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Ahojte. 
 
Mesiac ako vždy uletel ako voda. Teraz v novembri už máme chladnejšie počasie a tak 
vám chcem touto cestou navrhnúť zavítať do vášho Klubu Podchod. Tento mesiac bude 
otvorený posledný krát, a tak máte možnosť, ak ste tam ešte neboli a pracujete v sex-
biznise, navštíviť nás tam. 
 
 Čo sa zmien týka, upozorňujem tradične na poslednú stránku, kde sú časy terénnej služby 
na zmeny pre Pentagon, nedeľnú službu dňa 18.11.2007 a taktiež nebudú 19.11.2007 
terénni pracovníci a pracovníčky na Slovnafte a v Podchode.  
 
Tento rok je to 10 rokov, čo je Občianske združenie na svete a pri tej príležitosti 
usporadúvame spomínaného 19.11.2007 konferenciu a pre vás chystáme výnimočné 
decembrové číslo k tomuto jubileu. Takže ak ste zvedavý, ako sa nám OZ Odyseus zrodilo 
a čo všetko robíme, o mesiac si vypýtajte INTOXI a dozviete sa ☺. 
 
Želám, tak ako vždy, príjemné čítanie a teplo sa oblečte. 

 
Andrea 

 

Podchod v novembri 2007 
 

Každý pondelok a stredu od 19:00 – 23:00 posedenie v príjemnom 
prostredí „klubíku“ pri káve alebo čaji.  Možnosť prečítať 

si noviny, časopisy, namaľovať sa alebo porozprávať. 
 

 

Poznávacie znamenie: klub je potiahnutý červenou fóliou a nápis oprava šperkov na stánku. 
 

Pondelky a stredy obohatené o:                     program v pondelok je len doplnkový 
v pondelok majú vstup len ženy

 

Pondelok – 5.11.2007 – Svojpomocná skupina na tému: Násilie páchané na ľuďoch 
pracujúcich v sex-biznise 
Pondelok – 12.11.2007 – Sociálna asistentka v Podchode 
V pondelok – 19.11.2007 bude Klubu zavorený!!! 
Pondelok – 26.11.2007 – Začíname s PC 
 
28.11. streda - ROZLÚČKOVÁ PÁRTY – Klub Podchod je otvorený posledný krát 

– 19:00 do 24:00 
 

POČAS NOVEMBRA MÁTE MOŽNOSŤ VYBRAŤ SI V KLUBE OBLEČENIE 

ZDARMA!!! 
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Z DENNÍKA ROMANA  
NA DOBROVOĽNOM LIEČENÍ V HRNČIAROVCIACH  

 
5.4., SOBOTA 

Dnes som sa cítil celý deň dobre, 
no nerobil som dnes nič také zaujímavé, o 
čom by som napísal a ani sa 
nič nedialo. Dneska som viac-
menej odpočíval, alebo hral 
s chalanmi pingpong. 
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BA: ŽENY PRACUJÚCE V SEXBIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA: 
 

• Slovnaft – „pešiak“: 
 

 Muž vysoký asi 175 cm, biela farba pleti, nakrátko ostrihaný s čiernou šiltovkou. 
Spočiatku to bol pohodový kontakt, dohoda prebehla bez problémov, chcel fajku. 
Po dohode zavliekol ženu do lesa a silne udrel po hlave. Ona po tomto údere 
odpadla a mala otras mozgu. Ženu pracujúcu v sex-biznise potom tento chlap 
okradol. Pravdepodobne ho zlákala retiazka, ktorú mala žena krku. 

 
• Vajnorská – „pešiak“: 
 

 Asi 50-ročný, 170 cm vysoký muž, biely s krátkymi vlasmi. Mal vypité, chcel sex 
s tým, že nedal vopred žiadne peniaze. Ženu pracujúcu v sex-biznise vzal na 
koniec Vajnorskej – do pivnice. Povedal jej, že si potrebuje na chvíľu odskočiť 
ale vrátil sa až o 2 dni., pričom žena bola v tejto pivnici zamknutá. 

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

 
6.4., NEDEĽA 

Dnes som sa cítil celkom dobre, až 
na poobedie, kedy som bol nervózny a 
všetko mi liezlo na nervy. To preto, lebo 
sme sa pomaly už balili a spratávali veci. 
Z takýchto vecí viem byť pekne na nervy, 
pretože neznášam sťahovanie a tie zmätky 
a naháňačky, čo sú okolo toho. No ale 
keď sme už skončili, tak ma to prešlo a 
nálada sa mi potom vylepšila.  

 
7.4., PONDELOK 

Dnes, hneď zrána, som bol už 
nervózny a stresoval som zase okolo 
sankcií, že ich nezvládnem. No najviac 
som bol nervózny sám zo seba, pretože  

 
 
som dosť zábudlivý človek a už mi 

to naozaj lezie na nervy, keď to musím 
stále od druhých počúvať a taktiež sú aj 
ostatní koľkokrát nervózni zo mňa, keď to 
musia do mňa nestále hučať. Myslel som 
si, že budem z toho celý deň na nervy, ale 
na športovke som sa dobre odreagoval a 
potom sa mi už celý deň darilo. Predtým 
mi to ináč ani moc nevadilo, keď mi to 
druhí stále hovorili, a ani som si z toho 
nič nerobil. No teraz je toho už aj na mňa 
priveľa a dosť mi to začína vadiť, pretože 
sa cítim ako posledný z najposlednejších 
na tomto oddiely a myslím si, že to asi aj 
tak je. Ináč sa mám celkom dobre a dosť 
ma aj potešili listy od krstnej mami a 
taktiež balík. Bol som už aj z tohoto dosť 
netrpezlivý, pretože mi už vyše mesiaca 
nikto z blízkych nepísal. 

 
Zdroj obrázka: 
http://images.jupiterimages.com/common/detail/01/3
7/23303701.jpg 

 



ČO ROBIŤ, KEĎ MÁM HEPATITÍDU ? 
 

NIEKTORÍ SPOMÍNATE, ŽE VÁM ZISTILI HEPATITÍDU (TEDA ZÁPALOVÉ OCHORENIE 
PEČENE) ALEBO PRINAJMENŠOM TUŠÍTE, ŽE JU ASI MÁTE. ČO S TÝM? OKREM TOHO, 
ŽE BY SI SA  MAL/MALA ZASTAVIŤ U LEKÁRA A PORADIŤ SA OHĽADOM LIEČBY, JE TU 

ZOPÁR TIPOV, AKO SI PEČEŇ NEVYSTAVOVAŤ ZBYTOČNEJ ZÁŤAŽI. 
LEKÁR TI TIEŽ PRAVDEPODOBNE POVIE, ŽE BY SI MAL/A DODRŽIAVAŤ PEČEŇOVÚ 
DIÉTU. TVOJA ŽIVOTOSPRÁVA BUDE POTOM ZÁVISLÁ OD TOHO, NAKOĽKO BOLA 

PEČEŇ POŠKODENÁ. 
 

Ak je choroba s tebou už dlhšie (dlhšie 
ako 6 mesiacov), to znamená, že máš 
chronickú hepatitídu a mal/a by si 
dodržiavať pečeňovú diétu fakt poctivo. 
 
NAJVÄČŠÍ NEPRIATELIA PEČENE: 
 
Zo všetkého najviac pečeň ničia 
alkohol a lieky (okrem tých čo ti 
predpísal lekár), najmä s obsahom 
paracetamolu.   
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A tiež kombinácie alkoholu, drog, 
liekov.  Látku „paracetamol“ obsahujú 
lieky na zníženie vysokej teploty 
a redukciu bolesti (napr. Paralen, 
Coldrex, Panadol, Ataralgin) – existuje 
však veľa iných liekov na zníženie 
teploty, ktoré paracetamol neobsahujú 
(Ibuprofen, Ibalgin, Modafen, 
Nurofen), aj tie však užívaj s rozvahou 
– ideálne len na odporúčanie lekára.  
 

Ak vieš o tom, že máš hepatitídu C, 
daj sa zaočkovať proti hepatitídam 
A a B. Kombinácia rôznych typov 
hepatitíd pôsobí drasticky na pečeň 
a urýchľuje rozvoj zápalu. Preto je 

dôležité sa naďalej chrániť, používať 
len svoje pomôcky na  
 
užívanie drog a pri sexe kondóm alebo 
inú bariérovú ochranu. Najdôležitejšie 
je zaočkovanie proti hepatitíde A, 
pretože kombinácia hepatitíd A+C 
môže mať až smrteľné dôsledky. 
 
Pečeňová diéta je typická 
najmä zvýšením príjmu 
bielkovín a obmedzením tuku.    
Všeobecne platí, že pri 
ochoreniach pečene sa musí človek 
vyhýbať konzumácii takých potravín a 
vystavovaniu sa takým vplyvom, ktoré 
sami o sebe vedú k poškodeniu pečene 
aj u zdravého  človeka (napr. alkohol, 
nadmerná konzumácia živočíšnych 
tukov, užívanie látok a liekov  
poškodzujúcich  pečeň, na cigarety 
a kávu by ste tiež mali zabudnúť).  
 
To, že si máš šetriť pečeň ale 
v žiadnom prípade neznamená, že máš 
hladovať. Hladovka naopak poškodzuje 
pečeň, tvoja strava by mala byť 
pravidelná a kaloricky hodnotná. 
 
Mal/mala by si jesť hlavne bielkoviny 
živočíšneho pôvodu, teda chudé mäso. 
Úplne najlepšie sú mliečne bielkoviny, 
najmä tvaroh. Odporúča sa denne zjesť 
20-30 g tvarohu. A tiež mäso, najskôr 
varené, potom dusené, kuracie, 
prípadne teľacie.
 



a spôsobu prípravy. Je dobré používať 
čerstvé maslo a kvalitný rastlinný olej, 
najlepšie olivový. Ten je však drahý, tak 
radšej ti odporučíme jedlo nevyprážať. 
Tuky by si mal/mala konzumovať len za 
studena, bez tepelnej úpravy.  Vyprážaný 
bravčový rezeň je síce chutný, ale môže 
byť jedným z hlavných nepriateľov tvojej 
pečene. 
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Ďalšie dobroty, ktoré treba obmedziť sú 
tučné (mastné) mäso, baranina, divina, 
údeniny, masť, slanina, kel, kapusta, 
cibuľa, kyslé uhorky, veľa korenín, 
kysnuté pečivo, káva, všetko vyprážané, 
pečené, údené, pór, cesnak, strukoviny.  
Treba piť veľa tekutín, teda aspoň 2-3 
litre. Voda v tele je, okrem iného, 
základom pre prečistenie a vylúčenie 
škodlivých látok. Tekutiny musia mať 
správnu teplotu, nie sú vhodné ľadové ani 
horúce nápoje. 
Pozor na vitamínové a minerálne 
prípravky. Najmä tie s obsahom vitamínu 
A, D, niacínu a železa. Tieto prvky sú vo 
vysokých dávkach pre pečeň toxické. 
 
Môžeš si dopriať mlieko (aj sójové) 
a všelijaké mliečne výrobky, denne jedno 
vajíčko (ale obmedziť žĺtky), hlávkový 
šalát, strúhanú mrkvu, paradajky bez 
šupky a zrniečok, jablká, pomaranče, 
broskyne, banány, marhule, slivky, 
kompóty zo všetkých druhov zrelého 
ovocia, z nápojov čaj, mlieko, slabé 
kakao, ovocné šťavy, mušty, nesýtené 
minerálne vody, a dopraj si aj dostatok 
vitamínov skupiny B a C. 
 
Okrem diéty je tiež dôležité mať počas 
dňa nejaké fyzické aktivity. Keď si 
unavený/á, dopraj si kvalitný oddych 
a spánok.  
 

Tak na Vaše zdravie!    
ifka & pedro 

 

Tak naposledy v skratke: 
 

 ÁNO: 
 

Navštív svojho lekára- najlepšie ti bude 
vedieť poradiť. 
Pravidelné cvičenie, napr. chôdza, beh. 
Oddych, keď si to telo vyžaduje. 
Ľahké jedlá. Kura, ryby a chudé mäso.  
Celozrnný chlieb, ryžu a cestoviny.   
Ľahko stráviteľné jedlá.   
Veľa ovocia a zeleniny. 
Pi veľa vody. 
Daj sa zaočkovať proti hepatitíde A, 
a podľa možnosti aj B (napr. v CPLDZ) 
 

 NIE (alebo aspoň obmedziť) 
 

Alkohol a drogy – obmedz čo najviac 
Veľké množstvá liekov, okrem 
predpísaných lekárom. 
Prejedanie sa.  
Ťažké, mastné, slané jedlá. Priveľa cukru 
(aj sladké nápoje!) 
Hamburgery a iné fast-foody. 

 
Zdroje: 
 
referaty.atlas.sk/ostatne/nezaradene/7297/?print=
1  
www.gastroenterolog.com/rady_pecen_archiv.ht
m 
www.carmellitina.estranky.cz/stranka/pecenova-
dieta 
www.hcvadvocate.org 
 
Zdroje obrázkov: 
 
http://www.mineralfit.cz/images/3/1/995.jpg 
http://www.f-
sport.cz/bb/shared_files/avatars/1396.mbb 



RANDEVOUS V PODCHODE 
 

NOVEMBER BUDE MESIACOM PLNÝM ZMIEN, PREKVAPENÍ, AKCIÍ... AKO SOM UŽ 
SPOMÍNALA V PREDCHÁDZAJÚCOM VYDANÍ INTOXI, NOVEMBER JE POSLEDNÝM 

MESIACOM, POČAS KTORÉHO BUDE KLUB PODCHOD OTVORENÝ. ROZLÚČKOVÁ PÁRTY SA 
V KLUBE BUDE KONAŤ V STREDU – 28.11.2007 OD 19:00 PRIBLIŽNE DO 24:00. VŠETKY 

A VŠETCI, KTORÝM KLUB PRIRÁSTOL K SRDCU, SÚ VÍTANÍ A VÍTANÉ. 
 

V novembri bude OZ Odyseus 
organizovať medzinárodnú konferenciu. 
Tá sa koná pri príležitosti 10.výročia 
vzniku organizácie. Odborné príspevky 
v téme užívania drog, sex-biznisu a práce 
s deťmi a mladými ľuďmi z ohrozených 
komunít budú prezentovať naši zahraniční 
kolegovia a kolegyne ako i my, 
pracovníčky a pracovníci OZ Odyseus.  
 

Ďalšou novembrovou 
novinkou, na ktorú by som 
chcela upozorniť, je možnosť 
prísť do Klubu Podchod 
a vziať si zadarmo oblečenie. 
Keďže sa blíži zima, veríme, že 
vás táto špeciálna akcia poteší. 

Počas novembrových služieb 
v Klube Podchod ako i v teréne budem 
zbierať vaše skúsenosti so správaním 
polície. Robíme malý prieskum o tom, 

aké máte s policajtmi a policajtkami 
vzťahy a akým spôsobom ste pri svojej 
práci na ulici ohrozené/í. Tento prieskum 
sa uskutočňuje v 15 krajinách sveta a na 
základe jeho výsledkov sa budeme snažiť 
prehlbovať spoluprácu s políciou a snažiť 
sa ešte viac pomáhať vám pri riešení 
vašich problémov. 

Ako vidíte, november je mesiacom, 
kedy bude v Odyseu naozaj rušno. 
Tešíme sa, že naše plány sa stávajú 
realitou a že 10.výročie vzniku 
organizácie prinesie so sebou (snáď) 
pozitívne zmeny. 

 
Prajem Vám všetkým peknú jeseň 

a dovidenia v Klube, priatelia ☺ 
     Ľubica 

Zdroje obrázkov: 
http://www.dmu.ac.uk/Images/shopping_tcm2-
34408.jpg 
http://www.shoppingmommies.com/graphics/12-05-
graphics/moms-magazine.jpg 
http://stankasimu.szm.sk/obrazy/pastel/rs-jesen.jpg 

5s             November 2007              Intoxi 



ANKETA  
 

 
ZÁKAZNÍCI ŽIEN PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE 

 

POSLEDNÁ ČASŤ ANKETY Z BRATISLAVSKÝCH ULÍC. ŽENY PRACUJÚCE V SEX-BIZNISE 
TENTO KRÁT ODPOVEDALI NA 2 OTÁZKY: 
 
1. AKÝ VPLYV BY MALO NA VAŠU PRÁCU 

A VÁŠ ŽIVOT POSTIHOVANIE 
ZÁKAZNÍKOV ZA TO, ŽE VYUŽÍVAJÚ 
VAŠE SLUŽBY? 

 
 Neviem si to vôbec predstaviť. 

Pravdepodobne by sa zákazníci 
niekam schovávali (napr. do hotelov 
alebo apartmánov), a nevyužívali by 
naše služby. Taktiež my by sme museli 
byť lepšie skryté… ale pravda je taká, 
že len niekoľko z nás má vlastné byty, 
takže si neviem predstaviť ako by sme 
pokračovali vo svojej práci.. 

 
 Asi by som musela ísť pracovať do 

klubu...ale ako? Užívam drogy 
a žiadny klub by ma nevzal. 

 
 Pokračovala by som v práci v sex-

biznise tak či tak. Počas komunizmu 
bola práca v sex-biznise zakázaná 
a robila som to aj vtedy – 20 rokov 
som pracovala v  hoteli kam chodilo 
veľa cudzincov... stále sa dá nájsť 
spôsob ako túto prácu robiť... 

 
 Možno by sa polícia konečne viac 

zaujímala o zákazníkov než o nás... 
 
 Myslím si, že by to na moju prácu 

nemalo žiaden vplyv. 
 
 Ak by takýto zákon existoval, prestala 

by som v sex-biznise pracovať. 
 
 Pravdepodobne by som bola donútená 

k uzatvoreniu nejakej dohody  

 
s políciou a musela by som im dávať 
nejaké peniaze... 
 
 Toto riešenie nemá pre nás žiaden 

význam – iba mafia by z toho 
profitovala a mala viac peňazí. 

 
 
2. ČO SI MYSLÍTE O POLITIKOCH, KTORÍ 

TVRDIA, ŽE VŠETCI ZÁKAZNÍCI SÚ ZLÍ 
A ŽE ZNEUŽÍVAJÚ ĽUDÍ PRACUJÚCICH 
V SEX-BIZNISE? 

 
 Politici sú takí istí ako zákazníci 

a často v skutočnosti politici aj 
zákazníkmi naozaj sú. Neviem teda, čo 
dodať... 

 
 Politici obyčajne nemajú žiadnu 

predstavu o tom, o čo pri práci v sex-
biznise ide, ale vždy prídu s nejakým 
hlúpym nápadom, čo by sa dalo 
v tejto oblasti robiť. 

 
 Obyčajne nemajú politici v ničom 

pravdu a majú nepravdivé informácie. 
 
 Niektorí z mojich zákazníkov sú 

politici – viem, že často majú 
argumenty ohľadom kriminalizácie 
iba pred voľbami. 

 
 
Toľko odpovede z bratislavských ulíc.  
 
Pekné čítanie zvyšných strán Intoxi želá  
 

     Ľubica 
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Občianske združenie Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica 
www.centrumdobrovolnictva.sk
 

 
PROJEKT V.I.S. 

 
ĽUDIA Z BRATISLAVSKÉHO ODYSEA, KOŠICKEJ POMOCNEJ RUKY 

A BANSKOBYSTRICKÉHO CENTRA DOBROVOĽNÍCTVA SPOJILI SILY A VZNIKLO PIKADU. 
PRIAMO A INTENZÍVNE SME VÁS POČAS 9 MESIACOV ZÁSOBOVALI UŽITOČNÝMI 

INFORMÁCIAMI. INFORMÁCIAMI AKO CHRÁNIŤ SVOJE ZDRAVIE A ZDRAVIE OSTATNÝCH, 
AK INJEKČNE UŽÍVATE DROGY. 

 
PIKADU myšlienky v Banskej 

Bystrici šírili ľudia z projektu V.I.S. 
(Výmena Ihiel a Striekačiek), ktorí týmto 
článkom vystupujú z anonymity a 
vstupujú do komunity INTOXI 
prispievateľov a  prispievateliek. Vďaka 
Odyseu za možnosť prezentovať sa 
v INTOXI.  
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Projekt V.I.S. funguje v Banskej 

Bystrici od mája 2006. Vytvorili 
a realizujú ho študentky a študenti 
sociálnej práce na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Mateja Bela. Impulzom 
vzniku V.I.S. boli samotní užívatelia drog 
zo sídliska Sásová (pre domácich Sára:), 
ktorí poznali a oslovili Gifa a ten oslovil 
mňa a tak nejako prirodzene sa vytvoril 
tím projektu V.I.S. Sme ľudia, ktorých 
zaujímate vy, ktorých láka terénna 
sociálna práca a ktorí chcú komunikovať 
s vami o tom, čo potrebujete. Chceme 

 
V teréne sme takmer

vám poskytovať dostupné, bezpečné, 
atraktívne a kvalitné služby. 

 1, 5 roka. 
Poskytujeme servis injekčným 
užívat u

jdete na dvoch 
sídliskách - Radvaň a Fončorda (Fóra), 
pravid

tarom kaštieli 
n ďaleko squatu každý piatok od 15, 

• 
ý piatok od 16, 30 – 17, 

 
Dvojicu terénnych pracovníkov 
a pracovníčok spoznáte podľa tašky 
s logom V.I.S. Počas služieb v teréne  

eľom a žívateľkám drog. Od 
dvojice terénnych pracovníkov 
a pracovníčok môžete získať pomôcky na 
bezpečnejšiu injekčnú aplikáciu (injekčné 
striekačky „Braunky“, alkoholové 
tampóny, suché tampóny, filtre, injekčnú 
vodu, ascorbin =vitamín C, stericupy), 
užitočné zdraviu prospešné informácie 
a kontakty (o krvou a sexom prenosných 
ochoreniach (HIV, žltačkách), o tom ako 
minimalizovať riziká pri injekčnom 
užívaní, o možnostiach testovania, 
o lekároch a sieti sociálnych služieb). 
Všetky informácie poskytujeme v zmysle 
harm reduction (znižovania rizík, ktoré 
injekčné užívanie drog obnáša), 
anonymne a bezplatne.  

 
Aktuálne nás ná

elne 2x do týždňa: 
 

• v Radvani pri s
e

00 – 16, 00 
na Fončorde pri Eve na Kyjevskom 
námestí každ
30 a utorok od 18, 00 – 19, 30.  

http://www.centrumdobrovolnictva.sk/


funguje náš kontaktný mobil 0949 116 204 
- volaj, ak potrebuješ overiť kde sme, 
zavolaj, ak potrebuješ získať nejakú 
informáciu.  
 

Stále ešte hľadáme optimálne časy 
a miesta na výmenu v teréne. Chceme 
poskytovať služby, ktoré potrebujete, na 
miestach, ktoré sú pre vás ideálne. Chceme 
hovoriť s vami o témach, ktoré vás 
zaujímajú a sú pre vás dôležité. Vaše 
skúsenosti a informácie o drogách, ich 
užívaní, či vaše tipy, môžu zlepšiť služby 
výmeny ihiel v BB.  
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Máme mnoho plánov - chceli by sme 

sa vrátiť do Sáry, uvažujeme o zriadení K-
čka, nízkoprahového centra, kde by ste 
dostali viaceré služby pod jednou strechou.  
Sú to služby, čo chcete a potrebujete vy? 

 

Na pravidelné stretávanie v teréne sa 
tešia Gifo, Maťo, Lucia, Maruša, Boba, 
Katka a Lenka. 
 
Za projekt V.I.S. 

-Lenka - 
OZ Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica 
 
Fotky pochádzajú z našeho archívu  



ANÁLNY SEX 
SEX NIE LEN PRE MUŽOV MAJÚCICH SEX S MUŽMI 

 

OKOLO ANÁLNEHO SEXU SA VŽDY VIEDLO MNOHO REČÍ. NESPOČETNE VEĽAKRÁT SA MI STALO, ŽE 
LEN PRI ZMIENKE O ŇOM SA ĽUDIA ZATVÁRILI ODMIETAVO A DOSTALI ZO SEBA VETU „TO JA 

NEROBÍM“. NEVIEM, KDE SA V ĽUĎOCH ZOBRAL TAK VEĽKÝ OSTYCH. VIEM, ŽE NA SLOVENSKU 
EŠTE NEPREBEHLA VLNA SEXUÁLNEJ REVOLÚCIE, TAK AKO TO BOLO V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH 

SVETA V 60-TICH ROKOCH. AVŠAK, KEĎŽE JA MÁM RADA REVOLÚCIE, DOVOLÍM SI SPRAVIŤ TAKÚ 
JEDNU MALIČKÚ NA STRÁNKACH INTOXI. BUDEM PÍSAŤ O ANÁLNOM SEXE A NEBUDEM SA PRI TOM 

TVÁRIŤ ODMIETAVO. KTO CHCE, MÔŽE MA NASLEDOVAŤ. 
 

ANÁLNY SEX - ČO VŠETKO ZNAMENÁ? 
Mnohokrát, keď sa bavíme o análnom 
sexe, naše predstavy skončia pri tom, že 
análny sex je preniknutie penisu do zadku. 
Avšak análny sex v sebe zahŕňa  aj iné 
akty.  Bez popretia sem patrí dráždenie 
análneho otvoru a konečníka prstom, 
prstami či päsťou. Na diskusiu už je, či 
sem patrí aj dráždenie análneho otvoru 
a konečníka ústami a jazykom, tzv. 
analingus. Niektorí sa prikláňajú 
k tvrdeniu, že analingus patrí k orálnemu 
sexu. Nech je to ako chce, môžeme to 
spomenúť a nikomu neuškodíme. 
 

ANÁLNY SEX – SEX AJ PRE ŽENU? 
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Hovorí sa o tom, že análny sex je častejší 
medzi mužmi majúcimi sex s mužmi. Je 
však až mnoho mužov a žien, ktorí ho 
praktizujú pravidelne, aby to mohla byť 
pravda. V každom 
prípade análny sex 
by mali 
praktizovať tí, ktorí 
ho chcú 
praktizovať 
a ktorým prináša 
potešenie. Bez 
ohľadu na 
pohlavie, bez 
ohľadu na sexuálnu 
orientáciu a bez 
predsudkov. 
V mnohých kultúrach je análny sex medzi 
mužom a ženou vnímaný akceptujúco. Je 
pri ňom veľmi nízke riziko neželaného 

tehotenstva pri nechránenom sexe. Avšak 
nikdy nemáte 100%-tnú istotu, pretože 
semeno môže vytiecť z konečníka cez 
„krivky tela“ a prejsť do vagíny. Sú 
kultúry, ktoré análny sex vnímajú ako 
praktiku, ktorá chráni panenstvo, pretože 
pri ňom nedochádza k pretrhnutiu 
panenskej blany. A nesmieme zabúdať, že 
konečník je tesnejší ako vagína a tak 
prináša mužom intenzívnejšie potešenie. 
 

ANÁLNY SEX – AKÉ MÁ RIZIKÁ? 
Nechránený análny sex sa zaraďuje medzi 
najrizikovejšie praktiky spomedzi 
všetkých. Teda najrizikovejšie praktiky, čo 
sa týka prenosu ochorení, aby som bola 
presná. Je to preto, lebo s 
nechráneným análnym sexom sa spájajú 
ochorenia súvisiace s pohlavne prenosnými 
ochoreniami, krvou prenosnými 
ochoreniami a aj infekcie, ktoré súvisia 
s výkalmi. Budem dôkladná a vymenujem 
všetky ochorenia, ktorým sa praktizovaním 
bezpečnejšieho sexu vyhnete: 

- HIV 
- týfusová chrípka 
- amebiáza (meňavky) 
- chlamýdia 
- gardiáza (postihnutie tenkého čreva) 
- kvapavka, hepatitída typu A, B a C 
- kryptosporidióza (parazitné 

ochorenie sprevádzané bolesťami 
žalúdku a preháňaním) 

- herpes simplex 
- ľudský papiloma vírus 



- venerický lymfogranulóm 
(prejavuje sa pľuzgierikmi 
a nebolestivými pupencami v okolí 
genitálov) 

- lonové vši (filcky) 
- salmonelóza 
- syfilis 
- tuberkulóza 

 

No je toho dosť. Ale 
musím upozorniť ešte na 
jednu oblasť rizík 
súvisiacich s análnym 
sexom. Tou sú fyzické 
poškodenia, ako napr.: 
hemoroidy, análne trhliny 
či neschopnosť udržať 
stolicu. Avšak análny sex sa teší veľkej 
obľube. Prinášam vám tipy, ktoré robia 
análny sex bezpečnejším. Využívajú ich 
tí, ktorým análny sex chutí a chcú si ho 
užiť čo najbezpečnejšie. 
 

ANÁLNY SEX – AKO HO ROBIŤ 
BEZPEČNEJŠIE? 
- Dôležité je dbať na hygienu. 

Konečník môže byť pri sexe 
kontaminovaný množstvom výkalov, 
ale nie je to nutné. Análny sex nemusí 
byť „špinavý“, ak sa dbá na 
vyprázdnenie konečníka.  Síce je 
realizovanie klystíru v domácich 
podmienkach ťažšie, ale mnohí/mnohé 
ho robia pre pocit väčšej istoty. 

- Po análnom sexe treba vymeniť 
kondóm vždy, ak máš v úmysle 
pokračovať orálnym alebo vaginálnym 
sexom. 

- Pasívny (prímajúci) partner/partnerka 
musí uvoľniť análny zvierač, aby sa 
dokázal/a prispôsobiť penisu. Análny 
zvierač je prstenec svalov, ktorý sa dá 
vedome uvoľniť a stiahnuť.  

- Na začiatku krúž okolo análneho 
otvoru a jemne vsuň lubrikovaný  
prst dovnútra – prvýkrát ním nehýb! 
Najlepšie je, ak je prst obalený 

v kondóme alebo v rukavici. Krúženie 
pomôže uvoľniť zvierač a sex je 
príjemnejší a pohodlnejší. Ak to ide 
bez bolesti, skús 2 prsty. Na záver 

skús preniknúť so silne 
nalubrikovaným 

penisom alebo 
vibrátorom. 

- Aktívny partner musí 
kontrolovať hĺbku 
preniknutia, tak aby 

prijímajúci 
partner/partnerka mal/a 
čas uvoľňovať svaly 
konečníka. Takže páni 
pamätajte: „opatrnosť, 

dostatočná lubrikácia a uvoľnenie sú 
potrebné.“ 

- Používanie kondómov obyčajných 
alebo predovšetkým spevnených 
výrazne znižuje riziko prenosu 
všetkých ochorení, ktoré som vyššie 
spomenula.  

- Používanie lubrikačného gélu 
znižuje riziko pretrhnutia kondómu a 
tvorbu raniek 

- Fyzické poškodenia sú väčšie, ak sa 
análny sex praktizuje pod vplyvom 
utlmujúcich drog (ako napr.: alkohol, 
heroín, benzodiazepíny a pod), ktoré 
otupujú citlivosť, ak partneri 
nekomunikujú alebo je necitlivá 
technika. 

Verím, že sa vám táto malá análna 
revolúcia páčila. Pokiaľ vás niečo zaujalo, 
sme tu a radi s vami detaily análneho sexu 
prediskutujeme v teréne alebo klube 
Podchod.                                    

       -Coня- 
Zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Anal-
oral_contact, 
http://www.tiscali.co.uk/lifestyle/healthfitness/health_
advice/netdoctor/archive/000594.html
 Zdroje obr.: 
http://www.askmen.com/sex/vanessa/pictures/28_love
_secrets.JPG, 
http://images.jupiterimages.com/common/detail/35/0
3/23110335.jpg 
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FARMAKOLÓGIA OPIÁTOV ... ČO S NAMI OPIÁTY ROBIA? 
 

MEDZI OPIÁTY PATRÍ ÓPIUM, MORFÍN, METADON A MNOHÝMI OBĽÚBENÝ 
HEROÍN. ČASTO KRÁT SA OPIÁTY SPÁJAJÚ S NAJDESIVEJŠÍMI PREDSTAVAMI 
A MUKAMI. JE NEPOPIERATEĽNÝM FAKTOM, ŽE MAJÚ VPLYV NA MOZGOVÚ 
ČINNOSŤ. TROCHU VIAC O TOM, AKÝ VPLYV MAJÚ OPIÁTY NA FUNKCIE TELA 
PRINÁŠA TENTO ČLÁNOK. POZÝVAM VÁS NA STRETNUTIE S FARMAKOLÓGIOU 

OPIÁTOV. 
 

Efekty opiátov vyplývajú z toho, 
že opiáty sa veľmi podobajú 
endorfínom. Endorfíny sú látky, ktoré 
sa tvoria v mozgu a ich úlohou je 
najmä vylaďovať psychické reakcie 
organizmu na stres. Endorfíny 
ovplyvňujú napríklad spánok, náladu, 
zvyšujú citlivosť na bolesť alebo 
uľahčujú prežiť situácie ohrozenia. 
Opiáty ovplyvňujú rovnaké receptory 
v mozgu ako endorfíny. Keďže sa 
opiáty viažu na receptory v mozgu 
rýchlejšie ako endorfíny, nazývame 
tieto receptory i ako opiátové receptory 
mozgu.  

 

OPIÁTY PROTI BOLESTI 
Opiáty sa viažu na bunky 

v mozgu, ktoré hrajú dôležitú úlohu 

v prenose podnetov bolesti. To 
znamená, že človek, ktorý má v sebe 
opiáty, menej cíti bolesť (napr.: bolesť 
zubov) ako ten, ktorý v tele opiáty 
nemá. To je dôvod, prečo sa opiáty 
využívajú v lekárstve na tlmenie 
bolesti (teda ako analgetiká). 

 

Zaujímavé je, že schopnosti 
opiátov tlmiť bolesť nemajú efekt  
na iné zmyslové receptory (napr.: 
zrakové, sluchové), vedomie alebo 
„pohybové“ funkcie. Všetky ostatné 
látky, ktoré tlmia bolesť (napr.: 
alkohol, éter, Rohypnoly) pokiaľ sú 
podané v dávke, ktorá „zaberá“, tak 
zároveň majú efekt na pohybovú 
koordináciu či vedomie. Ospalosť, 
ktorá je sprevádzaná s užitím opiátov 
sa dostavuje len pri vysokých 
dávkach. 

 

OPIÁTY OVPLYVŇUJÚ DÝCHANIE 
Opiáty ovplyvňujú receptory, 

ktoré riadia dýchacie centrum. Opiáty 
znižujú frekvenciu dýchania i hĺbku 
dýchania (teda dych je pomalší 
a plytkejší). V prípade predávkovania 
sa môže dýchanie úplne zastaviť. 
Potom v dôsledku nedostatku kyslíka 
sa môže na dlhšiu dobu zastaviť 
činnosť srdca. Pri zástave dychu 
a srdca umierajú mozgové bunky. 
Okrem toho opiáty znižujú citlivosť  
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na impulzy kašľa (preto napr.: kodeín 
sa využíva najmä pri liečbe kašľa). 

 

OPIÁTY A ZVRACANIE 
Tretie miesto, kde sa 

opiáty realizujú, sú centrá 
zvracania, ktoré stimulujú 
žalúdok. Preto sa po užití 
opiátov sťahujú žalúdočné 
svaly, ktoré zapríčiňujú 
nutkanie na zvracanie a/alebo 
zvracanie samotné. Po čase 
užívania opiátov sa dá na tieto 
efekty zvyknúť. Napriek tomu 
niektorí užívatelia neustále 
pociťujú tieto efekty  
po každom užití i niekoľko rokov.  

 

Opiáty ovplyvňujú teplotu tela. 
Teplota tela sa nepatrne zníži, avšak 
tento jav sa vytráca pri dlhodobom 
užívaní opiátov.  
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Opiáty výrazne sťahujú 
zreničky. Je to spoľahlivý signál 
užívania opiátov. Zároveň v prípade 
predávkovania sa zreničky rozširujú. 

Opiáty rozširujú žily, a tak je 
možné zaznamenať mierne sčervenanie 
na tvári, krku či hrudi. Zároveň sa  
po tele môže šíriť pocit tepla.  

Zmeny, ktoré sa dejú v tele  
po užití opiátov, sa zďaleka nedajú 
vysvetliť rovnako ako sa nedá 
uspokojivo vysvetliť fenomén 
závislosti. Je to i kvôli tomu, že opiáty 
ovplyvňujú veľký bunkový komplex 
opiátových receptorov v mozgu či 

lymbický systém (časť mozgu, ktorá je 
zodpovedná najmä za emócie, pocity). 
Takto potom spôsobujú eufóriu, 
odstraňujú úzkosť, čo môže viesť 

k emotívnej ľahostajnosti často 
kombinovanou  
so zníženým záujmom o sex.  

 

OPIÁTY A SYNDRÓM ZÁVISLOSTI 
Pravidelné užívanie 

opiátov vedie k vytvoreniu 
syndrómu závislosti. Psychické 
znaky závislosti sa prejavujú 
v silnej túžbe po opiátoch 
a/alebo v strate kontroly 
užívania (užívam viac ako som 

si predsavzala a/alebo častejšie). 
Z telesných znakov závislosti je 
prítomný vznik tolerancie 
a abstinenčných príznakov. Tolerancia 
na opiáty sa zvyšuje (potrebujeme 
viac, aby sme dosiahli účinok).  

Náročnosť a bolestivosť 
abstinenčných príznakov opiátov 
všeobecne závisí od trvania účinkov 
konkrétnych opiátov. Teda čím dlhšie 
účinkuje opiát, tým je náročnosť 
a bolestivosť väčšia. Tak napríklad 
abstinenčný syndróm od heroínu (doba 
účinku cca 8 hodín), i keď nastupuje 
rýchlejšie, prebieha menej bolestivo 
ako abstinenčný syndróm od metadonu 
(doba účinku cca 24 hodín). 

 

Toľko vám prinášam o opiátoch 
v tomto článku. V prípade záujmu sa 
veľmi rada v teréne porozprávam  
na túto tému s vami i osobne. Stačí sa 
opýtať. 

Соня voľný preklad z  
www.drugtext.org/sub/opiat1.html

 
Zdroje obrázkov: 

http://www.visiblenoiseteam.com/, 
http://www.heroin.org/papaver.jpg

http://www.drugtext.org/sub/opiat1.html
http://www.visiblenoiseteam.com/
http://www.heroin.org/papaver.jpg
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A 
 
Tajnička ukrýva citát talianskeho dramatika Carla Goldoniho: 
 
„SVET JE NÁDHERNÁ KNIHA, ALE NEMÁ.............................................................(23 písmen)“  
 

L Č E R V E N Á Ľ A L I A C E N P 
U E V E U E C D R S E Š A N Á U M
O R T R U R N A U J N O D V T T I 
B V Á O T H E L L O P R O O N R L 
Ľ E K M H P R O R O K R N A V A Á 
O N Y A A K T A M E Y A R T E J Č 
V Ý V C M N K O N E J V T H Ľ A I 
Í A T E L O O A A S A R Č K K M K 
N Č Ŕ R E T K N I H A O Á A Ý U N 
E I N A T O A L L Ž O E R Z G Š E 
N E Í T K J N V I E E D H A A K Ž 
Z R E S N E M R A C S V V K T E U 
A N A Š J E G O L E M C Č Á S T R 
I Y Í Š A K A L B Ú R K A N B I O 
R T I M C N I R P Ý L A M U Y E N 
P E Ó Z L O Č I N A T R E S T R E 
S K A Ť Y R E P O M Ó T N A F I M
 
BÚRKA, CARMEN, ČERVENÁ ĽALIA, ČERVENÝ A ČIERNY, DON JUAN, FANTÓM 
OPERY, GEJŠA, GOLEM, HAMLET, HAVRAN, HODVÁB, HOTEL, HRÁČ, JANA 
EYROVÁ, KÓMA, MALÝ PRINC, MANON LESCAUT, MATKA, MENO RUŽE, 
MILÁČIK, NÁKAZA, NAŠE SRDCE, OTHELLO, PROROK, PUTO NAJSILNEJŠIE, RUR, 
SKOKAN, SPRIAZNENÍ VOĽBOU, STAREC A MORE, ŠAKAL, TRAJA MUŠKETIERI, 
VEĽKÝ GATSBY, VEŽIAK, VTÁKY V TŔNÍ, ZLOČIN A TREST, ŽART 
 
Tajnička z minulého čísla: 

„...ti srdce krváca, ty sa musíš smiať.“  

http://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
http://sk.wikiquote.org/wiki/Svet


VTIPY 
 

 
O šiestej večer príde chlapík s nožom v 
chrbte na chirurgiu, ale doktor mu hovorí: 
"Prepáčte, ale my už zatvárame, príďte 
zajtra." 
"A to mám byť celú noc s týmto nožom v 
chrbte?" 
Doktor podíde k nemu, vytiahne mu nôž z 
chrbta, vrazí mu ho do oka a hovorí: 
"Choďte na očné, tam sú do ôsmej!" 
 
Dvorenie vo Veľkej Británii: 
- Pán Smith, slnečný jas v očiach Vašej 
dcéry a teplý vánok jej úsmevu dokonale 
rozplynú čierne mraky môjho života. 
- Počujte mladý pán, to má byť žiadosť o 
ruku mojej dcéry alebo predpoveď 
počasia? 
 
Prídu indiáni za náčelníkom a pýtajú 
sa: 
"Aká bude zima? Máme rúbať drevo?" 
Náčelník nevie a tak povie: 
"Rúbte drevo!" 
Pre istotu ale zavolá do 
meteorologického ústavu a pýta sa aká 
bude zima. A oni mu odpovedajú: 
"Pravdepodobne tuhá, lebo indiáni rúbu 
drevo!" 
 
Dvaja kamoši sa stretnú a jeden hovorí 
druhému: 
- Tak čo? Kam sa chystáš na dovolenku? 
- Ale ideme s rodinou do Afriky na safari. 
- Vieš čo, nechoď tam. Taký leopard - 
sedí na strome, zoskočí na teba, 
odhryzne ti ruku ani si nepípneš. 
Po dovolenke sa stretnú a ten prvý má 
protézu - drevenú ruku aj s námorníckym 
hákom a hneď hovorí: 
- Vieš čo, mal si pravdu. Leopard na mňa 
skočil a mám po ruke ale nevadí, na rok 
idem na Amazonku na ryby. 
- Nechoď tam, stúpiš na aligátora, ten sa 

vymrští z vody a odhryzne ti nohu prv, 
než sa spamätáš. 
Po ďalšej dovolenke sa stretnú a ten prvý 
teda miesto ruky hák, miesto nohy 
drevená protéza, a už z diaľky kričí na 
druhého: 
- Mal si pravdu aligátor, ale nič to, už 
mám zaplatenú dovolenku v Himalájach. 
- Ty už ma počúvaj - taký orol skalný, 
spustí sa strmhlav z výšky na teba, 
vyklobne ti oko ani nemrkneš. 
Samozrejme po dovolenke sa stretnú - na 
oku páska, oko sklenené: 
- Tak čo, zasa som mal pravdu? Orol 
skalný? 
- Ale nie. Vieš, leziem hore po tej skale, 
pozerám či nejaký ten orol neletí, a v tom 
mi padol do oka kamienok. No a ja v tom 
háku ešte nemám taký cit... 
 
 
 

 
 

 Saša 
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NOVINKY ZO SVETA: 
LEGALIZÁCIA PRÁCE V SEX-BIZNISE POMÔŽE 

 
DOSTAL SA MI DO RÚK ČASOPIS, KTORÝ POSIELA 
MEDZINÁRODNÁ ADVOKAČNÁ SIEŤ SWAN (SEX WORK 
ADVOCACY NETWORK). OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS JE 
ČLENOM TEJTO SIETE. SPOLOČNE S ĽUĎMI Z RÔZNYCH 
KRAJÍN SVETA OBHAJUJEME ZÁUJMY ĽUDÍ PRACUJÚCICH 
V SEX-BIZNISE. OBHAJOBA PRÁV SA ČASTO DEJE 
PROSTREDNÍCTVOM INFORMOVANIA VEREJNOSTI, 
ROZPÚTAVANÍM VEREJNEJ DISKUSIE A PREZENTOVANÍM 
SPOLOČNÝCH NÁZOROV. JA SA S VAMI CHCEM PODELIŤ 
O ČLÁNOK, KTORÝ PREZENTUJE NÁZOR, ŽE ZLEGALIZOVANIE 
PREDAJA SEXUÁLNYCH SLUŽIEB MÔŽE POMÔCŤ. 
 

 
Téme legalizácie sex-biznisu sa 

venoval výskum, ktorý realizoval 
SWEAT (sex worker education and 
advocacy taskforce). Prostredníctvom 
výskumného projektu výskumníci/čky 
odhalili, že ľudia pracujúci v sex-biznise, 
čelia mnohým ťažkostiam. Tieto ťažkosti 
súvisia s nelegálnym postavením predaja 
sexuálnych služieb a sex-biznisu 
v mnohých krajinách. Hlavným zistením 
bolo, že nelegálnosť sex-biznisu 
znemožňuje ľuďom pracujúcim v sex-
biznise prístup k prevencii a liečbe HIV. 
Postavenie ich práce mimo zákon, 
spôsobuje ich väčšie ohrozenie.  
 

Výstup projektu je jednoznačný. 
Odporúča sa, aby boli zmenené zákony, 
ktoré právne stíhajú ľudí pracujúcich 
v sex-biznise, aby bola práca v sex-
biznise dekriminalizovaná a aby boli 
ľuďom pracujúcim v sex-biznise 
zabezpečené služby v rámci prístupu 
harm reduction (tzv. znižovanie rizík). 
Dekriminalizácia môže pomôcť ľuďom 
pracujúcim v sex-biznise dostať sa preč 
zo „sociálneho vylúčenia“, ktoré ich 
zbytočne vystavuje väčšej zraniteľnosti.  
  

 
JE STÁLE VEĽA ĽUDÍ PRACUJÚCICH V SEX-
BIZNISE, KTORÍ SÚ VYLÚČENÍ A VYLÚČENÉ. 
 

Nicole Sick zo Sex Worker 
Education a Advocacy Taskforce na túto 
tému hovorí. „Existujúca legislatíva 
neuveriteľne sťažuje poskytovanie služieb 
zameraných na prevenciu HIV a 
liečbu AIDS, ľuďom pracujúcim v sex-
biznise. Dekriminalizácia a legalizácia 
práce v sex-biznise umožní poskytovanie 
týchto služieb a nebude robiť z ľudí 
pracujúcich v sex-biznise ešte viac 
zraniteľnú skupinu, ako je tomu 
v súčasnosti.“ Nicole dodáva: „Pokiaľ 
bude práca v sex-biznise ilegálna a bude 
sa považovať za degradujúcu aktivitu, 
veľa ľudí pracujúcich v sex-biznise 
nebude mať prístup k zdravotným službám 
bez odsudzovania. Veľkou hrozbou pre 
verejné zdravie je práve postihovanie ľudí 
pracujúcich v sex-biznise a ich práce.“ 
 

Aby sa situácia zmenila, je 
potrebné spojiť sa s významnými ľuďmi 
zo zdravotníckej a sociálnej oblasti. 
Pripravuje sa národné konzultačné fórum 
v Boksburgu, kde sú pozvaní významní 
ľudia z pomáhajúcich oblastí. Spoločne  
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by sa mali naplánovať aktivity, ktoré 
prispejú dekriminalizácii sex-biznisu 
v oblasti prevencie a liečby HIV.  

 
Pripravuje sa projekt, ktorý by mohol 

znížiť finančné náklady v oblasti 
starostlivosti o ľudí žijúcich s HIV a AIDS. 
Hlavnou zmenou v oblasti prevencie HIV a 
liečby HIV i AIDS by bolo prenesenie 
kompetencií. Podávanie antiretrovirálnej 
liečby i administrovanie testovania by mali 
robiť zdravotné sestry a nie len lekári, ako 
je tomu doteraz. Odporúča sa, aby na túto 
úlohu vznikli nové pracovné pozície tzv. 
poradcovia/poradkyne. 
Navrhovatelia/navrhovateľky tohto 
projektu garantujú, že by to neviedlo 
k zníženiu kvality poskytovaných služieb. 
Tento projekt bol navrhnutý ako finančne  
efektívna a bezpečná metóda zvyšovania 
dostupnosti antiretrovirálneho programu. 
Podľa plánu by malo služby projektu 
využiť 80 % ľudí žijúcich s HIV, ktorí 
potrebujú liečbu. Sibani Mngadi, 
hovorkyňa pre  Úrad zdravia, k tejto téme 
hovorí: „Tento model bol zahrnutý do 
záverečného plánu, ktorý bude prijatý na 
zasadaní Juhoafrickej národnej rady pre 
AIDS.“ 
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Navrhovaný model prevencie 

a liečby HIV je určite novinkou vo svete. 
Pokiaľ sa nám podarí zistiť, či sa podarilo 
juhoafrickým odborníkom/čkám zmeniť 
realizovanie prevencie a liečby HIV, určite 
vám o tom napíšeme. Ich snaha zapojiť do 
prevencie a liečby HIV aj ľudí bez 
zdravotníckeho vzdelania je pre nás 
inšpiráciou. Aj my sa trápime nad tým, že 
vám nemôžeme pravidelne poskytovať 
službu testovania na protilátky syfilisu 
a HIV, aj keď máme kúpené testy. Musíme 
dodržiavať platné zákony a službu 
testovania nechať len v rukách 
zdravotnícky vzdelaných ľudí. A keďže 
máme zo zdravotníckym vzdelaním len 

Veroniku (ktorú stretávate v teréne), 
môžeme testovať len na službách, kde je 
ona. Ak by mohli na Slovensku testovať aj 
ľudia bez zdravotníckeho vzdelania, mohli 
by sme ponúkať službu testovania častejšie. 
Rovnako ako naši juhoafrickí 
kolegovia/kolegyne,  aj my veríme, že by 
takýto ústupok pomohol zvýšiť dostupnosť  
testovania.    

- Coня a Ľubica - 
 
Zdroj: 
http://www.tasz.hu/index.php?op=contentlist2&cat
alog_id=3932&cookielanguage=en 
Zdroj obrázku: 
http://i98.photobucket.com/albums/l257/wendybab
cock/orangechair_sm.jpg 
 
 
ZMENA ČASU NA PENTAGONE 
 
OD 1.11.2007 BUDE VÝMENA NA 
PENTAGONE KAŽDÝ ŠTVRTOK OD  
13:00 – 15:00  
 
ZMENA ČASU NA PENTAGONE  
 
POZOR!                              POZOR! 

 

19.11 BUDE ZRUŠENÁ SLUŽBA NA 
SLOVNAFTE A TIEŽ PODCHOD.   
 
NEDEĽNÁ SLUŽBA 18.11 BUDE 
PEŠIA:  
 
19.30-20.30 PRI HLAVNEJ ŽELEZNIČNEJ 
STANICI (PRI NÁSTUPIŠTI TROLEJBUSOV)  
 
20:50-21:15 AVION (LAVIČKY PRI 
BLUMENTÁLSKOM KOSTOLE) 
  
21.15-22.00 KRÍŽNA + VAJNORSKÁ 

 

 



MEDZINÁRODNÉ DNI – NOVEMBER 
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 1.11. Sviatok všetkých 

svätých 

 2.11. Pamiatka zosnulých 

 3.11. Sviatok sv. Huberta, 

patróna poľovníkov 

 9. 11. Svetový deň slobody 

(vyhlásený americkým 

prezidentom G. Bushom 

v 2002; v ten deň 1989 padol 

Berlínsky múr) 

 9. 11. Medzinárodný deň 

proti fašizmu 

a antisemitizmu 

 9. 11. Deň Guinnessových 

rekordov  

 13. 11. Medzinárodný deň 

nevidomých (v ten deň 1745 sa 

narodil Valentin Haüy, francúzsky 

zakladateľ systematickej výchovy 

nevidomých) 

 15. 11. Medzinárodný deň bez 

fajčenia (Medzinárodná únia boja 

proti rakovine – UICC)  

 16. 11. (do 22. 11.) Európsky 

týždeň proti drogám (od 1992) 

 17. 11. Deň boja za slobodu 

a demokraciu, Medzinárodný deň 

študentstva (spája sa s r. 1939, keď 

vyšli v Prahe do ulíc tisíce študentov 

na protest proti nacistickej okupácii) 

 19. 11. Svetový deň prevencie 

týrania a zneužívania detí (Nadácia 

svetového summitu žien, pripomína 

sa od 2000) 

 19. 11. Svetový deň na pamiatku 

obetí havárií na cestách (Európska 

federácia obetí dopravných havárií na 

cestách – FEVR, od 1993) 

 20. 11. Svetový deň detí (OSN, 

UNICEF, vyhlásený v 1954)  
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 20. 11. Medzinárodný deň 

modlitieb za prenasledovanú 

cirkev /aj prenasledovaných 

kresťanov/ (Medzinárodná 

evanjelická aliancia, od 1996)  

 21.11. Svetový deň televízie (OSN, 

vyhlásený v 1996, oslavuje sa od 

1997; v ten deň 1996 sa konalo prvé 

Svetové televízne fórum pri OSN) 

 21. 11. Svetový deň pozdravov 

(oslavuje sa od 1973; v tento deň by 

každý mal pozdraviť aspoň 10 ľudí 

a tak si uvedomiť potrebu osobného 

kontaktu) 

 22. 11. Sviatok sv. Cecílie, patrónky 

hudby, hudobníkov a spevákov 

 25. 11. Medzinárodný deň pre 

odstránenie násilia na ženách (OSN, 

vyhlásený v 1999; pôvodne vyhlásený 

na prvej feministickej v kolumbijskej 

Bogote 18. – 21. 7. 1981; v ten deň 

1960 zavraždili sestry Patriu, Minervu 

a Mariu Teresu Mirabelové, politické 

aktivistky, odporkyne diktátorského 

režimu Rafaela Trujilla 

v Dominikánskej republike)  

 25. 11. Medzinárodný deň bez mäsa 

a deň práv zvierat (iniciovaný v Indii, 

od 1986) 

 30. 11. Medzinárodný deň 

nenakupovania (iniciovaný v 1992 

Kanaďanom Tedom Davom)  

 
Zdroj: 

www.nocka.sk/noc/medzinarodne_a_svetove_dni

 

Zdroje obrázkov: 

http://www.handwritingforkids.com/handwrite/november.

gif 

http://www.buderus.sk/obrazky/texty/deti-nasa-

buducnost.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e

/ee/Braun_HF_1.jpg/240px-Braun_HF_1.jpg 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ V BRATISLAVE: 
Každú  stredu a piatok  

18:00 – 19:00 na Trnavskom Mýte (pri Tržnici) 
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov) 
20:50 – 21:15 Avion (lavičky pri Blumentálskom kostole) 
21:15 – 22:00 prechod cez Krížnu a Vajnorskú ul.  

Každú nedeľu 
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov) 

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM 
TESTOVANIE * NA PROTILÁTKY SYFILISU A HIV A VÝMENA IHIEL PREBIEHA: 

Každú nedeľu 
21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft) 
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte pri lekárni 
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici 

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 
* testovanie len keď je prítomný zdravotník/čka 

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo biela Škoda Felícia s nápisom CHRÁŇ SA SÁM 
 

KLUB PODCHOD JE OTVORENÝ                                                 
Každý pondelok a stredu 

19:00 – 23:00 v Podchode na Trnavskom mýte

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ POMOCNÁ RUKA NÁJDEŠ V KOŠICIACH 
 

Každý utorok: 16.00 – 18.00 na Terase (Zuzkin park)     
Každý piatok:  19.00 – 21.00 Okolie Hlavnej železničnej stanice (OKRUH: chodník 
k Pošte 2 – park – autobusová stanica –  železničná stanica) 
Spoznáš nás podľa veľkého čierno-modrého batohu a bandasky s nápisom Čistá ihla.  

(Pracovníkom/čkám môžeš zavolať na 0915 423 279 - len v čase výmeny) 
 

Výdajňa 
Pon, St, Pia, Sob: 16.30 – 19.00    CPLDZ (okno) Skladná 2 , Košice 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY CENTRA DOBROVOĽNÍCTVA NÁJDEŠ V BANSKEJ BYSTRICI 
 
Každý utorok: 18:00 – 19:00  SÁSOVÁ (fontána pri lesíku a okolie) 
Každý piatok:  15:00 – 16:00  RADVAŇ (pri starom kaštieli a okolie), 
                         16:30 – 17:30  FONCORDA (Kyjevské námestie a okolie) 

VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS ZA FINANČNEJ 

PODPORY MINISTERSTVA PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

SR A EURÓPSKEJ ÚNIE V RÁMCI PROGRAMU PRECHODNÝ FOND. 
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