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Raz príde...  
 
 
Myslíš, že raz príde? 
 

Vlasy ožijú 
ako hady 

 
Oči sovy 
milujúce tmu 

 
 chodiť po hladine 
     liečiť dotykom 

horúce dlane 
myšlienkou  
     zvrátiť osud 
           zlo meniť na oblaky 
           DYMU 
 
lietať nemusím 
krídla sú príliš božské 
mäkké a šumivé 
 

 
 
 
 
slnko podá mi ruku 
keď rozpustí si vlasy 
pošle nám svitanie 
 
  Myslíš, že raz príde? 
 
 jasný pohľad 
hviezdy sa tíško smejú 
počuješ bolesť 
ako tlkot srdca 
dáš mu krídla 
  

Neboj sa strachu 
 
 prehovorí les 
    objímeme strom 
        objíme on nás 
 
 Spojí sa zem s oblohou 

 
 
(Báseň napísala Junkie_23, niekoľkoročná užívateľka heroínu,  
Zdroj: http://www.pismak.cz/index.php?data=read&id=106087) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok na obálke: http://www.blm.gov/pgdata/etc/medialib/blm/id/wild_horses.Par.38442.Image.-1.-1.1.gif 

Občianske združenie Odyseus (vzniklo v roku 1997) terénnych sociálnych pracovníčok 
a pracovníkov OZ Odyseus v programe Chráň sa sám. Časopis Intoxi je určený výhradne 
osobám injekčne užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim v sex-biznise. Obsahuje 
informácie, ktoré pomenúvajú riziká súvisiace s ich životným štýlom a stratégie ako ich 
znižovať. Tento časopis nie je možné kúpiť si v novinových stánkoch.  
 
Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry SR ako časopis určený výhradne 
špecifickým čitateľom pod registračným číslom: EV 2632/08 
 



ANKETA NA MESIAC OKTÓBER: 

ČO SA TI NA ČASOPISE INTOXI  PÁČI?   
ČO PRE TEBA INTOXI ZNAMENÁ? 
 
„INTOXI ma oslovuje úplne vo všetkom. Je o 
prostitúcii, o drogách – otvorene 
normálne. Sú tam všelijaké rady, dobré“ 
 

„Všelijaké info, vždy tam hľadám niečo nové a nájdem.“ 
 
„Veľa vecí sa dozviem, celý časopis je dobrý. To by bola škoda, ak by sa 
náhodou zrušil. O chorobách sa veľa dozviem. ... Tí starí nás odcudzujú, ale ja si 
myslím, že by INTOXI mali čítať všetci feťáci a baby, čo robia na ulici. Koľkokrát 
vidím, že majú dáku ranu a v INTOXI si nájdeš rady, čo s tým, ako to čistiť a tak. Aj 
keby mi niekto povedal, že nečítaj INTOXI, tak ho čítať budem! Pre mňa veľa 
znamená.“ 
 

„Priamo do života, do konkrétneho života ľudí, ktorí užívajú. Keby boli také 
časáky, tak fakt to pomôže. Keď sme padli, tak sme padli, ale nemusíme až na úplné 

dno. Keď viem, že ľudia používajú tampóny po vpichu, takú základnú vec. Veď kde sa 
to majú naučiť?!“ 

 
„Sú tam dobré rady ohľadne drog, žiadne skreslené, ale presné. Ohľadne 
pohlavných chorôb. Viem jak sa čo prejavuje, prenáša, jak sa mám chrániť. Cestopisy 
mám rád – uletím ako narkoman aspoň niekedy na nejaký pekný ostrov. Ďalej sa 
dozviem o dokladoch – ako si čo vybaviť a poradenstvo tiež.“ 
 
„Všetko je dobré, náučné. Čítam to vždy a mám každé číslo.“ 
 

„Páči sa mi to, že píšu o heroíne a pervitíne a ja o to mám záujem, čo je tam 
napísané je pravda a je to zaujímavé, o ihlách, o pichaní, o bezpečnejšom injekčnom 

užívaní, ako mám zlikvidovať ihlu, ako mám používať askorbín.“ 
 

„Bežne o živote. Viac sa približujete k tomuto životu, o takýchto veciach, čo sú 
nám na niečo. V takom Novom čase sú veci, čo sú v televízii, mňa sa netýkajú. 

Rozumiete. Toto sa ma týka. Nie je to mimo.“ 
 

„Zo svojho pohľadu by som povedal, že sa ďaleko líši od iných a ľudia, čo to 
robia vedia človeka pochopiť ako normálneho človeka, nie feťáka. Ľudia, čo to robia, 
vedia, chápu a rozumejú. A podľa mňa s tým tí ostatní aj rátajú, že tu ste – máte rady, 

časopis a tak.“ 
 

 
Zdroj: Anketa medzi čitateľmi/čitateľkami INTOXI,  IN: A.Jirešová, Časopis ako nástroj práce sociálneho 
pracovníka s klientom v terénnej sociálnej práci,  Bratislava 2009 
 



POZOR! 
Ochorenia typu syfilis, 

kvapavka, HPV a pod. sa 
orálnym sexom šíria  

veľmi dobre. 

SOM ŽENA – SOM VO VÄČŠOM RIZIKU PRENOSU HIV? 
 

MNOHOKRÁT SA BAVÍME O TÉME HIV.   JEDNOU Z PREBERANÝCH TÉM, JE PRENOS HIV. POHĽAD NA 

PRENOS Z POHĽADU ZRANITEĽNOSTI ŽIEN JE MI BLÍZKY. SOM ŽENA A S MNOHÝMI ŽENAMI SA O HIV 

BAVÍM. TAK SI DOVOLÍM BYŤ TENTOKRÁT ŽENSKÁ.  VERÍM, ŽE TENTO ČLÁNOK UKÁŽE, AKO SA HIV 

MÔŽE ŠÍRIŤ , AK SA NECHRÁNIME. VERÍM, ŽE UKÁŽE AJ TO,  ŽE HIV MÔŽEME ĽAHKO ZASTAVIŤ. 
 
PRENOS PRI VAGINÁLNOM (BEŽNOM) SEXE 
Je dokázané, že v súčasnosti najviac prenosov vo svete pochádza 
z nechráneného vaginálneho sexu. Niet pochýb, že sa bez ženského 
či mužského kondómu pri sexe môžeme nakaziť. Vo väčšom riziku 
sú ženy. Dôvodov je niekoľko. Jedným z nich je, že ženy prijímajú 
mužovo semeno (a teda prijímajú väčšie množstvo vírusu HIV). 
Vagína je väčšia ako penis a je tam väčší priestor na prenos cez 
drobné ranky v sliznici vagíny. Ženy často viac rešpektujú želanie 
muža nepoužiť kondóm ako vlastné rozhodnutie chrániť svoje 
zdravie.  Ženy veria vo vernosť svojich stálych partnerov. Jedna 
indická štúdia, ktorej sa zúčastnilo 400 žien ukázala, že 91% z nich 
nemalo sex s nikým iným okrem ich manžela a napriek tomu sa 
infikovali pohlavne prenosnou chorobou (v 25%) a HIV (v 14%). 
Pri nechránenom vaginálnom sexe medzi ženou a mužom žijúcim 
s HIV bolo vypočítané riziko prenosu HIV na ženu na 0,08% pri 
jednom vaginálnom sexe. 
Prenos rizika HIV pri nechránenom vaginálnom sexe zvyšujú:  
� Menštruácia – vyhnime sa vaginálnemu sexu počas menštruácie 
� Ejakulácia - keď už máme nechránený sex, tak sa pokúsme 

zabrániť, aby sa muž dovnútra vystriekal. HIV sa nachádza aj 
v ejakuláte a pozor aj v predejakulačnej tekutine! 

� Nedostatočné zvlhnutie - používajme lubrikant počas sexu. Pri nedostatočnom zvlhnutí sa 
počas sexu môžu ľahšie spraviť ranky vo vagíne. Najnovšie štúdie odporúčajú používať 
lubrikant na silikónovej báze, je lepší ako ten na vodnej báze.  

� Iné pohlavne prenosné ochorenie – napr.: neliečený syfilis zvyšuje riziko prenosu HIV, 
pretože počas choroby je sliznica vagíny viac prekrvená. V roku 2009 sa vedci zistili: „Ak 
žena prekonala nejakú pohlavne prenosnú chorobu, bola v 3 násobne väčšom riziku 
infikovania sa aj vírusom HIV v priebehu 10 rokov ako žena, ktorá nikdy nemala pohlavne 
prenosnú chorobu.“  
 

PRENOS PRI ORÁLNOM SEXE 
Orálny sex je menej rizikový z pohľadu prenosu HIV ako 
vaginálny či análny (do zadku). Napriek tomu ani orálny 
sex nie je z pohľadu prenosu HIV úplne bez rizika. 
Riziko prenosu HIV pri orálnom sexe zvyšujú: 

� Ranky – akékoľvek ranky, odreniny a vriedky 



v ústach. Pozor aj na ranky po jedení alebo čistení zubov. Preto sa pred a po 
nechránenom orálnom sexe neodporúča jesť alebo si čistiť zuby.  

� Vysoká vírusová záťaž – nechránený sex s mužom, ktorý má vysokú vírusovú záťaž 
(množstvo vírusu HIV v krvi) 
a teda má viac vírusu aj 
v ejakuláte. Blbé je, že 
zvýšená vírusová záťaž je 
napr.: v prvých troch 
mesiacoch od nakazenia, teda 
v dobe kedy ešte človek 
nemôže spoznať, že má HIV.  

� Ejakulácia - keď už máme 
nechránenú fajku s mužom, 
tak sa pokúsme zabrániť, aby 
sa muž dovnútra vystriekal 

� Iné pohlavne prenosné 
ochorenie – ak už poznáme 
zdravotný stav partnera, 
môžeme ľahko poznať svoj 
zdravotný stav. Môžeme 
pravidelne využiť službu 
testovania na HIV a syfilis 
v teréne alebo u lekára. 

 
PRENOS PRI ANÁLNOM SEXE (DO ZADKU) 
Nechránený análny sex patrí k tým najviac rizikovým sexuálnym praktikám z pohľadu 
prenosu HIV. Pre ženu, ktorá prijíma ejakulát do zadku je vyrátané riziko prenosu od muža 
žijúceho s HIV na 0.82% pri jednom análnom sexe. V opačnom prípade – teda ak žena žijúca 
s HIV má análny sex s mužom, pre neho je riziko výrazne nižšie (0.06%).  Análny sex je 18-
krát rizikovejší ako vaginálny sex. A stále sú tu faktory, ktoré riziko prenosu zvyšujú. Medzi 
tieto faktory patria už vyššie spomínané: nepoužívanie kondómu a lubrikačného gélu, iná 
pohlavne prenosná choroba, ejakulácia, vysoká vírusová záťaž atď. 
 

Takže sme na konci. Žiaden sex nie je bez rizika ochorenia. Ak aj sa riziko prenosu HIV 
znižuje, rozhodne sa neznižuje riziko iných pohlavne prenosných ochorení. Na rozprávky 
o zdravých princoch by sme mali zabudnúť. Zoberme zdravie do vlastných rúk! Naučme sa 
povedať NIE, ak s niečím nesúhlasíme! Používajme kondómy – mužské a ženské - ako 
chceme my! Nechajme si čas pre zrealizovanie testov na pohlavne prenosné ochorenia! Sme 
ženy a sme silné!!! 

-Cоня- 
Zdroje: 
http://www.avert.org/women-hiv-aids.htm, http://www.cirp.org/library/disease/HIV/kun1/, 
http://www.aidsmap.com/page/1356514/,  http://www.aidsmap.com/page/1044877/, http://www.aidsmap.com/page/1323531/, 
http://www.aidsmap.com/page/1446187/ 
Zdroje obr.: http://www.samosia.pl/pokaz/351267/seks_bez_zabezpieczenia/6, http://health.howstuffworks.com/sexual-
health/contraception/condom6.htm, http://www.thinkcontraception.ie/comfortable-with-condoms.asp  



POST-AKÚTNY ABSTINENČNÝ SYNDRÓM 
 

POST-AKÚTNY ABSTINENČNÝ SYNDRÓM JE TO, ČO SA NÁM MÔŽE STAŤ PO NIEKOĽKÝCH MESIACOCH 

AKO SME PRESTALI S UŽÍVANÍM DROG. STE PREKVAPENÍ ŽE AJ NIEKOĽKO MESIACOV PO PREŽITÍ 

ABSŤÁKU JE MOŽNÉ NIEČO CÍTIŤ? ŽIAĽ JE TO TAK! POST-AKÚTNY ABSTINENČNÝ SYNDRÓM JE UŽ 

V ZAHRANIČÍ CELKOM DOBRE POPÍSANÝ. PREČÍTAJTE SI O ŇOM  TROCHU VIAC. 
 
AKÚTNY A POST-AKÚTNY ABSTINENČNÝ 

SYNDRÓM 
Mnohí/é z vás veľmi dobre poznajú abstinenčný 
syndróm. Keď sa rozhodnete nadobro skoncovať 
s drogami, abstinenčný syndróm sa ohlási pár 
hodín po poslednej dávke. Mozog sa vyrovnáva so 
zmenami, ktoré nastávajú, keď už nedostáva drogy.  
Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že príznaky 
abstinenčného syndrómu sú opačné ako účinky 
drogy. Takže napr.: heroín účinkuje proti kŕčom, a 
tak  jedným z príznakov heroínového absťáku sú 
kŕče. To, čo sa deje pár dní po skoncovaní 
s drogami sa nazýva ako akútny abstinenčný 
syndróm. Žiaľ týmto absťákom sa však všetko 
nekončí. Odborníci a odborníčky zistili zaujímavú 
skutočnosť. 75% - 95% ľudí závislých od drog, 
ktorí prestali s užívaním, pocítili prítomnosť 
ťažkostí rôzneho charakteru aj pol roka od poslednej dávky. Tieto ťažkosti boli popísané 
a nazvané ako post-akútny abstinenčný syndróm. Znamená to, že sa u väčšiny ľudí objavujú 
príznaky niekoľko mesiacov po prekonaní akútneho abstinenčného syndrómy.  
 
PREČO VZNIKÁ? 
Počas toho, ako ľudia užívajú drogy, si mozog zvykne na ich dodávku.   Keď však po rokoch 
s užívaním drog prestanú, mozog sa musí s touto zmenou vyrovnať. Vyrovnávanie môže trvať 
od 6 mesiacov po 2 roky. To znamená, že post-akútny abstinenčný syndróm nás môže trápiť 
ešte roky po „vykrízovaní“. Je dôležité o tom vedieť, aby ste sa na to vedeli pripraviť.   
 
POST-AKÚTNY ABSŤÁK A RELAPS 
Momentálne je popísaných 6 príznakov,  ktoré vás môžu upozorniť na to, že prežívate post-
akútny abstinenčný syndróm. Jedná sa o ťažkosti, ktoré môžu znepríjemňovať život. Ich 
dlhotrvajúca prítomnosť často vedie k zníženiu sebavedomia ľudí, ktorí prestali s užívaním 
drog.   Ľudia, ktorí pociťujú tieto príznaky na vlastnej koži, sa často cítia neschopní a sami zo 
seba v rozpakoch. Jednoducho sa necítia v pohode. Aj preto post–akútny abstinenčný 
syndróm významne prispieva k návratu k drogám. Ako to už býva, ak človek začne opätovne 
užívať drogy, príznaky post-akútneho abstinenčného syndrómu zmiznú.  
 
PRÍZNAKY 
Spomínala som, že existuje 6 príznakov post-akútneho abstinenčného syndrómu. Tu ich 
máme v plnej svojej kráse: 

Syndróm= skupina príznakov. 
Objaviť sa môže jeden alebo 
viacej príznakov napr.: 
nespavosť, problémy 
s pamäťou. 
Post = neskôr alebo po 
niečom. V tomto prípade po 
akútnom absťáku. 
 

Post-akútny abstinenčný 
syndróm = príznaky, ktoré sa 

objavujú po akútnom 
absťáku. 



� Neschopnosť jasne myslieť.    Nejde o poruchu mozgu 
alebo poškodenie inteligencie. Jednoducho niekedy to 
myslenie ide bez ťažkostí a niekedy sa zasekne. Človek si 
nevie vybaviť niečo abstraktné - nekonkrétne  alebo 
rozmýšľa nad vecami strašne mechanicky. 

� Problémy s pamäťou.   Človek si ťažšie zapamätáva 
veci. Nejde však o úplne poškodenú pamäť.  Často sa 
stáva, že človek počúva niečo nové napr. pri zaúčaní 
v práci. Všetko vie a všetkému rozumie. Avšak po 20 
minútach si uvedomí, že všetko zabudol. Druhou 
oblasťou problémov s pamäťou je to, že si človek v stresujúcich situáciách nevie 
vybaviť aj dôležité momenty zo svojho života. Spomenie si na ne neskôr, keď je 
v pokoji.  

� Emočná precitlivenosť alebo necitlivosť. Človek môže na druhých pôsobiť ako 
náladový a popudlivý. Môže sa stať, že aj na banálnu vec zareaguje prehnane.   
Pociťuje viac úzkosti a strachu, ktorý nevie pomenovať. To ho privádza do stresu 
a nepohody viac, ako druhých ľudí. Mnoho krát sa človek cíti emočne prázdny – necíti 
nič, aj keď vie, že by mal niečo cítiť. Je to veľmi namáhavé a ťažké. 

� Problémy so spánkom.    Niekto pociťuje problémy so spánkom len krátkodobo, iní 
zas dlhodobo. Časté sú ťaživé sny. Niekedy sa človek zobudí a síce nevie, čo sa mu 
snívalo, ostáva v ňom len pocit, že to bolo zlé a pamätá si vlastný strach. Poprípade 
človek nemôže zaspať, aj keď sa cíti unavený.  

� Problémy koordinácie pohybov.   Tieto problémy sa prejavujú častými závraťami, 
problémami s rovnováhou, problémami koordinovať ruku a oko, poprípade má 
spomalené reflexy. Človek pôsobí ako nešikovný a spomalený. Najhoršie je, že sa tak 
niekedy cíti aj sám. 

� Citlivosť na stres.     Problémom je, že väčšina ľudí, ktorí prestali s užívaním drog, sa 
nikdy nenaučili zvládať stres bez drog. Preto v čase abstinencie, nevedia zvládať 
stresové situácie. Nevnímajú rozdiel medzi ľahkými stresovými situáciami a ťažkými. 
Väčšinu vnímajú ako ťažký stres. V stresových situáciách konajú nevhodne. Je pre nich 
ťažšie komunikovať s cudzími ľuďmi a ťažšie sa s nimi dohodnú napr.: na úradoch. 
Neskôr sa sami čudujú, prečo konali tak prudko. Vtedy však je už väčšinou neskoro 
a ľudia sa cítia trápne.  

 

Človek, ktorý prežíva tieto príznaky sa často cíti zmätený alebo má pocit, že sa zbláznil.  
Avšak nie! Tieto príznaky časom zoslabnú a zmiznú. Je dôležité o nich vedieť a poznať ich. 
Pripraviť sa na ne a postaviť sa im. Buď každý sám za seba alebo spolu s blízkymi či 
odborníkmi a odborníčkami. Tieto príznaky musí človek brať ako súčasť svojho 
uzdravovania.  Ak im človek nerozumie, môže prežívať pocity hanby, ktoré vedú 
k zníženému sebavedomiu. Ak človek týmto príznakom nerozumie, môže sa stať, že sa vráti 
k užívaniu drog po  3 mesiacoch – 2 rokoch abstinencie. Avšak vedzte, že ste úžasní. Verte 
mi. Poznám vás a mám vás veľmi rada. 

-Соня- 
 
Zdroje:  http://digital-dharma.net/addiction/post-acute-withdrawal-syndrome-why-we-dont-get-better-immediately/ prístupné 
7.9.2010, http://www.tlctx.com/ar_pages/paw_part1.htm prístupné 7.9.2010.  
Zdroj obr.: http://www.addictioninfo.org/articles/2011/1/Post-Acute-Withdrawal/Page1.html 



KTO MAŽE, TEN JEDE! 
 

MAJÚ RÔZNE FARBY, PRÍCHUTE A BALENIA, MAJÚ ROZMANITÉ VYUŽITIE PRI SEXE, ALE POZOR, SÚ 

AJ ROZDIELNE BEZPEČNÉ PRI POUŽITÍ S MUŽSKÝM KONDÓMOM. REČ JE O LUBRIKANTOCH A TU JE 

O NICH ZOPÁR ZAUJÍMAVÝCH INFORMÁCIÍ... 
 

NA ZOPAKOVANIE...ČO JE TO VLASTNE TEN LUBRIKANT? 
Ide o gél, ktorý sa môže použiť pri vaginálnom, orálnom aj 
análnom sexe na zníženie trenia, ktoré pri ňom vzniká. „Zníženie 
trenia“ – to neznie práve vzrušujúco, ale vlastne to znamená aj 
zvýšenie „kĺzania“ pri sexe. Možno si už aj sám/sama domyslíš, že 
v konečnom dôsledku zvýšená „kĺzavosť“ zaručuje kvalitnejší a aj 
bezpečnejší sex, než keď to „nemaže“.    
Vagína/pošva nemusí byť vždy vlhká – a nie je to žiadna hanba! Je 
to úplne prirodzené. Závisí to od intenzity vzrušenia, veku ženy, 
zdravotného stavu a od toho akú máš náladu. Pri sexe do zadku je 
lubrikant nenahraditeľný – zadok nemá prirodzenú schopnosť 
zvlhčovania ako pošva. 

 
Keď používaš pri sexe vhodný lubrikant v dostatočnom množstve, znamená to, že: 

� Zabraňuješ tomu, aby sex bolel. Keď sa dostatočne nezvlhčíš, sex „nasucho“ je 
bolestivý! 

� Znižuješ možnosť natrhnutia a tvorbu raniek vo vagíne (presnejšie vulve), na 
penise alebo na zadku. To znamená, že znižuješ riziko prenosu pohlavne 
prenosných ochorení (syfilis, kvapavka, HIV, a pod.). Buď opatrný/á, samotný 
lubrikant nie je ochranou,. Ochranu zvýšiš použitím kondómu + lubrikantu! 

� !!Dôležité!! Lubrikantom zvyšuješ potešenie pre vás oboch! V jednej štúdii 
z južnej Afriky sa uvádza, že až 2148 žien (93,4%) z celkového počtu 2452 bolo 
spokojných s používaním lubrikačného gélu pri sexe. Veľké plus je, že existujú 
lubrikanty, ktoré môžeš využiť na erotickú masáž tela a samozrejme, sú 
vynikajúce pri uspokojovaní rukou (pri honení aj prstovaní).  

� Ak použiješ lubrikant na vodnej báze (alebo silikónový), znižuješ riziko, že sa ti 
kondóm pri sexe zvlečie alebo roztrhne. To je ďalší dobrý bod pre lubrikanty pri 
ochrane pred neželaným tehotenstvom a pohlavne prenosnými chorobami! 

 
DRUHY LUBRIKANTOV 
Už som načrtla, že existuje lubrikant na vodnej báze alebo silikónový. Aké možnosti teda 
máme? 
Lubrikant na vodnej báze je skvelá voľba! ☺ Je bežne dostupný v drogériách, lekárňach 
aj väčších potravinách, alebo ho môžeš dostať zadarmo od nás v teréne. Dôležité je, že je 
vhodný na použitie s mužským aj ženským kondómom (nikdy ich však nepoužívaj naraz!). 
Môžeš dať kvapku z neho do vnútra mužského kondómu a zvýšiť tak citlivosť penisu pri 



sexe (ktorý tak môžeš aj urýchliť). Ak ho použiješ zvonku, zabezpečíš tak pohodlie 
a vyššiu bezpečnosť sexu. Treba ho však počas styku dopĺňať.  

Ochutený lubrikant môžeš použiť aj pre príjemnejší zážitok z orálneho sexu. Použi 
ho na kondóm navlečený na penise alebo pri lízaní vagíny či zadku na rúšku. Keď použiješ 
lubrikant pod takúto rúšku, zvýšiš potešenie tomu, koho lížeš. Lubrikant na vodnej báze je 
vhodný aj na použitie s latexovými rukavicami pri prstovaní. Jednoducho, odporúčam! ☺ 
Rúšku (Hot dam/dental dam) vyrobíš napríklad z kondómu a to tak, že odstrihneš čiapočku 
(vrch) kondómu  a pozdĺžne kondóm roztrihneš. Takáto rúška ťa pri lízaní chráni pred 
pohlavne prenosnými chorobami, napríklad HIV, syfilisom, chlamýdiami, herpesom a i. 
 
Silikónový lubrikant: je výborný na použitie s mužským alebo ženským kondómom. 
Nikdy tieto kondómy nepoužívaj naraz – poškodili by sa a pretrhli! Ženský kondóm je 
týmto gélom lubrikovaný už pri výrobe. Ak chceš silikónový lubrikant použiť na mužský 
kondóm, môžeš si ho zadovážiť v sexshope. Existuje aj vo forme spreja. Cena môže byť 
vyššia (okolo 17 eur a viac), ale oplatí sa, pretože pri používaní stačí malé množstvo, ktoré 
vydrží oveľa dlhšie v porovnaní s lubrikantom na vodnej báze, ktorý sa vstrebe do 
pokožky. Nelepí sa, vysychá pomaly, príjemne kĺže a nespôsobuje vysušovanie sliznice 
ako lubrikanty na vodnej báze.  
 

Olejový lubrikant je tiež v ponuke, 
v zásade je ale vhodný iba na masáže. 
Nikdy  nepoužívaj olejový lubrikant 
spolu s mužským kondómom . Narúšajú 
ho, spôsobujú  pretrhnutie kondómu 
a ochrana pred tehotenstvom a pohlavne 
prenosnými ochoreniami je preč!!!   
 
Všeobecne môžu byť lubrikanty 
spermicídne a nespermicídne.  
Tie spermicídne obsahujú chemické 
látky, ktoré ničia spermie a znižujú tak 
riziko neželaného tehotenstva. Neochránia ťa však pred sexuálne prenosným 
ochorením. Odporúča sa však používať ich s ďalšími formami ochrany, napríklad (a 
najmä) s kondómom. Samotné nie sú veľmi spoľahlivé. Ich nevýhodou je, že sa na našom 
trhu dajú pomerne ťažko zohnať. Mohol/mohla by si však na ne natrafiť v niektorých sex-
shopoch. Nespermicídne sú všetky ostatné lubrikačné gély. Tie naopak spermie neničia. 
Môžeš si ich zobrať aj od nás v teréne.  
Ostáva mi len zaželať vám veľa spokojnosti pri lubrikovanom (a bezpečnejšom) sexe! ☺  

Ivet 
 
Zdroje: 
http://www.thepleasureproject.org/inv/lubeitup, http://aidsmap.com/resources/Lubricants/page/1322502/ 
http://www.scarleteen.com/article/sexuality/safe_sound_sexy_a_safer_sex_how_to 
http://www.positive.org/JustSayYes/safesex.html 
MONTGOMERY, E.T., et al. 2009. Acceptability and use of the diaphragm and Replens lubricant gel for HIV prevention in 
Southern Africa. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19757018 
Zdroje obr.: http://img.topky.sk/feminity/big/229187.jpg, http://imgs.pricemania.sk/products/b/obrazok779345.jpg 



SOCIÁLNA ASISTENCIA: 
 

NA ČO SA PÝTATE... 
 
 
 
 
 
Invalidný dôchodok sa poskytuje z invalidného poistenia, ktoré je súčasťou povinného 
sociálneho poistenia. Ak si poistenie platíš (alebo ho za teba platí štát alebo tvoj 
zamestnávateľ) a tvoj zdravotný stav ti dlhodobo nedovoľuje pracovať, o invalidný 
dôchodok môžeš požiadať. Od januára 2010 sa podmienky pre schvaľovanie invalidného 
dôchodku zmiernili. Pre uznanie nároku na invalidný dôchodok sa preveruje, či si si 
poistenie platil dostatočne dlho. Berie sa do úvahy tvoj vek a to nasledovne:  

Potrebný počet rokov poistenia na uznanie invalidného dôchodku: 

� menej ako jeden rok poistenia, ak máš do 20 rokov, 
� najmenej jeden rok, ak máš nad 20 rokov do 24 rokov, 
� najmenej dva roky, ak máš nad 24 rokov do 28 rokov veku, 
� najmenej päť rokov, ak máš  nad 28 rokov do 34 rokov veku, 
� najmenej osem rokov, ak máš nad 34 rokov do 40 rokov veku, 
� najmenej desať rokov, ak máš nad 40 rokov do 45 rokov veku, 
� najmenej 15 rokov, ak máš nad 45 rokov veku. 

Tak napríklad, ak máš teraz 32 rokov, tak na to, aby si o invalidný dôchodok mohol 
požiadať je potrebné, aby si si platil/a poistenie najmenej päť rokov.  

Žiadosť o priznanie invalidného dôchodku treba spísať na pobočke Sociálnej poisťovne 
podľa miesta tvojho trvalého pobytu. 
Na spísanie žiadosti budeš potrebovať dosť veľa dokladov (vrátane občianskeho, doklad 
o ukončení vzdelania, ak si bol zamestnaný/á – tak potvrdenie o dobe zamestnania, rodné 
listy detí – ak nejaké máš atď). Avšak, okrem potrebných rokov platenia poistného je 
jednou z najdôležitejších vecí potvrdenie od tvojho ošetrujúceho lekára/ky (v tvojom 
prípade lekára u ktorého sa liečiš na HIV) o tvojom zdravotnom stave. Na základe neho 
potom posudková komisia rozhodne, či ti dôchodok schvália alebo nie.  
A nezabudni, všetky doklady musíš predkladať v origináloch alebo overených kópiách. 
Overená kópia znamená, že originál si okopíruješ, oba papiere ukážeš napr. na niektorej 
matrike alebo notárovi/ky. Tí naň dajú pečiatku, že kópia súhlasí s originálom – a vtedy sa 
z tvojej kópie stáva „overená kópia“. Na matrikách je toto „overovanie dokumentov 
zvyčajne lacnejšie ako u notára/ky ☺. 

„Chcem si vybaviť invalidný dôchodok. Žijem s HIV. Dlhodobo sa necítim dobre 
a neviem si predstaviť, žeby som zvládol v mojom stave denne pracovať. Ako 
mám postupovať pri vybavovaní invalidného dôchodku? “ 



 
 
 
 
 
Ak máš do 25 rokov, nemáš príjem a trvalý pobyt máš na adrese tvojich rodičov (aj keď 
s nimi fyzicky nebývaš), dávka v hmotnej núdzi sa vypláca jedna pre celú rodinu - aj za 
teba. Platí totiž, že „deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac 
vo výške minimálnej mzdy, sa pri určovaní dávky posudzujú spoločne s rodičmi.“ 
V prípade, ak máš do 25 rokov a s rodičmi nebývaš, tvoj nárok na dávku môže úrad práce 
posúdiť samostatne v prípade, ak napíšeš čestné prehlásenie, že s rodičmi nebývaš 
a požiadaš o dávku. S napísaním prehlásenia a aj so žiadosťou ti môžeme pomôcť.  
 
 
 
 

Podľa zákona číslo 8/2009 Z. z. o cestnej premávke - chodec je 
účastník cestnej premávky, ktorý sa pohybuje pešo. Povinnosť 
používať reflexné prvky upravuje § 52 odsek 3 tohto zákona, ktorý 
presne hovorí: „Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať 
chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne 
umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný 
odev“.  

 
 Znížená  viditeľnosť je šero, tma, hmla a môže ísť aj o dážď a sneženie podľa okolností 
prípadu. Za týchto podmienok musí mať chodec mimo obce reflexné prvky alebo reflexný 
odev.  Reflexné prvky na zlepšenie viditeľnosti ako sú pásky, samolepky či gumičky si 
môžete kúpiť napr. v cyklo obchodoch ale nájdete ich aj vo väčších supermarketoch . 
Panónska ulica, rovnako ako Slovnaftská a Vajnorská ulica nie sú mimo obce!  
Policajti ti teda nemôžu dať pokutu, za to že nemáš na sebe reflexné prvky. 
Napriek tomu, že reflexné prvky mať na sebe nemusíš, určite ti odporúčam aspoň reflexný 
náramok alebo inú drobnosť. Reflexná pomôcka zvyšuje tvoju bezpečnosť na cestách, 
prechodoch pre chodcov – za tmy a zlého počasia ťa vodič nemusí na ceste spozorovať 
a môže sa tak stať nehoda.  
 
Nielen s týmito otázkami sa môžeš obrátiť na nás buď na výmenách alebo prezvoň priamo 
Eve – sociálnej asistentke na číslo 0904 655 146. 

Eva 
Zdroje: 
http://www.socpoist.sk/vdok_simple-uplatnenie-naroku-na-invalidny-dochodok/1288s16704c 
Mgr. Andrej Šabík , právnik/advokát  nadácie Charta 77 
Denník Pravda, 26. augusta 2010, str.18, 19 
Zdroj obr.: http://4.bp.blogspot.com/_O_KWoEC2gpA/S-kV3Hc4nFI/AAAAAAAASSs/Xf--
pOqPDRA/s400/gk2_policajt.jpg 

„Mám 23 rokov. Na Úrade práce mi povedali, že nemám nárok na dávku 
v hmotnej núdzi. Vraj ju za mňa berie moja mama. Ja s mamou už asi 3 roky 
nebývam a nechodím ani do školy. Ako je teda možné, že na dávku nemám 
nárok?“ 

„V poslednej dobe nás na ulici na Panónskej pokutujú policajti za to, že nemáme 
na sebe reflexné prvky. Za akých podmienok ich musíme nosiť?“ 



ROZHOVORY (NIELEN) S VAGÍNOU... 2. 
 
O UMÝVANÍ, HYGIENE SME TI UŽ VEĽA ROZPRÁVALI. HLAVNE PRI INJEKČNOM UŽÍVANÍ. ALE 

NETÝKA SA TO IBA UŽÍVANIA DROG! AKO SA HOVORÍ: „ČISTOTA – POL ŽIVOTA“. HYGIENICKÉ 

NÁVYKY AKO UMÝVANIE RÚK, CELÉHO TELA I VLASOV POČAS STÁROČÍ OVPLYVŇOVALI ZDRAVIE 

ĽUDÍ. JA SOM NAPR. VEĽMI RADA, ŽE NEŽIJEM V STREDOVEKU, KDE SA KRÁLI A INÍ BOHÁČI 

NESPRCHOVALI, NEKÚPALI, ALE MIESTO TOHO SA LEN VOŇAVKOVALI A PÚDROVALI. TO MUSELO 

TEDA BYŤ... ALE SPÄŤ DO PRÍTOMNOSTI. DNES TI V RÁMCI ROZHOVOROV NIELEN S VAGÍNOU 

POVIEM VIAC O HYGIENE INTÍMNYCH PARTIÍ.  
 
Naposledy sme si hovorili, ako vulva 
vyzerá, zvonku, zvnútra. Ženské pohlavné 
orgány sú takým malým zázračným 
svetom, ktorý nie je dobré narúšať. 
Vo vulve napríklad žijú rôzne dobré 
baktérie, je tam určitá teplota, vlhkosť. 
Tento svet funguje spokojne – spokojne až 
kým ho niekto alebo niečo nenaruší – môže 
to byť zlá baktéria, poranenie, pohlavná 
choroba... preto znie logicky, že o vulvu sa 
treba vedieť starať. 
 
KAŽDÁ SME INÁ 
 Každá žena je na tom so 
starostlivosťou o intímnu hygienu inak. 
Nižšie popisujem základné pravidlá 
intímnej hygieny: Pravdou však je, že 
niektoré ženy nedodržiavajú všetky 
pravidlá a nemajú žiadne očividné 
problémy (očividné hovorím preto, že 
mnohé choroby môžu byť bez príznakov). 
Iné ženy chytia infekciu naopak veľmi 
ľahko.  
 Nezabúdaj, že ak chceš byť plne 
zdravá, potrebuješ mať svoj organizmus 
silný, aby vedel bojovať s chorobami. 
Lekári tomu hovoria imunita alebo 
obranyschopnosť organizmu. Dodávaj 
telu vitamíny (ovocie, zelenina – napr. 
strúčik cesnaku je veľmi zdravý) a dostatok 
jedla. Taktiež, ak mávaš často „problémy 
tam dolu“, odporúča sa piť kyslé mlieko, 
acidko. Obsahuje totiž dobré baktérie, 
ktoré majú super účinky pre celé telo 
(hlavne pre žalúdok a prostredie pošvy). 
Aby si sa vyhla kvasinkovým infekciám 
vagíny tiež sa odporúča obmedzovať 
sladkosti. 

ZÁPACH? 
 Ako som už vyššie spomínala, 
nepoužívaj žiadne voňavky, spreje 
a deodoranty. Chceš predísť zápachu? 
Poviem to na rovinu – tvoje pohlavné 
orgány by pri pravidelnej hygiene nemali 
zapáchať. Zápach je dôkazom infekcie 
alebo ochorenia pohlavných orgánov (alebo 
sexuálne prenosného ochorenia). 
 
HOLENIE 

Či sa rozhodneš holiť svoje intímne 
partie alebo nie – je to len na tebe. Je 
dôležité, aby si sa ty cítila príjemne. 
Ochlpenie intímnych partií má svoju 
prirodzenú funkciu, chráni pohlavné 
orgány. A hoci niektorí hovoria, že je 
hygienickejšie byť oholená – pokiaľ 
dodržiavaš základné pravidlá hygieny, je 
jedno či chlpy máš alebo nemáš ☺. 
Pokiaľ sa rozhodneš holiť sa, treba 
dodržiavať niekoľko zásad. Vždy použi 
novú, nikým nepoužitú žiletku! Nehoľ si 
tou istou žiletkou vulvu aj konečník 
(zadok). Chĺpky hoľ vždy v smere rastu.  
Holenie môže byť sprevádzané žiaľ 
nepríjemnými zápalmi zarastajúcich 
chĺpkov – na vulve sa ti môžu spraviť 
boľavé hrčky. Iné ti neostáva, len ich jemne 
dezinfikovať, až kým samé neprasknú 
a nevytečie z nich hnis. 
Pozor – pokiaľ sa holíš tesne pred 
pohlavným stykom, existuje vyššie riziko 
prenosu pohlavných chorôb. Po holení 
chvíľu trvá kým sa zahoja malé ranky. 



  
Pokiaľ más nejaký problém ohľadom tvojich intímnych oblastí (zápach, svrbenie, výtoky, 
bolesť v podbrušku...), nestrácaj čas domácou samoliečbou. Čím skôr sa na tvoje problémy 
pozrie odborník, tým  lepšie.  A my poznáme jedného gynekológa, ktorý ťa bez problémov 
vyšetrí. Ak sa hanbíš – radi pôjdeme s tebou. Ak si chceš dohodnúť sprevádzanie, môžeš 
zavolať našej sociálnej asistentke Eve: 0904 655 146.         Zdraví ťa,    

             Mirka 
Zdroje: 
http://www.choice-phila.org/pdf/factsheets/Factsheet%20-%20Female%20Genital%20Health%20and %20 Hygiene.pdf, 
http://www.fpwa.org.au/healthinformation/infosheets/womenshealthinfo/genitalhealth/ 
www.shands.org/health/In-depth%20Reports/10/000036.htm,   www.womensweb.ca/health/repro/intimate .php, 
http://www.scarleteen.com/article/advice/are_you_supposed_to_shave,  
http://www.intimatemedicine.com/sex-advice/everything-you-need-to-know-about-shaving-your-vagina/ 

VIEŠ SA POSTARAŤ O SVOJE INTÍMNE PARTIE? TU SÚ DÔLEŽITÉ ZÁSADY: 

          
���� nos bavlnené nohavičky. Syntetické, umelé materiály nie sú vhodné 
���� nohavičky ti musia dobre sedieť - malé nohavičky ťa budú tlačiť a nebudeš sa 

v nich cítiť dobre (tesné nohavičky zvyšujú teplotu a spôsobiť zvýšené potenie, čo 
môže spôsobiť infekciu) 

���� nohavičky každý deň vymeň za čisté 
���� NIKDY nepoužívaj prádlo niekoho iného, ani po kamoške – hoc je čisté! Niektoré 

zlé baktérie vedia prežiť aj vypranie 
���� pokiaľ máš možnosť vyspať sa na primeranom mieste a v čistom pyžame, 

nohavičky si na noc vyzleč 

 
����  umývaj iba okolie vulvy. NIKDY nerob výplach pošvy. Môžeš ju zraniť 

a vyplavia sa dobré baktérie a úplne sa naruší správne prostredie pošvy. Takže to 
radšej zopakujem: umývaj iba okolie vulvy 

���� svoje intímne partie nevoňavkuj, nesprejuj. Používaj iba kozmetiku určenú 
výhradne pre intímne partie 

���� vložky a tampóny počas menštruácie vymieňaj tak raz za tri hodiny (aj keď máš 
pocit, že vložku či tampón ešte meniť netreba, pamätaj, že ide je o miesto, kde sa 
rýchlo množia baktérie, ktoré môžu spôsobiť problémy) 

���� s vložkami a tampónmi manipuluj s čistými (umytými! nie každá nečistota je 
okom viditeľná) rukami 

���� umývaj sa vždy tak, aby voda tiekla smerom od vulvy k zadku. Nie opačne – 
v zadku sú baktérie, ktoré môžu vulve spôsobiť zápaly 

���� smer od vulvy k zadku platí aj na záchode ☺ pri utieraní.  

  
���� používaj pri pohlavnom styku mužský alebo ženský kondóm a veľa lubrikantu 

(kondóm+lubrikant ťa ochránia pred pohlavne prenosnými chorobami a možnými 
drobnými poraneniami) 

���� všetky sexuálne hračky poriadne umývaj. Môžeš ich vyčistiť aj alkoholovým 
tampónom, a potom opláchnuť vodou. Hlavne je dôležité, aby sa alkohol nedostal 
z hračky do vagíny, mohol by ju podráždiť. 

 



MOJE PRÁVO – MOJA VOĽBA... 
 

NIE JE TO TAK DÁVNO, ČO SOM DOSTALA POZVANIE OD EVY 

Z ODYSEA, ZÚČASTNIŤ SA STRETNUTIA ĽUDÍ PRACUJÚCICH V SEX 

BIZNISE (SB), KTORÉ SA KONALO VO VIEDNI.  TOTO STRETNUTIE 

PREDCHÁDZALO JEDNU VEĽKÚ CELOTÝŽDŇOVÚ KONFERENCIU 

O AIDS, O KTOREJ STE SA MOHLI DOČÍTAŤ Z PREDCHÁDZAJÚCICH 

INTOXI. V ČASOPISE BOLO ZÁROVEŇ AJ POZVANIE PRE NÁS 

VŠETKÝCH, ČO PRACUJEME V SEX BIZNISE ZÚČASTNIŤ SA TOHTO 

STRETNUTIA SPOLU S NAŠIMI TERÉNNYMI PRACOVNÍKMI/ČKAMI. 
O TO VÄČŠIE BOLO MOJE SKLAMANIE, KEĎ SOM RÁNO NA HLAVNEJ 

STANICI MÁRNE ČAKALA NA NIEKTORÚ Z MOJICH KOLEGÝŇ, KTORÉ 

BY SPOLU S NAMI A RIADITEĽKOU KATKOU Z ODYSEA  ZASTUPOVALI 

SLOVENSKO.  
 
Tak sa vám pokúsim aspoň v pár riadkoch priblížiť tento deň. Toto stretnutie si 
organizovali  ľudia pracujúci v sex biznise sami. Zúčastnili sa ho rôzne štáty z celého 
sveta. Najväčšie zastúpenie tam mali organizácie podobné tomu nášmu Odyseu, ľudia 
pracujúci v sex biznise a transgender ľudia.  
Na stretnutí sa preberali  rôzne zaujímavé  témy, ale pre mňa  bolo najdôležitejšie 
porovnanie si podmienok, za akých pracujeme v sex biznise a problémy, ktoré nás pri tom 
sprevádzajú. Viem, že ani u nás na Slovensku to nemáme v sex biznise vôbec  ľahké, ale 
v porovnaní s niektorými krajinami sme na tom ešte celkom dobre. Aj keď sa Európska 
únia snaží zjednotiť celú Európu a stanoviť jednotné zákony a pravidlá pre všetky členské 
štáty, zákony ohľadom sex biznisu sú rôzne v závislosti od krajín.  
 
ČO JE TEDA POTREBNÉ RIEŠIŤ V EURÓPE? 

� je potrebné zastaviť kriminalizáciu ľudí, pracujúcich v sex-biznise. Vo veľa 
európskych krajín  pracovníci/čky v sex biznise sú nútení/é prestať pracovať, ak žijú 
s HIV. V Rakúsku, pracovníci/čky v sex biznise, ktorí/é sú registrovaní/é, musia 
informovať políciu, ak idú na dovolenku a ak sú tehotné, musia prestať pracovať. 

� je potrebné zastaviť kriminalizáciu zákazníkov 
� zariadenia v oblasti verejného zdravia by mali byť nezávislé!  Nemali by posúvať 

informácie o pracovníkoch/čkach v sex biznise polícii a iným úradom. Práca v sex 
biznise nie je choroba! 

� pracovníci/čky v sex biznise majú ľudské práva, vrátane práva na prístup 
k zdravotnej starostlivosti, bez ohľadu na to, odkiaľ sú.  

� zákony ohľadom sex biznisu v Európe sa menia v závislosti od krajín. Väčšina 
z nich sa stáva viac a viac represívna (potlačujúca) voči pracovníkom/čkam v sex 
biznise 

 



 ŽENY PRACUJÚCE V SEX-BIZNISE DÁVAJTE SI POZOR: 
 

PRÍKOPOVA, NTC.      Muž  z Ruska, má ruský prízvuk (ale hovorí aj po slovensky),  
krátke vlasy na ježka (až holá hlava), nižšia postava asi 175cm, statnejší, váha okolo 90 
kg. Oblečené mal rifle a nejakú tmavú športovú bundu.. Boxuje, bol pod vplyvom 
alkoholu, fajčí, ma okolo 27 rokov. Jedna žena  mu poskytla orál za 10 €, teraz keď ju 
stretol vyhrážal sa jej a chcel od nej naspäť 20€.  Inú žena napadol najprv slovne, potom 
aj fyzicky. Mala s ním problémy aj v minulosti, teraz sa jej vyhrážal (že ju hodí do 
kontajnera, nech si na neho dáva pozor, veď vie ako dopadajú prostitútky a pod.). Najprv 
pozýval na kávu, pivo, tváril sa, že peniaze nie sú problém. Polícia reagovala veľmi 
ústretovo, ale nakoniec na neho nebolo podané trestné oznámenie.  
 

V prípade, že i Ty vieš o agresívnom zákazníkovi, daj to vedieť ostatným! 

DEKLARÁCIA PRÁV ĽUDÍ 

PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE 

V EURÓPE  
bola schválená v rámci 
Európskej konferencii o práci 
v sex biznise, ľudských 
právach, práci a migrácii 
v Bruseli v októbri 2005. 
Obsahuje zoznam všetkých práv 
odsúhlasených 
v medzinárodných  zmluvách 
pre všetkých ľudí bez rozdielu. 
V deklarácii sa nachádzajú tiež 
špecifické návrhy pre prijatie 
krokov v jednotlivých 
krajinách, ktoré by zabezpečili 
tieto práva pre ľudí pracujúcich 
v sex-biznise.  Deklaráciu 
vypracovalo a schválilo 120 
ľudí pracujúcich v sex-biznise 
a 80 spojencov z 30 krajín.  
 

� štáty Európskej únie musia otvoriť svoje hranice, 
aby garantovali ľudské práva. Aj pre 
migrantov/tky. 

� pre posilnenie  advokácie v oblasti zachovávania 
práv ľudí pracujúcich v sex biznise v Európe  je 
potrebné, aby sa viac používala Bruselská 
Deklarácia práv ľudí pracujúcich v sex biznise.  

I keď sa vraví, že naše remeslo je najstaršie na svete, 
práva za ktoré bojujeme sú ešte len v plienkach. A je 
sex biznis naozaj remeslo? V deň, keď to budeme 
môcť povedať oficiálne, budeme mať vyhraté. 
Demokracia, ústava a ľudské práva – to je to, čo dnes 
supluje zákony, ktoré by nás v sex biznise mali 
chrániť. Ale dokedy? Je také jednoduché postaviť sa na 
ulicu a zarobiť. Tak milé kolegyne, je to naozaj také 
jednoduché? Želám vám, aby to naše remeslo nebolo 
iba najstaršie, ale aj jednoduché.  

Vaša Sisi                  
 
 
Zdroj: Global Network of Sex Work Projects: The Smart Sex Workers 
Guide, závery z AIDS konferencie vo Viedni 2010. 
Zdroj obr: http://www.portlandmercury.com/imager/ 
prostitution_pro_or_con_/ b/original/26820/af04/feature-5318.jpeg 

 
 
 
																																																																																																																																																																 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DENNÍK BÁBÄTKA – 1. ČASŤ 
 
5. JÚL 2010 – PÁR DNÍ PRED… 
 

Deväť mesiacov mi bolo super – celú dobu si plávam v brušku, väčšinu času spinkám a 
nič nemusím robiť. Je tu ticho, tma a teplučko, úplná pohodička. Z pupku mi vychádza 
akási šnúra, s ktorou sa občas hrám, ale ide tadiaľ jedlo, takže dávam pozor, aby som si ju 
nepoškodil. V posledných mesiacoch som síce dole hlavou, ale to mi nevadí. Skôr mi 
začína prekážať, že už mám nejako málo miesta. Chcem si vystrieť nohy, ale stále do 
niečoho narážam. Zvonku počujem hlasy, najčastejšie jeden ženský, ten sa mi aj prihovára 
– je to asi maminka. Počujem aj mužský hlas, to bude pravdepodobne otecko. Mama ma 
často volá Kopko - vraj príliš kopem a nenechám ju spať. Otecko sa na tom smeje a 
niekedy jej priloží ruku na bruško, aby zacítil moje kopance. Vtedy sa obzvlášť snažím, 
aby ma bolo dobre cítiť, veď sa musím pred ním predviesť! Ani jeden z nich ešte netuší, či 
som dievča alebo chlapec – celú dobu som sa úspešne schovával, bude to prekvapenie! 
Dnes mi maminka povedala, že som už mal byť vonku, ale mne sa nechce, je mi tu dobre! 
 
13. JÚL 2010 – UŽ SA TO BLÍŽI… 
 

Od rána mám taký zlý pocit, že dnes to príde a vyženú ma odtiaľto – maminke dali nejaký 
liek, aby ma vydurili von. Ale kadiaľ mám ísť? Je tu len jeden otvor, ale ten je strašne 
úzky, tadiaľ sa predsa nedá prejsť. Začal som tu síce cítiť nejaké sťahy, ale stále 
nechápem, ako sa mám odtiaľto dostať, keď ten východ je taký úzky. Poobede sa však 
stalo niečo zvláštne - voda, ktorá ma obklopovala, zrazu vytiekla von. Asi tu už fakt 
nemôžem ostať. Zdá sa, že aj otvor pod mojou hlavou sa pomaly začal zväčšovať, ale trvá 
to celé strašne dlho.. Navyše, tie sťahy okolo mňa sú stále silnejšie, začína to byť 
neznesiteľné. Našťastie som tými liekmi trochu omámený, tak nie som až v takom strese. 
 
14. JÚL 2010 – DEŇ „D“ 
 

Zvonku počujem, že vraj je tesne po polnoci.. Okolo počujem samé hlasy, ktoré volajú na 
mamičku, aby tlačila. Ale netlačí len ona - tí hluční ľudia jej pomáhajú a rukami jej tisnú 
na bruško, teda aj na mňa, čo ma dosť štve. Stále nechápem, prečo ma odtiaľto vyháňajú. 
Pomoc, nechcem ísť von!  

Netrvalo to dlho a ocitol som sa vonku, hoci som sa bránil. Je tu hrozne. Ostré 
svetlo, zima a prenikavé zvuky. Berú ma tie cudzie ruky a strihajú mi moju obľúbenú 
pupočnú šnúrku. Chytá ma panika - ako teraz budem jesť? A utrpenie pokračuje - 
nemilosrdne ma šupli na váhu a merajú ma ako nejaký tovar. Mám 3480 gramov a 52 cm. 
Som spokojný, nie je to zlé.  

Po týchto procedúrach ma konečne zabalili a ukázali chlapíkovi, ktorý stál hneď 
vedľa a napäto všetko sledoval. Ten hlas mi je povedomý, to je asi otecko! Hm, je celkom 
sympaťák, i keď na môj vkus trošku zarastený. No a konečne už putujem k mamičke – má 



dlhé hnedé vlasy a tmavé oči. Páči sa mi! Len chuderka, je nejaká bledá a vyzerá dosť 
unavene, asi som ju trošku potrápil tým svojím dlhým príchodom na svet. Dúfam, že 
nebude sklamaná, že nie som dievča. Ale už prichádza okamih pravdy a moje obavy sa 
nepotvrdili – má zo mňa evidentnú radosť – krásne sa na mňa usmieva! 

Cez noc mi bolo za ňou smutno - vzali ma na oddelenie, kde boli iba bábätká. 
Mamičku ešte zašívali a potom ju odviezli na izbu, aby si trocha oddýchla. Avšak 
pochybujem, že si pospala, keďže na izbe boli ďalšie dve mamičky s novorodencami a 
v noci tie ich bábätká robili poriadny rámus! 

Ráno ma k nej priniesli, stále vyzerala unavene a nedokázala vstať z postele. 
Pokúšala sa o to, ale potom si vždy sadla. Vlastne – sedieť ani nevedela, len sa oprela 
bokom o posteľ a potom sa s povzdychom vrátila do ležiacej polohy. Asi som jej svojím 
neopatrným vychádzaním z bruška spôsobil rany. Stále ju chodili pozerať nejakí ľudia 
v bielych plášťoch a pichali do nej injekcie, bŕŕŕ! Mami, je mi to ľúto! Našťastie, 
neprestala ma mať rada – vidím, že ju stále teší moja prítomnosť, milo sa mi prihovára a 
volá ma Miško – asi to bude moje nové meno namiesto Kopko. 

Cez deň nás prišiel pozrieť otecko, podarilo sa mu dostať sa až k nám na izbu, 
keďže mamička ešte nevládala vstať a vyjsť na chodbu určenú pre návštevy. Vyzeralo to 
tak, že aj jemu sa páčim. Keď mu mamička povedala, že sa na neho podobám, hneď som 
zazrel pýchu v jeho očiach.  

Večer ma opäť odniesli – vraj by sa maminka ešte nedokázala o mňa postarať. Keď 
som odchádzal, všimol som si, ako na mňa smutno pozrela, akoby nechcela, aby som šiel 
preč. Hurá, asi ma ľúbi! 

Saša 
 
 
   

Miško 7 minút po pôrode... 



O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A 

 
 
Tajnička osemsmerovky ukrýva výrok pápeža Jána Pavla II. (1920-2005): 
„Veda má svoj zmysel, pokiaľ sa chápe ako cesta k pravde a…(tajničku tvorí 21 
písmen).“  
 
 

Y N O K Á Z É N D O R Í R P 
P K R Y P T Ó N B R Ó M A R 

G K Í L S Y K E F A U V D A 

R Y M L CH O D Ó Y A L A Ó I 

A V A U S É D N Z K F K N G 

V A A P I A M Í I I K I O R 

I D A L R Z R I K T D T D E 

T L T Y O V E D A A V E Y N 
Á O O N B E K C U T O N N E 
C B M Y N K R Y O S D I A I 

I Č H Ó L T H O R Č Í K M Ž 

A O N O J O B Á N V K K I A 

P E X P E R I M E N T E K V 

X A K I T A M E T A M K A Á 

S K Ú M A V K A R Z É N A Z 
 
 
ARZÉN, BRÓM, CEZIUM, DRASLÍK, DUSÍK, DYNAMIKA, ENERGIA, 
EXPERIMENT, FLUÓR, GRAVITÁCIA, HMOTA, HORČÍK, CHÉMIA, FYZIKA, 
KINETIKA, KRYPTÓN, KYSLÍK, KYVADLO, MATEMATIKA, NÁBOJ, NEÓN, 
PLYN, POHYB, PRÍRODNÉ ZÁKONY, PRVKY, RADÓN, SKÚMAVKA, SODÍK, 
STATIKA, VEKTOR, VODÍK, XENÓN, ZÁVAŽIE 

 
 
Tajnička z minulého čísla: 
„…je mojím učiteľom.“ 
 

      
     Dvojstránku pripravila Saša 

 



V.T.I.P.Y  

              
 
Vyjde opitá mucha z krčmy. 
-     Bzz, bzz, bzz... 
Nič. 
-     Bzz, Bzz, Bzz... 
Zasa nič. 
- A kašlem na to, idem pešo! 
 
 
Raz sa medveď poriadne opil v krčme. 
Cestou domov ho však niekto poriadne 
zmlátil. Na druhý deň po vytriezvení 
zvolal všetky zvieratá lesa a vraví: 
-    Keď sa mi dostane do rúk ten, kto 
ma včera zbil, tak ho roztrhám na 
kúsky. Má šťastie, že neviem presne, 
kto to bol, ale to viem, že na hlave mal 
dve také veľké veci. 
Na to zajac: 
- No slimák, tuším máš problém! 
 
Príde nejaký chlap na benzínku a pýta sa: 
-     Koľko stojí kvapka benzínu? 
Predavač sa spýta vedúceho a odpovedá 
chlapovi: 
- Nula EUR. 
A chlap mu odpovedá: 
- Tak mi nakvapkajte plnú nádrž! 
 

 

 
 
 
Do chovproduktu vrazí rozčúlený muž 
s ľadovým medveďom na vodítku: 
-     Kde je ten hajzel? 
-     Ktorý? - pýta sa predavačka. 
- Ten, čo mi pred rokom predával 

bieleho škrečka! 
 
Na hodine slovenčiny. Deti majú písať 
sloh na tému "Som riaditeľom veľkej 
firmy". Zatiaľ, čo všetky deti píšu, Jožko 
spokojne sedí za stolom a obzerá sa po 
triede. 
-    Jožko, prečo nepíšeš? - pýta sa pani 
učiteľka. 
-    No dovoľte?! Čakám na sekretárku! 
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VVVVYDALO YDALO YDALO YDALO OOOOBČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE OOOODYSEUSDYSEUSDYSEUSDYSEUS    SSSS    FINANČNOU FINANČNOU FINANČNOU FINANČNOU 

PODPOROU PODPOROU PODPOROU PODPOROU MMMMINISTERSTVA PRÁCEINISTERSTVA PRÁCEINISTERSTVA PRÁCEINISTERSTVA PRÁCE,,,,    SOCIÁLNYCH VECÍ ASOCIÁLNYCH VECÍ ASOCIÁLNYCH VECÍ ASOCIÁLNYCH VECÍ A    RODINYRODINYRODINYRODINY    
WWW.ODYSEUS.ORG,    intoxi@ozodyseus.sk    

TTTTERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOV////ČKY ČKY ČKY ČKY OZOZOZOZ    ODYSEUSODYSEUSODYSEUSODYSEUS        
NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V BBBBRATISLAVERATISLAVERATISLAVERATISLAVE::::    

 
Každú  stredu aKaždú  stredu aKaždú  stredu aKaždú  stredu a    piatok:piatok:piatok:piatok:    

18:30 – 19:30  na Trnavskom Mýte (v podchode) 
20:00 – 21:15  prechádzame sa na Hlavnej železničnej stanici 
21:30 – 22:30 prechádzame cez Vajnorskú ulicu  

 
Poznávacie znamenie Poznávacie znamenie Poznávacie znamenie Poznávacie znamenie IIII    bandaska sbandaska sbandaska sbandaska s    nápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁM    

 
��� 

TTTTERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOV////ČKY SČKY SČKY SČKY S    AUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠ::::    
 

Každú nedeľu:Každú nedeľu:Každú nedeľu:Každú nedeľu:    
21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft) 
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte pri Tržnici (pri zastávke trolejbusov) 
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici (pri Národnom tenisovom centre) 

    
 

Každý pondelok:Každý pondelok:Každý pondelok:Každý pondelok:    
11:00 –  13 : 00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 

 
KaždúKaždúKaždúKaždú    stredustredustredustredu::::    

11:00 – 13: 00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 
 

Každý štvrtokKaždý štvrtokKaždý štvrtokKaždý štvrtok::::    
13:00 – 15:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch (Stavbárska ul.I Vrakuňa) 

 
Obnovili sme testovanie na protilátky HIV aObnovili sme testovanie na protilátky HIV aObnovili sme testovanie na protilátky HIV aObnovili sme testovanie na protilátky HIV a    syfilisusyfilisusyfilisusyfilisu    ––––    spýtaj sa nás vspýtaj sa nás vspýtaj sa nás vspýtaj sa nás v    teréne na teréne na teréne na teréne na 

presné časy testovania.presné časy testovania.presné časy testovania.presné časy testovania.    
    

Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  IIII    biely Fiabiely Fiabiely Fiabiely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi t Ducato alebo modrý Opel Astra Combi t Ducato alebo modrý Opel Astra Combi t Ducato alebo modrý Opel Astra Combi 
ssss    nápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM a    logom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUS    

    


