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ponúkame

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 30 ks BRAUNniek 
na človeka za službu. Neobmedzená je 
však  výmena IS - KDčiek. K IS dostanete aj 
alkáče (mokré tampóny), suché tampóny, 
askorbín (kyselku), škrtidlo (raz ročne), filtre, 
vodičky, prezervatívy (gumy), rukavice. 
Lubrikačný gél, vreckovky a vlhčené vreckovky 
dostane každá žena v Seredi, v Trnave. Zásoby 
tohto matrošu sa nám podarilo obnoviť. Máte 
sa na čo tešiť.

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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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 na 
prítomnosť vírusu HIV.

Môžete sa tiež dôjsť len tak 
porozprávať, prísť si po radu 
v rôznych veciach a spýtať sa na 
veci, v ktorých nemáte jasno 
alebo len tak prísť na čaj.

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.

NA ZNÁMOSŤ SA DÁVA!

Ak by ste mali chuť prispievať do STORMíka (príbeh, osobná 
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

(3 inzulínky / 3 gumy / potravinový servis
podľa vlastného výberu).

5



PREČO FOTÍME AKO BLÁZNI?

Celý program výmeny – všetko, čo vám vieme ponúknuť ako základ (výmena) a aj 
niečo navyše (kvízy, letáky, reflexné pásky a i.) kompletne stojí na PENIAZOCH, 
ktoré dostaneme za PROJEKTY, ktoré píšeme. 

A k písaniu projektov patrí aj ich vyúčtovanie a musíme dokázať, že sme peniaze 
minuli na služby, ktoré sme mali. A najlepší dôkaz sú FOTKY, FOTKY, FOTKY.

Preto vás prosíme o vašu ústretovosť a pomoc. NECHAJTE SA ODFOTIŤ. Na fotkách 
môžete byť fotení zozadu, aby vám nebolo vidno tvár a bola zachovaná vaša 
ANONYMITA (môžete si aj jednotlivé fotky pozrieť a vybrať tie, ktoré môžeme 
použiť). Kam? Do správ pre tých, ktorí nam dali peniaze, STORMíka, článkov a pod. 

ĎAKUJEME.       

Dada 

„Daj foto“
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info o združení

Ahojte,
rozmýšľal som ako začať toto špeci dvojčíslo (november-december) STORMíka, no nevedel 
som všetky informácie spratať do krátkeho úvodu. Tak nakoniec len jednoducho čo sme 
zažili, čo nás čaká, čo VáS čaká a čo môžete očakávať zhrniem pomocou fotiek a bližším 
popisom mi pomôžu moje kolegyne Peťa a Dada. Ostatné články sa budú venovať téme 
HIV, ktorá bude pre nás a vás vždy aktuálna.

Ak by ste potrebovali poradiť, pomôcť, tak nás neváhajte osloviť. Ak by sme nevedeli 
odpovedať hneď, tak sa popýtame ďalších iných odborníkov a info vám dáme čo najskôr.

PALO

Deň otvorených dverí v ZÓNE.
Sme radi, že ste k nám zavítali VY, 

zástupcovia mesta, policajné 
preventistky z Nitry a Žiliny 

a mnoho ďalších.

Upratovanie v ZÓNE. 
ĎAKUJEME za pomoc 

našim dvom 
dobrovoľníkom.

V mesiaci december
meníme ihly

NEOBMEDZENE.
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info o združení

PRÁVO PRE VŠETKÝCH

Asi ste už zaregistrovali, že sa zrazu zvýšil počet pracovníkov v teréne a rovnako aj                  
v Zóne. Prečo je tomu tak? Začali sme pracovať na dvoch nových projektoch so 
špecifickými témami, ktoré sa týkajú vás aj nás. Jedným z projektov je:

 
PRÁVO PRE VŠETKÝCH, 

äktorý sa konkrétne zameriava na ľudské práva. Myslím si, že je dôležité, aby každý z nás 
vedel, aké sú jeho ľudské práva a aby jeho práva neboli porušované. Často krát sa stáva, 
že si človek ani neuvedomí, že jeho práva boli porušené a teda sa ani nedomáha nápravy. 

Budeme sa s vami rozprávať o tom, či ste sa 
už stretli s porušovaním ľudských práv, či ste to nejakým spôsobom riešili,
ak áno akým, čo môžete vy sami v takomto prípade robiť
a samozrejme budeme sa snažiť podať vám čo
najviac informácii o tejto téme.

Teším sa na vás. 
     
DADA
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BUDÚCNOSŤ
BEZ NÁSILIA 

Často sa pýtate, čo máme nové. A teraz predsa len jednu novinku máme. V Nitre vzniklo 
centrum, s ktorým spolupracujeme. Toto centrum je pre ľudí, ktorí sa stretli alebo 
zažívajú domáce násilie a zároveň užívajú drogy. Na výmene, v ZÓNE a v STORMíku vám 
budeme prinášať stále nové informácie aj o tom, že domáce násilie nie sú len bitky, 
údery, kopance, po ktorých zostanú stopy, ktoré vidia ostatní. Vyhrážanie, ponižovanie, 
citové vydieranie, zakazovanie stretávania sa  s rodinou a blízkymi a znásilnenie tam 
patrí tiež. Môžu ho zažívať ženy ale aj muži a deti. 

Tak, ak viete o niekom, komu by sa mohla informácia o centre hodiť, dajte mu ju.                 
A možno sa hodí práve vám. Na výmene nás pokojne oslovte a pýtajte sa viac. V centre 
vám bude k dispozícii poradca (môžete s ním hovoriť ako s nami na výmene) a právnik. 
V stredu budú stretnutia skupín ľudí, čo zažili a zažívajú domáce násilie – zistíte, že v tom 
nie ste sami. 

 TELEFONICKÉ PORADENSTVO
   0908 022 452 

Tento projekt bol v rámci Programu Domáce a rodovo
podmienené násilie spolufinancovaný z projektového grantu
z FM EHP/NFM, štátneho rozpočtu 
SR a mesta Nitra.

PEŤA

info o združení
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Substitučná liečba
Ako, kam a s kým?

Myslím, že viete alebo si myslíte, že viete veľa                       
o substitučnej liečbe, o suboxone a metadóne. Tak 
vám tu nebudem rozpisovať, čo to je, načo, prečo 
atď. Väčšina z vás má skúsenosti so suboxonom - 
liečivom, ktoré ak užívate podľa návodu, tak má 
určité účinky, ktoré vám vyhovujú. Ak by ste mali 
záujem a vôľu vhupnúť do liečby, tak sme tu pre vás. 
A zároveň tu je aj MUDr. J. Vido, psychiater                     
s ambulanciou v Trnave, ktorý okrem iného prijíma 
pacientov aj do substitučnej liečby. Dobre s ním 
spolupracujeme, čo môže byť pre vás viac ako 
prínosné. To znamená, že ak sa rozhodnete pre 
substitúciu v Trnave, stačí sa s nami dohodnúť, my 
tam s vami skočíme (ak treba, zaplatíme cestu)             
a zároveň tým zvýšite pravdepodobnosť prijatia do 
liečby.

Kde sa s nami môžete dohodnúť?

• Na každej výmene vonku v teréne v Seredi, Nitre, Trnave.
• Na každej službe v kontaktnom centre ZÓNA v Seredi.
• Na telefónnom čísle 0905 943 229.
• Mailom krokvpred.storm@gmail.com, zona.storm@gmail.com.

Čo potrebujete?

• KARTIČKU POISTENCA – ak ju nemáte, tak vám ju vydajú na telefonickú,    
 písomnú (list, internet) alebo osobnú žiadosť do 30 dní. Pokiaľ nemáte     
 doručovaciu adresu, tak si ju môžete dať poslať na našu – Združenie STORM,    
 kontaktné centrum ZÓNA, Garbiarska 18, Sereď 926 01. Táto adresa sa týka aj   
 iných poštových zásielok – súdy, úrady, rodina 
• ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA BY TIEŽ POMOHLA.
• HOTOVOSŤ NA VÝBER MIN. JEDNEJ KRABIČKY LIEKOV CCA 16,50€.

Čo vám môžeme dať my?

• Zaplatiť CESTOVNÉ, pokiaľ sa rozhodnete ísť s nami.
• Podporu a prítomnosť pri kontaktoch so psychiatrom, samozrejme na vaše    
 vyžiadanie.    

             PALO
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anketa
vieme sa správať?

"Ako by ste sa správali k človeku, o ktorom viete, že je HIV pozitívny?"

Gita: "Neviem, ako by som sa správala, ale asi odmerane." 

Zuza: "Normálne, pokiaľ by som s ním nemusela spať." 

Aďo: "Normálne, nezmenilo by to môj vzťah k nemu. Treba im pomáhať." 

KAHO: „Normálne, ne? Nech sa skúsi liečiť. Čo teraz, mám ho obchádzať? 

Teraz každý niečo má, to nevidno.“

F1: „Čo to má s človekom? To je choroba, to nemá s človekom nič spoločné. 

Je na ňom ako sa bude správať.“

Anonym: „Jak ke  každému. Mal by som odstup aby som to nedostal.

To treba. Je to človek ako každý.“

Nikita: „No s veľkou ľútosťou, asi rešpekt. Nebála by som sa mu podať ruku 

alebo požičať pyžamo. Viem ako sa to prenáša.“
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Zubo: „Normálne, ja poznám 

takých čo majú ajc. On nie je 

nebezpečný, kým sa nedostanem 

do kontaktu k slinám alebo krvou. 

Len pochopiť ich.“

Vlado (pracovník): „K človeku, 

ktorý je HIV pozitívny by som sa 

správal úplne normálne, rovnako 

ako k zdravým ľudom. Možno by 

som bol k nemu trochu viac 

ohľaduplnejší, najmä čo sa týka 

zdravia, aby som ho napríklad 

zbytočne nevystavil riziku 

ochorenia, ak by som mal nejakú 

chrípku a pod.. Inak by som nijak 

nemenil správanie, nemal by som 

problém sa po ňom napiť alebo ísť 

na to isté WCko. Akurat by som             

s ním neuzavrel pokrvne bratstvo 

ako Old Shatterhand a Winnetou“

  

  

PALO
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Zdravie
Chráň sám seba

Ako každý rok je 1. december venovaný svetovému dňu boja proti HIV a AIDS. 

Pre malé zopakovanie... 

Čo je to HIV? 

HIV je vírus nedostatku ľudskej imunity. Tento vírus napadá imunitný systém človeka 

a tak znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam.

Aký je rozdiel medzi HIV a AIDS?

HIV je vírus, ktorý napadá určitú skupinu bielych krviniek v tele tzv. T lymfocytov,         

v ktorých sa množí a neskôr ich zabíja. To znamená, že sa znižuje počet bielych 

krviniek v tele človeka a teda sa aj znižuje obranyschopnosť ľudského organizmu. 

Tým, že je imunitný systém slabší, človek ľahšie podľahne iným ochoreniam, 

baktériám a vírusom a prepukne u neho samotné ochorenie AIDS. Takže úplne 

zjednodušene HIV je vírus, ktorý napadne imunitu človeka a AIDS je choroba.
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Ako sa k vírusu HIV môžeš dostať ty?

• Krvou a krvnými derivátmi. Ak by si použil krvavú striekačku niekoho iného, je  

 tam možné riziko nákazy.

• Telesnými tekutinami, pod ktorými si predstav ejakuláty, vaginálne výlučky.   

 Takže aj nechránený oral môže byť rizikový.

• Sexuálnym stykom, čiže akýmkoľvek stykom či už vaginálnym, orálnym alebo  

 análnym. Nezabúdaj na to, že análny styk môže byť trochu drsnejší, a teda je  

 tam aj pravdepodobnosť, že môže prísť k menším zranenia resp. krvácajúcim  

 rankám a bez použitia kondómu je riziko nákazy vysoké.

• Z matky na dieťa. Nakaziť sa môže už počas tehotenstva alebo pri pôrode, ale  

 tiež aj pri dojčení, čiže vírus HIV je prítomný aj v materskom mlieku.

Ako sa chrániť pred nakazením vírusom HIV?

• Pri každom sexuálnom styku – oral, anal, vaginal - používaj prezervatívy.               

 V Zóne a aj na výmene v teréne máme dosť gúm, ktoré vám radi dáme.

• Používaj iba svoje nádobíčko – ihly, vodu, stericup (viečko) a škrtidlo, je to   

 najbezpečnejšie, čo môžeš urobiť, keď užívaš a rovnako sa tak vyhneš aj iným  

 chorobám ako napr. hepke C-čku.

• V žiadnom prípade nepožičiavaj ani svoju zubnú kefku alebo žiletku niekomu  

 inému, môže dôjsť k poranenie a k styku s krvou.

• Ak niekoho aplikuješ používaj vždy gumené rukavice, aj tie môžeš dostať u nás  

 na výmene.

• Tak isto buď opatrný pri zbere ihiel, ktoré nájdeš niekde vonku, použi rukavice  

 a dávaj pozor, aby si sa nepichol.

PEŤA
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HIV sa týka aj nás ako si budete môcť prečítať nižšie. Je pravdou, že nie sme ohrození ako 
iné krajiny (Ukrajina, Rusko a iné) ale musíme byť ostražití, správať sa k sebe a k svojmu 
okoliu zodpovedne (meniť použité ihly, používať pri sexe prezervatív a pod.). Minimálne 
takto my všetci prispejeme svojou troškou k tomu aby sme sa vyhli epidémií, ktorú bude 
ťažko zastaviť.

Správa organizácie UNAIDS z roku 2013:
• Odhaduje sa, že na svete žije 35,3 milióna ľudí s HIV. Od začiatku epidémie sa   
 vírusom HIV nakazilo okolo 75 miliónov ľudí.
• Počet úmrtí súvisiacich s AIDS sa od svojho vrcholu v roku 2005 znížil o 30%. V roku  
 2005 bolo týchto úmrtí 2,3 milióna, v roku 2012 1,6 milióna. Odhaduje sa, že od   
 počiatku infekcie HIV bolo úmrtí v súvislosti s AIDS až 36 miliónov.
• Počet úmrtí suvisiacich s tuberkulózou sa u ľudí žijúcich s HIV od roku 2004 znížil
 o  36%. Avšak tuberkulóza aj naďalej zostáva hlavnou príčinou úmrtí u ľudí 
 žijúcich s HIV.
• V roku 2012 bolo celosvetovo vyčlenených 18,9 miliardy amerických dolárov na   
 činnosti zamerané proti boju s HIV. 

HIV v Slovenskej republike
• Od roku 1985 do 31.12.2013 sa infekcia HIV/AIDS potvrdila u 512 občanov SR
 a 127 cudzincov, 71 osôb ochorelo na AIDS a 41 na AIDS zomrelo.
• V roku 2013 sa infekcia HIV v SR potvrdila u 82 osôb, z toho u 2 cudzincov.
• Najviac HIV-infikovaných osôb žije v bratislavskom kraji.
• Najčastejším spôsobom prenosu infekcie HIV v SR je nechránený sexuálny kontakt  
 muža s mužom.
• Pri prenose infekcie HIV heterosexuálnym
 stykom dominujú ženy nad mužmi.

Zdroj: www.hivaids.sk

PALO

Výskum
HIV vo svete ale aj u nás
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Právo
HIV A ZÁKON

Povinnosť liečby pacientov HIV.

Pacienti nie sú zo zákona povinní sa liečiť. Žiadna zákonná povinnosť neukladá 
infikovanému pacientovi podstupovať liečbu. Návšteva lekára a liečba je slobodná                  
a dobrovoľná. Avšak iné pohlavné choroby (syfilis, kvapavka, mäkký vred) musia 
byť hlásené a povinne liečené. Ak Vám bolo diagnostikované HIV máte právo navštíviť 
lekára a informovať sa o liečbe a postupoch liečby. Hoc liečba nie je povinná, no môže Vám 
výrazne skvalitniť život a najmä predĺžiť život. 

Zákonné povinnosti plynúce po zistení prítomnosti vírusu HIV. 
So zistením prítomnosti vírusu HIV sú spojené určité zákonné povinnosti, no aj morálne 
povinnosti. Ste povinný svojmu sexuálnemu partnerovi toto ochorenie oznámiť. Ste 
povinný pri každom styku použiť prezervatív! Nakoľko na slovensku platí právna úprava        
v nasledovnom znení:

• Kto iného z nedbanlivosti vydá do nebezpečenstva nákazy vírusom ľudskej  
 imunodeficiencie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

• Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha  
 čin uvedený v odseku 1 a) závažnejším spôsobom konania, alebo b) na   
 chránenej osobe.

• Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak činom  
 uvedeným v odseku 1 spôsobí ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.

PALO
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Kultúra
chcem e ešte žiť
Kultúra

chceme ešte žiť

Dokumentárny
Česko, 2004, 25 min
Réžia: Ivan Ostrochovský 

Odesa je ako druhý Černobyľ: v tomto ukrajinskom prístave žije jeden milión obyvateľov 

a zhruba každý desiaty je HIV pozitívny. Ide o smutný európsky unikát.

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je dnes zhruba jedno percento 

z päťdesiatmiliónovej ukrajinskej populácie nakazená vírom HIV. To je pól milióna ľudí, 

takže fakt veľké číslo. Ukrajinská vláda sa síce snaží v spolupráci s medzinárodnými 

organizáciami snaží bojovať proti tejto chorobe, ale v praxi to takmer nie je vidno. Svedčí 

o tom aj tento dokument. V tomto prístavnom meste je situácia najhoršia nielen na 

Ukrajine ale v celej Európe. Optimistické odhady hovoria o každom desiatom nakazenom 

na milión obyvateľov.

Ako jediní z mála filmárov dostali autori povolenie natáčať v miestom stacionári 

(nemocnica), kde svoje posledné dni prežívajú ľudia, u ktorých sa choroba rozvinula do 

posledného štádia. Na ich príbehoch. Mapujú hroznú situáciu, ktorá sa veľmi podstatne 

dotýka aj nás, keďže ide o našich priamych susedov.

PALO
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rozhovor
odpovede z prvej ruky

Ako ste sa dozvedeli, že ste HIV pozitívny?

Z výsledku testu. To, že by som mohol byť HIV pozitívny, som nepovažoval za reálne. 

O to horšie som sa s diagnózou zmieroval. Je to šok. Dodnes neviem ako som sa 

dostal domov.

Viete, kto vás nakazil?

Nakazil som sa nechráneným pohlavným stykom od svojho známeho. Tým, že som 

ho poznal dlhodobo, nemyslel som si o ňom, že by mohol byť pozitívny. Nevedel to 

ani on sám. Nesúdim ho za to. Na vine sme obidvaja. On sa mal informovať a ja som 

sa mal chrániť. 

Ako reagovala rodina a priatelia? Mali ste 23 rokov.

Rodine som to povedal krátko po diagnostikovaní. Obrátil som sa na ňu so žiadosťou 

o pomoc. Tým, že som im však nedal čas, aby sa s tým zmierili, došlo medzi nami        

k rozkolu a odmlčali sme sa. To isté platilo o väčšine z mojich vtedajších priateľov. 

Zamestnávateľovi ste to povedali vy?

Nie, nepovedal. Informácia sa dostala k nemu neštandardne. HIV pozitívny má 

povinnosť to hlásiť ošetrujúcemu lekárovi a sexuálnemu partnerovi. Ak dokáže 

vykonávať svoju činnosť v práci, nie je povinný upozorniť zamestnávateľa. 

Otvorene sa k chorobe priznávate a zúčastňujete sa workshopov, vlani aj     

v Nitre. Čo vás k tomu vedie?

Cieľom je informovať a upozorňovať na tému HIV/AIDS. Zároveň sa to snažím 

obohacovať o vlastné skúsenosti so životom s HIV. HIV nadobúda v bývalých 

socialistických krajinách na sile.
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Ako to zvládate fyzicky a hlavne psychicky? 

Diagnózu zvládam pomerne dobre. Mám účinnú liečbu. Najviac mi ale pomáhajú 

priatelia a partner. Mám okolo seba veľa dobrých ľudí, ktorých si veľmi vážim. Po 

štyroch rokoch s vírusom si už všímam zmeny. Každé ráno sa pozeráte do zrkadla         

a pozorujete, ako pomaly a postupne chátrate.

V jednej diskusii ste tvrdili, že život s HIV sa dá žiť. Ale ako a za akú cenu?

Viete, život s HIV sa skutočne dá žiť. Môžete žiť s HIV 10 alebo 20 rokov. Ale môže 

sa stať, že budete žiť len šesť rokov. Všetko záleží na mutácii vírusu                                    

a obranyschopnosti organizmu. 

Cena je však vysoká. Urobil som chybu, za ktorú platím každý deň a raz za ňu 

pravdepodobne zaplatím cenou najvyššou. Nie som na to pyšný. 

Našli ste si už novú prácu?

Prácu mám v súkromnej sfére a stabilne už tretí rok pôsobím na lekárskej fakulte 

Univerzity Karlovej v Plzni. 

A čo súkromný život?

Mám partnera. Sme spolu už štyri roky,

nie je HIV pozitívny.

zdroj: www.etrend.sk

KATKA
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Čo sa deje
Charlie Sheen

Dnešná rubrika bude výnimočné bulvárna a 
zároveň, tak aktuálna. Vírus HIV 
neobchádza ani filmové hviezdy.
"Som tu, aby som priznal, že som HIV 
pozitívny. Sú to tri písmená, ktoré je 
ťažké vstrebať," povedal v relácii televízie 
NBC. Americký herec Charlie Sheen 
oznámil, že je HIV pozitívny. Chorobou trpí 
už štyri roky. Päťdesiatročná hollywoodska 
hviezda sa preslávila rolami vo filmoch Čata, Wall Street či Horúce strely a tiež                           
v populárnych televíznych seriáloch ako Dva a pol chlapa. 

Ch. Sheen je ale nemenej známy svojimi problémami s alkoholom, drogami, 
sexuálnymi výstrelkami a domácim násilím. Pre problémy so závislosťou absolvoval 
Sheen v rokoch 2009 a 2010 protidrogovú a protialkoholickú liečbu. 
Jedným z dôvodov pre zverejnenie zdravotného stavu bolo vraj rozhodnutie ukončiť 
dlhodobé vydierania. Herec nespresnil, koľkým ľuďom musel za mlčanie platiť, povedal 
však, že suma presiahla desať miliónov dolárov, a že vydierači boli z okruhu jeho blízkych. 
"Myslím si, že som sa z tohto väzenia dnes oslobodil," podotkol. 

Akým spôsobom sa infikoval, si "nie je úplne istý". Povedal, že je pripravený čeliť 
prípadným žalobám. Zatajiť pred partnerom nákazu vírusom HIV a mať s ním nechránený 
pohlavný styk je v mnohých amerických štátov trestným činom. 

Na nákazu ho vraj upozornili bodavé bolesti hlavy. "Začalo to opakovanými bolesťami 
hlavy a nadmerným potením. Bol som hospitalizovaný a domnieval som sa, že mám nádor 
na mozgu. Po vyšetreniach mi lekári oznámili skutočný stav vecí," opísal Ch. Sheen. 

zdroj: www.trend.sk

PALO
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Vedeli ste, že... 
mýty a fakty o Hiv

• komár vás nemôže nakaziť HIV, 

• by ste museli vypiť 5litrov infikovaných slín vírom HIV aby bola aspoň malá  

 šanca, že sa nakazíte,

• stále nieje jednoznačné odkiaľ alebo kde vznikol vírus HIV,

• na HIV/AIDS sa nezomiera? infikovaní ľudia najčastejšie podľahnú zápalu  

 pľúc alebo tuberkulóze (na Slovensku),

• na Ukrajine sú milióny infikovaných ľudí, 

• červená stužka je celosvetový symbol vyjadrenia solidarity s pacientmi,

• ak sa dodržiava liečba, tak človek môže prežiť dlhý a relatívne

 plnohodnotný život,

• na Slovensku nemáme špecializované zdravotnícke zariadenie, ktoré by sa  

 venovalo len HIV/AIDS,

• najčastejšou príčinou šírenia vírusu je homosexuálny styk (na Slovensku),

• infikovanej matke sa môže narodiť zdravé dieťa,

• sa môžete dať anonymne odtestovať min. v každom krajskom meste,

• v USA existuje skupina, ktorá realizuje sexuálne párty s HIV pozitívnymi  

 ľuďmi – je to adrenalín – chytím? nechytím?

PALO

PS: ako ste na tom vy? tiež máte radi 
adrenalín keď si požičiavate ihly, 

vodičky...? DOSTANEM ČI 
NEDOSTANEM?
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Od VÁS pre VÁS

9 týždňov, 2 mesiace
A moja najbližšia priateľka mi bola „SAMOTA“... (Keby len),

Ona má množstvo mien.
Totižto sa nemilosrdne nazýva aj bezmocnosť,

opustenosť, beznádej, no proste všetky negatíva emocionálnej podstaty...
Prežila som... ani neviem, či je ten smajlík na pravom mieste, pretože 

kolotoč sa neprestal točiť a všetko sa začína odznova...
Samé otázky a žiadne odpovede...

Je mi zima, ale zvnútra a strach ju podporuje.
Ale viete čo? VERÍM... Verím sebe a dokonca naivne aj v spravodlivosť...

Som rada, že som stále tu a že ste tu aj vy... 

DJ.
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zábava
Stretne v nemocnici neurológ kolegu gynekológa a 

hovorí mu:

"U nás je to na nervy, a ako u vás?"

„Drahý, dnes sa mi snívalo, že som bola v Auparku        

a mohla som nakupovať celý deň zadarmo!“ 

„A mne sa snívalo, že som mal sex s dvomi ženami...„ 

„A bola som v tom sne aj ja?“ „Nie. Ty si bola v 

Auparku.“

Ako šteká pes, ktorá má AIDS? – „HIV, HIV, HIIIV.“

Koľko chlapov má HIV? Jeden z dva a pol chlapa.

Babka blondína sa pýta zrkadielka: 

"Zrkadielko, zrkadielko, kto je najkrajší na 

svete?" 

Zrkadielko odpovedá: "Uhni stará, nevidím!"
Na hraničnom priechode sa pýta 

muž colníka: 

„Pane, je možné vyvážať zlato do 

Francúzska?“ 

„Samozrejme. No v primeranom 

množstve“ - odpovie colník. 

„A stodesať kilogramov je 

primerané množstvo?“ 

„Tak to určite nie!“ 

„V tom prípade“ - 

obráti sa muž k manželke – 

„zlato moje, zostávaš doma.“

Zať si necháva veštiť u kartárky:

„Zajtra vám zomrie svokra...“ 

„To viem, ale pozrite sa, či ma 

zatvoria!“

PALO
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ZAPOJ MOZOG
neboj sa

6

6

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.
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Časy a miesta služieb

Výmena v Bratislave 

Poznáte ich podľa zlatého auta

– Fiat Scudo s logom pavučiny

a nápisom Prima

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
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KROK VPRED NITRA
(terénna služba, auto, 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, auto) Piatok
18:00 – 20:00 výpadovka pri MilexeV čase služby terénny mobil: 0905 788 275Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

KROK VPRED TRNAVA(terénna služba, zelené bicykle)Streda
18:30 – 20:45 Staničný park priparkovisku autobusovŠtvrtok

18:30 - 19:45 Mikovíniho ulica, PneuboxV čase služby terénny mobil: 0910 601 202Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

ZÓNA 

(kontaktné centrum)

Garbiarska 18, Sereď

Pondelok  09:00 - 13:00

Utorok  09:00 - 13:00

Streda  09:00 - 13:00

V čase pracovných dní: 0905 943 229

Info aj na zona.storm@gmail.com 

27



Časopis vychádza len v obmedzenom náklade a je nepredajný.
Právo na gramaticko-grafické chyby vyhradené.
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...že nie ?

Čítal si?

...tak čítaj dobré rádky

a užívaj svátky!


