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Môžete sa u nás nechať 
ošetriť. Ak máte zatvrdnuté, 
opuchnuté miesto vpichu. 
Rezné rany, kliešte, narazené 
časti tela, alebo aj napr. rany 
z vytláčania po riadnej 
namotávke. Môžete sa dať aj 
otestovať. Testy na niektoré 
ochorenia sú zadarmo. 
Niektoré si môžete doniesť 
sami, dajú sa kúpiť v lekárni. 

 
 
Môžete sa tiež dôjsť len tak 
porozprávať, prísť si po radu 
v rôznych veciach a spýtať sa na 
veci, v ktorých nemáte jasno.  
 
Ak nemáte radi chodenie po 
úradoch, súdoch, nemocniciach 
a máte obavu z toho, ako sa tam 
k vám budú správať, môžete sa 
s nami dohodnúť na asistencii. 
Radi pôjdeme s vami. 
 

POZOR POZOR 
Ak by ste mali chuť prispievať do STORMíka (príbeh, spoveď, 
vtipy, obrázky a iné), tak neváhajte a prineste nám to na službu 
(výmenu k autu/bicyklu, do ZÓNY). Určite uverejníme. Za každý 
príspevok od nás dostanete odmenu (inzulínky alebo gumy podľa 
vlastného výberu). 
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Výmenu použitých injekčných 
striekačiek (inzulíniek, IS) za 
sterilné (čisté) na princípe kus 
za kus. Ak nedonesiete žiadnu 
IS, tak dostanete aspoň jednu 
čistú. Momentálne máme  
obmedzenie na 10 ks na 
človeka za službu. K IS 
dostanete aj alkáče (mokré 
tampóny), suché tampóny, 
askorbín (kyselku), škrtidlo 
(raz ročne), filtre, vodičky, 
prezervatívy (gumy), rukavice. 

 
Lubrikačný gél, gél na intímnu 
hygienu, vreckovky a vlhčené 
vreckovky dostane každá žena 
v Seredi, v Trnave a na ceste 
smerom na Zlaté Moravce.  
Zásoby tohto matrošu sme ešte 
neobnovili. Dúfame, že sa to 
čoskoro zmení. 
 
 

Informačné letáky – ak máte záujem o nejaké 
čítanie, z ktorého sa niečo dozviete, tak 
neváhajte a pýtajte si letáky od pracovníkov. 
Pripravených máme asi 20 druhov letákov 
o rôznych témach – žltačky, právomoci 
polície, kontakty na liečbu, tehotenstvo 
a užívanie drog pod. Ak nebudeme mať 
potrebný leták vyrobený, tak vám radi 
informácie zistíme a prinesieme na najbližšiu 
službu alebo sa dohodneme inak. 
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Ponúkame



Závislého človeka si mnohí predstavujú ako vychudnutú „trosku“, 
pri ktorej je užívanie drog ihneď zrejmé. V skutočnosti, ako viete, 
môžu byť užívatelia nenápadní a zdanlivo bezproblémoví. Nezri-
edka si ani oni sami svoj „problém“ nepripúšťajú. Čo užívanie drog 

prináša a ktoré znaky sú pre závislosť typické?

11/2014 Združenie  STORM 6.

S
ub

st
itu

čn
á 

lie
čb

a

Dokolečka dokola

Život s tovarom a inými opiátmi 

Znaky závislosti 

Závislosť ako taká, nie je určená množstvom a frekvenciou uží-
vania návykovej látky, ale v prvom rade následkami, ktoré so se-
bou branie drogy prináša. V samotnej podstate predstavuje dro-
ga (a nemusí ísť priamo o heroín) skutočný problém v okamihu, 
keď akýmkoľvek nepriaznivým spôsobom ovplyvní život človeka. 

Skomplikovať ho môže najmä v oblasti:

Napriek tomu, že sa s užitím rôznych drog spájajú rôzne stavy, 
okolnosti sprevádzajúce závislosť ako takú sú vždy totožné. Radia 

sa medzi ne:

Hm...

1. Silná túžba po droge, takzvané baženie.
2. Rozvoj tolerancie. To znamená, že 
postupom času treba užívať väčšie množstvo 
drogy na dosiahnutie želaných stavov.
3. Abstinenčné príznaky. Nepríjemné 
stavy objavujúce sa po tom, čo je daná látka z 
tela vylúčená. Núti užívateľa obstarať si ďalšiu 
drogu.

že k nám chodíte vo vašich dobrých aj zlých časoch. Sme radi, že 
prichádzate a hľadáte odpovede na plno otázok. A hlavne sme radi, že 
vám záleží na vašom zdraví a využívate výmenu, tak ako to len ide.  
Zároveň by sme boli radi, keby ste akceptovali naše upozornenia na 
užívanie, kšeftovanie, zdržiavanie sa a robenie neporiadku vonku pred 
ZÓNOU.  

Myslím, že opakované upozornenia nebavia 
tak isto vás, ako aj nás. Neradi sme v pozícií 
„vyhadzovačov“ a „upozornovačov“, nie je to 
pre nás prirodzené, ale radi by sme pracovali v 
čistom prostredí. Práve preto sme sa rozhodli 
(aj keď neradi), že začneme využívať sankcie 
a zákazy, o ktorých ste od nás viackrát počuli.

1. upozornenie
2. zákaz meniť 2 týždne
3. zákaz meniť 1 mesiac

4. zákaz podľa individuálneho rozhodnutia
Ďakujeme, že rozumiete dôvodom nášho 

rozhodnutia!

Palo
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Info o združení

ZÓNA mala 2 roky

10.10.2014 sme mali otvorené 
všetky dvere v kontaktnom centre 
ZÓNA v Seredi. Sme radi, že svojou 
návštevou nás poctili pozvaní aj ne-
pozvaní hostia. S pomedzi pozva-
ných by som rád spomenul primá-
tora mesta Sereď, spolupracujúce 
organizácie a hlavne vás, našich 
klientov. Vás, pre ktorých je kon-
taktné centrum určené. Sme radi,
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Bezpečnejšia aplikácia 

Čisté prostredie

Použi rukavice

V októbrom STORMíku ste si mohli prečítať čo to o materiály, ktorý 
môžete dostať u nás na výmene alebo to ako si veci, ktoré práve 
nemáte môžete nahradiť. Materiál na aplikáciu je jedna vec, no 
dôležitý je aj samotný spôsob aplikácie. V skratke by som vám rada 
popísala jednotlivé kroky, ktoré sú čo najbezpečnejšie k vám a 
vaším žilám pri injekčnej aplikácii. 

 V prvom rade by bolo 
vhodné zabezpečiť si podľa 
možností čisté prostredie a po-
trebný sterilný (alebo aspoň váš 
vlastný) materiál na aplikáciu. 
Je to kvôli znižovaniu rizika na-
kazením sa hepatitídou typu B a 
C, ktorej vírusy môžu vo voľnom 
prostredí prežiť aj niekoľko me-
siacov. Čistú plochu si zabezpe-
číte napr. použitím novín, ktoré 
otvoríte ešte na nečítanej strane. 

 K materiálu, ktorý môžete 
na výmene dostať patria aj ruka-
vice. Tak prečo ich nepoužiť? Ve-
deli ste, že britskí vedci zistili, že 
väčšina ľudí má rukách viac bak-
térii ako je baktérií na lavičkách v 
parku? Použitím rukavíc zamed-
zíte šíreniu infekcií, ktoré sa môžu 
dostať do vášho organizmu. 

4. Strata kontroly nad užívaním. 
Tým je myslené nedodržanie vlastných 
plánov týkajúcich sa užívania drogy (na-
príklad „dnes si dám čistý deň, odložím 

si na ráno).
5. Nezáujem o okolie. Strata ostat-
ných záujmov, ktoré nesúvisia s drogou, 
je bežný jav. Voľný čas je podriadený iba 
užívaniu návykových látok, na ostatné 

aktivity nezostáva čas.
6. Pokračovanie v užívaní, napriek 
tomu, že viete, že vám droga preukáza-

teľne škodí.
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Určite krútite hlavou nad 
tým, čo ste práve dočítali, 
prečo sem píšem takéto 
odborné bláboly a kecy 
ktoré nikoho nezaujíma-
jú. Ktoré aj tak všetci po-
znáte a ktoré vám možno 
otĺkal niekto o hlavu vo 
vašich začiatkoch. A TO 
je práve ten dôvod, že 
„všetci“ viete! Ale možno 
neviete ako von zo zača-
rovaného kruhu DROGA 
– VYRÁBAČKY – DROGY 
– VYRÁBAČKY – DROGY 

- ...

My vám vieme ponúknuť viacero mož-
ností, ktoré sú pri menšej – väčšej sna-
he realizovateľné, aj keď tomu neveríte. 
Dôležité je hlavne vaše odhodlanie a sil-
ná vôľa. Najlepším začiatkom je postup-
né znižovanie drogy (účinnej látky). Prá-
ve na toto bol vytvorený liek metadón 
alebo buprenorfín (suboxone). Ak sa 
dané lieky užívajú pod kontrolou lekára 
a HLAVNE takým štýlom ako sa majú (žily 
môžete vynechať), tak je veľká pravde-
podobnosť, že svoj čas začnete venovať 
iným veciam ako začarovanému kruhu. 
Ak by ste mali viac otázok, tak sa pýtajte 
na každej výmene, či už v teréne alebo v 
ZÓNE. Radi vám priblížime systém sub-
stitučnej liečby a dokonca v prípade zá-
ujmu vás hneď vieme objednať k MUDr. 
Vidovi, ktorý má ambulanciu v Trnave. 

Palo
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Proces prípravy
 Pre injekčnú aplikáciu je 
drogu potrebné rozpustiť v roz-
toku, najlepšie je použiť injekčnú 
vodičku, ak ju nemáte, je vhod-
né použiť prevarenú vodu z vo-
dovodu a nechať ju vychladnúť. 

 Vodu si naberiete steril-
nou ihlou alebo aspoň svojou 
ihlou a následne ju vystreknete 
na stericup alebo vopred pripra-
venú lyžičku. Nikdy si nenabe-
rajte z tej istej vody viacerí, pre-
tože aj prostredníctvom vody 
sa môžete nakaziť hepatitídou 
typu C alebo vírusom HIV. Je 
jedno akú drogu užívate, čím 
viac roztoku použijete, tým me-
nej svoje žily zaťažíte pri vpichu.

 Ak užívate heroín, ten je 
ľahšie rozpustný v kyslom pro-
stredí, preto použite askorbín 
(kyselinu askorbovú). Na jednej 
strane sa heroín rýchlejšie roz-
pustí a na druhej strane askorbín 
obsahuje vitamín C, ktorý vyživu-
je vaše žily, čo je opäť šetrnejšie k 
vaším žilám. Výhodou práškové-
ho askorbínu je, že jeho množstvo 
môžeš pri sypaní kontrolovať.

Dávku rozpustíte pomocou za-
paľovača. A pozor na popáleniny, 
kov sa rýchlo zahrieva a latexové ru-
kavice sú tiež celkom dosť horľavé.

 Použiť  škrtidlo, nie je tiež 
na zahodenie. Budete si môcť 
ľahšie nájsť žilu a vaše žily budú 
prístupnejšie pre vpich. Dôležité je, 
uviazať si škrtidlo, tak by ste ho čo 
najrýchlejšie dokázali uvoľniť jed-
ným ťahom po napichnutí ihlou.
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 Po rozpustení dávky, pou-

ktorý vhoďte priamo do lyžič-
ky. Pomocou neho sa do strie-
kačky nedostanú nerozpustené 
pevné časti alebo prípadné iné 
látky, ktoré sa tam nachádzajú.

 Pred vpichom si miesto 
vpichu vydezinfikujte alkoholo-
vým tampónom. Jedným ťahom 
zhora nadol, aby ste zotreli bak-
térie, ktoré sa nachádzajú na va-
šej ruke a nie ich tam rozotierali. 



11/2014 Združenie  STORM 12.

V
ýs

ku
m

Suboxone vo väznici?
 V Austrálii sa na výskume 
podieľalo 16 715 uväznených, 
ktorí boli prijatí do väznice New 
South Wales v rokoch 2000 až 
2012. Výskumnícky tím pod ve-
dením pána Larneyho sa zameral 
na to, ako súvisí so substitučnou 
liečbou smrť uväznených závis-
lých od napr. heroínu. Porovnaný 
bol počet všetkých úmrtí a po-
čet samovrážd, predávkovanie 
drogami, obete násilného činu či 
iného zranenia u závislých osôb 
bez substitučnej liečby a so sub-
stitučnou liečbou. Celkovo do-
šlo k 51 úmrtiam. Zistilo sa, že 
najviac úmrtí bolo v prvých šty-
roch týždňoch pobytu vo väzení.  U tých uväznených, kto-

rým bola podaná substitučná 
liečba v prvých štyroch týždňoch, 
bola úmrtnosť nižšia, nedochád-
zalo k toľkým samovraždám.
Na Slovensku sa takýto výskum 
zatiaľ nerealizoval, aj skúsenos-
ti s podávaním substitučnej 
liečby vo väzení sú skôr mizivé.
Ak ste v liečbe a dostanete sa 
do VTOS, pýtajte si od lekára as-
poň odporučenie, je žiaľ na ve-
dení väznice, ako sa zachová a 
či bude rešpektovať odporúča-
nie od vášho psychiatra. No tre-
ba veriť a využiť každú šancu.

Katka       

 Pred samotnou aplikáci-
ou sa uistite, že v striekačke ne-
máte žiaden vzduch resp. malé 
bublinky. Ak sa tam nachád-
zajú vytlačte ich pomaly von.

 Po aplikácii zastaví-
te krvácanie pomocou suché-
ho tampónu, ktorý priložíte 
na miesto vpichu a pritlačíte.
Zamedzíte tým vzniku modrín na 
vašich rukách a tak isto zanecha-
niu nejakých stôp po vpichu a ja-
ziev. Ruka sa vám rýchlejšie zaho-
jí a miesto môžete znovu použiť.

Peťa 
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 Ihlu vpichujte vždy „dier-
kou“ hore a pod čo najostrej-
ším uhlom - 45 stupňov. Dier-
ka smerom hore vám umožní 
väčšiu kontrolu a tento uhol 
uľahčuje vniknutie ihly do žily 
bez toho, aby ste si ju prepichli.
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Právo

Policajné právomoci
Už takmer každému sa stalo, že sa stretol s policajti zoči-voči a čosi 
s nimi riešil. Ich úloha je starať sa o poriadok a bezpečnosť nás 
všetkých, aj keď sa asi mnohí pri tejto vete pobavíte. Čo teda 
policajt môže?

• požadovať preukázanie to-
tožnosti (teda pýtať si od teba ob-
čiansky alebo pas). Musí byť ale 
v práci. Nemôže to od teba chcieť 
v čase jeho osobného voľna. Po-
licajt by ti mal vysvetliť, prečo 
to od teba chce. Ak si odmietol 
preukázať svoju totožnosť ale-
bo ju nevieš/nemôžeš preukázať, 
môže ťa policajt predviesť na po-
licajnú stanicu. Ak si svoju totož-
nosť preukázal, mal by ťa pustiť.

• požadovať potrebné vy-
svetlenie, ako od osoby, ktorá 
môže prispieť k objasneniu trest-
ného činu alebo priestupku, k 
zisteniu páchateľa alebo k vypá-
traniu hľadaných alebo nezvest-
ných osôb a vecí. Ak to nevieš, 
má právo predviesť ťa na útvar 
policajného zboru a o predvedení 
je povinný policajt spísať úrad-
ný záznam. Podať vysvetlenie 
môžeš odmietnuť, ak by to teba 
alebo tvoju rodinu vystavilo ne-
bezpečenstvu trestného stíhania.

• zaistiť ťa (zobrať ťa na po-
licajnú stanicu, alebo si ťa tam ne-
chať), ale to len vtedy, ak ohrozo-
val svoj život alebo zdravie iných, 
či ich majetok. ak ťa pristihli pri 
páchaní priestupku/trestného činu 
a je dôvodné podozrenie, že vtom 
budeš pokračovať, prípadne je to 
nevyhnutné na zistenie toho, čo 
sa stalo. Policajti ale musia vy-
dať rozhodnutie, kde je napísané, 
prečo ťa zaistili. Musia ťa pus-
tiť max. do 24 hodín a zabezpe-
čiť ti jedlo a lekárske ošetrenie

• zaistiť vec, ktorá súvisí so 
spáchaním trestného činu alebo 
aj je potrebná pre prácu polície. 
Musia k tomu policajti vystaviť 
potvrdenie a presne vec opísať a 
musia ti ju do 3 mesiacov vrátiť

• prikázať, aby si zostal na 
určitom mieste alebo aby si niekde 
nešiel, kvôli udržaniu verejného 
poriadku, bezpečnosti a práv iných 
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• použiť proti tebe donuco-
vacie prostriedky (hmaty, chvaty, 
údery a iné). Policajt by mal po-
užiť výstrahu, zásah by mal byť 
primeraný. Ak došlo k zraneniu 
a ak to okolnosti dovolia mala 
by ti byt poskytnutá prvá po-
moc, prípadne lekárske ošetrenie. 

Nabudúce viac o tom, aké majú 

policajti p
ovinnosti a

 kde sa 

sťažovať, a
k sa vám zdá zásah 

polície neprim
eraný

Katka



Kde pôsobíte a aké je 
Vaše zameranie?
 Pracujem ako psovod na 
Oddelení služobnej kynoló-
gie na Okresnom 
riaditeľstve PZ v Galante.
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Policajt = človek
Tento mesiac moje otázky smerovali na policajta – psovoda, ktorý 
pracuje v Galantskom okrese. V skratke si môžete prečítať o jeho 
práci, ktorá nie je jednoduchá, no veľmi potrebná.

Aké podmienky musí splniť 
pes pre výkon služby?
Pes musí byť v poriadku po 
zdravotnej stránke a musí byť 
vyrovnanej povahy, čiže 
nesmie byť bojazlivý, agre-
sívny, neovládateľný a musí 
mať chuť pracovať. Čo sa 
týka vycvičenosti, pes je 
preskúšaný podľa skúšobného 
poriadku pre služobnú 
kynológiu, ktorý pozostáva z 
cvikov poslušnosti, prekoná-
vania rôznych prekážok, 
obranných a pachových prác.  

K akým prípadom ste volaní?
So psom na všestranné využitie 
sme volaní na vlámania, lúpeže, 
vraždy, kde pes sleduje stopu, 
kadiaľ páchateľ unikal z miesta 
činu. Ďalej pomáhame pri 
pátracích akciách po nezvestných 
osobách. V prípade, že je 
narušený nejaký objekt, dovnútra 
najprv vysielame psa. Ten 
preverí, či sa vo vnútri nenach-
ádza páchateľ, ktorý by mohol 
predstavovať pre policajtov 
nebezpečenstvo. Ale sú aj psi, 
ktoré sú určené na špeciálne 
práce. Napr. u nás na oddelení 
máme psov cvičených na 
vyhľadávanie drog, výbušnín a 
horľavých látok.

pes je naučený na určité povely, 
na ktoré reaguje tak na tréningu, 
ako aj v teréne.

Je odlišný tréning od práce v 
teréne, napríklad povely...?
V poveloch žiadny rozdiel nie je, 

Palo

 Po rokoch strávených v 
najstráženejšej väznici na Sloven-
sku ste opäť vonku. Pravidelný 
niekoľkoročný nariadený režim sa 
zo dňa na deň mení. Viete, že po-
staviť sa na vlastné sa nepodarilo 
nikomu z cely. Tých pätnásť, dvad-
sať rokov človeku chýba. Vyjdete 
von a nemáte vlastne nič. V base 
ste nezarobili ani korunu. Stratili 
ste domov, rodinu. Ste slobodný, 
ale neviete ani kde je zastávka 
autobusu. Neviete ako domov. 

Domov, o ktorý ste asi aj tak za tie 
roky prišli. Vaši bývalí kamaráti, 
už majú postavenie, prácu, býva-
nie, ženu, deti a vy začínate znova 
odznova. Vonku pozeráte ako puk 
na všetko nové, ženy, autá, smart-
fóny, móda. Všetko je iné, len vy ste 
taký, aký ste bol. Učíte sa narábať 
s mobilom, dobehnúť zameškané 
roky. Žiadate o prácu, ale register 
trestov máte dlhý ako blok z Tes-
ca. Vašim domovom sa stala basa.
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Kultúra

Comeback
--- dokumentárny slovenský �lm, novinka roku 2014
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Č
o 

sa
 d

ejeVoľby v mestách a dedinách 

         Katka     

 Nie je tomu tak dávno, čo sa na nás usmievali dámy a páni z 
plagátov a bilbordov a je to tu opäť. Sľuby, plány a návrhy politici 
dali znovu na papier a pokúšajú sa získať tvoj hlas – hlas voliča. Pre-
čo je tomu tak?
15.11.2014 v sobotu v každom meste, dedine budú voľby do tak-
zvanej samosprávy. Sú to voľby podobné tým parlamentným, len s 
výnimkou, že tieto sú menšie a ty môžeš vidieť skôr výsledok sľubov 
vo svojom meste/dedine.
 Ty, využitím svojho práva voliť, môžeš vyjadriť svoj názor, 
na to kam sa má tvoje mesto/dedina uberať, ako chceš aby vyzeralo, 
čo by sa malo podľa teba zlepšiť. Môžeš tak urobiť vtedy, ak máš v 
tom meste/dedine trvalý pobyt a máš alebo si mal 18 rokov.
 Voliť poslancov do samosprávy nemôžeš, ak máš obmedzenú 
osobnú slobodu, si vo výkone trestu odňatia slobody alebo si pozba-
vený alebo máš obmedzené spôsobilosti na právne úkony.
 A ako uviedla jedna agentúra, Slováci si vyberajú kandidátov 
podľa  ich znalostí a skúseností, tak skúsme ukázať svoju skúsenosť 
a zručnosť aj my.

Akú máte skúsenosť s 
užívateľmi drog a/alebo 
osobami pracujúcimi v 
sex-biznise?
My ako psovodi 
prichádzame do kontaktu s 
drogovo závislými osobami 
hlavne pri domových 
prehliadkach alebo napr. pri 
prehliadkach áut. Tu treba 
dbať najmä na bezpečnosť, 
aby neprišlo k nakazeniu 
rôznymi chorobami. 
Priestor  najskôr prehliadne 
vizuálne psovod, či nie sú 
niekde pohodené striekačky 
a ihly. Následne sa na 
mieste použije služobný pes 
na vyhľadanie drog. 

Prečo ste si vybrali práve 
kynologické zameranie?
Mám veľmi rád, keď sa 
môžem venovať psom, 
cvičiť ich, pracovať s nimi. 
Teší ma, že môžem robiť 
túto prácu, pretože ma baví, 
napĺňa a je mi zároveň aj 
koníčkom.
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Čo by ste chceli odkázať našim 
klientom?
Neviem, prečo sa niektorí ľudia 
dali na cestu drog a prostitúcie, 
ale ja si myslím, že to nie je 
dobrá cesta. Mali by si uvedomiť, 
že robia zle nielen sebe, ale aj 
iným okolo seba a najmä svojim 
najbližším. Nech sa týchto vecí a 
životného štýlu zbavia čo najskôr, 
kým nie je neskoro. Určite sú 
možnosti, ako sa vrátiť sa do 
normálneho života, hlavne treba 
chcieť. Keď to človek chce, ale 
potrebuje pri tom pomoc, tak ju 
určite nájde, napríklad aj vo 
vašom združení.

Ďakujem za rozhovor. Som rád, 
že ste nám predstavili Vašu 
činnosť a prácu, ktorá nie je 
ľahká.

Čo Vás teší na práci?
Mám radosť, keď práca baví aj 
mojich psov, chcú trénovať, darí 
sa im a keďže celý výcvik je 
založený na princípe hry, sú z toho 
šťastní. Som rád, keď sme na 
prípadoch úspešní a môžeme tým 
pomôcť ostatným kolegom.

Palo
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Láska naša
bude všetko,

čo prekoná nadovšetko,
každý prečin, každý čin.

My to zvládnem
láska moja,

a budeme spolu zas.

Lebo deti, to je
všetko, my tu budem

zas a zas.

Nemá zmysel
ďalej básniť,

lebo nám je súdené.
Že my dvaja

zvládnem všetko
aj keď nato nie je čas

aj keď sme tak ďaleko.

Láska moja
dám ti všetko,

čo si budeš vždycky priať

Ale teraz už je všetko,
čo som ti chcel napísať.

Dúfam ale, že aj ty chceš
čo ti chceme, oba priať.

Ale teraz už je všetko,
čo som ti chcel napísať.

Dúfam ale, že aj ty chceš
čo ti chceme, oba priať.

Ja som ti 
chcel napísať

Milujem Ťa nadovšetko, Láska moja jediná
Vždy budeš ty tá pravá (pravá)

láska moja jediná.

Bohuslav 
Lenkhart 
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Príbeh

od VÁS pre VÁS

Vždy je lepšie
keď sú dvaja

ako keď je každý sám.

Len dvaja zvládnu
všetko a potom
bude znovu raj.

Aj my dvaja
sme už takí,

jeden čihy, druhý hot.
Len laik myslí,
že to zvládne

lebo nevie, čo je klam.

Už myslenie,
nadovšetko 

dá sa nejak napraviť?

Vždy len dvaja
majú všetko

ako keď je každý sám.

Aj láska, aj tá nie je všetko,
keď je človek
sám a sám.

Dlho, dlho
je nám obom,

aj keď som tu a ty tam.
Naša láska bude všetko, 
dúfam, že to nie je klam.

Naše deti,
tí nás spoja,

lebo my sme
stále tým.

Ale diaľka,
tá nás spojí,

aj keď si preč celý čas.



najdlhší záchvat 
štikútania trval podľa Guinnessovej knihy rekordov 68 rokov

rekordný let sliepky je 

13 sekúnd

najstarší pes žil 29 rokov

Palo
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najdlhšie žonglovanie s loptou trvalo 19 hodín a 30 minút

svetový rekord v pľutí 

melónových semiačok do 

diaľky je asi 14 metrov

V
edeli ste že...
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Zá
ba

va

Zuzka      

Otázka: Viete, kde je fakt najväčšia sranda? 
Odpoveď: V lese. Je tam toľko trávy a samá haluz.

Manželka leží v posteli a zrazu počuje ako sa manžel pýta: „Čo 
keby sme sa pomilovali?“ Pohotovo odpovedá: „Bolí ma hlava a 
som unavená.“ Manžel na to: „Spi, ja telefonujem.“



Utorok a Štvrtok:
SLOVNAFT: 17:00-18:20 Slovnaft parkovisko
PENTAGON:  18:30-19:30 stojíme na parkovisku za Pentagonom
PANÓNSKA: 19:55-20:30 krúžime s autom po Panónskej
                         20:30-21:00 stojíme oproti Citroenu, pri predajni áut

Sobota:
SLOVNAFT: 14:00-14:50 Slovnaft parkovisko
PENTAGON: 15:00-15:40 stojíme na parkovisku za Pentagonom
PANÓNSKA: 16:00-16:30 krúžime s autom po Panónskej
                         16:30-17:00 stojíme oproti Citroenu, pri predajni áut

Pondelok a Piatok:
Kde: Káčko, Kopčianska 88 (červené 
svetlo nad dverami)
Kedy: 17:00-20:00

Zabezpečuje ju podobná organizácia 
ako Združenie STORM a to OZ 
Prima.Poznáte ich podľa zlatého auta 
– Fiat Scudo s logom pavučiny a 
nápisom Prima

Výmena v Bratislave:
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Sudoku
Cieľom je doplniť 

chýbajúce číslice od 1 do 9 podľa nasledujúceho pravidla. 
V každom stĺpci a v každom riadku sa má každá číslica 

vyskytnúť práve raz a v každej ohraničenej podoblasti sa 
každá číslica má vyskytnúť práve raz. Zmyslom hry je 

logicky nájsť (žiadne náhodné doplňovanie) postupne 
všetky chýbajúce číslice.



KROK VPRED NITRA (terénna služba, bicykle, pešo) 
Pondelok, Štvrtok 
od 18:00 – 20:00 Klokočina (pri Poliklinike) 
V čase služby terénny mobil: 0905 788 275 
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com 
 
 
KROK VPRED SEREĎ (terénna služba, bicykle)  
Piatok 
18:00 – 20:00 výpadovka pri Milexe 
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com 
 
 
KROK VPRED TRNAVA (terénna služba, zelené bicykle) 
Streda 
18:30 – 20:45 Staničný park pri parkovisku autobusov 
Štvrtok 
18:30 – 19:15 parkovisko pri SAD, Nitrianska ulica 
19:30 – 20:45 Mikovíniho ulica, Pneubox 
V čase služby terénny mobil: 0910 601 202 
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com 
 
ZÓNA (kontaktné centrum) 
Garbiarska 18, Sereď 
Pondelok  13:00 - 17:00 
Utorok  09:00 - 13:00 
Streda   13:00 - 17:00 
V čase pracovných dní: 0905 943 229 
zona.storm@gmail.com 
 

11/2014 vypracovali pracovníci Združenia STORM. 
Pracovníci Združenia STORM nepodporujú žiadny rizikový spôsob 
správania sa – napr. užívanie drog a iné. Programy Združenia 
STORM sú zamerané na znižovanie rizík a zvyšovanie kvality 
života klientov.  

Ide mravec a slon po moste 
a mravec hovotí:

PÌsmo: Franklin Gothic Book

"Ale dupeme, čo?"



zdruzeniestorm.sk
Gra�cky spracovala: Ivka

“Ú
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el
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r b
uď

 na d
obrú alebo na zlú.” (Sir 13, 31)

PÌsmo: Franklin Gothic Book


