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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, právomo-
ci 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.

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 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.
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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).
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Info o združení

A sme späť, resp. časopis STORMík, ktorý pre vás pripravujeme a dávame si záležať na 
tom, čo si v ňom nájdete. 
TOTO SME MY:

Palo – môžete ma nájsť v Trnave v teréne, ale 
častejšie sa nachádzam v káčku v Seredi. Ja pre 
vás pripravujem rubriky – Info o združení, 
Substitučná liečba, Ankety, Rozhovory, Kultúru, 
od VÁS pre VÁS. Niečo píšem sám, s niečím mi 
pomáhajú praktikanti, ktorých máme a hlavne 
VY, naši prispievatelia. Za čo som VÁM veľmi 
vďačný a vždy rád uverejním vaše nápady, 
príbehy, obrázky, fotky. Taaaak šup sem s nimi. 
 

Katka - stretávate ma v ZÓNE, predtým 
často v teréne v Nitre a Seredi. Pre vás 
večne študujem, čím mi veľmi lichotíte. Keď 
nie som v práci, tak si vymýšľam recepty na 
koláče. Prinášam vám novinky z výskumu, 
riešim všakovaké paragrafy a tiež čo sa 
deje vo svete. Čítaním rubrík, ktoré píšem 
pre vás sa z  vás môžu stať veľkí mudroši.
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V Stormíku sa celý rok venujem Zdravotnému okienku. Hlavne 
teda tomu, ako znižovať zdravotné riziká pri užívaní drog. Čiže 
tomu, čo vám najviac škodí a naopak, čo by vám, mohlo pomôcť 
v oblasti zdravia, čo môžete robiť inak a bezpečnejšie. Snažím 
sa venovať aj rôznym aktuálnym témam, ktoré súvisia napr. s 
ročným obdobím a priniesť vždy nejaké novinky a zaujímavosti. 
A zároveň sa pokúšam búrať mýty a zabezpečiť vám pravdivé 
informácie v danej oblasti zdravia. Stretnúť ma najčastejšie 
môžete na výmene v mestách Nitra a Sereď, aspoň 5 krát do 
mesiaca :-) Výnimočne sa objavím aj na službe v Zóne.
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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 
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.    
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Anketa 
Nie je IHLA ako IHLA

Možno si ešte pamätáte časy nedávne, kedy sme nemali BRAUNky. Počúvali sme od vás 
plno sťažností, nespokojnosti, nadávok. Snažili sme sa vám vysvetliť našu 
finančnú situáciu... Jednoducho, nikto nám nič nedá zadara a už vôbec nie ihly „na 
podporu užívateľov“, ako to mnohí z vonka vnímajú. Tak sme mali na výber. Buď vám 
nebudeme dávať žiadne alebo prijmeme dar od českých kolegov v podobe KD ihiel 
(tie však boli pre niekoho horšie ako žiadne). 

TAK SME SA VÁS PÝTALI.

CHCETE MAŤ RADŠEJ NAJDRAHŠIE IHLY - BRAUNKY/OLAMOVAČKY NA KRATŠIU 
DOBU ALEBO KÚPIME OVEĽA VIAC KUSOV LACNEJŠÍCH?

LALINO: „Je to ťažko povedať. Každý feťák ti povie radšej alternatívu BRAUNiek 
neobmedzene. Každý rozmýšľa aktuálne. Za pol roka môže byť v base, na liečení... 
Ale teda radšej BRAUNky.“
 
Anonym 1: „Bolo by lepšie keby sú BRAUNky, sú lepšie, kvalitnejšie.“
MASNÝ: „Nemusia byť BRAUNky, ale aby boli aspoň toľko koľko kvalitné, ako tie čo 
boli naposledy, aby sa s ňou dalo aspoň raz pichnúť.“

GITA: „Radšej BRAUNky.“
Anonym 2: „BRAUNky jednoznačne.“
Anonym 3: „Lepšie kratšie.“

Anonym 4 : „Nech sú to neni tie čo boli. Klasika jednorázové BRAUNky alebo iné. 
Aj tieto sú dobré, len nie tie vymeniteľné (KD).“ 
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OŠETRÍME, OBVIAŽEME A POFÚKAME

MALÁ UKÁŽKA, ČO VŠETKO MÁME V 
LEKÁRNIČKE A S ČÍM ČARUJEME

DERMAZULEN, FRAMZKOIN -  NA INFEKCIE 
ODRENÍN NA KOŽI

HYDROGEL SPEJ - NA POPÁLENINY

HOJIVÝ BALZAM - NA ZLE HOJACE RANY

HOLTOV KRÉM   - NA EKZÉMY

ĽUBOVNÍKOVÝ - OLEJ NA PROBLÉMY S 
CHRBTICOU, KĹBMI, POPÁLENINAMI

A SAMOZREJME AKO ZÁKLAD RÔZNE OBVÄZY, DEZINFEKCIE, OCTANOVÉ A INÉ MASTE A HLAVNE 
NAŠU ZÁZRAČNÚ HNEDÚ MASŤ (MIX GÁFROVEJ MASTI S ICHTAMOLOM A OCTANOVEJ MASTI) NA 
ZAPÁLENÉ A ROZPICHANÉ ŽILY A SVALY.

NEČAKAJTE A PRÍĎTE SA DAŤ OŠETRIŤ K NÁM SKÔR, AKO BUDETE MUSIEŤ ÍSŤ NA CHIRURGIU A 
PODOBNÉ ODDELENIA.

VIACERÍ MÁTE SKÚSENOSŤ S NAŠIM OŠETROVANÍM, ČI UŽ V TERÉNE ALEBO V ZÓNE. NO MYSLÍM, 
ŽE EŠTE VIACERÍ BY STE POTREBOVALI OŠETRIŤ VŠAKOVAKÉ ZRANENIA SPÔSOBNÉ BUĎ 
„NESPRÁVNOU“ APLIKÁCIOU (BEZ DEZINFEKCIE, S POUŽITOU IHLOU, RIEDENÍM TOVARU 
RÔZNYMI SRAČKAMI AKO KOLA, CITRODEKO), Z TOHO MÁTE PEKNÝ ZÁPAL - ABSCES, ALEBO 
ZRANENIA SPÔSOBENÉ PRI VAŠEJ RÔZNORODEJ ČINNOSTI, PRI PRÁCI ALEBO Z NAMOTÁVOK – 
REZNÉ RANY, ODRENINY, ZOŠKRABANÉ CHRASTY, VYTLÁČANCE A POD. VÄČŠINU VIEME OŠETRIŤ 
AJ MY, NO AK NIE, TAK URČITE POZNÁTE NAŠU ZDRAVOŤÁČKU EVKU, KTORÁ DOKÁŽE ZÁZRAKY 
A CHODÍ DO TERÉNU V NITRE A SEREDI RAZ ZA MESIAC.
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VÝSKUM 
SAMI VIETE, ČO JE PRE VÁS NAJLEPŠIE

 

V POSLEDNOM ČASE POMERNE ČASTO NIEKTORÍ Z VÁS ODPOVEDÁVATE NA 
ZVEDAVÉ OTÁZKY ĽUDÍ, KTORÍ U NÁS PRACUJÚ, STÁŽUJÚ ALEBO LEN PROSTE 
CHCÚ POZNAŤ VÁŠ NÁZOR NA VECI, ČO SA DEJÚ VO VAŠICH ŽIVOTOV ZA 
ÚČELOM NAPÍSANIA ZÁVEREČNEJ PRÁCE. PRÁC JE VIAC, ALE POMENEJ TOHO, 
ČO BY HOVORILO A PÍSALO O VAŠICH ŽIVOTOCH NA CELOM SLOVENSKU. PRETO 
PONÚKAM NIEČO ZAUJÍMAVÉ Z USA. PÁNI VÝSKUMNÍCI LANSKY A DRAKE SA 
POZERALI NA RIZIKOVÉ SPRÁVANIE VÁS INJEKČNÝCH UŽÍVATEĽOV DROG. 
VÝSKUM REALIZOVALI PRED PÁR ROKMI V 23 MESTÁCH USA. OSLOVILI 13 519 
UŽÍVATEĽOV. Z VÝSLEDKOV VYPLYNULO, ŽE POČAS 10 MESIACOV 31,8 % 
ZÚČASTNENÝCH INJEKČNÝCH UŽÍVATEĽOV DROG ZDIEĽALO INJEKČNÉ 
STRIEKAČKY, 62,6 % MALO NECHRÁNENÝ VAGINÁLNY POHLAVNÝ STYK, 71,5 % 
BOLO TESTOVANÝCH NA HIV.  MOŽNO SA PÝTATE, ŽE NAČO VÁM JE TOTO 
VEDIEŤ? JEDNAK NA TO, ABY STE MOHLI VYTRIEŤ ZRAK UŽÍVATEĽOV V USA A 
BUDETE SA SPRÁVAŤ EŠTE MENEJ RIZIKOVO A TIEŽ NA TO, ABY STE UROBILI TO 
NAJLEPŠIE, ČO VIETE PRE VAŠE ZDRAVIE. 
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Nikto nemá rád pravidlá ale...
Prečo niekedy melieme o pravidlách ako pokazené 

mlynčeky, alebo by sme radšej chceli byť hluchí a slepí?

Máme toho veľa spoločného. Jednou spoločnou vecnou 
je, že my rovnako aj vy musíme dodržiavať nejaké 
pravidlá. Mám na mysli najmä tie zákonné. Práve v tomto 
článku budem spomínať nám všetkým známy Trestný 
zákon. Nejde však o krádeže, ale naše povinnosti ako 
pracovníkov. Ako to celé myslím, a ako to je s nami a 
našou prácou s vami sa dočítate nižšie.
Trestný zákon zadefinoval aj tzv. Neoznámenie trest-
ného činu (§ 340). Teda, ak sa hodnoverným spôsobom 
dozvieme, že ste spáchali zločin, za ktorý môžete dostať 
10 rokov a viac a nenahlásime to policajtom alebo 
prokurátorovi môžeme si odsedieť 3 roky. Nenahlasu-
jeme to len vtedy, ak by sme seba alebo blízku osobu 
uviedli do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, 
inej závažnej ujmy alebo trestného stíhania. Okrem 
neoznámenia zákon pozná Neprekazenie trestného činu. 
Teda, ak sa hodnoverným spôsobom dozvieme, že ty 
alebo niekto iný pripravuje alebo pácha zločin, za 
ktorý môže dostať 10 rokov a viac a nenahlásime to 
policajtom alebo prokurátorovi môžeme si odsedieť 
opäť 3 roky. A hoci máme našu prácu radi, aj kontakt s 
vami nám príde zmysluplný, prosíme vás, aby ste 
dodržiavali pravidlá a zbytočne nás nevystavovali 
riziku, my máme slobodu radi
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TRAINSPOTTING

V rozprávaní hlavného „hrdinu“, asociálneho mladíka Rentona sa odkrýva bizarný svet 
revolty proti súčasnej konzumnej spoločnosti. Renton a jeho škótski priatelia sú totiž 
narkomani, ich jedinou starosťou je zohnať ďalšiu dávku. Lenže „skutočný život“ 
smutných protagonistov „pomelie“ a zmení. Niektorí neprežijú, z iných – ako napríklad 
práve z Rentona – sa stanú „normálni“ ľudia. Epizodické rozprávanie vytvára zvláštnu 
mozaiku, z nej sa veľmi pôsobivo vynára pochmúrny obraz jednej „stratenej“ generácie. 
Film ťaží z tradícií britskej civilizácie a dokumentárnych filmov so sociálnou tematikou, 
ale zároveň ich radikálne inovuje pomocou surrealistických hier, čierneho humoru, 
dynamickej kamery, strihu a charakteristík hlavných postáv. Režisér Boyle svojim 
pozorovaním sveta z neobyčajného (a generačne vypätého) uhlu opäť provokuje 
spoločnosť. 
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Rozhovor

Som Vesna. Študujem sociálnu prácu, a do STORM-u som 
sa prihlásila kvôli tomu že ma baví práca ktorú robia, 
a to pomoc klientovi v jeho prirodzenom prostredí. 
Tým pádom môžem pomáhať a aj nadobúdať nové 
informácie a hlavne nové skúsenosti, čo je veľkým 
prínosom pre mňa. Voľný čas trávim hlave so svojími 
kamarátmi, a veľkú väčšinu venujem hudbe. Hudba má 
veľký význam v mojom živote, je pre mňa najlepším 
kamarátom. Vždy si nájdem čas pre nejaký konert. 
Odporúčam každému človekovi nech ide na koncerty, 
lebo hudba pozitívne vplýva na nás všetkých. 

4-ka nových  Sú noví, sú naši, sú tu pre vás. Aj takto by sa dali zhrnúť rýchle 
charakteristiky našich nových kolegov do terénu a občasne do ZÓNY. 

Predstavujem vám Vesnu, Weroniku, Milana a Andreja.

Ďalšia ryšavka v tíme, ktorá okrem nerada varí, ale 
rada je - Weronika. Do terénu prichádzam s 
očakávaním, že nielen pracovníci majú čo ponúknuť 
klientom, ale aj klienti obohatia ten môj svet. Rada sa 
učím novým veciam a informáciám, či už je to prostred-
níctvom kníh, dokumentov, internetu, ale pre mňa je to 
najmä vypočutím reálnych príbehov a skúseností iných 
ľudí. Vo voľnom čase si taktiež rada zahrám 
spoločenské hry alebo pozriem nejaký dobrý film či 
seriál. Napriek tomu, že sa považujem za mierneho 
cynika alebo skeptika, mojím mottom je: „Najviac 
zatvorených dverí sa nachádza vo vašej mysli“.

14



Seruste všetci,
volám sa Andrej a mám 23 rokov. Som študent 
aplikovanej sociálnej práce na UKF a novou 
posilou tímu v Združení STORM. Ako mnohí, aj ja 
rád trávim chvíle s priateľmi a svoj ďalší voľný 
čas sa snažím využívať zmysluplne, preto som 
sa chcel stať súčasťou Združenia STORM, 
ktorého terénna práca ma oslovila. Ak mám 
označiť veci, ktoré ma vedia pobaviť, tak je to 
najmä dobre cielený sarkazmus a irónia.
Vidíme sa v teréne. :)

Čaute,
som Milan a som študentom sociálnej práce na 
UKF v Nitre. Momentálne som v druhom ročníku 
a práca v KROKU VPRED ma oslovila v prváku 
počas rotačnej praxe, kedy sme boli na 
návšteve v Združení STROM a táto práca ma 
okamžite zaujala. Svoj voľný čas rád trávim 
medzi priateľmi, na festivaloch, hudobných 
podujatiach, všade kde je zábava a kde je 
hudba. Hrávam na bicie, ale v žiadnej známej 
kapele ma nehľadajte, tak dobrý zas nie som :). 
Taktiež ma bavia motoristické športy, rád 
jazdím na motorke, spoznávam nových ľudí a 
nové miesta. Mojím životným mottom je ,,Nikdy 
nie je tak zle, aby nemohlo byť zase lepšie"...nie 
je to preklep :)
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Čo sa deje

- Sociálny pracovník?    
Hoci nás veľmi teší, že už nejaké tie roky sme pre niektorých z vás stále 
študenti a rokmi nestarneme, nie je tomu tak.
Väčšina z nás už má čo to za sebou, napr. aj absolvovanie vysokej školy. V 
tímoch KROK VPRED a ZÓNA sme síce z rôznych profesií, no najviac nás je 
sociálnych pracovníkov.

- Kto je sociálny pracovník?
profesionál, ktorý pracuje s jedným človekom, skupinou alebo komunitou, 
jeho činnosť upravujú aj zákony.

- Čo robí? 
Pomáha ľuďom pri riešení ich  situácie.

- V akom prostredí pracuje? 
V kancelárii ale aj vonku, v teréne.

- S čím pracuje?
Hlavne s ústami, lebo pracuje najmä cez 
rozhovory, ale používa aj počítač a robí aj 
kopu iných činností, aby veci fungovali (zháňa 
peniaze, stretáva sa s donormi, chodí na rôzne 
podujatia, nakupuje materiál, upratuje, varí 
kávu a čaj atď.).

- Aký by mal byť a čo by mal vedieť? 
Predpokladom pre výkon povolania je úspešné 
absolvovanie študijného odboru sociálnej 
práce, vzťah k ľuďom, schopnosť jednať s 
ľuďmi, kultivovaný zjav a vystupovanie, 
správnosť úsudku, trpezlivosť.   
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„Je zima, to hádam postrehol každý z nás.“ Jedno z najkrutejších období nielen pre 
drogovo závislých! A aj napriek tejto skutočnosti si „dobrovoľne nasilu“ nechávame 
klásť polená pod nohy. A tvárime sa všetci, že nič sa nedeje, všetko je Ok, veď „prežili 
sme aj horšie!“ „ Stále neviete na čo narážam?“

Chodím na výmenu v NR pravidelne už vyše 10 rokov, dostala som vždy kvalitný 
materiál = sterilný + funkčný = bola som šťastná a spokojná vo svojom „nešťastí“. 
Mohla som si drogu aplikovať bez toho, aby som si zničila žily, nervy a hlavne polovicu 
„drogy“ nevyhodila (nevystrekla) von oknom alebo nespláchla do záchoda!
Robím na TO ťažko skoro celý deň v nádeji, že aspoň tie striekačky budem mať zadarmo 
a funkčné ...?

Rok 2014 priniesol niečo, čo by sa mi ani v najhoršom sne neprisnilo. Prvá aplikácia  
novou striekačkou s nasúvacou  (odnímateľnou) ihlou mi skoro vypichla oko, nehovori-
ac o tom, že celý materiál zostal na stene, potom na koberci, na zemi, no všade inde len 
nie v žile. Pánboh bol nado mnou a to nepreháňam, že som si fyzicky neublížila, alebo 
niekomu inému, nakoľko ak sa ihla zapchá(čo je v prípade týchto striekačiek na 90%) 
ihla vystrelí a tekutina =droga je v háji. A nielen to. Tá ihla je taká krehká, tobôž v 
zime, že som si ju musela vyberať pinzetou z triesla a hrozila aj nemocnica! 
Jednoducho je príliš tenká, aby cez jej dierku, vývod či očko prešla krv + droga... Ihla 
vám ostane v koži a droga na koži. Smiešne je to až tak, že je to tragické. Moja otázka 
znie: „Prečo?“ Keď si kúpim v lekárni ihlu za 15 centov mám istotu aj na pár dní. Keď idem 
z výmeny s týmito „superkajlami“ mám strach a potom nervy a následne krízu!!! Neverím 
( a nie som sama), že náklady na predošlé striekačky boli vyššie ako na tieto „odpady“! 
Neberte to ako nevďak, alebo výčitku na vás, alebo konkrétne osobu!!! Len neznášam 
pokrytectvo, tak sa netvárme, že všetko je Ok, a pritom všetci si aj napriek výmene a 
novým ihlám musíme striekačky kupovať!!! Pod stromček sme väčšina nedostali nič ( 
nevadí). Ale prajeme si jeden darček pre NÁS VŠETKÝCH! Staré dobré „braunky“, 
striekačky, ihly, cajle, pípky... No proste tie čo boli predtým bezpečné a o to ide. Aby tá 
výmena, vaša snaha, práca a náš život MALI ZMYSEL!!!

od VÁS pre VÁS 
alebo... (nezatvárajme si oči ani ústa pred pravdou!!!)

DJ & RB
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Ahoj,

ďakujem ti vopred za tvoju úprimnosť a otvorenosť voči materiálu a službe, 
ktorú poskytujeme. Rozumiem celej situácií a tiež tomu, že kvalitné ihly sú 
základ našich služieb, základ celej výmeny. Mrzí ma, že nasúvacie odnímateľné 
ihly boli  čistá katastrofa. Nebola si jediná, ktorá sa sťažovala a nám to 
nebolo jedno. 

Zároveň - situácia, v ktorej sme sa v tom období nachádzali, bola čistá 
finančná katastrofa. Sme občianske združenie, ktoré získava peniaze na 
prevádzku cez granty. Financovanie týchto služieb (výmeny, k-čka a pod.) je 
stále veľmi ťažkopádne, nepostačujúce, pre vás i pre nás neisté a frustrujúce. 
Odnímateľné ihly sme dávali práve preto, že sme nechceli úplne zavrieť výmenu. 
Dostali sme ich zadarmo od podobnej organizácie z Čiech a keďže sme nemali 
vôbec žiadne prachy na Braunky - dávali sme to, čo sme mali. Myslím, že sme vás 
upozorňovali, že to nie sú "klasické ihly" a že teda môže byť, že budete 
nespokojní. Veľmi rada by som ti sľúbila, že už sa nikdy podobná situácia 
nestane, ale to nemôžem. Snažíme sa nepretržite zaistiť výmenu, ale niekedy 
externé okolnosti jednoducho nedovolia. Keď je účet prázdny, nemáme z 
čoho nakupovať kvalitné veci. 
Verím však, že minimálne tento rok bude lepší a nebudete ani vy, ani my riešiť 
podobné situácie. 

PS. Keby si poznala ty alebo hocikto nejakého rozumného bohatého darcu - 
sem s ním ;) Mile radi príjmeme dar na kúpu najlepších brauniek :)))

Andrea Hugáňová
štatutárna zástupkyňa Združenia STORM

od VÁS pre VÁS 
alebo... (nezatvárajme si oči ani ústa pred pravdou!!!)
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Vedeli ste, že...? 
          

•  Združenie STORM vzniklo v roku 2003.

•  Andrejku  stretávate v teréne už 9 rokov a v 
ZÓNE to už budú pomaly 3.

•  v roku 2014 k nám prišlo 47 nových klientov, 
teda vás užívateľov drog a osôb, ktoré pracu-
jú v sex-biznise.

•  vám záleží, aby sa ihly nepovaľovali 
po zemi. V roku 2014 ste priniesli 17 889 
ihiel a my sme vám dali 16 455, teda 1 434 
ks ste nám priniesli bez nároku na 
nové.

•  v roku 2014 sme sa s vami stretli alebo 
rozprávali 2 525 krát.

•  v roku 2014 ste si prišli po 3 401 kondómov.

•  v roku 2014  ste si dali 2 233 krát čaj � a že 
vraj máme ten najlepší �.

•  tento rok (2015) budeme chodiť po Seredi 
(každý piatok od 11:00 – 13:00) a meniť ihly 
budeme tam, kde vás stretneme (Milex, výpadov-
ka, pri Vahu
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Zábava

Rozprávajú sa dva kvietky: 
„Ľúbim Ťa.“
„Aj ja teba.“ 
„Zavoláme včielku?“

Všetky dievčatá hľadajú milého, pekného, 
galantného, upraveného chlapca. Ale taký 
chlapec, už chlapca má.

Sedia dvaja chlapi vo väzení a jeden sa pýta 
druhého: 
„Za čo sedíš?“
„Za ozbrojený prepad banky. A ty?“ 
„Aaale... ja kvôli sliepkam.“
„Kvôli sliepkam?“
„Hej. Svine sliepky vyhrabali svokru.“

Dobré: Tvoj manžel sa rozumie ženskej móde.
Zlé: Občas si vyskúša tvoje šaty.
Ešte horšie: Lepšie mu pristanú ako tebe.

Správy: Teroristi, ktorí pred týždňom obsadili 
oblasť domčekov pri povodí Váhu v Seredi, 
ešte stále nemôžu sformulovať svoje požia-
davky. 

Inseminátor odchádza z kravína, keď sa rozle-
tia dvere a vybehne za ním krava: „Čo je, čo ešte 
chceš?” pýta sa jej. „Ešte pusu!“

Ociiiii??? Ako som prišiel na svet? Nooo, teba 
doniesol bocian. Ale ociiii. Mama taká krásavi-
ca a ty trtkáš bociany???

20



SUDOKU

Cieľom je doplniť chýbajúce číslice od 1 do 9 podľa nasledu-
júceho 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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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 Milexe
V čase služby terénny mobil 0905 943 229
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 - 19:45 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  09:00 - 13:00
Utorok                 09:00 - 13:00
Streda   09:00 - 13:00
V čase pracovných dní: 0905 943 229
zona.storm@gmail.com 

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 klien-
tov. 
03/2015 vypracovali pracovníci Združenia STORM.
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