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Úvodom a do tretice.... 

Zdravím vás. 

Ako vidíte, do tretice všetko dobré Výroba Intoxi mi už celkom ide, z chýb sa 
poučujem a učím sa na vlastných chybách. 

Ale už mi to ide a to je hlavné. O svoj časák sa nebojte, je a bude tu pre vás. Ja 
sama som bola, aj som pravidelnou čitateľkou a vždy som tam našla užitočné 
veci a rady. 

Verím že pravidelní čitatelia nám zostanú verní aj naďalej a nájdu si tam niečo 
užitočné a zaujímavé. 

A keď nie, tak sem s nápadmi 

Majte sa a užite si posledne lúče slniečka.  

 

S Pozdravom OFRA 

 

 

 

INTOXI číslo 10/2011,ročník 9. 

Vydavateľ a ditributor:OZ Odyseus,Bratislava,ICO:31788734 

Adresa vydavateľa a redakčná rada: viac informácii na www.odyseus.org alebo mailom na 

intoxi@ozodyseus.sk 

Tlač: Kníhtlač Gerthofer, Struhárová 2, 90051 Zohor, www.gerthofer.sk 

Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry SR ako časopis určený výhradne špecifickým 
čitateľom pod registračným číslom: EV 2632/08 

Vychádza pravidelne vždy v 1. deň v mesiaci. 

Časopis neprechádza jazykovou úpravou a je nepredajný! 

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. Je distribuovaný prostredníctvom 
terénnych  

Sociálnych pracovníčok a pracovníkov OZ Odyseus v programe Chráň sa sám. 

Články v časopise podliehajú autorskému právu. Žiadna časť časopisu nesmie byť 
kopírovaná, publikovaná, alebo inak rozširovaná bez písomného súhlasu redakcie. 

 

http://www.odyseus.org/
mailto:intoxi@ozodyseus.sk
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Opäť všetko po starom.... 

V uliciach je znovu po neobvykle dlhej pauze opäť všetko po starom a heroín resp. 
fentanyl je tu zase. 

Vy ste omnoho kludnejší. Veď ste si vytrpeli svoje, aj ste schudli z tých stresov a z nervov, 

že ste kupovali čisté farbivo alebo zmes farby a pervitínu. 

Mnoho z Vás prešlo na piko a s herákom ste skončili alebo ste prešli na lieky, metadon 
a podobne. 

Bola to veľmi dlhá pauza a neviem si spomenúť, či za 18 rokov čo som v tom namočená, 
že by bola takáto dlhá „kríza“. 

Ale ako vidíte, dealeri si dali načas, veď ľudia sú na nich odkázaný, ale nie naveky. 
Zmobilizovali sa a zase fičia naplno a predávajú. 

Tí ktorí s tým nadobro skoncovali, prajem aby vydržali a tí ktorý prešli na piko, tak nech sú 
opatrní a nezabúdajte že si treba dávať bacha a neprestreliť sa. 

Prajem všetko dobré. 

Vaša Ofra 

 

Zdroj obr: 

http://www.justbewell.com/acatalog/images/stop-

heroin-abuse.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obr  k článku Nepreberáte zásielku !? 

Doručovanie a preberanie zásielok v trestnom konaní  http://2.bp.blogspot.com/-

2C8DPMOTpA8/TbEQHBn9ZoI/AAAAAAAAFas/iumy8cukxlM/s1600/images.jpg 
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Nepreberáte zásielku !? 

Doručovanie a preberanie zásielok v trestnom konaní 
 

Doručovan
ie a preberanie 

zásielok si 
môžme rozdeliť 
na tri skupiny, 

a to podľa toho či 
sa jedná 

o trestné 
konanie, správne 
konanie alebo 

občiansko právne konanie. V tomto čísle sa 
budem venovať doručovaniu a preberaniu 

zásielok v trestnom konaní, pretože následky 
trestného konaniu sú zo všetkých 
spomenutých najnepríjemnejšie. Zameriam sa 
hlavne na doručovanie predvolania 

v trestnom konaní, lebo s tým sa stretávate 
najčastejšie. V budúcich číslach sa budem 
venovať ďalším druhom doručovania. Preto 
zostaňte verný nášmu časopisu. Asi sa teraz 

pýtate: „Ako zistím, že som súčasťou 
trestného konania?“. Moja odpoveď je 
jednoduchá, musíte riadne preberať zásielky, 
to znamená, že neodmietnete zásielku 
prebrať. V Odyseu sa často stretávajú s Vaším 
názorom, že ak odmietnete prebrať zásielku, 
tak je všetko OK, lebo neviete, kto, čo a prečo 
Vám píše, takže sa Vás to vraj netýka, mýlite 
sa. Odmietnutie zásielky môže byť súdom, 
prokurátorom, policajtom považované za 
prijatie zásielky (odteraz budem používať na 
označenie súdu, policajtov a podobne 

právnické slová „orgány činné v trestnom 

konaní“). Pre Vás z toho teda vyplýva, že 
treba prebrať každú jednu zásielku, 
odmietnutie Vám môže veľmi uškodiť. Pokiaľ 
by som sa ja rozhodoval, či prebrať zásielku, 
kde sú asi zlé správy, alebo neprebrať – vybral 

by som prebranie zásielky. 

Čo vám môže byť doručené v rámci 
trestného konania, pritom o tom ani 

nemusíte vedieť, ak nepreberiete zásielku? 
Najčastejšie Vám môže byť doručené 
napríklad predvolanie na orgán činný 
v trestnom konaní (súdy, policajti...). 

Predvolaný môžete byť ako obvinený, 
obžalovaný, svedok.  

Predvolanie 

V prípade, že ste obvinená/ý alebo 
obžalovaná/ý máte povinnosť sa podľa textu 
predvolania dostaviť na príslušné miesto 
v daný čas. Bohužiaľ, ak odmietnete prevziať 
zásielku, doručovateľ (najčastejšie poštár) Vás 
poučí o možných následkoch, ak ani potom 
zásielke neprevezmete, strácate kontrolu nad 
svojím ďalším osudom v trestnom konaní. 
Teda ak sa nedostavíte na určené miesto, 
v určený čas (deň, hodina) bez riadneho 
ospravedlnenia môže vám byť uložená 
poriadková pokuta alebo budete 
predvedená/ý políciou. Pokuta môže byť až 
vo výške 1650 € a je možné je udeliť 
opakovane. A pritom tomu všetkému ste 
mohli predísť, ak by ste neodmietli prevziať 
zásielku. Neprebratie zásielky nie je pre súd 
ospravedlnenie. 

Ak ste predvolaný ako svedok 

v trestnom konaní do Vašej slobody sa môže 
zasiahnuť ešte viac ako keby ste boli „len“ 
obvinený alebo obžalovaný. Ak sa ako svedok 
nedostavíte na určené miesto v určený čas 
(deň, hodina) bez riadneho ospravedlnenia 

a nepodarí sa Vás predviesť, môže byť vaša 
sloboda obmedzená aj na 72 hodín. 

Obmedzenie osobnej slobody je v tomto 

prípade „väzenie“, asi nemusím písať, že nič 
príjemné. Musím sa opakovať, ale stačilo 
prevziať zásielku, urobiť čo sa od Vás žiada 
a mohli ste mať pokoj. Opäť – neprebratie 

zásielky vás z nedostavenia na súd 
neospravedlňuje. 
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Normálne doručovanie a doručovanie 
do vlastných rúk 

Poďme si ešte v krátkosti vysvetliť 
rozdiel medzi normálnym doručovaním 
a doručovaním do vlastných rúk a to v tej 

súvislosti ak ste neprebrali zásielku z dôvodu, 
že Vás doručovateľ nezastihol. Normálne sa 
doručuje na adresu kde sa zdržiavate. Do 

vlastných rúk sa doručuje tam kde to určíte 
vy.  

Normálne doručovanie sa odlišuje od 
doručovania do vlastných rúk tým, ju je 
možné odovzdať aj osobe, ktorá s vami býva 
alebo žije v rovnakom dome alebo ktorá 
s Vami pracuje. Táto osoba musí byť dospelá 
a schopná vám zásielku odovzdať. Ak vám 
nemá kto vyzdvihnúť zásielku uloží sa zásielka 
na orgáne ktorý ju doručuje (najčastejšie 
pošta) potom Vás musia upovedomiť kedy 
a kde si máte zásielku vyzdvihnúť. Pozor, 

zásielka sa považuje za doručenú dňom 
uloženia (áno – uloženia na pošte!). To 

znamená, že ani nemusíte poznať jej obsah. 
Od dňa uloženia plynú dôležité lehoty, preto 
treba zásielku čo najskôr vyzdvihnúť 
a spoznať jej obsah. 

 Pri doručovaní do vlastných rúk, môže 
zásielku prebrať len ten komu je určená. 

Výnimkou je, ak ste splnomocnili niekoho 
iného na prebratie zásielok určených do 
vlastných rúk. S vypracovaním splnomocestva 

Vám pomôžeme v OZ Odyseus. Ak ste neboli 

zastihnutý na adrese, ktorú ste na tento druh 
doručovania určili zásielka sa uloží na orgáne 
ktorý doručuje (najčastejšie pošta). Potom 

musíte byť upovedomený, kedy (deň, hodinu) 
Vám bude zásielka opäť doručená. Ak ani 
potom Vás doručovateľ nezastihne, uloží sa 
zásielka na pošte alebo na orgáne obce 
(mestský úrad, obecný úrad). Po troch dňoch 
od uloženia, keď si po zásielku neprídete bude 
sa to chápať ako keby ste zásielku prebrali. 
A veru nikoho, už nezaujíma, že Vy ste 
zásielku ani nevideli.  

Napríklad, môžete mať trvalé bydlisko 
v Banskej Bystrici, ale už 10 rokov žijete 
v Bratislave. Zásielky Vám budú posielané do 
Banskej Bystrici na adresu trvalého pobytu, 
pokiaľ orgány činné v trestnom konaní 
nezistia, že bývate v Bratislave. Dosť možné, 
že to orgány činné v trestnom konaní nezistia. 
Preto radím, ak už viete, že Vám posielajú 
zásielku na adresu trvalého bydliska, kde 
nebývate alebo dlhodobo žijete mimo svojho 
trvalého bydliska, okamžite kontaktujte 
Odyseus. 

Čo sa doručuje normálne a čo do 
vlastných rúk ? 

Zákon presne určuje čo sa musí 
posielať do vlastných rúk. Ostatné písomnosti 
musia byť doručené len normálne.  

Do vlastných rúk sa doručuje: 

Obvinenému obžaloba a predvolanie – 

spoznáte podľa toho, že sú ako obžaloba 
alebo predvolanie jasne označené. Zistíte 
ľahko po otvorení zásielky, kde má list takýto 
nadpis. O rozdieloch medzi obžalobou 
a predvolaním niekedy nabudúce. 

Musíte si uvedomiť, že keby Vám bolo 
poslaná písomnosť normálne, ale podľa 
zákona sa mala poslať doručením do 
vlastných rúk, ide o neplatné doručenie. 
Takéto doručeniu nemá pre Vás žiadne 
účinky.   

 Nepreberaním zásielky si môžete 

pekne „zavariť“ a myslím, že každý, kto chce 
držať život pevne v rukách a rozhodovať 
o svojej budúcnosti sa od teraz bude snažiť 
prebrať každú zásielku. 

Osobne budem v Odyseu 5.10 od 13:00 do 

17:00, takže môžete prísť a pokúsime sa 
vyriešiť právne problémy. 

Na niektoré služby chodí s nami právnička, 
ktorá vám ochotne namieste poradí, prípadne 
nakontaktujte našu sociálnu asistentku Evu, 
tel. 0904 655 146............... Andrej 
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HIV verzus  hepatitída C 
O HIV a hepatitíde C sme už toho na stránkach INTOXI povedali veľa. Avšak, podľa hesla, že 

opakovanie je matka múdrosti, aj v tomto čísle časopisu si o týchto dvoch vírusoch niečo 
povieme. O obidvoch vírusoch by sa dalo písať veľmi veľa, dnes sa však zameriame v krátkosti na  

ich podobnosti ako aj rozdiely. 

 

HIV 

 je vírus nedostatku ľudskej 
imunity. Tento vírus 
napadá imunitný systém 
človeka a tak znižuje jeho 
obranyschopnosť voči 
ochoreniam. HIV napadá v 
organizme určitú skupinu 
bielych krviniek, T 

lymfocytov, v ktorých sa 
množí, neskôr ich aj zabíja 
a znižuje tak ich počet v 
tele napadnutého človeka. 
Výrazný pokles počtu 
bielych krviniek, ktoré hrajú 
dôležitú úlohu v 
obranyschopnosti ľudského organizmu, vedie 
k zlyhávaniu imunity a rozvíja sa v ochorenie 

AIDS. Tým, že je imunitný systém slabší, 
človek ľahšie podľahne iným ochoreniam, 
baktériám a vírusom. O tom, že žiješ s HIV 

nemusíš vôbec vedieť. V prvom štádiu môžeš 
(ale nemusíš) zažívať nešpecifické príznaky 
podobné chrípke (napr.: horúčky, zdurené 
uzliny, triaška). Preto najistejšou možnosťou 
ako zistíš, že žiješ s HIV – je testovanie. 

 

Hepatitída C  

je zápal pečene spôsobený vírusom hepatitídy 
C. Toto ochorenie postupuje veľmi pomaly, 
problémy sa môžu prejaviť až po niekoľkých 
rokoch. Ak sa hepatitída C nelieči, môže vážne 
poškodiť pečeň, ktorá potom nemôže ďalej 
fungovať. Ochorenie väčšinou prebieha bez 

príznakov (až v 95%), prípadne je sprevádzané 
(podobne ako pri HIV) nešpecifickými 
príznakmi ako pri chrípke. Mnoho ľudí sa cíti 
dobre a nepociťuje žiadne problémy. Rovnako 
ako pri HIV aj tu platí, že najistejšou 

možnosťou ako zistíš, že 
žiješ s hepatitídou C – je 

testovanie. 

 

Množenie vírusov  
HIV vírus napáda hlavne 
ľudské imunitné bunky 
(CD4, makrofágy, 
a dendritické bunky).  
Vírus hepatitídy C napáda  
pečeňové bunky. 
Obidva vírusy potrebujú 
na svoje množenie iné 
(hosťovské) bunky. Vírus 
HIV vchádza priamo do 
bunky a používa ju takto 

na svoje množenie. Vírus hepatitídy C na 
druhej strane používa hosťovskú bunku na 

množenie, ale do bunky nevchádza. 
HIV denne vyprodukuje  bilióny, hepatitída C 
až  trilióny svojich  nových kópií vírusov.  
 

Očkovanie  
Stále prebiehajú výskumy, zamerané na 
hľadanie vakcín na HIV a hepatitídy C. Dôvod, 
prečo je tak náročné nájsť vakcíny je ten, že 
tieto vírusy sa za svojho života výrazne menia 
(mutujú). Podľa predpovedí bude trvať ešte 
dlho, kým sa objavia  vakcíny, ktoré zabránia 
HIV alebo hepatitídy C a stanú sa dostupnými 
na používanie. 
 

Výskyt HIV a hepatitídy C 

Podľa oficiálnych štatistík žije v SR približne 
25 až 50 tisíc ľudí s hepatitídou C a s HIV žije 
467 ľudí. Vo svete žije okolo 40 miliónov ľudí 
s HIV a 170 miliónov s hepatitídou C.  
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Typy vírusov 

Sú rôzne typy HIV (HIV -1 a HIV-2). V SR je 

najčastejší typ HIV -1. Vírus hepatitídy typu C 
má 6 hlavných genotypov (označovaných 
číslami 1-6) a 50 subtypov (označovaných 
a,b,c...). To znamená, že vírus má množstvo 
podôb. Po infikovaní jedným typom vírusu sa 
môžeš infikovať iným. Preto, aj keď žiješ 
s hepatitídou C, je veľmi dôležité chrániť sa 
pred inými jeho typmi, ktoré môžu tvoj 
zdravotný stav i  následnú liečbu 
skomplikovať. 
 

Množstvo vírusu v krvi (vírusová záťaž)                                     
Pomocou testov vírusovej záťaže sa dá určiť 
počet častíc HIV a hepatitídy C v krvi.  

Vysoká vírusová záťaž pre niekoho s HIV je od 

5000 do 10000 kópií/mL. U ľudí žijúcich 
s hepatitídou C je vysoká vírusová záťaž každé  
množstvo vyššie ako 800000. Veľmi často 
ľudia s hepatitídou C majú svoju vírusovú 
záťaž v miliónoch. 

 

Ako dlho vírus HIV a hepatitídy C  prežije?               
HIV prežije na vzduchu len  veľmi krátko. 
V uzatvorenom prostredí, pri prítomnosti krvi 
(napríklad v injekčnej striekačke) prežije 
dlhšie. Hepatitída C na druhej strane prežije 
mimo tela najmenej 16 hodín ale nie viac ako 
4 dni, a v striekačke prežije do 63 dní.   
 

Prenos 

HIV a hepatitída C sa prenášajú podobnými 
cestami, hoci existujú jasné rozdiely v riziku 

prenosu. Vírus hepatitídy C je 10 krát viac 
koncentrovaný v krvi ako HIV. To znamená, že 
vírus hepatitídy C môže byť krvou prenesený 
ľahšie. 
Injekční užívatelia drog sú hlavnou ohrozenou 
skupinou z hľadiska prenosu vírusovej 
hepatitídy typu C. Injekční užívatelia 
predstavujú 60 – 90 % nových prípadov 
ochorenia hepatitídy C v Európskej únii. 
Najčastejšia cesta prenosu hepatitídy C je cez 
zdieľanie infikovaných injekčných striekačiek  

a materiálu (voda, filtríky, štuple, škrtidlo). 
Menej bežné (ale stále možné) cesty prenosu 
hepatitídy C,  sú cez nechránený sexuálny 
kontakt a z matky na dieťa.  
HIV sa prenáša v prvom rade  nechráneným 
sexuálnym stykom, krvou  a z matky na dieťa. 
V SR je najčastejšia cesta prenosu HIV cez 
nechránený sexuálny kontakt.  
 

Liečba 

Hepatitída C sa dá vyliečiť – je to preto, lebo 

vírus hepatitídy C nevniká pri svojom množení 
do hosťovskej bunky DNA. (pozri vyššie). 
Niektorí ľudia (asi 20 až 40 %), ktorí sú práve 
infikovaní, sa prirodzene HCV infekcie zbavia. 
Ďalších 60 až 80 % ľudí budú mať dlhotrvajúcu 
alebo chronickú infekciu. Lieči sa kombináciou 
liekov interferón a ribavirín.  

Napriek tomu, že liečba na hepatitídu C 
existuje, v SR nie je dostupná pre ľudí 
užívajúcich drogy. Jedna z podmienok 
zdravotných poisťovní je totižto  minimálne ½ 
ročná abstinencia od drog.  

HIV sa na rozdiel od HCV  nedá vyliečiť, ale dá 
sa liečiť.  Liečba má  za cieľ znižovanie vírusu v 
krvi, nárast alebo stabilizáciu buniek CD4 
a prevenciu dlhotrvajúcim následkom 
infekcie. Lieči sa tzv. antiretrovirálnymi liekmi. 
Vďaka tejto liečbe sa ľudia žijúci s HIV 

dožívajú rovnakého veku ako iní. (teda tí, 
ktorí HIV nemajú).  

Ako som v úvode spomínala, o HIV 

a hepatitíde C by sa dalo písať ešte veľmi veľa. 
Tento článok poskytuje iba  základné 
informácie. V prípade akýchkoľvek otázok nás 
kontaktujte na výmenách alebo mňa (Evu) na 
t.č. 0904 655 146. Majte sa pekne 

Preložila a spracovala sociálna asistentka Eva 

Zdroj obr: 

http://2.bp.blogspot.com/_bTN8Xxs2wu8/TKT_MHeSc

sI/AAAAAAAAAII/G4MC7LVHJCc/s1600/HIV-Vaginal-

Gel.jpg
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Kto zabil slávnu speváčku? 

Nedávno svetom otriasla smutná novinka o smrti istej speváčky menom Amy 
Winehouse. Hoc ju nepoznáš, rozhodla som sa napísať o nej, nakoľko nejde ani tak 
o jej meno, ako o jej život. Táto slávna a obľúbená speváčka sa okrem svojho hlasu 

preslávila svojou drogovou závislosťou. 
 

Hneď ako sa svet dozvedel o jej smrti, začali sa špekulácie – sú v tom drogy? Išlo 
o predávkovanie? Speváčka bola známa pitím alkoholu, závislosťou na heroíne 
a iných legálne predpisovaných opiátoch. Výsledky pitvy dokazujú, že nešlo o smrť 
zapríčinenú drogami. 
 

Čo je na celom prípade zaujímavé sú vyjadrenia speváčkiných rodičov. Nad hrobom 
predniesli smutný prejav, kde komentovali speváčkinu závislosť, jej opätovné 
návraty drogám hodnotili ako prejav slabosti a prehry nad drogami. 

 

Americká spoločnosť pre liečbu závislostí však 
nedávno vyhlásila, že totálna abstinencia od drog 
je nerealistický cieľ, ktorý sa podarí máloktorému 
závislému. To by však nemalo ľudí, ktorí sú od 
drog závislí zarmútiť. Dôležité je práve to, aby sa 
táto informácia dostala do povedomia 
spoločnosti a zbavili sme sa mylných presvedčení 
o drogovej závislostí.  

 

Myšlienka, že totálna abstinencia je cieľom liečby drogovej 
závislostí už zranila a ublížila množstvu užívateľom/ľkám, ich 

rodinách a priateľom. Totálna abstinencia vytvára na 
užívateľov/ľky obrovský tlak a pokiaľ sa pošmyknú – rodina 

a ich priatelia ich často odsúdia. Spoločne strácajú nádej na 
vyliečenie. Veď aj od vás na výmene som koľkokrát počula – 

„ja som sa liečila už 5-6 krát a vždy som znovu začala, ja sa 
asi nevyliečim nikdy...“ Táto beznádej je dôsledok vyššie 
opísaného nereálneho cieľa totálnej abstinencie.  
 

Občasné užitie drogy (relaps) 
alebo návraty k užívaniu drog 
(recidívy) počas liečby sú bežné – 

nie sú zlyhaním, sú súčasťou 
liečby. Neschopnosť abstinovať 
nie je problém silnej vôle – je to 

prejav drogovej závislosti. 

Je dôležité chápať 
relapsy a recidívy 
ako výzvy – vtedy sa 

môžeš o svojej 

závislosti a o sebe 

niečo naučiť. Cez ne 
spoznáš svoje 
„spúšťače“ užívania, 
prečo, kedy, ako ťa 
to znovu pritiahne 

k drogám. 
Nabudúce, keď opäť 
nastúpiš do liečby, 
budeš vedieť, na čo 
si dať pozor. 
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Americká spoločnosť pre 
liečbu závislostí varuje, aby 
úmrtie slávnej speváčky 
opäť raz nepodporilo tieto 
mýty o drogovej závislosti. 
Drogová závislosť je 
„biologická“ choroba 

a pokiaľ sa k nej tak 

nepostavíme, užívatelia 
budú trpieť. Ľudia závislí 
od drog nie sú zlí, sú chorí. 
A my musíme nájsť takú 
liečbu, ktorá im bude 
pomáhať a nie takú, ktorá 
ich bude zhadzovať, lebo 

ich stavia pred nereálne a ťažko dosiahnuteľné ciele. 
 

Želám vám, aby ste si slová z tohto krátkeho 
článku zapamätali. Nebuďte na seba prísni, 
neobviňujte sa za závislosť. Príbeh slávnej 
speváčky je pre vás možno vzdialený, no ja som 
rada, že som ho našla na internete – a verte 

každému ho ukazujem a okoliu vysvetľujem, ako 
to s tou drogovou závislosťou vlastne je. 
A poviem vám ešte jedno – či už Amy Winehouse 
brala heroín, alebo nebrala, či zomrela na 
predávkovanie, absťák alebo čokoľvek iné – na 

tom nezáleží. Bola podľa mňa úžasná umelkyňa 
a hlavne bola ľudská bytosť. Zaslúži si odchod 
z tohto sveta bez hlúpych ohováračiek 
a obviňovania, že si za to môže sama. 

 

Držím vám palce!  
Mirka. 

Zdroj: 

http://www.alternet.org/drugs/152164/are_we_killing_drug_addicts_like_amy_winehou

se 

 

   Zdroj obr:  http://gwiazdunie.pl/wp-content/uploads/2011/07/amy-winehouse-ladnie.jpg 

http://www.rollingstone.es/img/imagecache/r_640_417_amy_winehouse.jpg 

http://www.rollingstone.es/img/imagecache/r_640_417_amy_winehouse.jpg
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Trombóza žily 

Trombózy žíl sa týkajú ľudí, ktorí dlhodobo injekčne užívajú alebo používajú zlú techniku 
injikovania. Je to bolestivé a závažné ochorenie. Pri jej zanedbaní, niektorí ľudia injekčne 

užívajúci drogy prišli o svoju končatinu, zdravie alebo život. Tento článok má ambíciu 
poskytnúť všetkým, ktorí to potrebujú, informácie, ktoré zabránia vzniku trombózy alebo 
upozornia na včasné rozpoznanie trombózy. Liečbe trombózy sa v tomto článku venovať 

nebudeme. Snáď len s jedným upozornením: „Čím skôr sa začne trombóza liečiť, tým je väčšia 
šanca na vyliečenie.“  

Čo je to hlboká žilová trombóza 
(flebotrombóza) 
V podstate to znamená, že sa hlboká žila 
zablokuje „trombom“ alebo „embolom“. 

Trombus je krvná zrazenina/ pevná čiastočka. 
Trombom môže byť napr.: pevná čiastočká, 
ktorá sa do žily dostala nedostatočným 
filtrovaním, špinou z lyžičky). 

Embol je vzduchová bublina.  

Trombóze je teda akási blokáda v žile. 
Obyčajne sa hlboká žilová trombóza tvorí 
v hlbokých žilách stehna (najmä u ľudí, ktorí si 
injikujú do triesla). Čím je zrazenina väčšia 
alebo rozsiahlejšia, tým je ohrozenie zdravia 
väčšie.  

Trombóza môže 

 Rásť a zväčšovať sa. Vtedy blokuje žilu 
a prúdenie krvi v nej. 

 Môže sa odtrhnúť a putovať cez žilový 
systém kdekoľvek po tele. Nebezpečné 
je, ak uviazne v malej žile/žilke a upchá 
ju. Potencionálne život ohrozujúce 
miesta sú –pľúca, srdce a mozog. 

 V žile môže začať zápalový proces. 

Trombózu môžeme spoznať najčastejšie tak, 
že noha sa navonok prejaví opuchom 
a bolesťou. Obvod nohy sa zväčší o 3 a viac 

centimetrov oproti zdravej nohe. Bolesť si 
často ľudia zamieňajú so svalovicou alebo 
s bolesťou po vyššej námahe nohy. Len pri 

veľmi rozsiahlom a závažnom stupni ochorenia 
dochádza k zmodreniu nohy. 

!!! Keď máte podozrenie, že by ste mohli mať 
hlbokú žilovú trombózu, navštívte lekára!!! 

Čo je to povrchová žilová trombóza 
(tromboflebitída) 
Znamená, že v povrchových žilách (tie bližie 
pod kožou)  sa začal zápalový proces. Koža 
v okolí žily zčervenie, je bolestivá a niekedy 

opuchne. Následne sa v okolí zápalu vytvoria 

krvné zrazeniny. 
Spoznať ju môžeme cez zmeny žily a jej okolia. 

Napríklad vidíme, že sa nám žila mení na 
kŕčovú žilu, žila je červená a teplá, bolestivá, 
tuhá, okolie je opuchnuté. V prípade 
vážnejšieho stupňa ochorenia môžeme vidieť 
príznaky zápalu: zvýšená teplota. Ďalšie 
príznaky môže odhaliť lekárske vyšetrenie. 

 

Žilová trombóza užívanie drog 

Pokiaľ  nebudete injekčne užívať drogy, 
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vyhnete sa riziku vzniku žilovej trombózy. Ak 
je to pre vás možné, skončite s užívaním drog 
alebo prejdite na iný spôsob užívania (napr.: 
fajčenie, šnupanie). 

1. Pri injekčnom užívaní je dôležité 
filtrovať drogu cez filter, ktorý zachytí pevné 
čiastočky a tie sa nedostanú do žily. 
2. Vyhnite sa injekčnému užívaniu tabliet, 

ktoré sa ťažšie rozdrvia na prášok a rozpustia 

vo vode. Pri injekčnom užívaní tabliet, 
rozhodne nevynechajte filter a rozdrvte ju čo 
na najjemnejší prášok. 
3. Snažte sa, aby mala žila čas na 
zahojenie. Neinjikujte stále do toho istého 
miesta, ale striedajte ich. 

4. Snažte sa vyhnúť injikovaniu do triesla 
a nohy (žily v nohe sa ťažšie hoja). 
5. Buďte zvlášť opatrní/é, ak ste prekonali 
operácie, vaši príbuzní mali toto ochorenie, 
užívate hormonálnu antikoncepciu a fajčíte 
cigarety. 

Stručne o liečbe 

Liečba sa snaží odstrániť trombón a obnoviť 
priechodnosť žily. To sa deje buď užívaním 
liekov alebo chirurgickým zákrokom. Súčasťou 

liečby je aj zaväzovanie si končatiny elastickým 
obväzom alebo nosenie kompresívnych 
pančúch. Liečba je dôležitá, aby sa zabránilo 
ďalším komplikáciám.  Najobávanejšou 
komplikáciou je, že sa trombus uvoľní od žily a 
začne putovať. Smrteľné môže byť, ak 
trombus upchá žily v pľúcach alebo v mozgu. 
Tieto upchatia môžu v najhoršom končiť 
smrťou.  

Ďakujem, že ste tento článok vydržali. Snáď 
článok prispel k porozumeniu trombózy. Ak  
by ste mali záujem kvôli trombóze navštíviť 
lekára, môžete kontaktovať Evu na čísle 0904 

655 146. Rada vám s návštevou lekára 
pomôže. 

-Cоня- 

Zdroj: 

http://www.bedekerzdravia.sk/?main=article&id=457,  

http://primar.sme.sk/c/4117018/tromboza.html,   

http://www.blackpoppy.org.uk/blackpoppy/az_DVT.ht

m dostupné 7.6.2011 

zdroj obr.: 

http://tromboza.com/html/images/library/vte/venous

-thrombus-formation-PU.jpg, 

http://cdn.c.photoshelter.com/img-

get/I0000O.BXzE6HWzs/s/900/900/iv-drugs-drug-

addiction-needle-cooker.jpg 

http://www.bedekerzdravia.sk/?main=article&id=457
http://primar.sme.sk/c/4117018/tromboza.html
http://www.blackpoppy.org.uk/blackpoppy/az_DVT.htm%20dostupn�%207.6.2011
http://www.blackpoppy.org.uk/blackpoppy/az_DVT.htm%20dostupn�%207.6.2011
http://tromboza.com/html/images/library/vte/venous-thrombus-formation-PU.jpg
http://tromboza.com/html/images/library/vte/venous-thrombus-formation-PU.jpg
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HEPATITÍDA TYPU B NIE JE ŽIADNE „BÉČKO“ 
 

Hepatitída typu C je s nami v teréne často. 
Bavíme sa o jej prenose cez spoločné 
používanie ihiel a striekačiek, vody, filtríka, 
štupľa, škrtidla... Niektorí/é z vás už iba mávnu 

rukou – veď ja Céčko dávno mám. Ale čo také 
Béčko (HBV)? Na to občas zabúdame. Preto, 

prosím, venujte spolu so mnou aj tomuto 

písmenku pozornosť. Určite totiž stojí za 
zmienku. 

 

Prečo si Béčko zaslúži rešpekt? ;) 

 Hepatitída typu B (skratka HBV) je 

infekčné zápalové ochorenie pečene, 
spôsobené vírusom hepatitídy B. Svetová 
zdravotnícka organizácia ju hodnotí ako 
najvážnejší typ vírusovej hepatitídy (a to 

poznáme skoro celú abecedu hepatitíd od 
A,B,C, D až po E). 

 Chronické Béčko -také, ktoré trvá viac ako 
6 mesiacov- nesie so sebou vysoké riziko 

cirhózy (zjazvenia) a rakoviny pečene. 

Netreba prízvukovať, že rakovina a cirhóza 
pečene sa spája s rizikom smrti...  

 Je nákazlivejšie ako HIV a dokonca 

nákazlivejšie ako Céčko! 

 Na Béčko nepoznáme liečbu, ktorá by ho 
úplne a spoľahlivo vyliečila u každého 

človeka. Existuje ale liečba, ktorá ho vie 
„držať na uzde“ a znížiť tak poškodenie 
pečene. Táto liečba spočíva v liekoch 

zameraných na potlačenie vírusu 
a podporu tvojho imunitného systému.  

 Ak máš zároveň Céčko aj Béčko, tvoja 
pečeň dostáva oveľa viac zabrať, ako 

keby si mal/a iba jeden z týchto vírusov. 
Tým sa zhoršujú aj tvoje predpoklady na 
liečenie. 

 

Nie je však všetkým dňom koniec, našťastie 
mám aj dobré správy:  
1. Proti hepatitíde typu B sa môžeme chrániť 

aj účinným očkovaním. Pokiaľ užívaš 
drogy, môžeš sa dať bezplatne zaočkovať 

proti HBV v Centre pre liečbu drogových 
závislostí na Hraničnej v Bratislave. Je však 
potrebné, aby si sa zaregistroval/a, mal/a 
občiansky preukaz a kartičku poistenca. 

2. Až 9 z 10 dospelých ľudí, ktorí získajú 

Béčko sa ho úplne zbaví už v priebehu 

prvých 6 mesiacov. Dokonca to vírus 
zabalí celkom “sám od seba“. Človek by 
ale mal ísť na kontrolu k lekárovi približne 
každých 3 až 6 mesiacov počas 1 roku. 

3. Vírus hepatitídy B môžeme zničiť už 5 
minútovým varením vo vriacej vode 

a pôsobením dezinfekčných prostriedkov 

ako je savo. Na to je dobré myslieť, keď sa 
chystáš po niekom použiť ihlu alebo 
štuplík/lyžičku. Pre podrobnejší návod, 
ako čistiť „nádobíčko“ nás oslov v teréne.  

 

Pre istotu: ako sa prenáša Béčko? 

Hlavný spôsob prenosu HBV je 

prostredníctvom krvi cez malú ranu na koži 
alebo porušenú sliznicu (ústa, vagína, zadok, 
nos, penis). To znamená,  že keď budeš 
s niekým zdieľať: ihlu alebo striekačku, vodu, 
filtrík, štupeľ/lyžičku alebo aj trubičku, či 
bankovku pri šnupaní – budeš v riziku 

infikovania sa nielen Céčkom a HIV, ale 

samozrejme aj Béčkom. To ti hrozí aj pri 
poranení sa infikovaným predmetom (napr. 

žiletka na holenie, zubná kefka), 

neprofesionálnom tetovaní a piercingu. Na 

infikovanie stačí aj okom neviditeľné 
množstvo zaschnutej krvi, v ktorej vírus 
prežije na vzduchu aj viac ako 7 dní, niektoré 
zdroje uvádzajú, že to môže byť aj oveľa 
dlhšie, dokonca 10 až 30 dní. 
 

Béčko sa však tiež nachádza aj v semene 

a vaginálnych výlučkoch (takisto ako HIV), 

takže odporúčam používanie kondómu pri 
oráli, análi aj vaginálnom sexe. Nezabudni na 

lubrikant. Môžeš ním predísť malým rankám, 
cez ktoré sa vírus dostane do tvojho tela! 
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Pozor, pozor – hepatitída typu B sa 
v infekčnom množstve nachádza aj v slinách 

(na rozdiel od HIV alebo Céčka). Je 

preukázané, že k prenosu môže dôjsť pri tom, 
ak ťa infikovaný človek pohryzie. To, či sa 
Béčko prenáša aj pri bozkávaní nie je 100% 

jasné – väčšina odborníkov tvrdí, že nie. Riziko 

hrozí ak je v slinách aj krv, napríklad 
z krvácajúcich ďasien a raniek v ústach. 
 

Hepatitída B sa prenáša aj z matky na dieťa 

počas pôrodu, výnimočne ešte počas 
tehotenstva. Od roku 1998 sa na Slovensku 

zaviedlo povinné očkovanie novorodencov 

proti HBV.  

Časté sú infekcie hepatitídou B v rámci rodiny 

– z rodičov na deti a naopak. Nedá sa presne 
určiť spôsob prenosu vírusu, ale predpokladá 
sa, že je to pre častý fyzický blízky kontakt 
medzi členmi rodiny, ktorí tak dochádzajú do 
styku s malými rankami či škrabancami pri 

starostlivosti a ošetrovaní. 
 

Ako sa infikovať nemôžem? 

Prekvapivo, sú aj činnosti, pri ktorých ti HBV 
vôbec nehrozí  Napríklad: 

 Jedenie a pitie znečistenej vody a jedla. 

 Podávanie rúk, držanie sa za ruky. 
 Kašľanie, kýchanie. 
 Používanie spoločného WC. 

 Objímanie sa. 
 Bežný spoločenský kontakt medzi 

ľuďmi. 
 Spoločným príborom ani pohármi, 

alebo slamkami. 

 Dojčenie, pokiaľ nemáš poranené 
bradavky. 

 

Čo ne/robiť, ak máš hepatitídu typu B? 

Ak máš problémy s pečeňou, nesprávna výživa 
ich môže zhoršiť. Preto pokiaľ sa dá, nejedz 

mastné a vyprážané jedlá ako sú hamburgery 
a langoše, namiesto nich skús zeleninu 
a ovocie. Nie je dobré hladovať ani sa 
prejedať. Obmedz alkohol a cigarety, a pi 

aspoň 2 litre vody denne. Neprepínaj svoje sily 
a oddychuj. V lekárni si môžeš kúpiť 
vitamínové doplnky s obsahom vitamínov K, A, 
D a E. 

 

Prajem vám, nech vás obchádzajú všetky 
vírusy a baktérie   

 

Ivet 

 
Zdroje: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/ 

http://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/hepatitis_b.html#_1_4 

http://www.worldhepatitisalliance.org/AboutViralHepatitis/What_

is_Viral_Hepatitis.aspx 

http://www.hepatitida.sk/ 

http://www.immunize.org/askexperts/experts_hepb.asp#issues 

STRÁNSKÝ, J. 2001. Virová hepatitida B a její klinický význam. 1. 

Vyd.Grada Publishing : Praha, 2001. ISBN 80-247-0243-6

Zdroj obr: http://im.novinky.cz/083/140830- top_foto1-

cglpk.jpg ,Hepatit-B-AIDS-ten-

Tehlikeli_1300320096.jpg?t=ne 

 

                                                                                                                                                   

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/
http://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/hepatitis_b.html#_1_4
http://www.worldhepatitisalliance.org/AboutViralHepatitis/What_is_Viral_Hepatitis.aspx
http://www.worldhepatitisalliance.org/AboutViralHepatitis/What_is_Viral_Hepatitis.aspx
http://www.hepatitida.sk/
http://www.immunize.org/askexperts/experts_hepb.asp#issues
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OD DROGY K DROGE ALEBO CESTOU NECESTOU 

 

Prevencia presunutej závislosti 

Na bludisku môžeš vidieť, že tá 
cesta liečby vôbec nie je ľahká. Ponúkam 
ti pár tipov ako sa vyhnúť presedlaniu 
z jednej drogy na druhú. 

Tvoja liečba by mala byť čo 
najobšírnejšia. Nielen detox (a lieky či 
metadon) a koniec. Závislosť je tak 
komplikovaná, že nestačí zbaviť sa iba 
absťákov. Súčasťou liečby by mala byť 
terapia, pravidelný pokec so 
psychológom, návšteva podporných 
skupín. Liečba je čas pre TEBA. Venuj sa 
sebe – kto si, buduj svoje sebavedomie, 

rozvíjaj svoj talent, môžeš sa učiť nové 
veci. Poznávaj, aká je tvoja závislosť, 
svoje silné a slabé stránky pri boji so 
závislosťou. Veľmi dôležité je naučiť sa 
pracovať sa stresom a nátlakom – lebo to 

sú časté momenty, kedy človek opätovne 
siaha po droge. Keď dosiahneš ciele 
(napríklad nebudem 3 mesiace užívať 
piko), vytvor si nové ciele (tak splnil/a som, že neužívam, tak teraz sa chcem naučiť robiť 
s počítačom).1

 

 

Cesta ako sa vyhnúť relapsom 
a recidívam je veľmi podobná ceste ako 
sa vyhnúť posunu od drogy k inej droge. 

Sú lekári a vedci, ktorí tvrdia, že raz keď si 
závislý/á, ostávaš závislý/á navždy – to 

znamená, že akékoľvek ochutnávanie 
a experimentovanie s drogami je pre teba 

nebezpečné.2
 Ich rada ako sa vyhnúť 

posunutej závislosti je: už nikdy nič neber. 

                                                           
1
 http://www.drugaddictioncenter.org/drug_addiction_center/understanding-addiction-transfer-and-cross-addiction.php 

2
 http://ezinearticles.com/?Drug-Addiction---Cross-Addiction-and-Relapse---5-Cross-Addiction-Relapse-Prevention-

Tips&id=2413605 

Ako spoznáš závislosť 

Keď sa za jeden rok objavia 3 a viac z týchto 
znakov, môže to znamenať závislosť. 
(Diagnózu závislosti určuje lekár-psychiater). 

- zvyšuje sa tolerancia na drogu (na 
dosiahnutie želaného stavu potrebuješ 
viac drogy ako na začiatku) 

- abstinenčné príznaky pokiaľ drogu neužiješ 

- častejšie užívanie (a väčšieho množstva 
drogy) než bolo pôvodne plánované 

- neustála chuť na drogy a neschopnosť 
opakovane prestať 

- viac času tráviť zháňaním drogy, prípravy.. 
- dôležité aktivity tvojho života zanedbávaš 

kvôli droge (práca, stretnutia s kamošmi, 
čas s rodinou) 

- pokračovanie v užívaní s vedomím 
negatívnych dôsledkov (zdravotné 
komplikácie, strata práce)  

Zdroj: DSM IV, napr 

http://www.sis.indiana.edu/DSM-IV-

Criteria.aspx 

http://www.sis.indiana.edu/DSM-IV-Criteria.aspx
http://www.sis.indiana.edu/DSM-IV-Criteria.aspx
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Iní vedci tvrdia, že to je 
mýtus, ktorí má ľudí 
vystrašiť a jeho účinnosť 
je dosť zlá.3

 

Veru je otázne, či 
je to reálne, vyhnúť sa 
navždy všetkým drogám. 
Dokáže bývalý alkoholik 
opäť si príležitostne 
vypiť, bez toho, aby 
padol do závislosti? Na 
to sú rôzne názory. Ja by 
som však zdôraznila, že 
si to TY, kto má vo 
svojich rukách svoj život. 
Liečiš sa zo závislosti, ale 

to že si kúpiť žrebovací lístok z teba neurobí gembléra, to že sa raz pošmykneš a užiješ 
heroín z teba neurobí závislého.  

Veľa ľudí dokonca zvládlo svoju závislosť práve tým, že prešli od veľmi škodlivej 
drogy k droge, ktorá bola škodlivá menej.3 (škodlivosti drog a činností sú samozrejme 
diskutabilné ale povedzme príklad: prechod heroínu k marihuane alebo prechod od 

automatov k pravidelnému športu). 

Pokiaľ začneš užívať počas alebo po ukončení liečby nejakú drogu, sleduj, ako 
a prečo ju užívaš. Už vieš ako vyzerá závislosť, využi to!  Ty držíš v rukách, či to bude 
príležitostné užívanie, ktoré budeš mať pod kontrolou, alebo ujdeš od jednej závislosti 
k druhej. V prípade problémov vyhľadaj lekársku či psychologickú pomoc, prípadne sa 
obráť na nás v teréne. 

Uvedomujem si, že tento môj článok musel byť riadne vyčerpávajúci a možno 
i ťažko stráviteľný. Preto sa na záver pokúsim sformulovať hlavnú myšlienku: Keď sa 
niekto rozhodne ísť do liečby závislostí, môže sa stať, že vymení drogu za drogu (Automat 
za alkohol. Heroín za tablety. Piko za prejedanie.) Týka sa to legálnych tak i nelegálnych 
drog a činností. To zrejme však nie je tvoj úmysel, keď sa rozhodneš liečiť. Preto  buď 
opatrný/á. Ja však verím, že najdôležitejšie je, aby si sa mal v živote dobre. Občas je 
dobre s drogami a inokedy bez nich :). Je na tebe, čo si vyberieš.  

Držím palce, 

Mirka 

Zdrojobr:  http://www.drogynie.sk/images/drogy/15.jpg, 

http://sciencephoto.com/image/268533/530wm/M3720319-Heroin_abuse-SPL.jpg  

                                                           
3
 http://hamsnetwork.org/cross/ 

http://www.drogynie.sk/images/drogy/15.jpg
http://sciencephoto.com/image/268533/530wm/M3720319-Heroin_abuse-SPL.jpg
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Denník bábätka – 13. časť 

        Deviaty mesiac 
 

 

Čaro štvornožkovania 

 

Poviem vám – to 

štvornožkovanie je 
jednoducho úžasné – 

dokážem sa ním presunúť 
takmer všade a mamina 
za mnou nestíha. Raz som 
v jednej izbe a potom 

zase v inej, a mamina za 

mnou len chodí a 
upratuje veci, s ktorými 
sa hrám. Podľa mňa je to 
úplne zbytočné, lebo tak 

či tak ich potom opäť 
vytiahnem. Najviac ma 

zaujali knihy – doma 

máme takú veľkú 
knižnicu, kde je skvelý 

prístup – žiadne zábrany ako sklo alebo zámok, všetko je pekne voľne prístupné na 
policiach – len sa načiahnuť. No povedzte - odolali by ste? A tak knihy pekne po jednej 

vyťahujem a skúmam kvalitu papiera a veľmi rád z nich vyzliekam pekné lesklé obaly. 
Mamina nie aby bola rada, že má doma inteligenta, stále pri mne pobehuje, odsúva ma 
preč a ukladá knihy. Je to však márne, stačí, aby išla do kuchyne niečo variť, a ja si zatiaľ 
môžem opätovne robiť kôpky z kníh. 
 

Ranné leňošenie 

 

Mama si naivne myslela, že keď začnem jesť tuhú stravu, tak budem lepšie spávať a 
nebudem sa v noci budiť. Omyl! Za prvé - tie zeleninové grcky vyslovene neznášam a 
poctivo ich vypľúvam, za druhé - ak si niekto myslí, že si odopriem nočný dezertík v 
podobe mliečka, tak sa veľmi mýli! A aj tak nemôžem za to, že sa budím. A keď už som 
hore, tak si uvedomím, že by som si rád dal niečo pod zub. Veď maminka je blízko, určite 
to nie je pre ňu problém presunúť si ma k sebe do postele a  ponúknuť mi trošku mliečka 
na cuckanie. I keď väčšinou vyzerá byť dosť mimo, niekedy mám pociť, že ju otravujem, a 
možnože by aj rada spala. No čo, veď je už veľká, mohlo by jej stačiť aj menej spánku, ja 

tiež nespím v kuse viac ako tri hodiny a som v pohode.  
Rána mám veľmi rád, počas nočného kŕmenia sa nenápadne presuniem maminke a ockovi 
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do postieľky a keď som pekne potichu, tak ma tam nechajú až do rána. Potom začnem 
svoju obľúbenú aktivitu - lozenie cez prekážky, to je pre mňa taká ranná gymnastika. Veď 
treba sa udržiavať vo forme! Mamina s ocinom sa väčšinou nehýbu a ja, keďže som už 
čulý a svieži, rozhodnem sa dať im menší budíček. Stačí, aby som prešiel krížom cez nich a 
už sa začnú mrviť. A potom ešte využijem ich rannú ospalosť a mame sa vtedy veľmi rád 
začnem hrať s vláskami. Veď to je skoro to isté, ako keď sa češe hrebeňom, tak čo jej na 
tom môže vadiť? I keď pri mojej hre väčšinou na mňa zavrčí, aby som prestal.  
Maminka potom obyčajne ide pripraviť niečo do kuchyne, lebo ráno býva strašne hladná – 

pre seba si robí kávičku s keksíkom a pre ocka čajík. Ja obvykle ostávam v posteli a 
obťažujem ocka. Ocko si väčšinou pozerá niečo v mobile, čo ma, samozrejme, strašne 
provokuje, a chcem mu ho vytiahnuť z ruky. Vtedy rezignuje, mobil schová a otvorí si 
časopis. To mám tiež rád, lebo rovnako, ako obaly z kníh, mi pekne šuštia aj pokrčené 
noviny. 

 

Baby a ja 

 

Keďže už som veľký chlap a viem sa v kočíku už posadiť, mám parádny výhľad na baby, čo 
si patrične užívam. Keď som bol v 
nemocnici, to bol vyslovene raj – 

samé pekné sestričky! Narátal 
som ich skoro na každý prst. Vždy 
sa na mňa krásne usmievali a ja 
som im to opätoval – mama ma 

častokrát podpichovala, že 
flirtujem. Neviem, čo to je, ale 
určite niečo pozitívne, veď 
rozdávať úsmevy je vždy dobré.  
Čo sa týka dievčat v mojom okolí, 
páči sa mi napríklad Natálka, to je 
taká milá múdra blondínka, vždy, 
keď ma uvidí, tak príde ku mne a 

dá mi pusu. Ibaže, je to sesternica, takže ju beriem ako kamošku. Kamaráti maminy a 
otecka majú poväčšine chlapcov, ale za zmienku stoja dve slečny – jedna je Barborka - 

dcéra maminkinej známej a druhá je Sárinka – to je zase dcéra oteckovho kamaráta. 
Barborka je o dosť staršia, už vie chodiť, ale boli sme ju kuknúť a aj sme sa spolu 

kočíkovali. Má nádherné uhrančivé zelené oči ako jej mamina. Len mám pocit, že je trošku 
pyšná, moc si ma nevšímala.  
Sárinka je len o kúsok väčšia ako ja, určite si budeme aj v budúcnosti rozumieť. Sice je 
trošku zaoblená, ale má milú tváričku a blonďaté vlásky.    
No ale najviac sa mi páči moja mamička! Sice od pôrodu trochu pochudla, ale stále je 
príjemne mäkkučká a cítim sa fajn v jej náruči. Navyše, vonia po mliečku, takže týmto u 
mňa získava ďalšie body. 
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OSEMSMEROVKA 

 Tajnička osemsmerovky ukrýva výrok francúzskeho filozofa a fyzika Blaise Pascala: 

„Pravý zmysel bohatstva tkvie v tom, aby z neho bolo...(19 písmen tvorí tajničku).“ 

I N V E S T Í C I A A Ú 

Š Y K Z A K Á Z T A S Č 

M A K L É R E D Y T A T 

D E S Ú V A H A B R K O 

M E J O P Ý R H Ž A I V 

I A O U R E N D U K M N 

C I R F Á O N O L U O Í 

Í C E B I Z N I S R N C 

N A V U Z R Y Á A Á O T 

Z R Ú R O K M V K Z K V 

A K D Z Á V O A A L E O 

K O F A K T Ú R Y B A A 

Á R A D A K R E I B O D 

Z Y Ť S O N Č O L O P S 

O B J E D N Á V K Y N É 

 

burza, byrokracia, ekonomika, faktúry, firma, investícia, karta, kasa, maklér, náklad, 
obavy, objednávky, odhad, peniaze, pojem, rada, služby, spoločnosť, súvaha, tovar, 
účtovníctvo, úrok, úver, výnos, zákazky, zákazníci, záruka 

 

Tajnička z minulého čísla: 

„...nádherné vydanie.“ 

 

                                                                                                                                    Strany 15-18 pripravila Saša 
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VTIPY 

 

Traja muži sú odsúdení za ťažké zločiny do 
väzenia na 20 rokov. Každý z nich si môže 
doniesť do cely jednu vec. Prvý si zoberie so 
sebou veľkú kopu kníh. Druhý si zoberie 
manželku a tretí dvesto kartónov cigariet. 
Po 20 rokoch otvoria prvú celu a prvý muž 
vyjde a hovorí: 
- Študoval som tak ťažko, že môžem byť aj 
advokát.  
Z druhej cely vyjde muž a jeho manželka a 
majú 5 nových detí. 
Muz hovorí - Bola to najkrajšia vec v mojom 
živote. Ja a moja manželka sme si boli tak 
blízko.  

Otvoria tretiu celu a muž v nej si potlapkuje 
po vreckách a hovorí - Má tu niekto zápalky? 

 

Žena kričí na manžela: 
- Prečo si vyhodil to sito?! Veď bolo celkom 
nové! 
 Aké nové?! Veď bolo sama diera. 

 

Sedí bača nad priepasťou a stále opakuje 

24,24,24,24,24.... Ide okolo turista a 

študovane sa na baču pozerá. Keď sa 
vracia, bača tam stále sedí a opakuje 
24,24,24... To už turista nevydrží a príde 
bližšie k bačovi. 
- Pán bača, čo to počítate? 

Ale bača stále svoje 24,24,24... Nahne sa 
nad priepasť, aby zistil čo ten bača vlastne 
počíta. Zrazu pocíti ranu do chrbta, neudrží 
rovnováhu a už len padáááááááááááá. A 
bača 25,25,25,25,25..... 
 

 

Príde malý chlapík do krčmy a zreve: 
- Kto chce riadne po paluli? 

Všetci ticho. 
- Tak kto chce riadne po papuli? 

Vtom sa zodvihne spoza stola chlapisko ako 

hora a hovorí: 
- Ja! 

- Dobre, tak choď von, ja som už dostal! 

Príde mladík do cukrárne a pýta sa predavačky: 
- Máte perníkové srdce s nápisom SI MOJA JEDINÁ? 

- Áno, mame. 
- Tak si vezmem päť kusov. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.funny.sk 

 

                                                         

http://www.funny.sk/vtipy/k27-muzske-pokolenie-p4/#ixzz1XNTS4Z5c
http://www.funny.sk/vtipy/k27-muzske-pokolenie-p4/#ixzz1XNTS4Z5c
http://www.funny.sk/vtipy/k27-muzske-pokolenie-p4/#ixzz1XNTS4Z5c
http://www.funny.sk/vtipy/k27-muzske-pokolenie-p4/#ixzz1XNTS4Z5c
http://www.funny.sk/vtipy/k27-muzske-pokolenie-p4/#ixzz1XNTS4Z5c
http://www.funny.sk/vtipy/k27-muzske-pokolenie-p4/#ixzz1XNTS4Z5c
http://www.funny.sk/vtipy/k27-muzske-pokolenie-p4/#ixzz1XNTS4Z5c
http://www.funny.sk/vtipy/k27-muzske-pokolenie-p4/#ixzz1XNTS4Z5c
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TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS 

NÁJDEŠ V BRATISLAVE: 

Každú  stredu: 
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 - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM 

 

 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY S AUTOM NÁJDEŠ: 

Každú nedeľu: 
20:00 -21:30 Panónska, parkovisko za zastávkou 93,94 pri predajni Fiat 

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: 

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

Každú stredu: 

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

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

 

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra 
Combi s nápisom CHRÁŇ SA SÁM a logom ODYSEUS  

 

 

 

VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS 

WWW.ODYSEUS.ORG, intoxi@ozodyseus.sk 

mailto:intoxi@ozodyseus.sk

