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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.

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 
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.

PONÚKAME
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Môžete sa u nás nechať ošetriť. Ak máte zatvrd-
nuté, 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. 

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 POZOR POZOR 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 (3 inzulínky 

alebo 3 gumy podľa vlastného výberu).

PONÚKAME
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Možno ste si všimli a možno nie, ale v Seredi sme spustili nový terén, 

ktorý je podporený Nadáciou Granvia. To znamená, že nám dali dôveru 

v to, že peniaze od nich použijeme naozaj plnohodnotným spôsobom. 

My si myslíme, že svoju profesiu robíme naozaj dobre a práve preto by 

som vás chcel podporiť v tom, aby ste nemali strach a obavu na niečo 

sa pýtať, niečo zisťovať, nech sa to týka čohokoľvek (zamestnanosť, 

ubytovanie, liečba, zranenia, právne problémy, vybavenie dokladov....).

Piatok
11:00 – 13:00

Počas terénu volaj na 0905 943 229
prídeme skoro kamkoľvek v rámci Serede

Výmena už nielen v piatok večer

Palo

INFO o
 ZDRUŽENÍ 
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Viacerí sa nás pýtate na substitučnú liečbu. Čo potrebujete, kam máte ísť, aký je ten doktor a 

iné. Práve preto sme sa teraz pýtali my vás, aby sme aj my mali predstavu, čo si o tom myslíte.

Aký máte názor na substitučnú liečbu? Suboxony, Subáče, S-ko?

S-ko liečba

Palo

Anketa

Anonym: Dobrá vec to je, len by mohla byť

lacnejšia a dostupnejšia.

Anonym: Nemám k tomu čo povedať, 

nepoznám to, neberiem heroín.

Roman: Zneužíva sa to, keby mám príležitosť, 

tak by som to využíval. Keby bol dostupnejší.

Fuxo: Je to o psychike, keď človek chce prestať,

 tak nepotrebuje ísť na substitučnú.

Lalino: Je to dobrá vec, len strašne komplikovaná. 

Štát by to mal podporovať viac, tak by to bolo pre nás lepšie. 

By narkomani pracovali a fungovali normálne a štát 

by nemal straty kvôli nim, bo neplatia dane.
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Ako, kam a s kým?

Myslím, že viete alebo si myslíte, že viete veľa o substitučnej liečbe, o suboxone a 
metadone. Tak vám tu nebudem rozpisovať, čo to je, načo, prečo atď. Väčšina z vás má 
skúsenosti s týmto 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. Zároveň s ním dobre spolupracu-
jeme, 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 vydajú na telefonickú, písom-
nú (list, internet) alebo osobnú žiadosť do 30 dní. Pokiaľ nemáte doručovaciu 
adresu, tak si ju môžete dať poslať na našu – Kontaktné centrum ZÓNA, Garbi-
arska 18, Sereď 926 01. Táto adresa sa týka aj iných poštových zásielok – súdy, 
úrady, rodina a pod. 
• Zdravotná dokumentácia by tiež pomohla.
• Hotovosť na výber 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

Substitučná
 liečba
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Ak ste sa rozhodli, alebo sa rozhodujete začať s liečbou (akoukoľvek), ponúkam 

zopár odporúčaní, ako zvládnuť prípravu na detox a ušetriť si zopár

nepríjemností v podobe kŕčov, soplíkov, nervozity a iných šmakov.

Dôležité je vaše rozhodnutie, že 

do toho chcete ísť. Ste to vy, kto 

sa na to chce dať, kto verí, že to 

zvládne a že to pomôže. Aj vaše 

telo vám bude vďačné, lebo si na 

chvíľku vydýchne.

Následne začnite plánovať. Viem, neradi to robíte, ale toto plánovanie stojí len 

na dvoch otázkach a jednom termíne. 

Kedy a koľko dávok vylúčite počas dňa a kedy príde ten deň. Buďte realisti. 

Skúste splašiť aj podporu ľudí, čo vás budú povzbudzovať. V teréne, ale aj v 

ZÓNE sme vám k dispozícii. 

Ideálne je dať si pauzu aj od známeho prostredia a ľudí, ktorí sa vám spájajú s 

drogami.

Skúste svoju dennú dávku dostať na vaše minimum. Koľko je vaša denná dávka? 

Skúste to spočítať a odhadnúť, koľko asi ustojíte. Ísť úplne na nulu na mňa 

pôsobí moc drasticky a aj vaše telo bude v šoku. 

Palo

Absťák moc nemusím

Zdravie
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Preto radšej postupne. Keď si na zníženú dávku zvyknete, prejdite na dávku 

nižšiu. Ak budete takto postupovať, verím, že to zvládnete. Kedy užívanie úplne 

zastavíte je na vás, ale isté je, že čím dlhšie to budete odkladať, tým horšie to 

potom bude. Ak ste rozhodnutí, už to neodkladajte a pustite sa do toho. 

Stanovený termín dodržte, budete na seba hrdí.

Ak budete úspešní v znižovaní, podarí sa vám znížiť intenzitu absťáku.

Pre tých, ktorí zvládnu a chcú prežiť bez ihly Ak si dávku vpravujete do 

žily, pokúste sa obmedziť čo najviac aj tento spôsob. Vyskúšajte šnupanie, 

fajčenie prípadne dávku zjedzte. Chápem, nie je to taký zážitok, ale zase 

také šnupanie udržuje dávku dlhšie v účinku a odďaľuje čas absťáku a žily 

budú vo vytržení.

KATKADržím vám palce.

Zdravie
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Aké riziká pociťujete, keď užívate injekčne drogy?

To bola hlavná otázka, čo zaujímala našu kolegyňu Peťu z KROKu VPRED. Prieskum 

bol súčasťou jej záverečnej práce, ktorú už úspešne obhájila. Otázok, čo sa vás 

niektorých pýtala bolo viac, no vybrala som len niektoré.

Čo konkrétne Peťa skúmala?

Bolo toho dosť, ale napr. aj to, čím sa živíte, 

odkiaľ získavate peniaze na fungovanie pre bežný život.

Kto sa na výskume podieľal?

30ti z vás, ktorí využívate služby

 KROKu VPRED v Nitre a Seredi a ZÓNY. 

Čo vyšlo?

30 %  získava peniaze legálne – pracuje na zmluvu.  Rovnako však 30 % robí „na 

čierno“. 40 % kradne, živí sa prácou na ceste, zbiera farebné kovy. 

Iba 20 % poberá dávku v nezamestnanosti a až 77 % nevyužíva zo systému nič – lebo 

buď nemáte doklady alebo máte množstvo dlhov. 37 % zo všetkých zúčastnených je 

dobrovoľne nezamestnaných a 23 % je registrovaných na Úrade práce sociálnych 

vecí a rodiny. 15ti odpovedali, že užívanie drog malo vplyv na ich zamestnanie – 

prestali pracovať, lebo nechodili do práce pravidelne, mali často prestávky v práci, 

aby si mohli aplikovať drogu, prípade mali absťák a tak prišli o prácu. 

Načo toto všetko?

Možno vám to celé príde zbytočné, no pri pohľade na tieto čísla si hovorím, že by 

ste mohli využívať ešte viac sociálnu asistenciu vyriešiť si veci, ktoré k tomu 

potrebujete. Tak šup šup do toho:)         

KATKA

Výskum
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Naťa študuje psychológiu a stretávate ju na výmene

 v Nitre a Seredi. Aj jej ste niektorí odpovedali 

na zvedavé otázky. Zapojila do výskumu 

nielen vás, ale aj iných ľudí. O tom, ako to dopadlo sa dočítate nižšie.

O čo išlo?

Cieľom výskumu bolo analyzovať blízkosť, závislosť, úzkosť vzťahovej 

väzby (puta, ktoré sa tvorí u každého z nás od detstva k iným ľuďom) u 

užívateľov drog a porovnať výsledky s tými, ktorí drogy neužívajú.

Kto sa zapojil?

Výskumnú vzorku tvorilo 65 ľudí, z toho 31 osôb drogy užívalo (vďaka za 

vašu pomoc), zvyšných 34 nie. 

Čo sa ukázalo?

Zistilo sa, že ste skórovali nižšie v položkách blízkosť a závislosť. 

Naopak výrazne vyššie skóre ste mali v oblasti úzkosti oproti tým, ktorí 

drogy neužívajú.

Čo to znamená?

Problémy s citmi (dimenzia blízkosti), a najmä strach z opustenia, 

odmietnutia a nemilovania (dimenzia úzkosti) ako aj nedôvera k druhým 

ľuďom a vedomie, že sa nemôže človek v prípade potreby spoľahnúť na 

svojich blízkych (dimenzia závislosti), môžu byť jedným z rizikových  

faktorov pre vznik závislosti od drog. 

Čo vy s tým?

Ak máte chuť sa porozprávať, nájsť blízku osobu, sme tu pre vás.     

KATKA

Vzťahy a závislosť

Výskum
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Z času na čas od vás počujeme, že liečenie by 
bolo pre vás ideálne vtedy, keby vás tam 

niekto zavrel a nepustil. 

Je to možné?
Má niekto právo zavrieť vás na liečenie proti 

vašej vôli?

Čo na to paragrafy?

V prípade akútnej intoxikácie drogami či alkoholom (teda ste viditeľne pod 

vplyvom), ohrozujete seba alebo iných, máte agresívny prejav alebo sa 

vyhrážate že, ublížite sebe či iným, môže ktokoľvek neodkladne volať políciu a 

rýchlu lekársku pomoc (155, 112). V tomto prípade budete podľa zákona ošetrený 

aj proti svojej vôli.

V prípade chronického problému s drogami a alkoholom je „odvykacia liečba“ 

možná len dobrovoľne, teda s vašim súhlasom. 

Nedobrovoľná liečba závislosti je možná len vtedy ak máte menej ako 18 rokov 

(teda v prípade neplnoletých osôb) alebo, ak vám to nariadil súd.

Teraz už viete, že nasilu vás nikto nezavrie! Tak ak máte chuť zistiť iné 
spôsoby ako sa dostať na detox alebo do resocu, tak príďte do ZÓNY 
alebo sa pýtajte na výmene.

Chcem sa liečiť, ale…

KATKA

Právo
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KATKA

Užívam Suboxone, mám nejaké povinnosti?

Niektorí máte suboxone na predpis, iní nie. Čo je potrebné, aby ste sa nedos-

tali do problémov s políciou a zákonom?

Toto všetko upravuje 
Zákon o omamných látkach, psychotropných 
látkach a prípravkoch, 
§ 25. 
Ide o držbu liekov.

Ak teda máte suboxone, je potrebné, aby ste ho mali len v množstve potrebnom na 

osobné použitie a legálne. Inak, ak vás chytia policajti, je to prúser. Ak sa 

presúvate po Slovensku, môžete mať pri sebe toľko tabletiek, koľko by ste mali mať 

podľa predpisu najviac na 30 dní liečby. Ak stretnete colníkov, sú oprávnení 

vyžadovať potvrdenie o tom, že  lieky, ktoré máte, ste získali legálne. Pod 

potvrdením sa v zmysle zákona rozumie potvrdenie lekárne, ktorá takýto liek 

vydala. Ak by ste mali dlhodobo nejaké problémy môžete poprosiť lekára, nech 

vám vystaví nejaké potvrdenie. Prípadne zistiť, čo vám vydá také potvrdenie v 

prípade potreby.

KATKA

Právo

14



Divadlo bez domova

Hlavným poslaním divadla je práca s marginalizovanými skupinami 

obyvateľstva netradičnou umeleckou formou, ako je divadlo, performance, 

tanec alebo spev. Divadlo bez domova (ďalej len „DBD“) dáva priestor na 

zviditeľňovanie rôznych sociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej 

sfére prehliadané. „Spájame umelecké so sociálnym, aby sme pomáhali 

narúšať stereotypy voči marginalizovaným skupinám, ktoré v spoločnosti 

existujú. Členovia a členky združenia sú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú 

sociálnej, pedagogickej, umeleckej praxi, ekonomike, manažmentu a reklame. 

Sídlime v Bratislave. Momentálne máme deväť členov/členiek, niekoľko 

dobrovoľníkov a množstvo sympatizantov. Našu hereckú komunitu tvoria 

ľudia bez domova, telesne postihnutí, ľudia zo sociálne znevýhodnených 

skupín, sociálni pracovníci, divadelníci a všetci, ktorí majú o naše divadlo 

záujem. Herci a herečky sú za účinkovanie na skúškach a v divadelných 

inscenáciách finančne odmeňovaní/odmeňované.

Palo

Kultúra
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Boris, pracuješ, si dobrovoľník, 
máš priateľku, no zároveň máš za 
sebou aj problémy s drogami. Ako by 
si v skratke porovnal svoj život pred 
pobytom v resoci a teraz po ňom?

Keď si je človek vedomí, že niet cesty späť a je na správnom mieste, vnútorné 

je rozhodnutý skončiť s užívaním drog, je na dobrej ceste prestať. Dôležité 

je na začiatku počúvať, robiť to čo je povedané a dané a jednoznačne veriť 

v seba, režim a pokiaľ vidí zmeny na ľuďoch, ktorí ho obklopujú na liečení, 

môže si byt už istý, že šancu má.

Ja som bol na tom veľmi zle, zvládol som to, tak preto tvrdím a vždy budem 

tvrdiť, že sa to dá, nech je človek akokoľvek ďaleko. A chalanov, ktorých 

som tam „vychoval“ sú už teraz buď úspešné po zvládnutí alebo ďalej 

napredujú a pokračujú v resocializácii, čo znamená, že sa stanú plnohod-

notní ľudia, zdraví, čistí, plný porozumenia s cieľom niečo v živote dokázať.

- Ako vnímaš situáciu, čo sa týka liečby závislostí
 na Slovensku?

Je veľmi obtiažne sa z tejto závislosti dostať. Čo znamená, že nato je 

potrebné aj rovnako ťažké, prípadne ťažšie zariadenie s pevným, tvrdým a 

najlepšie už overeným režimom a spôsobom liečby. Takýchto zariadení je na 

SR málo, ale ani ľudí, čo sú schopní a ochotní toto liečenie podstúpiť nie je 

toľko, aby dopyt po resoc. zariadeniach bolo tak nutné zväčšovať. Kto 

chce, si cestu nájde. Možno by mali mať tieto zariadenia trocha väčšiu 

reklamu, aby o nich bolo oboznámených viac lekárov, psychiatrov a ľudí 

pracujúcich v obore alebo ľuďmi, kt. život ovplyvnili touto formou drogy. A 

o peniazoch vravieť nemuším, nakoľko všetci vieme, aká je situácia.

ROZHOVOR
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- Čo by si odporučil klientom, ak sa rozhodujú pre vstup do 
resocializačného zariadenia? Na čo konkrétne sa majú prip-
raviť? Ako si to tam zvládol, kto alebo čo Ti pomáhalo?

Moje odporučenie je: „Veriť, držať sa pravidiel, byt úprimný, počúvať a robiť, 

čo je povedané.“

- Čo Ťa v súčasnosti najviac teší?

Práca. Našiel som sa. A to ma nadovšetko napĺňa. Ďalšie, je to dievča, s 

ktorou trávim zvyšok svojho voľného času. A po tretie, keď viem, že sa 

mám kam vrátiť, a jedným z miest je to, kde som to všetko obrátil na dobré 

(resoc.).

Majka, pracuješ aj ako sociálna 
pracovníčka v resocializačnom 
zariadení. Mohla by si prosím Ťa 
predstaviť bližšie Tvoj bežný 
pracovný deň?

Môj bežný pracovný deň sa odvíja od režimu 

v resoci, iný je cez týždeň a iný cez víkend.

Po spoločných raňajkách máme spoločnú rannú komunitu, kde každý povie 

aký mal večer, noc, sny, čo očakáva od dňa, jeho ciele do dňa a tiež jeho 

plán, ako si ich chce napĺňať. Všetci sa môžu hlásiť a dávať svoje postre-

hy, rady či kritiku. Potom nasleduje práca von - ergoterapia, ako napr. 

starostlivosť o zvieratká, o záhradu, okolie, projektíky ktoré sme si 

zvolili. Spoločný obed, prestávka a podľa počasia a priebehu dňa je to 

buď nejaká spoločná voľnočasová aktivita, hry alebo pokračovanie v 

práci. Potom je osobné voľno pre klientov, kedy si môžu písať denníky, hrať 

hry, chodiť na individuálne 

Rozhovor
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Rozhovor

rozhovory za mnou a podobne. Večera a spoločná večerná komunita, kde sa 

rozoberá každého osobitne priebeh dňa, ako sa mu darilo plniť ciele, aké mal 

problémy a tiež sa môžu hlásiť a dávať mu konštruktívnu kritiku. Ja okrem 

toho, že rotujem medzi aktivitami chalanov, vybavujem aj administratívu, 

telefonáty s úradmi, lekármi a rodinami, čítam denníky... je to rôznorodé, 

nemám čas sa nudiť.

- Zároveň však pracuješ ako terénna pracovníčka v Trnave. 
Aké vidíš výhody a nevýhody v pôsobení v dvoch trocha 
rozličných prácach?

Ako hlavnú výhodu vidím, že sa to dá pekne prepojiť, viem oveľa viac poradiť 

čo sa týka úradov, vybavovania nejakých veci a podobne. Viac sa v tom 

orientujem. Nevýhodu vidím v tom, že hlavná myšlienka v oboch organizáciách 

sa zasadne líši, takže či v resoci alebo v teréne sa musím odlišne nastaviť na 

prácu, no nikdy som s tým nemala problém. V tomto som nejaká prirodzene 

flexibilná.

- Ako vnímaš situáciu, čo sa týka resocializačných zariadení 
na Slovensku?

Situácia v resococh je dosť na zamyslenie, podmienky nie sú dostačujúce, či 

už kapacitne alebo vybavením, podmienky prijatia sú všade iné a spolupráca 

napr. s úradmi práce je dosť náročná na čas. Často sa stretávam s neochot-

ou. Keďže ide často o neziskové organizácie, je dôležité dobre hospodáriť s 

peniazmi a vedieť zvážiť, ktoré aktivity áno a ktoré už nie. Bolo by super, keby 

sme mohli viac investovať do výletov, terénnych aktivít, letných dovoleniek s 

klientmi.
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- Čo by si odporučila klientom, ak sa rozhodujú pre 
vstup do resocializačného zariadenia? Na čo konkrétne 
sa majú pripraviť? Aké podmienky musia splniť?

V prvom rade je dôležité mat občiansky a zdravotný preukaz, alebo 

aspoň náhradu občianskeho. Najlepšie je predtým navštíviť psychiatra 

pre posúdenie stavu. Tiež je dobre si zistiť osobitne požiadavku resocu, 

či je to len pre mužov alebo zmiešané a podobne. Človek nemôže byt 

pod vplyvom, lebo pri prijímaní sa robia testy, ktoré musia byt 

negatívne. Treba sa pripraviť na to, že je to hlavne o psychickej práci a 

prvé týždne je zakázaný kontakt s vonkajším svetom, aj s rodinou. A v 

neposlednom rade sa treba chcieť zmeniť, bez toho to nejde.

- Čo máš rada na svojej práci? Čo Ťa na nej najviac teší?

Najviac ma teší keď prídu na návštevu odliečení klienti teda abstinenti a 

nadšene hovoria o zážitkoch a ich živote, to dáva veľkú nadej a 

optimizmus všetkým čo sú v liečbe a často krát prežívajú aj ťažké 

chvíle. Poteší ma, keď niekto postúpi, keď sa mu darí a vidím napr. ako sa 

im v ich novom živote rozrastá rodinka, pribúdajú deti... vtedy vidieť, že 

celá tá práca nie je zbytočná.

KATKA

Rozhovor

19



Vírus, ktorý vystrašil svet

MERS. Žiadna milá skratka a farebná 

gulička na obrázku, ale blízkovýchodný 

respiračný syndróm. Spôsobuje ho vírus

 podobný vírusu SARS, ktorý v rokoch 

2002-2003 vyvolal v Číne smrtiacu epidémiu. Príznaky MERSu sú podobné 

chrípke a vedú k postupnému zlyhávaniu obličiek a ťažkému zápalu pľúc.

Ochorenie MERS prvýkrát identifikovali 

u ľudí v roku 2012. Prenáša sa zo zvierat

 (netopiere,  ťavy jednohrbé) na ľudí 

a v obmedzenej miere sa šíri aj z človeka 

na človeka. Prenos nákazy sa 

uskutočňuje vzduchom a pri úzkom 

MERS sa vyskytuje väčšinou v Saudskej Arábii, kde má od roku 2012 na 

svedomí viac ako 400 životov. Zatiaľ naň neexistuje žiadna liečba ani 

očkovacia látka. Úmrtnosť u tohto ochorenia je zhruba 38%

Po prečítaní týchto riadkov ste si 

zrejme vydýchli, že od nás sú tieto 

krajiny na milióny krokov, teda pohoda. 

No aj na Slovensku a v okolitých 

krajinách MERS strašil. U nás v Žiline to 

našťastie bol len planý poplach a 

podozrenie, že cudzinec má toto 

ochorenie bolo vyvrátené. V Južnej 

Kórei sa však počet nakazených 

neustále zvyšuje. 

KATKA

Čo sa deje
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Utieklo to ako voda a Slováci už majú rok 

iného prezidenta. Je ním Andrej Kiska. 

Ako sa dostal do paláca?

Zvíťazil v druhom kole 29.03.2014 získal hlasy 

1 307 065 voličov, čo predstavuje 59,38 percenta. Kiskov protikandidát Fico 

dostal hlasy 893 841 oprávnených voličov, čo je 40,61 percenta. Kiska sa tak po 

Michalovi Kováčovi, Rudolfovi Schusterovi a Ivanovi Gašparovičovi, ktorý bol 

prezidentom dve funkčné obdobia, stal novou hlavou štátu. Za prezidenta ho 

inaugurovali 15. júna 2014.

Čo urobil?

Z podnikateľa, ktorý predtým nepôsobil v politike, sa stal zrazu jeden z troch 

najvyšších ústavných činiteľov.  Podľa niektorých, vo svete Slovensko dobre 

reprezentuje, keďže zatiaľ nespôsobil žiadne faux pas, za ktoré by sa Slovensko 

na medzinárodnom poli malo hanbiť. Rôzni hodnotitelia oceňujú to na ňom aj to, 

že vracia funkcii prezidenta vážnosť a v porovnaní s jeho predchodcom, Ivanom 

Gašparovičom, je aktívnejší. Napr. pri kauze predraženého cétečka požiadal o 

vystúpenie v médiách, avizoval, že chce predniesť správu o stave republiky, 

vracia zákony späť do parlamentu.

Čo na neho hovoria Slováci?

Nehodnotili ho len politológovia, 

ale aj bežní ľudia. Agentúra Focus 

zisťovala, do akej miery sú obyvatelia 

Slovenska spokojní s tým, 

ako Andrej Kiska vykonáva úrad prezidenta. Ľudí sa pýtali do akej miery sú 

spokojní s tým, ako vykonáva úrad prezidenta. A tu sú výsledky: Veľmi spoko-

jných je 18,7% respondentov, skôr spokojných je 53,3%, skôr nespokojných 13,5% 

a veľmi nespokojných 4,6%. 

Nuž, tak nech mu to len vydrží:)  

Rok s prezidentom

KATKA

Čo sa deje
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OD VÁS 
      PRE Vás

Pán s nami
Mám ťa...stále ťa cítim...si tu a ja som trocha nesvoja snažím sa skrývať 
svoju tvár, tak sa hanbím... za seba. Svoju čiernu dušu, svoje hriešne ruky, 
svoje veľké a naivné srdce...choď preč! Ďaleko odo mňa, nechcem ťa cítiť tak 
intenzívne, páchneš ako roztok H pri chemickej reakcii medzi tebou a ohňom 
a...mnou! Au! Traf sa na prvýkrát. Prosím ťa...Veľmi si to želám, chcem ťa 
priamou cestou cítiť v mojom mozgu, tak krásne...aj teraz, aj zajtra 
aj...transformuješ sa po celom mojom krvnom obehu po celom mojom tele. 

Je po mne...bude...to...bývalo...krásne...bolestivé...pristátie...v 
realite...nazad...späť...do sveta...kde výroba určitého tovaru je sústredená 
do podvodu a sveta peňazí...výroba sa vykonáva rovnomerne, spotreba má 
výkyvy. Moje telo chce stále viac a viac toho svinstva z ktorého mi je 
krásne. Vzniká rozpor medzi mojím svetom a svetom tam dole...obrovská 
čierna priepasť, taká strašná na pohľad. Čo to znamená? Nájdem spôsob ako 
ju prekonať, ako sa dostať cez ňu a neprísť pri tom o život? O môj ŽIVOT! 
OMYL! To už dávno nie je môj život. 

JE NÁŠ? NIE! UŽ JE JEHO!  Po prvom styku, nežnom, nevinne hriešnom dotyku s 
pánom H si sa stala:
1. Jeho známou 
2. Jeho priateľkou
3. Jeho milenkou
4. Jeho otrokyňou

V 5. fáze poslednej sa on stáva vdovcom... Ale nesmúti. Naopak.  Nájde si 
novú známu... prekypujúcu naivitou a slepou láskou k nemu.
Jana Dvornická
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• máme 20 resocializačných stredísk

• nie je čisto ženská komunita

• sa metadon vydáva len v Bratislave a Košiciach

• v Plešivci je najstaršia psychiatria na Slovensku

• je MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc. 

(1952)  najvyšším odborníkom v 

oblasti závislostí 

• vzniklo vďaka MUDr. Ľubomírovi  

Gábrišovi a  MPSVaR prvé lôžkové 

resocializačné stredisko

•je jeden zo 44 domov, ktoré prevádzkuje

 komunita Cenacolo

• neprepláca poisťovňa Suboxone

• bol Subutex dostupný až od roku 2000

• sa už nedá predpísať Subutex

• môžu predpisovať substitučnú liečbu len 13 psychiatri

• Dr. Jiří Presl, vtedy lekár u Apolináře na vlastnú päsť prepašoval 

metadon na prelome 80. až 90. rokov ho potajomky podával svojim pacien-

tom. Jeho experiment v roku 1992 ukončilo trestné stíhanie pre ilegálnu 

distribúciu a prechovávanie neregistrovanej drogy.    

  

na Slovensku...      

VEdeli ste že

Palo
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Zábava

Idú manželia v aute a manželka hovorí: 
„Rozvádzam sa s tebou.“ 
Manžel mlčí a zrýchli na 110. 
„Spím s tvojim najlepším priateľom.“ 
Manžel mlčí a zrýchľuje na 120. 
„Beriem si dom, deti a peniaze.“ 
Manžel stále mlčí a idú už 150. 
„A čo máš ty?“ 
A manžel odpovie: „Airbag.“

Mama, mne sa dnes do práce vôbec nechce ísť, nikto ma nemá rád. Chlapi mi 
nadávajú, ženy sa mi posmievajú, deti mi vyplazujú jazyk... ja tam nepôjdem! 
„Ale nekecaj, už si raz predsedom vlády, tak tam musíš ísť!“

Mladý vojak príde na základňu v púšti. Pýta sa kapitána: „Šéfe, ako to tu 
môžete vydržať bez žien?“ „Dá sa, ale keď ti budú už veľmi chýbať, v maštali máš 
ťavu a tú použi.“ Najprv sa mu to protiví, ale po dlhom čase predsa len príde k 
ťave. Keď sa už vracia celý špinavý a spotený, spýta sa kapitána: „Šéfe, ako to 
robíte?“ „Normálne, sadneme na ťavu a ideme do mesta."

Dvaja típci umývajú okná mrakodrapu na 70 poschodí a fajčia trávu... Keď sú 
už dosť odpálení jeden hovorí: „To je výška, čoo? Ako dlho by som asi padal 
dolu?“ Druhý odpovedá: „Týždeň minimálne...“ Prvý na to: „A myslíš, že by som 
to prežil?“ Druhý: „Ti drbe?!! Veď by si umrel od smädu!“

Muž hovorí svojej manželke: - Idem kúpiť prasa, narobíme jelitá a klobásy. A 
vzápätí synovi vypáli také zaucho, že sa posadí. Žena na neho kričí: - Čo si sa 
zbláznil? Čo ho biješ? Čo ti urobil? A muž hovorí:  Už ho vidím, debila, ako to 
žerie bez chleba!

Mária a Jozef sedia v maštali po narodení bábätka. Idú okolo 3 králi a 
zastavia sa pozrieť, čo sa deje. Jeden z nich po uvidení bábätka skríkne: „Ježiš, 
ten je ale chutný!“ Na to Mária vraví Jozefovi: „Vidíš, to je pekné meno, Ježiš, a 
nie Hugo!“
Tehotná blondínka stojí pred zrkadlom, hladká si bruško a vraví:
„Keby tak bolo moje.“
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