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. ÚVODOM... 

Tak sa nám to opäť stalo. Niekto nám znovu vykradol autá. Nestalo sa to po prvý krát 
a obávam sa, že ani posledný. Čo to však spôsobuje je, že peniaze, ktoré by inak išli na 
ihly, či kondómy tak musíme dať na opravu auta. Máme síce poistku, ale holt musíme sa 
na škode spolupodieľať. Tentokrát boli vykradnuté obe autá – z oboch zmizli lekárničky, 
z jednej ešte aj hever. Škoda v podstate zanedbateľná, až na to, že poškodené zámky, 
zamykanie a vyrazené okno stojí 1.000€.... Čo na tom, že autá vždy komplet vyložíme, že 
sú prázdne a že v nich nie je nič, čo má cenu, keď samotné poškodenie je v hodnote 

10.834 ks inzulíniek. Zatiaľ nevieme, kto auto vykradol. Možno budeme mať šťastie ako 
naposledy. Vinník predchádzajúcej krádeže bol nepodmienečne odsúdený. Práve dnes 
nám prišlo vyrozumenie zo súdu. Žiaľ ani to nenahradí škody, ktoré spôsobil. Teraz 
budeme čakať ako dopadne pátranie z tejto poslednej krádeže. Ani si nemyslím, že to 
musí byť zákonite niekto, kto drogy užíva. Len ma to celé mrzí. Kvôli tejto poslednej 
krádeži nemôžu byť 100% zabezpečené služby do terénu a niektoré musíme rušiť. 
A zároveň  máme o tisíc euro menej na materiál, či testy. A o tento pocit hnevu, či 
sklamania sa s vami chcem podeliť. Alebo sa len vyrozprávať. 

Katarína 
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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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POZVANIE NA STRETNUTIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obr: 

http://1.bp.blogspot.com/_VXHu9xPIdSU/TEN8_IljhvI/AAAAAAAAA34/k4VT_9XX_II/s1600/mee
ting.jpg  

 

Výzva 

Opäť je tu výzva pre vás klientov. Ak máš chuť sa zapojiť medzi nás, tak neváhaj. 
Akékoľvek nápady na skvalitnenie nášho servisu pre vás sú vítané. Tvoje články, postrehy, 
básne či oznamy môžu byť súčasťou už ďalšieho INTOXI. Si aktívny a máš kopu voľného 
času? Môžeš sa stať naším veľkovýmencom, stačí sa spýtať v teréne na podmienky a si 

náš . 

POZVANIE NA STRETNUTIE 

Pozývame všetkých na príjemné posedenie s pohostením. Pre všetkých je pripravený 
darček. Rozprávať sa budeme o prevencii predávkovania. 

Počas stretnutia je možné využiť službu testovania na protilátky HIV a TBC (odmenou je 

príspevok na jedlo v hodnote 4€) 

Príďte v piatok 4. Novembra do OZ Odyseus kedykoľvek v čase od 17:00 do 21:00. 

Našu kanceláriu nájdete v škole pri Modrom dome na ul. Švabinského. 

Pre viac informácií sa pýtajte v teréne alebo Soni na čísle 0949 282 780. 

http://1.bp.blogspot.com/_VXHu9xPIdSU/TEN8_IljhvI/AAAAAAAAA34/k4VT_9XX_II/s1600/meeting.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_VXHu9xPIdSU/TEN8_IljhvI/AAAAAAAAA34/k4VT_9XX_II/s1600/meeting.jpg
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50 ROKOV VOJNY PROTI DROGÁM 

To ako sa darí ľuďom, ktorí užívajú drogy, závisí od veľa vecí. Jednou z nich je aj stav národnej 
alebo svetovej drogovej politiky. A dnes sa pozrieme, čo sa v tej svetovej politike významné deje. 
Pretože práve teraz je čas, kedy sa veľa diskutuje o tzv. vojne proti drogám. A to môže priniesť 
veľké zmeny. 

Vojna proti drogám 

Vojna proti drogám znamená rozhodnutie politikov bojovať proti drogám s cieľom úplne ich 
zničiť a odstrániť z tohto sveta. Politici verili a niektorí veria aj dnes, že ak dajú dosť peňazí do 
armády, polície, súdov a väzníc, drogy zmiznú a nikto ich nebude užívať. V roku 1961 významní 
politici sveta podpísali v New Yorku Dohovor o omamných látkach. Československá socialistická 
republika tento Dohovor odsúhlasila a súhlas potvrdil v roku 1963 prezident ČSSR. Na základe 
tohto Dohovoru sa štáty dohodli, že budú spoločne bojovať proti užívaniu, výrobe, pestovaniu, 
predaju a dovozu drog. Všetky tieto činnosti budú trestať s cieľom odradiť priekupníkov od 
obchodovania s drogami a ľudí od ich užívania. Tento Dohovor je záväzným dokumentom 
dodnes. Dohovor má asi 30 strán a hovorí sa v ňom medzi iným aj o tom, že „toxikománia  
(používanie  omamných látok) je pohromou   jednotlivca   a   je   hospodárskym   a  sociálnym 
nebezpečenstvom pre ľudstvo“.  

Úspechy vojny proti drogám 

Tento rok uplynulo 50 rokov od kedy ľudstvo začalo vojnu proti drogám. Globálna komisia pre 
protidrogovú politiku uverejnila v júni 2011 správu, ktorá jasne ukazuje jej neúčinnosť. Stále viac 
a viac ľudí už nechce viesť túto vojnu.  Žiadajú o zmenu tohto prístupu, pretože za posledných 
50. rokov sa objavili nové hrozby a vojna proti drogám ich nerieši. Výsledky vojny nie sú 
uspokojivé. Vojna proti drogám stála bilióny dolárov vyzbieraných na daniach, investovala 
trilióny dolárov do organizovaného zločinu, stála nespočetné množstvo životov.  V 80.- tych 

rokoch sa objavil vírus HIV a zistilo sa, že sa šíri zdieľaním injekčných striekačiek. Čoskoro na to 
sa objavila žltačka typu C, ktorá sa šíri nie len injekčnými striekačkami, ale aj zdieľaním pomôcok 
na injikovanie a šnupanie. Ľudia, ktorí užívajú drogy sú častejšie zatváraní do väzenia ako liečení. 
Peniaze na riešenie týchto problémov chýbajú, pretože sa dávajú do vojny proti drogám. V roku 
2010 chýbalo 25 MILIÁRD DOLÁROV na zabezpečenie prístupu ku HIV prevencii, liečbe 
a starostlivosti.  Boj proti drogám nás stojí celosvetovo viac ako 100 MILIÁRD DOLÁROV ROČNE, 
200.000 dolárov každú minútu. Tieto peniaze by mohli byť využité na ochranu zdravia a životov 
ľudí užívajúcich drogy.  

Hlasy volajúce po zmene 

Mnohí ľudia nesúhlasia, aby boli peniaze míňané na vojnu proti drogám. Začali sa ozývať hlasy 
volajúce po zmene. K dispozícii už máme príklady dobrých politík. Je to prístup založený na 
dekriminalizácii ľudí závislých na drogách, podpore preventívnych programov a programov 
znižovania rizík spojených s užívaním drog (tzv. harm reduction). Je to zavádzanie programov 
výmeny injekčných striekačiek, sprístupnenie substitučnej liečby alebo zníženie trestov za držbu 
drog. Odborníci a aktivisti upozorňujú verejnosť i politikov na neefektívnosť prístupu tzv. Vojny 
proti drogám. Stretli sa však s obavou politikov. Politici tvrdili, že nechcú vstupovať do rokovaní 
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o zmene tohto vojnového prístupu, pretože za zmenou nie je 
dostatočná podpora verejnosti. A tak sa začalo „revolučné“ 
hnutie v rôznych kútoch sveta. Jedným z nich bola petícia 
organizácie AVAAZ – 72 hodín, aby dokázala, že sa politici mýlia. 
Ľudia z celého sveta počas 72 hodín svojim podpisom vyjadrovali 
podporu zastaveniu vojny proti drogám. Podarilo sa vyzbierať 
viac ako  600 000 podpisov za ukončenie vojny proti drogám. My 
sme sa pridali tiež :) Aj vďaka tomu sekretariát Spojených 
národov (OSN) chce začať rozvíjať nový prístup k drogám.  

U nás je síce ešte ticho, ale u susedov už nie 

Ľady v tomto smere pohli. Dokazuje to aj vyhlásenie českého premiéra Petra Nečasa.  Ten sa o 

správe Globálnej komisie pre protidrogovú politiku, ktorá vojnu proti drogám kritizuje, vyjadril 
takto: „Považujem túto správu za dôležitú výzvu pre hlavy štátov a politikov krajín, ktorí ju 
podpísali. Všetky protidrogové politiky by mali byť založené predovšetkým na účinných a 
ekonomicky efektívnych  preventívnych 

liečebných opatreniach. Nemali by stáť na 
kriminalizácii ľudí, ktorí trpia drogovou závislosťou, 
ale nespôsobujú škody iným.“  

 

Je síce pravda, že u nás je stále ticho. Avšak 
svetové dianie nám dáva nádej na pozitívnu 
zmenu. Pretože, keď sa veci zmenia všade 
naokolo, mnohokrát sa prispôsobíme a zmeníme 
to aj u nás doma :). Držme teda  svetu palce. 

- Coня- 

 

Zdroje: http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=Library&page=Document&DocumentID=258, 

http://www.globalcommissionondrugs.org/Media, www.odyseus.org                                                                                     

                  

   

Komentár 

Napríklad v Rusku v mene vojny proti drogám  nemajú ľudia prístup k substitučnej liečbe či 
k programom výmeny ihiel.  V Thajsku bolo v mene vojny proti drogám v roku 2003 nariadené  
dokonca zabíjanie ľudí. Ich vojna  trvala 3 mesiace a stála až 2500 životov .  Ako sa neskôr 
ukázalo, viac ako polovica obetí bola nevinných.  
v SR napríklad stoji ročný pobyt jedného väzňa  vo väzení asi 300 tisíc Sk. (zdroj. KJ) 
 

Zdroj obr: http://www.crazycoon.com/images/drug-    

war.gif,http://onglobalisation.com/files/2011/06/drug  -wars.jpg                     

http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=Library&page=Document&DocumentID=258
http://www.globalcommissionondrugs.org/Media
http://www.odyseus.org/
http://www.crazycoon.com/images/drug-%20%20%20war.gif,http:/onglobalisation.com/files/2011/06/drug%20%20-wars.jpg
http://www.crazycoon.com/images/drug-%20%20%20war.gif,http:/onglobalisation.com/files/2011/06/drug%20%20-wars.jpg
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TESTOVANIE NA HIV A TUBERKULÓZU - NOVINKY 

Možno si mnohí a mnohé z vás všimli, že sa na vás na nedeľných a slovnaftských službách 
neustále dokola pýtame, či máte záujem o testovanie, či už ste to u nás odmietli a prečo. Viem si 
predstaviť, že to môže dosť otravovať. A to sa vás to budeme dokola pýtať až do konca 
budúceho mája . 

 

Niežeby sme mali potrebu to dookola stále vekrlíkovať, ale holt to je podmienkou 
medzinárodného projektu Imp.Ac.T., vďaka ktorému máte možnosť sa nechať otestovať na 
protilátky HIV a (po prvý krát aj) TBC. Dokonca sa nám aj podarilo s medzinárodnými partnermi 
dohodnúť, aby každý a každá, kto sa môže na štúdií zúčastniť aj dostal/a malú odmenu – 

gastrolístok v hodnote 4€. 

Kto sa môže zúčastniť? 

 Človek, ktorý užíva ilegálne drogy – problémovo. Teda všetci injekční užívatelia drog 
a/alebo dlhodobí a pravidelní užívatelia opiátov a/alebo kokaínu a/alebo drog 

amfetamínového typu - .tzn. piko, heroín a podobne. Nepatria sem huliči trávy a ani 

konzumenti iba alkoholu. 

 Musí absolvovať obe časti testu – tzn. aj test na HIV a aj TBC a zodpovedať komplet 
dotazník.  

 Musí byť v stave absolvovať testy (byť v stave rozumieť o čo ide, nemať ultra silnú krízu, 
kedy aj 15 minút je priveľa a pod.) 

 Nie je nutné mať doklady a platiť si zdravotné poistenie. Všetky náklady sú hradené 
z projektu. Nikde inde na Slovensku vám tieto testy bezplatne nespravia, pokiaľ si 
nehradíte zdravotné poistenie. 
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Aj tí a tie, ktoré dané kritéria nespĺňate sa 
môžete dať otestovať (budeme to hradiť 
z iných zdrojov), avšak nemáte nárok na 
odmenu. 

Ako to prebieha? 

Test na HIV – výsledok máte už za 15 minút! 
Čo vie tento test zistiť? Vždy sa jedná 
o situáciu spred 3 mesiacov, keďže na 
vytvorenie protilátok (a tie tento test hľadá) 
treba niekoľko týždňov (najneskôr sa vytvoria 
do 12 týždňov).  

Vieme zistiť 2 veci – či je výsledok negatívny (teda pred troma mesiacmi človek nemal HIV), 
alebo tzv. reaktívny. Reaktívny znamená, že z nejakého dôvodu test zareagoval. To však ešte nič 
neznamená! Pretože na to, aby sa diagnóza potvrdila, či vyvrátila je nutné absolvovať ešte ďalšie 
3 špeciálne testy. A až ten posledný vie dať na 100% pozitívny výsledok. Toto je štandardný 
postup. 

Tento test stačí absolvovať každé 3 mesiace, častejšie to nemá význam. 

Test na TBC – spočíva v zodpovedaní na otázky v dotazníku (napr.: vykašliavaš krv?). Ak je na 
jednu a viac otázok odpoveď áno, tak naša zdravotná sestra Libuša vysvetlí, ako sa vykašliava 
spútum (hlien/chracheľ). Dá Ti ampulku a po nachriachaní dostatočného množstva vonku 
v priestore ju preberie. To treba urobiť dva krát, nemôžu sa obe vzorky odovzdať v jeden deň. 
Takže hneď na ďalšej nedeli, či slovnafte treba proces chriachania zopakovať. Tu sa čaká na 
výsledky o niečo dlhšie, zatiaľ predpokladáme mesiac. 

Okrem iného sa snažíme zabezpečiť testy na syfilisové protilátky, to je však mimo štúdie, tzn. 
žiadna odmena okrem toho, že budete mať rýchlo výsledky „v ruke“. 

Tak nech nám to vyjde. Je dobré využiť možnosť daných testov, kým sú. Je to jediná možnosť na 
Slovensku, kde vám testy spravia priamo na ulici. Inak je nutné navštíviť špeciálne lekárske 
ambulancie, aby ste si mohli potvrdiť, že ste zdraví. 

Katarína 

 

P.S.: Tí a tie, ktoré ste už komplet testy absolvovali sa stavte na nedeľnej, alebo slovnaftskej 
službe – aj vám patrí odmena vo forme gastrolístku. 

 

Zdrojobr:http://www.profimedia.sk/fotografie/uzivanie-krv-pre-hiv-testovanie/profimedia-

0006962261.jpg  

 

 

http://www.profimedia.sk/fotografie/uzivanie-krv-pre-hiv-testovanie/profimedia-0006962261.jpg
http://www.profimedia.sk/fotografie/uzivanie-krv-pre-hiv-testovanie/profimedia-0006962261.jpg
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NIE SI SAMA 

„Vražda prostitútky, páchateľ neznámi.“ Takéto titulky čítavame v novinách za posledné 
roky veľmi často. Niektoré polícia vyšetrí hneď, niektoré až po rokoch a niektoré sa 
neobjasnia nikdy. Śpekulovať nad tým koľko žien zo sex-biznisu bolo zavraždených je 
určite zbytočné, ale nie je zbytočné spomenúť si na ne.  

Práca v sex-biznise je stará ako ľudstvo samo, rovnako ako násilie. Je to už 75 rokov čo sa 
našlo rozporcované telo slovenskej sex-biznisovej pracovníčky Otílie v dvoch kufroch na 

vlakovej stanici. I napriek veľkému záujmu verejnosti a vyšetrovaniu polície sa jej vraha 
nikdy nepodarilo nájsť. A nemusím zachádzať ani do histórie, za posledných desať rokov 
bolo násilne usmrtených približne päť našich sex-biznisových  kolegýň.  

Čo môžeme urobiť, aby sa táto smutná štatistika nerozširovala? Všímať si viac jedna 
druhú a navzájom si pomáhať. Dnes mi na ulici chýba trochu tej spolupatričnosti. Ak sa ti 

stane zlá skúsenosť so zákazníkom, treba o tom hovoriť. Ak bol na tebe spáchaný trestný 
čin, treba podať na zákazníka trestné oznámenie a nemusíš sa báť - nie si v tom sama, 

sme tu aj my, terénne sociálne pracovníčky.  

Čo môžeme pre teba urobiť? V prvom rade ti môžeme ponúknuť sprevádzanie na políciu, 
zároveň máme právnika, ktorý ti bezplatne pomôže s právnym poradenstvom. Ak máš 
zdravotné problémy poradíme ti lekára či gynekológa. No a nezabudni upozorniť 
kolegyne na ulici, možno im pomôžeš vyhnúť sa zlej skúsenosti. Zlých skúseností tých je 
určite dosť a netreba ich brať na ľahkú váhu. Stačí ak nám v teréne opíšeš svoju negatívnu 
skúsenosť a mi na ňu upozorníme v ďalšom  Intoxi.  

Začal nám november studený a sychravý mesiac. A práve v týchto dňoch si spomíname na 
našich zosnulých blízkych a známych. Pamiatka zosnulých mi pripomína, že nesmieme 
zabudnúť ani na naše sex-biznisové kolegyne, ktoré tu už medzi nami nie sú. Sú to ženy, 
ktoré sa už medzi nás na ulicu nepostavia. Z času na čas si na ne spomeniem, na ich tváre 
nikdy nezabudnem a ani nechcem zabudnúť. Keď pôjdete zapáliť sviečku svojim blízkym, 
zapáľte jednu aj za naše zosnulé kolegyne. Nezabudnite: každý život má hodnotu, aj ten 
váš! Nikto nemá právo siahnuť vám naň!  

V budúcom Intoxi Vám napíšem niečo o 17.decembri. Je to medzinárodný deň za 
ukončenie násilia páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise.  

Želám Vám pokojnú a bezpečnú prácu. 

                                                                                                      Vaša Sisi 
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SEX-BIZNISOVÉ STRETNUTIE 

Určite Vám v teréne neuniklo že sme vás celý september pozývali na sex-biznisové stretnutie. 
Dostali ste pozvánky v teréne a pozývali sme vás aj cez Intoxi. Jedno sa konalo u nás v kancelárii 
a jedno priamo v teréne na Slovnaftskej ceste. Ohlasy od vás boli veľmi pozitívne. Všetkým sa 
stretnutia páčili, niektoré ste boli prekvapené, iné zase zvedavé. Na Slovnafte sa jedna z vás 
vyjadrila asi najvýstižnejšie, citujem “bolo super“. A ja si to myslím tiež. Atmosféra bola veľmi 
príjemná, porozprávali sme sa o problémoch ktoré nás trápia pri práci na ulici a dali sme si rady 
ako sa im vyhnúť. OZ Odyseus zabezpečil veľmi milú zdravotnú sestru, ktorá otestovala každú 
záujemkyňu na pohlavne prenosné ochorenia a TBC. O tieto testy môžete požiadať aj v teréne 
pri výmenách. Na sex-biznisových stretnutiach sme vám rozdali aj darčeky ktoré mali u Vás veľký 
úspech. Veď ktorú ženu by nepotešila kozmetika, drogéria, oblečenie, kabelky či topánky. Rada 
by som Vám oznámila už dopredu že takéto stretnutia sa budú konať častejšie, to najbližšie by sa 
malo konať už v decembri, ale o tom až nabudúce. 

       Vaša Sisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obr: http://www.policeandkids.com/wp-

content/uploads/2010/04/Pinellas_Central2.jpg  

 

 

http://www.policeandkids.com/wp-content/uploads/2010/04/Pinellas_Central2.jpg
http://www.policeandkids.com/wp-content/uploads/2010/04/Pinellas_Central2.jpg
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VÍŤAZSTVO IRINY V BOJI ZA OCHRANU SVOJICH PRÁV 

 

V predchádzajúcich článkoch INTOXI sme písali o Irine....Je to žena, ktorá užíva drogy, žije 
v Rusku a  už niekoľko rokov sa aktívne angažuje v snahe o sprístupnenie substitučnej 
liečby, ktorá je v jej krajine  zakázaná. Vie, že aj keď užíva drogy,  má svoje práva a tie sa 

rozhodla chrániť. O porušovaní  práv v Rusku hovorí  na medzinárodných konferenciách 
ako aj vo svojej krajine a so svojimi sťažnosťami sa obracia aj na medzinárodné inštitúcie.  

18. augusta 2011 bola Irina zatknutá na letisku v Kalingrade ruskou políciou. Práve 
prichádzala z troj mesačnej liečby v Kieve. Počas prehľadávania jej bola podstrčená 
tabletka metadonu, ktorá sa používa v Ukrajine v rámci substitučnej liečby,  ktorá je 
v Rusku zakázaná.  19. augusta bola Irina obvinená z pašovania drog , za čo jej hrozilo 
väzenie do 7 rokov.  Irina je presvedčená, že jej bola tabletka podstrčená z dôvodu jej 
aktívnej činnosti v rámci jej boja za práva ľudí na substitučnú liečbu v Rusku. Pre účely jej 
sprístupnenia  písala Irina v minulom období  sťažnosti na rôzne inštitúcie ako napr.:  na  
Organizáciu spojených národov pre program Práva na zdravie, vysokému komisárovi pre 

ľudské práva, Ministrovi zdravotníctva v Kalingrade, obvodným  súdom v Leningrade 

a Kalingrade a regionálnemu súdu v Kalingrade. 

Počas vyšetrovania kvôli tabletke metadonu,  prežívala Irina neľahké chvíle, keď si vo 
svojej krajine zažívala krivé obvinenia a negatívnu pozornosť.   

Vo svojom vyhlásení počas vyšetrovania napísala:  

„Dnes mi vyšetrovateľ povedal o výsledkoch rozboru:  tabletka ktorá mi bola podstrčená, 
bola metadon. Teraz idem za vyšetrovateľom. Neviem, čo sa potom stane. 

Myslím si, že mi metadon podstrčili len preto, že som žiadala o  odstránenie legislatívnych  
bariér, ktoré bránia  substitučnej liečbe v Rusku. Verím, že sa toto všetko udialo preto, aby  
sa poškodila moja povesť a tiež ako pomsta za moje pokusy chrániť práva ľudí užívajúcich 
drogy, pred národnými i medzinárodnými inštitúciami, vrátane súdov v Kalingrade. 

Chcem povedať, že mesiace ktoré som strávila v Ukrajine, som nebrala žiadny metadon 
ani iné narkotické drogy alebo psychotropné látky. Moja liečba prebiehala v úplne 
bezdrogovom prostredí. Som pripravená absolvovať všetky potrebné testy, aby som to 
dokázala...“ 

 

Správa o Irininom zatknutí sa rozšírila po svete ako blesk.  Národné i medzinárodné 
organizácie žiadali jej oslobodenie a vyjadrovali podporu. Až sa napokon stalo: 25. 
augusta 2011, prokurátor zrušil všetky obvinenia proti Irine. Vyjadrila sa k tomu takto: 

...“Bolo to naše spoločné víťazstvo. Víťazstvo, ktoré sa vo svetle represívnej drogovej 
politiky a porušovania ľudských práv v Rusku môže nazvať jedine ako zázrak. Zo všetkých 



11 

 
I                

   INTOXI 11/2011 

kútov sveta som dostala podporné listy s ponukami pomôcť. Som vďačná najmä Nadácii 
AndreyaRylkova a jej prezidentke AnyiSrang, ktorá koordinovala podporné aktivity 
v medzinárodných komunitách, InneVyshimirskaya, ktorá mi ponúkla, aby som ostala 
bývať s jej rodinou počas vyšetrovania, mojim právnikom Alexandrovi Koss 
a MikhailGolichenko, Sekretariátu EHRN (Euroázijská sieť harmreduction), Organizácii 
„Agora“ a medzinárodnej sieti ľudí užívajúcich drogy (INPUD). Naša jednota je naša sila! 

 

Ja Irine prajem ešte veľa sily a odvahy  v jej aktivitách, ktoré inšpirujú  ľudí  na celom svete 
a ktoré  môžu tak veľmi  zmeniť život ľudí užívajúcich drogy a zabezpečiť ochranu ich práv.  

Vivat revolúcia!  

 

Zdraví vás  

Sociálna 
asistentka 

Eva (0904 

655 146)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obr: http://www.club-svitanok.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/irina-

teplinskaya-fluro2.jpg  

 

 

 

 

http://www.club-svitanok.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/irina-teplinskaya-fluro2.jpg
http://www.club-svitanok.org.ua/wp-content/uploads/2011/08/irina-teplinskaya-fluro2.jpg
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ZNÁSILNENIE 

MNOHÉ A MNOHÍ Z VÁS ZNÁSILNENIE PREŽILI A VAŠA BOLESŤ MOŽNO STÁLE TRVÁ. SKÚSENOSŤ, KTORÚ 
MÁTE DOKÁŽE POCHOPIŤ LEN MÁLO ĽUDÍ. A MÔŽE SA STAŤ, ŽE STE VO SVOJOM TRÁPENÍ OSTALI 
CELKOM SAMÉ A SAMI...ZAHANBENÉ/Í, ZÚFALÉ/Í, VYDESENÉ/Í, NAŠTVANÉ/Í...A NIEKTORÉ/ÝCH Z VÁS 
URČITE NAPADLO: „MÔŽEM SI ZA TO SAMA/SÁM. JE TO MOJA VINA, ŽE MA ZNÁSILNILI.“  
AJ KEĎ NEPOZNÁM TVOJ PRÍBEH, JEDNO VIEM ÚPLNE STOPERCENTNE: NIE JE TO TVOJA VINA A 
NEMÔŽEŠ ZA NÁSILIE, KTORÉ NA TEBE SPÁCHALI. 
 

Čo sa to so mnou deje??? 

Chcela by som ťa uistiť, že ak po znásilnení  prežívaš akokoľvek silné, slabé či dokonca žiadne 
emócie – nie si nenormálna/y! Tvoje pocity sú prirodzeným dôsledkom brutálneho činu, ktorý sa 
ti stal. Niekedy môžeš mať doslova pocit, že sa zblázniš, že ti asi preskočilo. A naopak, môže sa ti 
zdať, že to, čo sa ti stalo s tebou nič neurobilo. Akoby sa to stalo niekomu inému... 
Ženy aj muži, ktoré/í boli znásilnené/í mávajú tesne po tejto udalosti rôzne pocity. Súvisí to 
s tým, že každý a každá z nás iným spôsobom reaguje na traumu (telesné aj duševné zranenie). 
Možno ti ale pomôže, keď budeš vedieť, že aj iní ľudia po znásilnení mali podobné pocity ako ty. 
Najčastejšie hovoria o týchto: 
 

 Tesne po znásilnení sa ľudia môžu správať aj cítiť akoby „nenormálne“, zvláštne. Môžu 
sa smiať, chytať záchvaty plaču, vtipkovať alebo byť absolútne pokojní a dokonale sa 

ovládať. Môžu ostať doslova ako námesační, omráčení a v šoku, alebo byť úplne 
ľahostajní k veciam, čo sa dejú naokolo. Všetky tieto prejavy sú však normálne vzhľadom 
na to, čo prežili.  

 Strach zo zabitia, hrôza z toho, že človek príde o život alebo bude zmrzačený môže 
človeka úplne ochromiť – preto nie je neobvyklé, že obete znásilnenia sa počas neho 
nedokážu brániť a „skamenejú od hrôzy“, alebo spolupracujú s násilníkom. 

V skutočnosti nejde o ľahostajnosť alebo o „užívanie si“ ako to môže pôsobiť: ide o to, že 
človek sa snaží zachrániť si holý život. 

 Počas znásilnenia niektorí ľudia cítia akoby sa oddelila ich myseľ od tela – akoby sa to 

celé dialo niekomu inému. Zdá sa im neskutočné, že sa niečo také deje práve im, 
pripadajú si ako v zlom sne. 

 Nie je neobvyklé ani to, že ľudia po znásilnení reagujú agresívne, sú podráždení alebo sa 
uzavrú do seba. Na všetky tieto prejavy majú úplné právo. 

 Obete znásilnenia často cítia strach ostávať osamote, boja sa, že sa násilník vráti – najmä, 
ak sa im týmto vyhrážal. Človek v strachu môže cítiť hlbokú nedôveru voči všetkým. 

 Po telesnej stránke sa objavujú bolesti z rán na rôznych častiach tela, nevoľnosť, 
zvracanie, bolesť v krku (najmä po donútení k orálu), vyčerpanosť, strata chuti alebo 
rôzne choroby, napríklad aj nádcha, chrípka... 
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Ak si nenašla/nenašiel žiadne zo svojich reakcií v zozname – ver, že aj tvoj spôsob prežívania 
celej udalosti je na mieste. Ako som písala vyššie – každý sme iný, a preto aj naše pocity 
a správanie môže byť úplne iné.  
Takisto aj dĺžka trvania takýchto pocitov je u každého rôzna. Je prirodzené, že neodznejú ani po 
mesiaci. U mnohých ľudí dokonca ani po rokoch. Zároveň sa tvoje prežívanie aj správanie môže 
s ubiehajúcim časom rôzne meniť, ale o tom napíšem budúci mesiac.  
Jedným zo spôsobov, ktoré niektorým ľuďom po znásilnení pomáhajú je ten, keď si uvedomia, že 
napriek celej tej hrôze to predsa len dokázali prežiť. Môže sa ti to zdať nezmyselné a niekedy si 

môžeš skôr želať, aby si to radšej nebol/a prežila vôbec. Bohužiaľ, aj tento pocit v tebe môže 
znásilnenie vyvolať.  
Skúsim sa teda radšej sústrediť na obdobie tesne po znásilnení – aké sú ďalšie spôsoby, ako si 
môžeš pomôcť? 

1. Dostať sa do bezpečia: 

Pre každého to môže znamenať niečo iné – niekto vyhľadá políciu, niekto sa rozhodne 
absolvovať rovno vyšetrenia u gynekológa. Aj tam je ale dobré mať so sebou doprovod – 

partnerku/partnera, či kamarátku/ta. Často tvoja prvá cesta môže viesť práve k niekomu, 

u koho sa cítiš bezpečne. Je dobré vyhľadať niekoho, komu veríš, kolegyňu na ulici, rodinu 
alebo aspoň choď na miesto, ktoré máš rada/rád. Ak o znásilnení zatiaľ nechceš hovoriť, 
vymysli si niečo iné – strata alebo krádež peňazí, dokladov a vyhľadaj útočisko u niekoho, 

koho poznáš. 
2. Dostať zo seba nečistotu: 

Ak si rozhodnutá/ý podať trestné oznámenie a oznámiť čin na polícii je potrebné, aby si 
sa v záujme zachovania dôkazového materiálu nesprchoval/a, neumýval/a a oblečenie, 
ktoré si mal/a na sebe nevyhadzoval/a. Políciu zaujímajú zvyšky ejakulátu násilníka, chlpy, 
vlasy, zaschnutá krv, škrabance. Je extrémne ťažké odolať nutkaniu umyť sa. Preto ak to 
nezvládneš, skús si umyť iba tie časti tela, kde si myslíš, že nie sú stopy po páchateľovi 
a nerob si výplach pošvy či zadku. Ak násilníka nechceš udať, aspoň navštív lekára, ktorý 
ťa prezrie kvôli poraneniam. Nezabudni ísť neskôr (niekedy o 1 až 3 mesiace) na testy na 
pohlavne prenosné ochorenia či zistenie tehotenstva. 

3. Vyhľadať pomoc: 
Je to najlepšie, čo pre seba môžeš urobiť. Premysli si, komu sa môžeš vyrozprávať, kto ti 
poskytne oporu, kto ťa pochopí, pred kým sa nemusíš ovládať. Môže to byť niekto blízky, 
ale môžeš sa vždy obrátiť aj na nás v teréne alebo prezvoniť Evu na čísle 0904 655 146.  

 

Tak, to sú iba základné tipy. V pokračovaní tohto článku budem písať o tom, čo sa deje 
s človekom, keď prejde nejaký čas a nepríjemné pocity ostávajú. A najmä, čo robiť, aby 
tvoje uzdravovanie napredovalo. Dovtedy ti želám veľa sily, podpory a pochopenia. 

 

Ivet 

 

Zdroje: 

BENEDICT, H. 2003. To není vaše vina! Jak sa vyrovnat se sexuálním napadením. 1. Vyd. One 

Woman Press : Havlíčkův Brod, 2003. ISBN 80-86356-17-5  
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Rozprávka "Prvá" 

 

                 O Janíčkovi a Marienke 

                       alebo 

                 O lukratívnej perníkovej chalúpke s 
rozsiahlymi pozemkami 

 

Osoby : Janíčko a Marienka, Ježibaba, Matka 

 

Rozprávku poznáme asi všetci. Aspoň ten 
základ všetci. 
Dve malé neposlušné deti, po dôraznom 
upozornení matky / otec sa nespomína, 
matka môže byť slobodná, rozvedená, alebo 
vdova / orientačne 

neznalé, stratia sa v lese. V súčasnosti úplne 
bežný jav aj pre dospelého 

v "džunglách našich sídlisk". 
Po dlhom blúdení a následnom vyhladnutí, 
veď jahôd čo našli a pojedli bolo 

veľmi málo / keďže boli inými ľuďmi 
vyzbierané na komerčné účely / a 

prichádzajúcej tme a strachu.... 
Janíčko vylezie na podnet svojej staršej 
sestričky na strom a spozoruje 

v diaľke malé svetielko. Svetielkami 
charakteristickej farby sú aj dnes 

označené " Domy ",ktoré lákajú " 
pocestných " na úplne iné 

služby, aké boli neskôr poskytnuté malým, 
neplnoletým deťom. Ale to by bola 

už iná rozprávka. 
Deti sa samozrejme plné nádeje a 
očakávania vyberú k svetielku, a po 

chvíli zistia, že stoja pri chalúpke. Celej z 
medovníkov. 
Hladné, unavené a hlavne nevychované deti 
si lámu medovník bez opýtania a 

poškodzujú cudzí majetok./ Teraz sa s niečím 
podobným stretávame u 

sprejerov a  iných " umeleckých vandalov ". 
Samozrejme, že týmto konaním nahnevajú " 

hlavného majiteľa, teda majiteľku- 

Ježibabu. /výzorovo je strašná, vtedy ešte 
plastická chirurgia nebola../. 
Ježibaba je právom nahnevaná, nemá peňazí 
nazvyš, medovníky sú drahé, na 

opravu nemá a penzia je ďaleko. 
Pozve deti s milým úsmevom dovnútra, 
/neskôr za účelom kanibalizmu / si 
ich chce pripraviť a zjesť. Tiež bežný jav 
videný v našich správach. 
Z Aničky si spraví pomocnicu v domácnosti. / 
Čo je vykorisťovanie detí v 

našom Svete prácou /. 
Janíčka strčí do komôrky, kde má pohyb 
minimálny a tam sa len napcháva a 

napcháva. Tak to je presne ako dnes. Deti sú 
v izbe pri televízore, alebo 

počítači a len jedia a jedia. Pohyb žiaden a 
dostavujú sa všetky možné 

zdravotné problémy. A stúpajú nielen 
kilogramy, ale aj patričná 

agresivita. Strava obsahuje geneticky 

upravené potraviny a stres zabitých 

zvierat. 

Či je už Janíčko správne vykŕmený na 
požadovanú hmotnosť, Ježibaba skúša 

hrúbku, či chudosť Janíčkovho prsta. / Stará 
pani dobre nevidí, asi nemá 

peniaze na okuliare, alebo operáciu /.Zase 
len komerčná záležitosť. 
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Po dôkladnom vykŕmení si Janíčko  má 
konečne sadnúť na lopatu. 

Ale on premúdrelý / aj za pomoci svojej 
sestry / začne sa vykrúcať, že 

nevie ako....vykrúcačky našich detí sú v 
súčasnosti asi rovnaké. Len aby 

nemuseli nič robiť, pomáhať...lebo ich bolí 
brucho. 

A tak im na "lep“, lepšie povedané na lopatu 
sadne Ježibaba. 

A oni s ňou, po tajnom dohovore, šup do 
pece / súčasný domov dôchodcov /. 
A viete " Prečo " ? moji milý? To tak len na 
záver. 
No predsa pre MAJETOK. 

A týmto činom majú vyriešenú bytovú 

situáciu na celý život. 
A či sa vrátili k matke? Tak aj to je otázne. Pri 

ich poslušnosti.... 
Tak aj keď veľmi mladí...začali podnikať. 
Ako? 

....možno pečením perníkov...? Haha. 
Rozpredávaním majetku a pozemkov? Prečo 
nie! Veď z cudzieho krv netečie. 
A kto vie ako a s čím ešte / pri našich 
zákonoch / podnikali. 
Ale to by už skutočne bola iná rozprávka. 
Možno dajaká politická. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Príď   

Príď ma prosím zachrániť,                                             

Za týmito mrežami 

Zostala som sama.  

Príď ma prosím pohladiť,  

Spomienky mi zostali 

v tme ťa stále hľadám.  

 

Príď mi dať dole putá a so mnou navždy 
zostaň, 

Láska nás oboch spúta. 

                                           V.  

                        

   Zdroj obrázkov: http://rememberpauline.files.wordpress.com/2009/01/woman-behind-

bars.jpg?w=203&h=152 , http://rozpravkova-matematika.wbl.sk/titlajmnc.jpg  

http://rememberpauline.files.wordpress.com/2009/01/woman-behind-bars.jpg?w=203&h=152
http://rememberpauline.files.wordpress.com/2009/01/woman-behind-bars.jpg?w=203&h=152
http://rozpravkova-matematika.wbl.sk/titlajmnc.jpg
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                                                 DENNÍK BÁBÄTKA – 14. ČASŤ 

                       Desiaty a jedenásty mesiac 

 

Aprílové zvyky 

 

Blížili sa akési sviatky, lebo mamina vyzdobila náš byt všelijakými farebnými vajíčkami a zajačikmi 
a všelijakými kuriatkami v košíkoch. Potom začala strašne veľa piecť – v kuchyni strávila niekoľko 
hodín. Ja som jej, samozrejme, výdatne pomáhal a kibicoval - mama si ma posadila do vysokej 

stoličky a do rúk mi dávala všelijaké kuchynské predmety, aby som sa zabával. Mňa však najviac 
bavilo stláčať gombíky na mikrovlnke, tá bola hneď vo výške ako som sedel. To bolo super.  
 No a onedlho na to prišlo dosť akčné ráno, ktoré mi pripadalo veľmi čudné, ale aj smiešne 
– ocino maminu naháňal korbáčom a pritom ju oblieval vodou! Myslel som si, že to od nej 
schytá, ale na moje veľké prekvapenie sa mama iba smiala a navyše mu potom dala všelijaké 
čokoládové dobroty. No skoro som odpadol! To vyzerá ako fajn sviatok – najprv maminu 

vyšibeme a potom dostaneme takúto parádnu výslužku. Neviete si predstaviť, ako som ľutoval, 
že ešte neviem chodiť. Neboj sa mami, o rok sa pridám aj ja! 

                                                                                                     

Stravovacie návyky 

 

Už v predchádzajúcich 
častiach som spomínal, že 
ja a jedlo nie sme veľkí 
kamaráti. Maminku to 

strašne hnevá a niekedy ju 
tak vytočím, že pri mne 
používa slová ako : „Do 
kelu!“ alebo ma nazve 
Mišom, čo za normálnych 
okolností nepovie. To sa 
mi veru vôbec nepáči. Veď 
ani ona by nebola 

nadšená, keby ju nútili jesť 
také gebuziny. V 

niektorých potravinách však som ochotný spraviť ako-taký kompromis. Napríklad mám rád 
chlebík, a najradšej som, keď je aj s masielkom a syrom. Syr mi mama ešte nechce dávať, ale 
niekedy, keď si s ockom večer pochutnávajú na olivách, všelijakých slaných dobrotách a 

syrčekoch, tak im z tej hostiny niečo uchmatnem. Totiž, už som taký obratný, že nielen, že sa mi 
podarí dočiahnuť na stôl, ale som schopný sám vyliezť aj na gauč. To je potom parádny výhľad. 
Čím som vyššie, tým sa mi to viac páči. No ale aby som pokračoval ohľadne jedla – takže keď 
rodičia niečo papajú, zvyknem sa už sám obslúžiť – veľmi rád mám aj všelijaké slané rybičky a 
tyčinky. Mamina mi to, samozrejme, nedovolí, asi sa bojí, že im všetko vyjem, čo od nej nie je 
pekné. Minule som si napríklad uchmatol také keksíky s čiernymi bodkami, a nikto by to ani 
nezistil, keby to mama nezbadala pri prebaľovaní – keď videla, že mám v plienke okrem iného aj 
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tieto bodky, celá rozhorčená zvolala: „Miško, ty si spapal makové krekry?“ A bol som odhalený.  
 Inak ma ponúka stále tými zlými zeleninovými kašami s mäsom, ktoré nemajú žiadnu chuť. 
Nanajvýš som ochotný prižmúriť oko nad kalerábom s mrkvou, ale musí byť čerstvo uvarený, 
rozmixovaný a sladučký. Môže byť aj jablko a banán s piškótkami. A najnovšie už mama 
rezignovala a dala mi pravý ochutený jogurt – to bol ale dezertík! A to je z jedenia asi tak všetko. 
 Čo sa týka pitia, tak nemám záujem o nič, iba o mliečko od maminky. Mama to síce na 
mňa skúša všelijakými pohárikmi s vodou alebo čajom, ale zatiaľ nepochodila. Kým nedostanem 
niečo tak dobré ako sladučké mliečko, tak to nemienim piť.  
 Minule som zabudol spomenúť, že po pol roku ma prestal baviť cumlík. Zistil som, že 
najlepšie sa upokojím na maminkinom zdroji mliečka. Je to mäkučké, hrejivé, a nie je to umelina 

ako tie trápne cumle. Mňa teda s tým kaučukom už nikto neoklame! 

 

 Ďalšie výlety 

  

Raz som už spomínal 
ockove obľúbené 
miesto – Danubianu, 

kde sú všelijaké 
farebné sochy a 
obrazy. Tentoraz som 

si to viac vychutnal, 

lebo som už nemusel 
byť zabalený v 
perinke a kočíku, ale 
ocino si ma vzal na 

ruky a pritom som 

všetko pozoroval. Išla 
s nami aj ockova teta, 

tá mala tiež radosť, 
lebo má rada kultúru 
a samozrejme, že aj 
na mňa sa už tešila. 
Tak som opäť koloval 
z náruče do náruče. 
Potom sme si sadli na 

kávu, a ja som bol nesmierne zvedavý, ako chutí. Dopadlo to tak, že káva skončila na bielom 
obruse a naši sa na mňa hnevali.  
Taktiež sme si spravili výlet na Kolibu, lebo začalo už krajšie počasie, tak mi naši zaobstarali nový 
parádne ľahký kočík. To už akože na leto. A šli sme takou strašne hrboľatou cestou niekam hore 
na kopec. No ale potom som si to užil, lebo okolo boli ľudia, čo venčili psíkov a ja tieto zvieratká 
doslova milujem. Vôbec sa ich nebojím, páčia sa mi, a najradšej im dávam ruku do pusy, hoci 
maminka mi to zakazuje. 
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OSEMSMEROVKA 

V tajničke osemsmerovky sa ukrýva výrok nemeckého geografa Alexandra von Humboldta: 

„Len búrky a vlny dávajú moru...(10 písmen tvorí tajničku)“. 

 

M H O R Ú Č A V Y Y D P S 

E M B O B L O H A N H R L 

T L L T L A K U Š L E E N 

E A A E D U R A G Á N H E 

O U K I M R Á Z Ľ R S Á Č 

R R Y V S O U Ý A T B N N 

O D A D A T N Ž D N Ú K O 

L Ž Á P O Č A S I E R Y R 

Ó R Z Ž O K I N A C K T E 

G T A B Ď V N O I J A E M 

Ť N R M E T E L I C A P O 

Š O B L A Č N O S Ť A L L 

U R O A C I V O D A Ľ O P 

Ľ F O T E L E I B A B T E 

P R E D P O V E D E T A T 

 

 

babie leto, bočný, búrka, centrálny, dážď, družica, front, grád, hmla, horúčavy, jasno, ľad, 
metelica, meteorológ, mráz, oblačnosť, oblaky, obloha, obraz, opar, pľušť, poľadovica, 
predpovede, prehánky, slnečno, slnko, sneh, stanica, teplomer, teplota, tlak, uragán, 
vietor  

 

 

Tajnička z minulého čísla: 

“...štedro rozdávané.“ 

         Saša 
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VTIPY: 

 

V lietadle sedí ustráchaný pasažier a bedáka:  

„Ja sa bojím, ja budem mať určite smolu, 
niečo sa stane, uvidíte!“ 

Celý čas tým otravuje spolusediaceho 
cestujúceho.  

„Človeče, prestaňte už s tým bedákaním, čo 
by sa mohlo stať ? Počasie máme priaznivé, 
žiadne turbulencie, tak čo bedákate?“, 
zahriakne ho spolucestujúci. 

V tom pribehne letuška a oznamuje:  

„Vážení pasažieri, s poľutovaním Vám musím 
oznámiť, že jeden z motorov zlyháva, žiaľ 
letíme nad morom, lietadlo sa asi zrúti do 
vody. Ale nemajte strach, každý z Vás 
dostane píšťalku.“ 

„Načo píšťalku?“, pýtajú sa cestujúci.  

„Pretože v mori sú žraloky a tou píšťalkou ich 
budete odháňať.“ 

 Ustráchaný pasažier sa nakloní k susedovi a 
vraví: 

„No nevravel som vám? Ja mám smolu, buď 
dostanem pokazenú píšťalku alebo natrafím 
na hluchého žraloka!!!“ 

 

Kovboj Jack čaká na letisku na lietadlo a 
zrazu uvidí automat. Príde k nemu a číta:  

 

 

 

 

 

„Tento automat dokáže určiť kto ste aj číslo 
vášho letu aj kedy odlietate!“ 

 Jack tomu neverí tak vhodí dolár a z 
automatu sa ozve:  

„Kovboj Jack, 183 cm vysoký, odlieta letom 
číslo 3 o 10:00.“ 

 Ohúrený Jack si povie, že ten automat 
prekabáti. Prezlečie sa teda do úplne iného 
oblečenia pripevní si falošnú bradu a fúzy. 
Opäť podíde k automatu vhodí dolár a 
automat zase:  

„Kovboj Jack, 183 cm vysoký, odlieta letom 
číslo 3 o 10:00.“ 

 Jack sa nevzdáva, znovu sa prezlečie za 
niekoho iného, príde k automatu a vhodí 
dolár a z automatu sa ozve:  

„Kovboj Jack, 183 cm vysoký, keby nerobil 
blbiny odletel by letom č. 3 o 10:00.“ 

 

Zdroje:http://www.agroseznam.cz/cz/vtipy/ 

http://vtipy.vsetko.com/   

 

 

http://www.agroseznam.cz/cz/vtipy/
http://vtipy.vsetko.com/
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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

