľaným injekčných striekačiek a iných materiálov na injikovanie,
nechávať sa tetovať alebo opiercingovať len v tetovacích štúdiách s
licenciou. Zároveň je dôležité chodiť na testy na protilátky HIV najlepšie
každé 3 mesiace. Skorým zachytením ochorenia sa dá prispieť k úspešnej
liečbe a zároveň k zabráneniu nevedomému prenosu na inú osobu.

Zdroj:
www.hivaids.sk
http://healthcareguild.com/presentations_files/Sexual%20Addiction%20and%20Bug%20Chasin
g.pdf
http://www.adler.edu/resources/content/1/0/0/4/documents/rfrailich-dissertatiopn.pdf

Všetci môžeme robiť rozhodnutia či sa
chceme chrániť alebo nie a či

vykonávať tieto praktiky.
Ak sa však chcete ochrániť pred

infekciou vírusom HIV, používajte pri
každom vaginálnom, orálnom a

análnom sexe mužsky alebo ženský
kondóm.

Ak ste mali rizikový sex
(nechránený) a chcete si byť istý

svojim zdravotným stavom, nechajte
sa otestovaťv Národnom

referenčnom centre pre prevenciu
HIV/AIDS - Limbová 14, Bratislava

833 03.

odbery: Po. 9.30-11 .00 a St. 9.30-
11 .00. Výsledky sú do jedného týždňa
a treba si ísť po ne osobne Ut, Št, Pia:

9.30-1 2.00.
Testovanie je anonymné a bezplatné.
Pred testom pite veľa vody a môžete
zjesť niečo ľahké.

Ak by ste tam radi išl i s niekym,
neváhajte sa na nás obrátiť.

Dominika
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MMaann ii ffeesstt pprráávv oossôôbb
pprraaccuu jj úúccii cchh vv sseexx--bbii zznn ii ssee
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Manifest je slávnostné verejné
prehlásenie; dôležitý politický alebo
spoločenský program. Manifest, alebo
môžeme použiť aj slovo deklarácia, nie
je právnym dokumentom a jej
existencia neustanovuje právny rámec
pre ochranu práv osôb pracujúcich v
sex-biznise v Európe. Deklarácia len
identifikuje ľudské, pracovné a
migračné práva, ktoré by mali osobám
pracujúcim v sex-biznise podľa
medzinárodného práva prináležať a
poukazuje na povinnosť štátu
zabezpečiť, že:

• štát neporušuje ich práva

• iní neporušujú ich práva

• všetky štátne štruktúry sú
organizované za účelom garancie
práv rozličných osôb

Prečo potrebujeme Deklaráciu práv
osôb pracujúcich v sex-biznise v
Európe?

V rámci Európy boli pri jaté rôzne
prístupy voči práci v sex-biznise,
vrátane migrantov a migrantiek
pracujúcich v sex-biznise.

Tieto prístupy siahajú od
akceptovania práce v sex-ebiznise ako
práce a zavedenia zamestnaneckých
práv pre ľudí pracujúcich v sex-biznise
až po rozsiahlu kriminal izáciu činností a
praktík súvisiacich s prácou v sex-
biznise, ktorá niekedy vedie ku
kriminal izácií postavenia osôb
pracujúcich v sex-biznise, ich
partnerov/partneriek a
zákazníkov/zákazníčiek.

Deklarácia vychádza zo
zásadných dokumentov a
medzinárodných dohôd. Deklarácia sa
sústredí na práva, ktoré sú v Európe
najviac ohrozené.
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Deklarácia nie je výzvou na
priznanie špeciálnych práv pre osoby
pracujúce v sex-biznise, ale je založená
na princípe, že poskytovanie
sexuálnych služieb za peniaze nie je
dôvod, aby sa týmto osobám odopieral i
základné práva, ktoré na základe
medzinárodného práva prináležia
všetkým ľudským bytostiam.

Všetkým
jednotl ivcom/jednotl ivkyňám v Európe,
vrátane osôb pracujúcim v (pouličnom)
sex-biznise, prináležia na základe
medzinárodnej legislatívy nasledujúce
ľudské práva.
Všetky vlády v Európe sú povinné
rešpektovať, chrániť a napľňať
nasledovné:

Každýmá právo na život,
slobodu a bezpečnosť.

Každýma právo na ochranu
pred svojvoľným narúšaním
súkromia, rodiny, domova a
korešpondencie a útokmi na česťa
dobrú povesť.

Každýmá právo na najvyššiu
dosiahnuteľnú úroveň fyzického a
psychického zdravia.

Každýmá právo na slobodu
pohybu a pobytu.

Nikto nesmie byťdržaný v
otroctve, nútenej práci alebo
nevoľníctve.

Každýmá právo na
rovnocennú právnu ochranu a
ochranu proti diskriminácii a
akémukoľvek druhu podnecovania
diskriminácie založeného na
príslušnosti ku ktorémukoľvek

pohlaviu, rase, občianstvu, sexuálnej
orientácii atď.

Každýmá právo vstúpiťdo
manželského zväzku a založiť si
rodinu.

Každýmá právo na prácu,
slobodnú voľbu povolania a
spravodlivé a priaznivé pracovné
podmienky.

Každýmá právo na pokojné
zhromažďovanie a združovanie sa s
ostatnými.

Každýmá právo opustiť
ktorúkoľvek krajinu vrátane vlastnej
a vrátiť sa do vlastnej krajiny.

Každýmá právo hľadaťazyl a
nikto nesmie byťzneuctený.

Každýmá právo zúčastňovať
sa na kultúrnom a spoločenskom
živote.

Tieto práva sú zakotvené v
medzinárodných dohodách a jednotl ivé
Európske vlády odsúhlasi l i ich
dodržiavanie. Či sa naozaj dodržiavajú
a ako sa prípadne brániť, ak to tak nie
je si napíšeme v tretej časti ktorú
nájdete v ďalšom INTOXI.

Ak máš pocit že boli porušené
tvoje ľudské práva, alebo sa na tebe
niekto dopusti l diskriminácie, daj nám to
vedieť na výmennej službe. Radi ti
poradíme a pomôžeme. K dispozíci i
máme aj bezplatné poradenstvo
právnika. Želám vám pokojnú prácu
bez diskriminácie.

Sandra

Zdroj: Deklarácia práv osôb pracujúcich v sex-biznise v Európe, 2005, http//:
www.sexworkeurope.org
Zdroj: http://www.cudzieslova.sk
http://www.aktuality.sk/clanok/205258/zakladne-ludske-prava-sa-zohladnuju-pri-tvorbe-politik/
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Argumenty za substitučnú l iečbu:

• Substitučná liečba pomáha:

Drogová závislosť je v mnohých
krajinách považovaná na chronické –
čiže dlhodobé, „navracajúce sa“
ochorenie. A ako ochorenie si vyžaduje
aj svoju dlhodobú liečbu. Pri závislosti
od opiátov (kam patrí napr. heroín či
tramal), je jednou z možných práve
substitučná liečba – metadónom alebo
suboxonom. Cieľom liečby je
stabil izovanie pacienta/tky a pomôcť
postupne odvykať od drogy a
zreorganizovať si život.

• Substitučná liečba je finančne
efektívne riešenie:

Pokiaľ je človek v liečbe, nemusí
injekčne užívať drogy, čím sa znižuje
riziko nakazenia sa HIV, hepatitídou
typu B alebo C, znižuje sa riziko vzniku
abscesov a flegmón, ktorých liečba stojí
nepomerne viac ako liečba substitučná.
Pokiaľ majú ľudia možnosť nastúpiť na
substitúciu, znižuje sa aj kriminálna
činnosť (najmä vtedy pokiaľ peniaze na
drogy získavali z kriminálnej činnosti).

Tieto argumenty vedú k tomu, že
substitučná liečba sa stáva
dostupnejšou – substitúcia je dostupná
v 27 krajinách Európskej Únie. Avšak –
stále existujú medzery a bariéry, o
ktorých treba hovoriť a treba ich
odstrániť.

NNoovvii nnkkyy zzoo ssvveettaa::

SSuubbssttii ttuuččnnáá ll ii eeččbbaa ooppii ááttoovv

Substitučná liečba – tak ako aj medzi vami – niektorí ju odsudzujú, niektorí
ľudia ju preferujú – tak aj v politických kruhoch tento typ liečby prináša veľké
diskusie. Preto si dnes povieme, čo sa hovorí o substitučnej liečbe v
medzinárodných kruhoch.
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Zdroj článku: http://harm-
reduction.org/images/stories/News_PDF_2013/ehrn_ost%20newsletter_may_final_eng.pdf
Zdroj obrázkov: Clip Ard microsoft Office Word 2007
http://www.unodc.org/images/balticstates//PartnersLogos/EHRN.jpg
http://www.substitucni-lecba.cz/leky
http://www.substitucna-liecba.sk/

Článok pre vás pripravila Mirka.

Výzvy substitučnej l iečby v strednej a
východnej Európe:

• Substitučná liečba nie je
dostupná v Rusku, Turkmenistane a
Uzbekistane.

• Najmä v krajinách bývalého
Sovietskeho Zväzu, východnej a
strednej Európy je zabezpečenie l iečby
nedostatočné (málo centier, l imity na
pacientov/ky, atď.).

• V mnohých krajinách nie je l iečba
dostupná vo väzení.

• Slabé prepojenie substitučných
centier s inými zdravotníckymi
zariadeniami alebo sociálnymi
službami.

• Obmedzujúce pravidlá l iečby,
nedostatočné prispôsobenie
pacientom/kám (napr. dochádzanie
každý deň, obmedzenia v dávkach).

• Centrá sú zväčša iba vo väčších
mestách.

Na tieto nedostatky upozorňuje
napríklad medzinárodná sieť harm
reduction organizácií EHRN (ktorej je
OZ Odyseus členom), a tak vytvára
nátlak na jednotl ivé štáty, organizácie,
aby tieto nedostatky odstránil i a
substitučná liečba bola dostupnejšia a
efektívnejšia pre tých a tie, ktorí/é ju
skutočne potrebujú.



PPRRÁÁVVAA AA PPOOVVII NNNNOOSSTTII
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Vminulom čísle sme sa začali zaoberať otázkami týkajúcimi sa práv a povinností
príslušníkov Policajného zboru - pokúšali sme sa vysvetliť, na čo majú policajti
právo pri jednaní s ľuďmi. V tejto časti budeme hovoriť o tom, kedy je policajt
oprávnený požadovaťvysvetlenie alebo informácie a za akých podmienok môže
predvádzať osoby na útvar.

Oprávnenia policajta sú uvedené
v ustanoveniach § 1 7 až § 33 zákona č.
1 71 /1 993 Z.z. o Policajnom zbore v
platnom znení. Medzi oprávnenia
policajta patrí napríklad:

§ 1 7 Oprávnenie požadovať
vysvetlenie

(1 ) Policajt je oprávnený požadovať
potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá
môže prispieť k objasneniu skutočností
dôležitých pre odhalenie priestupku
alebo správneho deliktu a na zistenie
jeho páchateľa, ako aj na vypátranie
hľadaných alebo nezvestných osôb a
vecí.

V prípade potreby je policajt
oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď
alebo v určenom čase dostavila na
útvar Policajného zboru na spísanie
zápisnice o podaní vysvetlenia alebo,
ak ide o objasňovanie priestupku, na
spísanie záznamu alebo zápisnice do
správy o výsledku objasňovania
priestupku.

Ak sa policajt napríklad dozvie,
že nejaká osoba bola svedkom
vlámania, alebo bola videná s niekým,
kto je teraz nezvestný, môže od nej
žiadať vysvetlenie.
Taktiež môže tú osobu vyzvať, aby
prišla vypovedať rovno na políciu – to

znamená, že jej pošle predvolanie, kde
bude napísané, kedy a z akého dôvodu
sa má dostaviť na políciu.

(2) Ak osoba bez dostatočného
ospravedlnenia alebo bez závažných
dôvodov výzve podľa odseku 1
nevyhovie, môže ju policajt predviesť
na útvar Policajného zboru za účelom
podania vysvetlenia. O predvedení
spíše policajt úradný záznam.

Ak osoba odmietne policajtovi
vypovedať, môže byť predvedená na
políciu. Rozdiel medzi predvolaním a
predvedením osoby je ten, že pri
predvedení osobu doprevádza policajt.
Ak pri tom osoba kladie aktívny odpor
(používa údery a kopy), môže jej
policajt nasadiť aj putá.

(3) Úradný záznam o predvedení,
zápisnica o podaní vysvetlenia a
záznam o úkone pri objasňovaní
priestupku musia byť spísané ihneď po
predvedení osoby.
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(4) Vysvetlenie môže odmietnuť iba
osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej
osobe spôsobila nebezpečenstvo
trestného stíhania, a ak ide o
priestupok, nebezpečenstvo postihu za
priestupok alebo osoba, ktorá by ním
porušila spovedné tajomstvo alebo
tajomstvo informácie, ktorá jej bola
zverená ústne alebo písomne pod
podmienkou mlčanlivosti ako osobe
poverenej pastoračnou starostl ivosťou.

To znamená, že ak sa jedná o
blízku osobu a hrozilo by jej, že bude
na základe našej výpovede stíhaná, je
možné vysvetlenie odmietnuť. Blízkou
osobou je podľa Občianskeho
zákonníka príbuzný v priamom rade
(teda deti alebo rodičia), súrodenec a
manžel; iné osoby v pomere rodinnom
alebo obdobnom sa pokladajú za
osoby sebe navzájom blízke, ak by
ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá
dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

(6) Policajt je povinný poučiť osobu o
možnosti odmietnuť vysvetlenie podľa
odsekov 4 a 5.

(7) Policajt je povinný predvedenú
osobu odovzdať orgánom činným v
trestnom konaní alebo inému
príslušnému orgánu, ak zistí, že sú
dôvody na jej odovzdanie, inak musí
osobu ihneď prepustiť, čo vyznačí v
úradnom zázname o predvedení.

Ak napríklad policajt zistí, že
osoba sa zúčastnila krádeže, musí ju
odovzdať policajtovi, ktorý je oprávnený
konať (napríklad vyšetrovateľovi), alebo
prokurátorovi. Ak nemá žiadne
dôvodné podozrenie, že osoba niečo
spáchala, musí ju pustiť.

§ 1 7a Oprávnenie požadovať
informácie

Policajt je oprávnený požadovať
potrebné informácie od osoby, ktorá
môže prispieť k objasneniu skutočnosti
dôležitej na odhalenie trestného činu a
na zistenie jeho páchateľa.

Napríklad, keď sa zistí, že nejaká
osoba pozná zavraždenú osobu, môže
od nej policajt požadovať informácie
týkajúce sa zavraždeného.

§ 1 7b Oprávnenie na predvedenie
osoby na základe dožiadania

(1 ) Policajt je oprávnený predviesť
osobu na základe dožiadania súdu,
orgánu činného v trestnom konaní
(prokurátor a policajt), správneho
orgánu (napr. krajské úrad a okresné
úrady, krajské a okresné riaditeľstvá
Policajného zboru, ministerstvá) alebo
iného orgánu podľa osobitných
predpisov.

To znamená, že ak si prítomnosť
osoby vyžiada súd alebo iný orgán,
policajt má právo predviesť ju. Tieto
orgány však musia mať na predvolanie
osoby konkrétne dôvody, ktoré sú
uvedené v jednotlivých zákonoch (v
Občianskom súdnom poriadku,
Trestnom poriadku alebo v Zákone o
správnom konaní). Je to napríklad
vtedy, keď osoba dostane predvolanie
na výsluch alebo k znalcovi, a bez
ospravedlnenia sa nedostaví.

(2) O predvedení policajt spíše
úradný záznam, v ktorom uvedie
osobné údaje, dôvod predvedenia,
ustanovenie osobitného predpisu, na
základe ktorého bola osoba
predvedená, a čas obmedzenia
osobnej slobody predvedenej osoby.

Saša

Zdroj:
http://www.123rf.com/photo_6907069_male-caucasian-police-officer-holding-a-club-and-
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Púpava všeobecne
Púpava sa nepoužíva iba na vitie

prírodných vencov na hlavu. Púpava je
l iečivá rastl ina, ktorá rastie doslova
kdekoľvek. Spoznáš ju vďaka krásnym
bohatým žltým kvetom a typickým cik-
cak listom (viď obrázok).

Rastl ina obsahuje vitamín C,
ktorý podporuje obranyschopnosť tela.
Zároveň jej l iečivé účinky pôsobia
blahodárne na trávenie a pečeň. Využiť
z rastl iny sa dajú kvety (napríklad na
sirup alebo púpavový med), l isty (na
šaláty) a korene (zo sušených koreňov
sa robí odvar-samozrejme osušených
od hliny).

Dnes si povieme viac o listoch
púpavy. Majú špecifickú chuť, mierne
horkastú, no mnoho ľudí si ju nevie
vynachváliť.

Zber
V zásade platí, že treba zbierať

mladé listy – sú síce menšie, ale
chutnejšie ako tie väčšie a staršie.
Vyberáme si l isty ktoré sú pekné a
svieže. Ideál je zbierať niekde na lúke
alebo aspoň na mieste, kde nejazdí
veľa áut, pretože také listy sú plné
škodlivín z výfukov.

RReecceeppttáárr:: PPúúppaavvaa ll eekkáárrsskkaa

Dnes si predstavíme – a teraz pozor – zdravý, chutný a lacný pokrm. Reč
bude o PÚPAVE LEKÁRSKEJ.
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Recept na šalát z púpavy

Potrebujeme:

2 hrste (aspoň) čerstvých
mladých púpavových listov

1 väčšiu paradajku
lyžičku olivového oleja /nemusí

byť)
soli/korenie podľa chuti

(nemusíbyť)
a zvyšok podľa fantázie -

(uvarené vajíčko, cibuľka, biely
jogurt, uvarené zemiaky, pečivo)

Návod:
Listy púpavy poriadne umyjeme.
Paradajku umyjeme a pokrájame na
menšie kúsky. V mise zmiešame,
môžme trošku posoliť, prípadne
pokoreniť a pokvapkať olivovým olejom.
Aby bolo jedlo sýtejšie, servírujeme s
pečivom.
Čaro šalátu je v tom, že fantázií sa
medze nekladú – môžeš pridať uvarené
vajíčko alebo zemiaky. Môžeš z neho
urobiť hlavné jedlo alebo iba prílohu. A
hlavne – pokiaľ potrebuješ narýchlo
zjesť niečo zdravé, dobré a lacné –
púpava je riešenie, ktoré ti rastie
priamo pod nohami.

Želám dobrú chuť,

Mirka.

Zdroj: Thurzová, L a kol. Malý atlas l iečivých rastlín. 1 984. Martin: Osveta.
Zdroj obrázkov: Clip Ard microsoft Office Word 2007
http: //vitalherbaroma.webnode.sk/profi ly-l iecivych-rastl in/pupava-lekarska/
http: //herbar.albumy.biz/pupava-lekarska/
http: //www.kamzakrasou.sk/Clanky-recepty/Pupava-na-tanieri/
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Injekčné užívanie
Kam pichať

Viem, že niektorí/é z vás ste už ostrieľaní užívateľia a užívateľky. Ale
opakovanie je matka múdrosti, a preto sa dnes vrátime, povedala by som až
k základom injekčného užívania.

Pokiaľ máš vždy svoje, steri lné
injekčné pomôcky, picháš na miesta,
ktoré sú na obrázku označené svetlou
farbou (vnútorné strany predlaktia a
boky), striedaš miesta vpichu a miesto
vpichu si náležite ošetríš - si na veľmi
dobrej ceste, že sa vyhneš takým
problémom ako sú:

- abscesy, flegmóny, zápaly žíl

- infekcia HIV, žltačky typu B
alebo C.

Pokiaľ inj ikuješ na miesta, ktoré
sú na obrázku vyznačené tmavou
alebou čiernou farbou – vystavuješ sa
riziku komplikácií.
Riskuješ najmä zápaly, nebezpečivé a

bolestivé vpichy „mimo“ napr do nervu
alebo tepny. Na týchto miestach je tiež
vyššie riziko, že sa ti pri vpichu ulomí v
tele hrot (ulomené hroty sú samostatná
veľká téma, o ktorej sa môžeme na
výmene porozprávať). Ak už sa nemáš
kam pichnúť a ostávajú ti iba také
miesta ako trieslo či krk, zváž, či sa
nevrátiť k fajčeniu a šňupaniu. Na
výmene teraz okrem injekčných
striekačiek môžeš dostať aj alobal na
fajčenie.

Držím ti palce, aby tvoje ži ly dlho
vydržali a zápaly a infekcie sa ti
oblúkom vyhýbali . Ak sa chceš
dozvedieť viac o možnostiach, ako
minimalizovať riziká plynúce z
injekčného užívania, obráť sa na nás
na výmene.

Samozrejme, základ je mať vždy svoje, steri lné injekčné náčinie. Dôležité však je,
kam si človek dávku pichne. Sú na tele miesta, ktoré sú
bezpečnejšie a ktoré sú menej bezpečné.
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Obrázok siluety: http: //en.wikipedia.org/wiki/Fi le:Outl ine-body.png
Zoznam použitých zdrojov:
http: //sueannjacksonland.fi les.wordpress.com/201 3/04/safer_injecting. jpg
http: //www.hepcinfo.ca/en/detai l/prevention-harm-reduction/safer-injection

Mirka

Na týcho miestach nájdšeš žily, do
ktorých je najmenej rizikové injikovať .
Nezabudni striedať miesta vpichu
(vnútorná strana predlakt ia , boky).

NEINJIKOVAŤ (krk, tvár, t rieslo)

Sem radšej neinjikovať , a le je to
bezpečnejšie ako č ierne miesta. Pokiaľ
injikuješ na t ieto miesta, injikuj opatrne a
pomaly (nohy, malé žilky na rukách,
brucho, prsia ).
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Prečo?
Lebo

• pri sexe existuje riziko, že sa
môžeš nakaziť:

HIV
Syfilis
Kvapavka
Trichomoniáza
Chlamídie
Kandidóza
Genitálny herpes
Genitálne bradavice
Hepatidída A,B,C

(ak chceš vedieť viac o týchto ochoreniach,
opýtaj sa nás, alebo si vypýtaj brožúrku o
POHLAVNE PRENOSNÝCH CHOROBÁCH)

• pri sexe môžeš neplánovane
otehotnieť.

Najlepší spôsob ako sa týmto
nechceným situáciám vyhnúť je
používať kondóm - mužský alebo
ženský.

Mužský alebo ženský ?
Toto sú ich výhody a nevýhody:

Mužský kondóm:

• Navliecť na stoporený (tvrdý)
penis
• Odporúčané používaťmax. 30
minút, potom vymeniť za nový
• Materiál: Zvyčajne z latexu
(niektorí ľudia majú alergiu na latex),
vtedy odporúčam použiť ženský
kondóm
• Rôzne veľkosti
• Lubrikačný gel na vodnej báze
alebo silikónovej báze. Nepoužívať gely
na olejovej báze – olej poškodzuje
latex.
• Rôzne efekty (chladivý, hrejivý,
oddiaľujúci vyvrcholenie. . . . )

Ženský kondóm

• Môže byť zavedený 7 hodín. To
znamená aj dlhšie pred sexom =
nepokazí prípadnú predohru
• Odporúčané používať- výrobca
neudáva, naše odporúčanie je max. 1
hod. Pritom nezabudni počas sexu
používať lubrikačný gel, tým znížiš
opotrebovanie kondómu
• Materiál: Polyuretán – alergia na
latex nie je problém
• 1 veľkosť
• Lubrikačný gél na vodnej,
silikónovej alebo olejovej báze.

AAbbeecceeddaa nnaavvll ii eekkaann ii aa

To, že pri sexe (s partnerom/rkou či zákazníkom/čkou) treba používať ochranu
hádam zdôrazňovať netreba. Aj tak sa vždy začudujem, keďmi na výmene niekto
z vás povie, že gumy nechce, pretože ich nepoužíva. Tak si poďme povedať,
prečo tie kondómy (či už mužské alebo ženské) používať.



Na službách v stredu počas
kaviarničky (prípadne na inej službe po
dohode s tereňákmi/čkami) môžeš od
nás dostať 3 ks mužského kondómu a
1 ks ženského kondómu s lubrikačným
gélom. Stačí, ak nám ukážeš na
umelom penise a umelej vagíne, ako sa
nasádza (mužský) a zavádza (ženský)
kondóm. Ak máš nejaké pochybnosti,
radi ti to najprv ukážeme. Nejde predsa
o to, kto je šikovnejší, ale o to, vedieť
chrániť svoje zdravie.

Ak sa hanbíš pred tereňákom
(mužom), sú tu na podporu tereňáčky
ženy.

Ak sa hanbíš pred ženou, som tu
ja, Kubo. Ak práve nie som v teréne,
stačí sa opýtať kedy mám službu a
nechať mi odkaz, že máš záujem
porozprávať sa o sexe. Na službe sa
stretneme, môžeme si ukázať oba
kondómy, porozprávať sa o bezpečnosti
pri sexe, o rôznych alternatívach, či inej
téme o ktorej by si si rád/a pohovori l/a.

Na záver moje odporúčanie:
Muži, ak nechcete používať

mužský kondóm, navrhnite svojej
partnerke používanie ženského
kondómu, pretože chrániť sa je
dôležité.

Ženy, ak partner nechce používať
kondóm, vyskúšajte použiť ženský
kondóm. Nezabúdajte, že chrániť sa je
Vaše právo. Pritom partner nie je
niečím obmedzený a vy môžete byť
pokojné, že minimalizuje riziko
neplánovaného tehotenstva a tiež
zdravotných problémov. Zavádzanie
ženského kondómu môže byť aj
súčasťou predohry a spestrením
sexuálneho života. Ktovie, možno sa
vám alternatíva ženského kondómu
zapáči.
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Obrázky z: http://www.citizen-news.org/2012/09/celebrating-first-ever-global-female.html
www.illawarraqinfo.com

Kubo
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AAkkoo sspprráávvnnee nnaavvll ii eeccťť
mmuužžsskkýý kkoonnddóómm

Skontroluj expiráciu – či nie je po záruke?!

Obal kondómu otváraj cez zúbkovanú
stranu. Ide to ľahko a nemusíš používať
zuby (a nepoškodíš kondóm zubami).

Keď hľadáš správnu stranu:

Chyť rezervoár (čiapočku)
a jeden/dva krát kondóm
zatoč. Tak máš istotu, že
sa do neho nedostane

Rezervoár drž stále jednou
rukou.
Druhou rukou kondóm
zroluj až ku koreňu penisu.

NESPRÁVNA strana = vyzerá ako cumlík a
nedá sa rolovať. Ak chceš prevrátiť stranu,
stačí do neho fúknuť.
Nie je dobré, strkať do kondómu prsty.
Nechtami by si ho mohol/a poškodiť.

Správna strana = vyzerá ako klobúk a dá
sa jednoducho rolovať.

Kondóm je navlečený až ku koreňu penisu a je v
ňom dostatok miesta na ejakulát (semeno).

KUBO



Sociálna asistencia

pokiaľ budete potrebovať poradiť alebo pomôcť s
dokladmi, kontakt na právnika, psychologičku,

informácie o rôznych dávkach a príspevkoch od štátu,
alebo sa chcete porozprávať  kontaktujte našu

kolegyňu Dominiku

telefónne č íslo 0904 655 146
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OZNAM!

Keďže chceme, aby bol časopis o VÁS a pre VÁS, tak by sme boli radi,
kedy ste do neho prispievali aj vy svojimi článkami, príbehmi,

obrázkami, kresbami a čímkoľvek vás napadne.
A aby to nebolo len tak, každý z vás, ktorý nám na služby prinesie

nejaký príspevok do časopisu,

DOSTANE OD NÁS MALÝ DARČEK!

Tešíme sa na vaše príspevky! ! !

OZNAM

Ženy pracujúce v sex-biznise na Panónskej
ceste - pozor!

Dávajte si pozor na mladých mužov ktorí hádžu z auta vajíčka,
obzvlášť väčšiu pozornosť venujte svojej bezpečnosti tie, ktoré
stojíte pod nadjazdmi. Postavte sa tak aby na vás z nadjazdu
nemohli hádzať vajíčka alebo iné predmety. A nezabúdajte nosiť

reflexné prvky, vyhnete sa tak pokute.



TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS
NÁJDEŠ V BRATISLAVE:

Každý pondelok:
11 :00 – 1 3:00 na parkovisku na Slovnaftskej ulici

Každú stredu:
11 :00 – 1 3: 00 na parkovisku na Slovnaftskej ulici

Každý štvrtok:
1 3:00 – 1 5:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch (Stavbárska ul.- Vrakuňa)

Každú nedeľu:
20:30 -21 :30 Panónska, oproti AAA auto (na parkovisku kde bola kedysi

pumpa)
22:00 – 23:30 na Trnavskom mýte pri Tržnici

(pri zastávke trolejbusov)

Poznávacie znamenie - biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi s
nápisom CHRÁŇ SA SÁM a logom ODYSEUS

PROJEKT KAVIARNIČKA JE TU VĎAKA DARU OD NADÁCIE SPP A PROGRAMU
YOUNG4BA ZALOŽENÉHO V KOMUNITNEJ NADÁCII BRATISLAVA

PROJEKT P.I.K.O. JE REALIZOVANÝ VĎAKA PODPORE NADAČNÉHO FONDU
ZÁPADOSLOVENSKEJ ENERGETIKY V NADÁCII PONTIS
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