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PÁR SLOV NA ÚVOD 
 
Vítam vás pri čítaní novembrového čísla. Prípravu časopisu poznačili zmeny, ktoré sa u 
nás udiali. Ofra kvôli osobným dôvodom ukončila s nami spoluprácu. Preto sa vám do 
konca roka budem prihovárať ja – Cоня.  
Je to pre mňa nostalgické, pretože posledné čísla INTOXI budú zároveň mojimi 
poslednými aktivitami v OZ Odyseus. A mám pocit akoby sa uzatvoril kruh. Pred 10 
rokmi som písala prvý úvodník INTOXI. A s dojatím konštatujem, že ho budem písať aj 
pri mojom odchode. Avšak to neznamená koniec INTOXI. Naštastie v Odyseu ostávajú 
ľudia, ktorí preberú starostlivosť o 
časopis ďalej. 
November bude pre mňa obdobím 
veľkých zmien. Uvažujem, čím tak 
bude pre vás. Ako prvé ma napadá, že 
sa stane obdobím, kedy sa zima stane 
súčasťou našich dní. Na ulici to bude 
o to horšie, že sa človek nemá kde 
ohriať. Zároveň niektorí z vás hovoria 
o novinke – Anjelskom prachu. Ktovie, 
či v novembri bude ešte stále v 
uliciach? Ak nie, tak nás to poteší, 
pretože táto droga spôsobuje mnohé 
komplikácie.  
Ja verím, že komplikácií vo našich 
životoch nebude veľa. Naozaj v to 
pevne verím a prajem nám to. 

– Cоня- 
Zdroj obr.: http://a3.ec-

images.myspacecdn.com/images02/2/af8da81c0f3e430eb07f297c5c45d20e/l.jpg 
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ANKETA O ANJELSKOM PRACHU 
 
Stretol/stretla si sa s anjelským prachom? Ako si sa k nemu dostal/dostala?  
 
„Počul som, že je to hnus, nejaký chlapec mi to ponúkal, ale nechcel som.“ 
 

„Pred rokom a pol som si to dal, tu v Blave.“ 
 
„Kúpila som si to ako biele, nezdalo sa mi to. Bolo to sypké a na chuť horké a kyslé ako 
piko seknuté s askorbínom.“ 
 

„Mal som, chlapec mi to dal, ale už nikdy viac. Bol som úplne utlmený. Bolo mi na 
odpadnutie a točila sa mi hlava. Niektorí  chlapci z toho aj odpadávali, a tí čo to užívajú 

viac krát, tak sa z toho zbláznili. Normálne im preplo.“ 
 
Užívajú to ľudia aj viac krát? 
 
„ Keď má človek krízu, bárs čo si dá.“ 
 
 
Aké účinky mal anjelský prach na teba? Ako si sa po užití cítil/cítila? 
 
„Točáky som mal, skoro som odpadol, už nechcem.“ 
 

„Nechcem to už, vrážalo mi to do očí, taký tlak v hlave.“ 
 

„Dala som si meranú čáru. Halucinácie som mala pol hodinu. Od pása dolu som nič 
necítila, necítila som nohy, len som sedela a nemohla som sa hýbať. Po pol hodine som 
vracala, potom už naprázdno, už som nemala čo, vracala som žlč. Celé to trvalo asi 3 
hodiny.“ 
 
 

 
zdroj  obr.: http://www.art-is-fun.com/image-files/sample-mandala-coloring-page-2a.jpg, 
http://www.crystalinks.com/mandala.sg.bw.jpg, 
http://content.answcdn.com/main/content/img/oxford/Oxford_Buddism/0198605609.mandala.1.j
pg 
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DOJAZD NA PERVITÍNE 

 
PERVITÍNOVÝ DOJAZD POZNÁ DOSŤ ĽUDÍ. NAŠLA SOM AJ TAKÝ NÁZOR, ŽE PRAVIDELNÍ/É 

UŽÍVATELIA/ĽKY PERVITÍNU SA ZAMERIAVAJÚ LEN NA JEDNO: SNAŽIA SA VYHNÚŤ DOJAZDU A 

SNAŽIA SA OPÄŤ ZAŽIŤ TAKÝ RAUŠ, AKÝ ZAŽILI NA ZAČIATKU ALEBO KEĎ SI ZAČALI PERVITÍN 

PICHAŤ. DOJAZD ROZHODNE NIE JE NIČ PRÍJEMNÉ. V DNEŠNOM ČLÁNKU SA O ŇOM SKÚSIME 
DOZVEDIEŤ TROCHU VIAC. 
 
DOJAZD AKO ZO ŽIVOTA 
Jedna z mojich prvých informácií o dojazde 
bola, že dojazd je niečo ako daň. Všetko, čo 
pervitín  dal, si v dojazde zoberie späť. 
Počas dojazdu sa človek môže: 
 cítiť unaveným,  
 neprežíva pozitívne emócie, akými sú 

radosť, láska, šťastie, dobrá nálada,  
 prežíva negatívne emócie, akými sú 

paranoja/stihomam, depresívna nálada, 
úzkosť, hnev, pochybnosti o sebe. (1)  

 
O podobné opisy nie je núdza. Ľudia sa na 
dojazde najskôr cítia depresívne, sú rozrušení alebo majú chuť dať si opäť pervitín. 
Pokiaľ si nič nedajú, tak sa ich pocity pretavia do letargie. Letargia je niečo ako duševný 
útlm či nečinnosť. Letargia môže skončiť dlhým a hlbokým spánkom. Depresívna nálada 
sa dostaví po prebudení a môže trvať niekoľko dní. Niekedy sa človek počas dojazdu 
neubráni myšlienkam na samovraždu a v najhoršom prípade sa o ňu môže aj pokúsiť. 
(2) 
 
OSOBNÝ DOJAZD 
Ponúkam vám príbeh o dojazde zo zahraničnej užívateľskej stránky. Avšak ak by ste sa 
chceli podeliť o svoj príbeh, kľudne sem s ním. Napíšte ho a odovzdajte v teréne a my 
ho s radosťou uverejníme.  
 
Mladý muž opisuje svoj zážitok po 2 gramoch metamfetamínu. Aj pervitín patrí do 
skupiny metamfetamínov, takže zážitok môže byť podobný. Prvú tretinu gramu si šňupol 
v piatok o 18:00. Po pol hodinke to prekryl druhou tretinou. V sobotu o 1:00 v noci si dal 
ešte. Okolo 4:00 ráno chcel ísť spať, avšak nezadarilo sa. V sobotu o 9:00 ráno bol stále 
bez spánku. 
Opisuje to takto. 
 
“Začínam cítiť dojazd. ŤAŽKÝ. Fyzické príznaky sa začali prejavovať na plávajúcom 
žalúdku, bolí ma hlava a mám pachuť v ústach. Cítim depresiu, podráždenosť a 
najhoršie na všetkom je, že stále nemôžem spať. 
 
 Na 11:00 som musel ísť do práce a stále som sa cítil na hovno. Tak som sa rozhodol 
dať si pol gramu, aby som zmiernil niektoré príznaky. To bola chyba! Dal som si na 
parkovisku pred prácou a išiel dnu. Začal som pracovať a 11:15 ma chytila strašná 
paranoja. Je to zvláštne, pretože majitelia obchodu, kde pracujem, sú moji priatelia.  
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DOPAMÍN 

Dopamín je neurotransmiter, ktorý je 

v mozgu. 

Neurotransmiter je „prenášač vzruchov 
a informácií“. Dopamín u človeka 
zabezpečuje prenos informácií o: 

 Príjemných pocitoch 

 Chuti niečo robiť 

 Zvedavosti 

Vždy, keď zažijeme niečo príjemné, tak  
náš mozog vylúči dopamín a my si to 

„príjemno“ uvedomíme. Deje sa tak 
napríklad pri sexe, pri cvičení.  
Dopamín nás povzbudzuje, udržuje nás 
bdelými a zodpovedá za našu pozornosť 
a sústredenie. 

Šéf si všimol, že niečo nie je so mnou v poriadku. Pýtal sa ma, čo sa deje, ale ja som nič 
nepovedal. Nakoniec ma poslal domov. Domov som došiel o 12:00 a paranoja bola 
intenzívna.  
 
Schoval som sa v spálni a nikomu som 
neotváral a neodpovedal na telefonáty celý 
deň. O 22:00 stále bez spánku či jedla, avšak 
paranoja ustupuje.” Ešte mesiac od toho 
víkendu cítil depresiu. (4) 
 
DOJAZD AKO NA HODINE BIOLÓGIE 
Dojazd je stav, ktorý nastane v dôsledku 
vyčerpania dopamínu v mozgu. Dopamín sa 
vylučuje v našom mozgu bežne, avšak 
v menšej miere a intenzite jako pri užití 
pervitínu. Ak sa na to pozrieme opačne, tak 
príjemné pocity na pervitíne spôsobuje 
nadmerné vylučovanie dopamínu. A to tým, že 
vďaka pervitínu sa dopamín vylúči vo veľkom 
množstve naraz. Kým človek užíva pervitín, 
tak mozog zníži alebo zastaví vylučovanie 
dopamínu prirodzenou cestou. Akoby nemá 
na vylučovanie dopamínu dôvod.  Všetok 
dopamín mu totiž ľahšou cestou zabezpečí pervitín.  
 
Keď účinok pervitínu odoznie, tak dopamín v mozgu chýba. Zlenivelý mozog nevylučuje 
dopamín ako bežne. Buď ho vylučuje v menšej miere alebo vôbec. Akoby zabudol,ako 

sa to robí a potrebuje čas  opäť si spomenúť.  
 
Kým sa mozog opäť spamätá, môže to trvať aj 
týždeň.(1) Počas 1-3 dní možno najintenzívnejšie 
vnímať únavu a ostatné spomínané pocity 
dojazdu. (4) Keďže dopamín zabezpečuje 
v našom tele bdelosť, radosť či príjemné pocity, 
tak počas dojazdu nič z toho necítime. Takto na 
biologickom podklade funguje dojazd. 
 
Verím, že vás čítanie zaujalo a obohatilo. Vďaka 
článku ste mohli lepšie pochopiť pocitom, ktoré 
ľudia při dojazde prežívajú. A najmä zistiť, prečo 
tomu tak je.  

- Cоня- 
Zdroje: 
(1) http://www.lifeormeth.com/#/crash-n-burn/4509266229 (2) http://www.acde.org/common/meth.pdf (3) 
http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=102237 (4) http://www.drugrehabwiki.com/wiki/Tweaking (5) 
Philip C. Keeling (2008) Life or Meth: A Book for Meth Users and Their Victims. AutorHouse:Bloomington  
Zdroje obr.: http://m.cdn.blog.hu/90/90napom/image/angel-078.jpg, http://slnieckova.sk/images/mozog-
1456_jpg_290x600_q85.jpg 
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HPV – stará známa neznáma infekcia 
 
DNES BY SOM TI CHCELA POVEDAŤ VIAC O INFEKCII HPV. MOŽNO SI O NEJ UŽ NIEČO POČUL/A 

A MOŽNO NIE. MYSLÍM SI VŠAK, ŽE JE NEVYHNUTNÉ, ABY SI SA O NEJ DOZVEDEL/A, ABY SI SA 

MOHOL/A CHRÁNIŤ. A ÁNO – VIDÍŠ SPRÁVNE – INFORMÁCIE SA ZÍDU AJ ŽENÁM AJ MUŽOM! 
 
ČO JE TO HPV? 
 
Infekciu HPV spôsobuje vírus s názvom ľudský papilomavírus, a je jedným 
z najrozšírenejších pohlavne prenosných ochorení. Existuje až 40 typov týchto vírusov 
HPV. Nakaziť sa môžu ženy aj muži, a väčšina ľudí o sebe ani nevie, že sa vírusom 
nakazili. 
 
AKO SA HPV PRENÁŠA?  
 

 Najčastejšie vaginálnym a análnym sexom, alebo ak sa o seba genitálie 
dotýkajú/šúchajú (nemusí dôjsť k vniknutieu penisu do pošvy). 

 Riziko existuje aj pri orálnom sexe. 

 Zdieľaním sexuálnych hračiek. 

 Rukou – pokiaľ sa človek dotýkal infikovaných genitálií, a potom sa dotkol svojich 
genitálií alebo úst. 

 Môže sa preniesť aj z matky na dieťa. 

Vo všeobecnosti, šanca, že sa človek nakazí od infikovaného/nej partnera/ky bola 
vyrátaná na 15-25%. 
 
„ČO SA MÔŽE STAŤ, KEĎ SA 
NAKAZÍM?“ 
 
Človek väčšinou netuší, že sa infikoval, 
nakoľko infekcia zvyčajne prebieha bez 
príznakov. Odhaduje sa, že týmto 
vírusom sa za svoj život infikuje 70 ľudí 
zo 100 (žien aj mužov)! Mnoho ľudí môže 
s týmto ochorením žiť dlho bez väčších 
problémov. Avšak... 
 
Keďže existuje viacero typov HPV, aj 
„výsledok“ infekcie môže dopadnúť rôzne. 
Najčastejšie HPV vírus spôsobí: 

 Genitálne bradavice. 

 Nádor – rakovinu krčka maternice, niekedy aj nádor na vulve, v pošve, penise a v 
zadku. 
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AKO SI DAŤ POZOR? 
 
Žiaľ, HPV je veľká potvora. Používať kondóm je 
síce spôsob, ako znížiť riziko nakazenia sa HPV (a 
inými pohlavne prenosnými chorobami), avšak aj pri 
kondóme dochádza k – síce limitovanému, ale 
predsa - kontaktu genitálií, kde môže dôjsť 
k prenosu vírusu. V tomto je ženský kondóm 
výhodou, nakoľko zakrýva aj vonkajšie časti 
ženských genitálií. 

Pravidelné používanie kondómu znižuje riziko 
nákazy až o 70%. 

Kondóm však treba používať so všetkými 
sexuálnymi partnermi a partnerkami. 
Taktiež proti HPV existuje očkovanie. Jedno 
očkovanie stojí okolo 130€ (pri čom sú potrebné tri 
očkovania) a nehradí ho zdravotná poisťovňa. 
Pravidelné kontroly u gynekológa/ičky sú cesta, ako sa vďaka infekcii nedostať až 
k rakovine. 
 
„AKO ZISTÍM, ČI MÁM HPV A DÁ SA VYLIEČIŤ?“ 
 
Neexistuje nič také, ako rýchlotest na to, či človek má alebo nemá HPV. Ide skôr o testy, 
ktoré sa robia ženám – ide o odbery u gynekológa, ktoré majú za úlohu rýchle odhalenie 
„pred-rakovinových“ zmien. Pokiaľ takéto testy zaznamenajú nejaké zmeny, ktoré by 
mohli poukazovať na prítomnosť HPV, môžu sa urobiť špeciálne testy.  
Testy pre mužov neexistujú.  
 
Zároveň neexistuje liečba priamo na HPV. Liečia sa vzniknuté problémy, ktoré vznikajú 
v dôsledku infikovania sa. To pridáva ešte väčšiu dôležitosť práve gynekologickým 
prehliadkam, ktoré ochorenie môžu včas diagnostikovať a liečiť. U mužov je to o niečo 
komplikovanejšie, nakoľko testy, ktoré by odhalili skorú rakovinu v zadku či penise (v 
dôsledku HPV) sa bežne nevykonávajú. Čo však môže muž urobiť je to, že sleduje 
zmeny na svojom penise a v prípade nejakých zmien – vredy, chrasty, ... navštívi 
urológa, aby sa problém mohol čo najskôr začať liečiť. 
 
Takže...to je dnešný balík informácií o HPV. Opäť sa ukázalo, že používať kondómy sa 
určite oplatí, rovnako ako nezanedbávať lekárske prehliadky. Ak budeš mať nejaké 
otázky, neváhaj sa na nás počas výmeny obrátiť. 

Zdraví, 
Mirka. 

 
Zdroj obr.:: http://hpvvirusinwomen.com/images/hpv_virus.jpg 
http://www.feministcenter.org/assets/images/birth-control/femalecondom.jpg 
Zdroje: http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv.htm 
http://www.hpvinfo.ca/adults/frequently-asked-questions/ 
http://www.hpv-college.cz/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2901391/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2600292/ 
http://www.asccp.org/PracticeManagement/HPV/NaturalHistoryofHPV/tabid/5962/Default.aspx 
http://www.lekarennawebe.sk/2009/09/17/silgard-ockovanie-proti-rakovine-krcku-maternice/ 
http://www.cdc.gov/std/hpv/stdfact-hpv-and-men.htm 

http://hpvvirusinwomen.com/images/hpv_virus.jpg
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Rozhovor 
 

TAK TO TU MÁME ZAS. JEDEN VÝZNAMNÝ ČLOVEK Z TÍMU ODYSEA ODCHÁDZA. ISTO JU 

POZNÁTE – JE TO NAŠA SOŇA, KTORÁ ODCHÁDZA NA MATERSKÚ. PREČÍTAJ SI ROZHOVOR 
A DOZVIEŠ SA VIAC. 
 
Soni, bola si v OZ Odyseus dlhé roky. Ako vnímaš situáciu, keď si tu začala a 
teraz keď odchádzaš? Zmenilo sa niečo?  
 
Zmenilo sa toho veľa. Na začiatku som vnímala svoju prácu viac cez pohľad zdravia. 
Veľa sme v teréne riešili témy ako injekčné užívanie, žltačky či HIV. Tak nás vnímali aj 
ostatní odborníci ako tých, ktorí robia prevenciu HIV, HCV a pod. Avšak časom sme 
svoje služby rozširovali viac o sociálne témy a ochranu ľudských práv. Začali sme 
ponúkať nové služby ako testovanie na choroby, sociálnu asistenciu či vydávanie 
časopisu. Aj organizácia ako taká sa začala venovať novým oblastiam. Nemáme len 
program Chráň sa sám. Teraz pod hlavičkou Odysea funguje program SEX/DROGY 
určený mladým ľuďom, ktorí experimentujú s drogami. Program Červený dáždnik pre 
ľudí pracujúcich v sex-biznise zas pripravuje stretnutia, či sa vyjadruje v médiách. Máme 
internetové stránky www.hivaids.sk – pre ľudí žijúcich s HIV a www.drogy.org – pre ľudí, 
ktorí užívajú heroín a pervitín. Avšak zmenilo sa aj niečo iné. Je stále menej financií na 
našu činnosť. Je stále náročnejšie zabezpečiť všetky „potrebné papiere“ potrebné pre 
úrady, aby sme mohli vykonávať svoju činnosť. Niekedy mám pocit, že na hodinu práce 
v teréne je potrebné urobiť 4 hodiny „papierov“ v kancelárii. No a pre mňa osbne sa 
zmenila ešte jedna vec. Práca v teréne s ľuďmi ma teší a obohacuje stále viac a viac.  
 
Ak by si mala tú moc, čo by si zmenila Ty? 
 
Určite by som zjednodušila tie „papierovacie 
povinnosti“. Priala by som si, aby práca bola len 
o ľuďoch a tie papiere by robil niekto iní. Priala by 
som si, aby  sa stratilo to odsudzovanie ľudí 
užívajúcich drogy a pracujúcich v sex-biznise. Je 
mi ľúto, keď ľudia z verejnosti odsudzujú ľudí 
užívajúcich drogy, či pracujúcich v sex-biznise 
i keď nepoznajú ich osudy a život. Oveľa viac ma 
trápi, keď tak robia odborníci, ktorí im majú 
pomôcť. Kebyže môžem, určite by som 
sprístupnila mnohé služby... bola by som rada, aby 
ľudia mali kde bývať, kde sa ubytovať, mali prístup 
k ošetreniu. Je ťažké meniť svoj život k lepšiemu, 
keď nemajú zabezpečené základné potreby. 
 
Máš nejakých klientov a klientky, ktorí Ti 
"prirástli k srdcu"? 
 
Mám. Avšak neviem ich vymenovať. Na to by nestačili stránky celého časopisu. Sú to 
mnohí ľudia. Tí, ktorí so mnou prerozprávali hodiny na ulici v daždi či i nedaždi. Sú to 
všetci tí, ktorí ma dokázali rozosmiať. Ale aj tí, ktorí na mňa najskôr len nedôverčivo 
pozerali a až neskôr našli voči mne dôveru. Je to mnoho mien a mnoho tvári 
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s rozmanitými životnými osudmi. Keď si na nich spomeniem, tak sa moje srdce naplní 
radosťou a hrdosťou, že dokážu prežiť a že sú nám spoločníkmi počas dlhých rokov 
v teréne. 
 
 
Máš v pláne sa po materskej vrátiť do tejto profesie? 
 
Nie. Plánujem sa s manželom presťahovať do iného mesta. Tam program výmeny 
injekčných striekačiek nie je a nie je tam ani podobné združenie ako je Odyseus. Aspoň 
je vidno, aký je Odyseus výnimočný (nie len pre mňa). Po materskej by som sa rada 
venovala práci s deťmi, ktoré majú poruchy učenia. Majú problémy v škole s čítaním, 
počítaním, či písaním. Popri práci v Odyseu som túto prácu dobrovoľnícky už robila pre 
školy a neskôr by som sa tejto profesii rada venovala viac.  
 
Ako sa vyrovnávaš s problémami, ktoré v teréne počúvaš? Musí byť dosť ťažké 
počúvať ľudí, ktorí nemajú vôľu žiť, je im všetko fuk,  mnohí sú chorí a nemajú ani 
tie základné životné podmienky, ako je  bývanie, rodina a pod. Nie si z toho 
frustrovaná? 
 

Nevnímam to takto jednoducho. Vnímam, že sú ľudia na tom horšie a lepšie. Čas, keď 
im je všetko „fuk“, keď nevládzu vstať a ísť ďalej, vnímam ako fázu, ktorú prekonajú. 
Počas mojich 12 rokoch v Odyseu sa mi to overilo. Ľudia z ulice majú neuveriteľnú silu 
a zdolajú mnohé veci, ktoré by som ja nedokázala. Majú môj obdiv a rešpekt. Keď sa 
pozriem na osudy ľudí, ktorých poznám viac ako 5 rokov vidím, že raz im bolo lepšie 
a raz horšie. Preto keď je zle, snažím sa svoju myseľ neupínať k vlastnej frustrácií, ale 
k tomu, ako by som im mohla ja pomôcť. To pomáha mne. Najťažšie sú pre mňa chvíle, 
keď stojím oproti človeku, ktorí mi rozpráva svoj osud a neche žiť ďalej. Najťažšie je, 
keď je zima a on je chorý, hladný a nemá ísť kde spať. Najťažšie je, že ja mu nemám 
ako pomôcť, pretože ho nikto nenasýti, neošetrí a neubytuje. Najťažšie je, v takej chvíli, 
keď skončí môj pracovný čas, povedať: „Už musíme ísť.“ Na druhej strane, je to práca. 
Nemôžem prekročiť jej hranice, pretože by som ju nevydržala robiť dlho. A v konečnom 
dôsledku by som pomohla menšiemu počtu ľudí. A v práci fungujú mechanizmy, aby 
sme my, pracovníčky, neboli frustrované. Mne pomáhajú vzdelávania, rozhovory 
s kolegyňami a v neposlednej rade stretnutia so psychologičkou, kde môžem rozprávať 
o svojich strachoch a frustráciách. Tie potom nechávam tam za dverami a do terénu si 
ich neberiem. 
 
Na záver, čo by si popriala našim čitateľom? 
 
Popriala by som im všetko šťastie, ktoré vládzu uniesť. Určite im prajem všetko dobré 
a odkaz: „Už teraz je mi za vami smutno.“  A na záver ešte môj obľúbený výrok, ktorý si 
hovorím, keď mi je ťažko. „Som taká naivná a verím, že uprostred najtuhšej zimy kvitnú 
v akejsi nádhernej záhrade prekrásne ruže... verím, že raz tam dôjdem.“ 
 

Rozhovor pripravila Ofra. 
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O ANJELSKOM PRACHU 
 
V TERÉNE STE NÁM ZAČALI NOSIŤ SPRÁVY O NOVEJ DROGE, PO KTOREJ SA VÄČŠINA Z VÁS 

CÍTILA VEĽMI ZLE. DOKONCA STE HOVORILI O ĽUĎOCH, KTORÍ ODPADLI A BOLO POTREBNÉ 

VOLAŤ IM SANITKU. NAŠLI SA VŠAK MEDZI VAMI AJ TAKÍ, KTORÝM SA ÚČINKY TEJTO LÁTKY 

CELKOM POZDÁVAJÚ. PODĽA VÁS SA TÁTO DROGA PREDÁVA AKO PERVITÍN (TAKŽE ČLOVEK 
NEMUSÍ TUŠIŤ, ŽE KUPUJE NIEČO CELKOM INÉ) ALEBO POD NÁZVOM ANJELSKÝ PRACH. PRETO 

TI V TOMTO ČLÁNKU PRINÁŠAME INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ O TEJTO LÁTKE ZNÁME V ZAHRANIČÍ. 
PODĽA ÚČINKOV, KTORÉ STE NÁM OPÍSALI PREDPOKLADÁME, ŽE BY NAOZAJ MOHLO ÍSŤ 
O PCP. INFORMÁCIE O ŇOM SA TI MÔŽU CELKOM HODIŤ, AK SA CHCEŠ PRIPRAVIŤ NA 
STRETNUTIE S TOUTO NOVINKOU... 
 
ČO JE ANJELSKÝ PRACH? 
 
Môžeš ho nájsť aj pod názvom PCP alebo fencyklidín. V zahraničí sa vyskytuje 
napríklad aj vo forme tekutiny, kryštáľov, či tabletiek, alebo v kombinácii s marihuanou v 
jointe. (1,2)  Podľa toho, čo vieme od vás, v Bratislave sa dá nájsť ako sypký prášok, ktorý 
na prvý pohľad vyzerá ako pervitín. PCP sa používa vo veterinárnej medicíne (1) ako 
anestetikum, teda na znecitlivenie organizmu.  
 
AKÉ MÁ ÚČINKY, ALEBO NA ČO JE DOBRÉ SA PRIPRAVIŤ... 
 
Ak si dáš anjelský prach, účinky ťa môžu nepríjemne prekvapiť - najmä, ak užiješ také 
množstvo, na aké si bežne zvyknutý/á pri heroíne či pervitíne. Pozrime, čo všetko sa dá 
od PCP očakávať (3,4): 
 

 Povzbudzujúce účinky – najmä pri malých 
dávkach (menej ako polovica čiary, do 5 mg). 
Zvýši sa ti krvný tlak a zrýchli dýchanie. Spôsobí 
teplo v tvári a pot. 

 
 Znižuje sa koordinácia svalov a častí tvojho 

tela, najmä v rukách a nohách môžeš cítiť znecitlivenie, takže nimi vôbec nemusíš 
vedieť pohnúť. Následkom toho môže byť strata kontroly nad pohybmi: „Predstav 
si, úplne som po tom odpadla! Padla som rovno na hlavu!“ Užitie anjelskeho 
prachu obzvlášť zváž, pokiaľ ideš robiť na ulicu - keď pracuješ v sex-biznise, v 
prítomnosti zákazníka/ov pod vplyvom PCP riskuješ, že ti môže ľahko ublížiť. 

 
 Môžeš zažiť ťažkosti pri hovorení. 

 
 Pocit, že si oddelený/á od svojho vlastného tela či okolia. Pre veľa ľudí to môže 

byť desivý pocit, napríklad keď nespoznávaš svoje vlastné ruky. 
 

 Panika, nepríjemné pocity, pocit „akoby si bol /a v sne“.  
 

 Skreslené zvuky a videnie (ilúzie) alebo môžeš počuť/vidieť/cítiť veci, ktoré 
v skutočnosti neexistujú (halucinácie). 

 
 Zmenené pohyby očí, „pretáčanie“ očí. 

Nepríjemné pocity po dávke 
v tebe môžu vyvolať paniku. 
V kombinácii s tým, že 
človek pod vplyvom PCP 
necíti bolesť,  môže dojsť k 
vážnym nehodám a úrazom. 
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 Môžeš zažiť pocit, že si superčlovek – necítiš bolesť, ale veľkú silu a pocit, že 

sa ti nič nemôže stať. Samozrejme, ten je iba zdanlivý. Môžeš spôsobiť sebe 
alebo iným vážne zranenia. Aj niektorí z vás po skúsenosti s anjelským prachom 
hovorili: „Najprv sa to podobalo na piko, ale potom to bolo iné. Cítil som sa 
ako Herkules!“ 

 
 Paranoja a stíha môžu byť tiež súčasťou účinkov anjelského prachu. Človek 

môže byť presvedčený o tom, že ho niekto prenasleduje alebo sa ostatní proti 
nemu spikli. Môžeš počuť hlasy, ktoré neexistujú. 

 
 Poruchy v myslení a zmätenosť. 

 
 Človek pod vplyvom anjelského prachu môže byť nepredvídateľný a agresívny, 

jeho reakcie môžu byť prehnané. 
 

 Pri vysokých dávkach (viac ako 5 až 10 mg, čiže napríklad jedna čiara) sa znižuje 
krvný tlak, nastáva stuhnutie svalov, kŕče, spomalené dýchanie až úplná 
zástava dýchania. Môže sa vyskytnúť zvracanie. Existuje riziko, že upadneš do 
kómy alebo zomrieš. 

 
Ak látka, ktorá sa dá kúpiť v Bratislave, je naozaj anjelský prach, budeš sa aj naďalej 
stretávať s vymenovanými účinkami – či už u seba, alebo u svojich známych a blízkych. 
Ako sa dá predísť nepríjemným následkom? Síce ťažko, ale odporúčame znížiť riziko 
takto: 

 Overuj si, čo kupuješ. Nie len u dílera, ktorý ti tovar ponúka, ale aj od známych a 
kamarátov/iek,  ktorým môžeš dôverovať. Zisti od nich, aké účinky má to, čo ideš 
kúpiť. 

 Daj si menšiu dávku a pomaly. Ak si nie si istý/á, či ide o anjelský prach, radšej 
si dávku rozdeľ na 2-krát s časovým odstupom. Po prvej dávke počkaj na účinky. 
Najväčšia koncentrácia PCP v krvi je do 30 minút od užitia a potom klesá. (5) Po 
polhodine tak už máš možnosť odhadnúť účinky, toho čo si si kúpil/a a rozhodnúť 
sa, či si dáš aj druhú dávku. Buď však opatrný/á, keďže pri malých dávkach môže 
PCP pripomínať iné látky ako pervitín alebo marihuanu (4). Ani s veľkosťou ďalšej 
dávky neexperimentuj. 

 Ak sa rozhodneš znížiť riziká spojené s užitím PCP, radšej ako užiť PCP injekčne, 
skús fajčenie alebo šnupanie. 

 Buď s niekým, kto nie je pod vplyvom drog alebo na takom mieste, kde ťa  môžu 
nájsť iní ľudia, keby ti bolo treba zavolať sanitku. Nikde sa nezamykaj. 

 Nauč sa (napríklad s nami v teréne) prvú pomoc alebo si vezmi brožúrku o 
predávkovaní. Môžeš tak niekomu zachrániť život. 

 
Snáď ti tento článok pomohol pripraviť sa na účinky tejto "anjelskej" drogy. Uvidíme, ako 

dlho sa bude predávať na trhu. 
Iveta 

Zdroje: 
1 http://emedicine.medscape.com/article/1010821-overview 
2 http://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/pcpphencyclidine 
3 http://www.enotes.com/pcp-phencyclidine-reference/pcp-phencyclidine#how-taken 
4 http://www.erowid.org/chemicals/pcp/pcp.shtml 
5 http://www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en/ 

http://emedicine.medscape.com/article/1010821-overview
http://www.drugabuse.gov/drugs-abuse/pcpphencyclidine
http://www.enotes.com/pcp-phencyclidine-reference/pcp-phencyclidine#how-taken
http://www.erowid.org/chemicals/pcp/pcp.shtml
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A ZIMA JE TU ZAS I. DIEL 

 
DEŇ ZA DŇOM, MESIAC ZA MESIACOM – TAK SA STRIEDAJÚ AJ ROČNÉ OBDOBIA. KEĎ MINULE 
NA SLUŽBE V NOCI ZAVIAL STUDENÝ VIETOR, VEDELA SOM, ŽE JE TO TU. ZIMA SA BLÍŽI A UŽ JE 
SKORO TU. HNEĎ MI BOLO JASNÉ, ŽE SA V INTOXI OPÄŤ MUSÍ OBJAVIŤ ČLÁNOK NA TÚTO 

TÉMU. TAKŽE, POĎME NA TO. 
 
PRVÉ DVE OTÁZKY, KTORÉ TREBA ZODPOVEDAŤ SKÔR, AKO ZIMA VÔBEC 
ZAČNE: 
 

1. Máš kde bývať? Pokiaľ nie, nečakaj na prvé mrazy, ktoré ťa donútia hľadať si 
ubytovňu. Čím chladnejšie dni budú, tým budú plnšie ubytovne i nocľahárne. 
Pokiaľ nevieš, kde hľadať, popýtaj sa známych alebo si od nás, na výmene, 
vypýtaj zoznam ubytovní. 

2. Máš dostatok teplého oblečenia? Pokús sa zohnať si teplé oblečenie a topánky v 
predstihu. Vypýtaj si od nás v teréne brožúrku o miestach v Bratislave, kde môžeš 
zohnať oblečenie, prípadne si prísť svoje oblečenie oprať. 

 
PRAVIDLÁ OBLIEKANIA V ZIME: 
 

1. Vrstvenie.  

Radšej ako mať jednu hrubú vrstvu je lepšie mať vrstiev niekoľko. 
2. Šál a čiapka.  

Bude to znieť všeliak, ale cez hlavu ti uniká teplo. Mať zakrytú hlavu je nesmierne 
dôležité, ak sa chceš udržať v teple. Podobne je to o krku – ak ti prefukuje na krk, 
nepomôže ani najteplejšia bunda.  

3. Rukavice – palčáky.  

Ak si chceš udržať ruky v teple, efektívnejšie sú 
palčáky ako „prstové“ rukavice, pretože prsty sa 
prirodzene o seba zohrievajú. Aj rukavíc si môžeš 
dať viacero.1 

4. Ponožky, igelit a obuv.  

Zohnať kvalitnú obuv nie je ľahké. Rada ulice znie – 
daj si ponožku, igelit – takéto vrstvenie môžeš 
opakovať – a na to topánku. Mám to odskúšané – 
igelit naozaj drží teplo.2 Nevýhoda je, že cez takýto 
zábal nohy príliš nedýchajú, preto určite 
neodporúčam v niečom takom behať non – stop. 
Nohy treba vetrať! 

5. Nie príliš tesné oblečenie.  
Na to, aby krv telom prúdila, jo dobré nosiť príjemne 
voľné oblečenie. 

                                                 
1 http://streetspeech.org/?p=440 
2 http://rss.altuse.com/2009/10/use-plastic-bags-to-keep-feet-warm.html 



INTOXI november 2012 

6. Suché.  

Všetko, čo si v zime obliekaš musí byť suché. Práve vrstvenie a voľné oblečenie ti 
pomôže, aby si sa hneď nespotil/a a teda ostalo tvoje oblečenie suché.3 

7. Noviny a kartón.  

V prípade potreby ti kartón a noviny poslúžia ako „ako - taká“ izolácia od zimy. 
 
ŽIVOTOSPRÁVA 
 

1. Svoje telo nenamaháj počas zimy. Rada, aby si si zabehal/a nie je príliš múdra, 
pretože tým telo zbytočne unavíš – ako sa má potom brániť zime? Rozlišuj 
prirozdený pohyb (chôdza), ktorý teplo zahreje a už zbytočnú námahu. 

2. Pravidelne pi tekutiny. Telo, ktoré nepríma tekutiny, je vo väčšom riziku 
podchladenia. Teplý čaj je dobrá voľba, zázvorový čaj tvoje teplo obzvlášť dobre 
zahreje. 

3. Pravidelne jedz. Podľa starobylej čínskej kultúry existujú takzvané teplé potraviny, 
ktoré ťa zahrejú. Sú to napríklad ďatle, vlašské orechy, mandle, kurčatá, cibuľa, 
zázvor a čierne korenie.45 Skús ich zaradiť do svojho jedálneho lístku. 

4. Dopraj si dostatok spánku (opäť unavené telo je vo vyššom riziku podchladenia). 

 
ZIMA A DROGY 
 
V zime prináša užívanie drog vyššie riziko podchladenia (o podchladení sa dočítaš 
v budúcom INTOXI). 

Že ťa jeden frťan zahreje? Mýtus! Alkohol, nikotín a mnoho drog spôsobí to, že ti rozšíri 
cievy, čiže máš pocit, že ti je teplo. Avšak práve toto rozšírenie spôsobí, že ti z tela 
rýchlejšie „prchá“ teplo von. Utlmujúce látky ani povzbudivé drogy ti pri boji so zimou 
nepomôžu.6 Navyše, kaprovať na lavičke v zime tiež nie je cesta, ako sa chrániť pred 
zimou, rovnako ako „horúca“ piková jazda, ktorá organizmus extrémne vyčerpáva. 
Alkohol a kofeín - káva navyše odvodňujú telo a tvoje telo potrebuje dostatok vody 
v sebe aj počas zimy, aby mohlo správne fungovať. 
 
Dúfam, že pri čítaní tohto článku sedíš niekde v teple a už rozmýšľaš, ako sa na zimu 
„zazimovať“. V ďalšom Intoxi budem písať pokračovanie tejto zimnej témy – tentokrát 
o omrzlinách a podchaldení. 
Všetko dobré, 

Mirka. 
 

Obrázok: http://4.bp.blogspot.com/-3WAx-
6wphTc/TWH1yBGeTOI/AAAAAAAABR4/6xA__9r3oRI/s1600/coldweather.jpg 

 

                                                 
3 http://adventure.howstuffworks.com/survival/wilderness/how-to-avoid-hypothermia2.htm 
4 http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/vliv-energie-potravin-cloveka/ 
5 http://www.tiens.wbl.sk/cinska-medicina.html 
6 http://www.medicinenet.com/hypothermia/page2.htm 
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NÁSILIE NEPATRÍ DO NAŠICH ŽIVOTOV 
 
 
SEX-BIZNIS. JEDNODUCHÉ SLOVO, KTORÉ VYJADRUJE TO, ČO ROBÍME. PONÚKAME SEX A 

MÁME Z TOHO BIZNIS. JE TO NAŠA PRÁCA. A PRÁVE NA TOTO SLOVKO – PRÁCA -  SOM 

SA TROCHU ZAMERALA A POZRELA SOM SI JEHO VÝZNAM V SLOVNÍKU. 
PRÁCA. JE TO VYNAKLADANIE TELESNÉHO ALEBO DUŠEVNÉHO ÚSILIA NA NIEČO. A ČO MA 

NAJVIAC POBAVILO, ŽE JE ŽENSKÉHO RODU. 
 
I keď v sex-biznise nepracujú len ženy, ale aj muži a transgender 
ľudia, celá táto skupina poskytuje sexuálne služby.  
 
A potom je tu ďalšia skupina mužov a to sú partneri mojich sex-
biznisových kolegýň. Často ich vídavať ako postávajú neďaleko 
svojich pracujúcich partneriek. Verejnosť si ich často mýli a zamieňa s 
pasákmi.  
Práca na ulici nie je ľahká a už vôbec nie je bezpečná. Preto je fajn, 
keď žena nájde oporu alebo ochranu u svojho partnera. Isto sa 
pracuje s lepším pocitom, keď vie, že na ňu neďaleko čaká a môže jej 
kedykoľvek pomôcť. 
A možno je dobré, keď si partnerov verejnosť všíma. Aspoň to odradí 
agresorov, ktorí si trúfajú na slabšie ženy. I keď nesmelého zákazníka 
môže prítpmnosť čakajúceho partnera odradiť od využitia služby. 
Hlavne ženy pracujúce v pouličnom sex-biznise sú často ohrozovaná 
skupina. Osvedčená je aj vzájomná pomoc medzi kolegyňami, keď 
jedna druhú strážia. 
 
 
 
 
A veľakrát sa im nevyhýba ani partnerské násilie. Život na ulici a užívanie drog zanechá 
svoje na každom človeku. Nechcem tu mudrovať do vzťahov, keďže sama žiaden 
nemám, ale je mi ľúto, keď vidím kolegyňu celú modrú a pritom viem, že zákazník jej to 
neurobil. Vzťah je vždy o dvoch ľudoch, je to o tolerancii a kompromisoch. Násilie však 
tolerovať netreba. Zanecháva na ľuďoch nie len fyzické stopy, ale spôsobuje aj 
psychickú bolesť. A v neposlednom rade – ide o trestný čin. 
Život nás bije dosť, neubližujme si navzájom. Násilie plodí vždy len násilie. Nie je to 
riešenie žiadneho  problému. Aj moja decembrová téma v Intoxi bude zameraná na 
násilie. Opäť si pripomenieme 17. December - Deň za ukončenie násilia páchaného 
na ľudoch pracujúcich v sex-biznise. Keďže teraz máme november, ktorý začal 
sviatkom pamiatky zosnulých, nezabúdajme na kolegyne, ktoré tu už s nami nie su, 
spomeňme si na ne symbolickou sviečkou.     
                                                                                         

                                             Sandra 
 
Zdroj: http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=pr%C3%A1ca 
Zdroj obr.:  http://romamafia.com/wp-
content/uploads/2010/12/17446_294024663919_294019263919_3457088_7558481_n.jpg 

„Život nás bije dosť, neubližujme si 
navzájom.“ 
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QOCIENT MERANÝ ČASOM 
 
AUTOBIOGRAFIA „QOCIENT MERANÝ ČASOM“ JE VENOVANÝ ORGANIZÁCII 

ODYSEUS A ĽUĎOM V NEJ, KTORÍ MA „DOKOPALI“ A INŠPIROVALI K TOMUTO 

DIELKU. Z POSTOJU TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV SOM ZISTILA, ŽE NIE PRE 
VŠETKÝCH SOM STRATENÁ EXISTENCIA... 

 
....autobiografia mladej ženy, ktorá  pod pseudonymom Zora na 
pokračovanie opisuje svoj autentický „príbeh“ o vzostupe 
a páde, o tom, ako sa z nádejnej neurochirurgičky stane 
neviditeľná troska. Zavedie vás do tajomstiev ulice a jej 
nezodpovedaných otázok. Svojim obsahom vám nabudí všetky 
zmysly. Budete sa smiať aj odsudzovať, plakať, pohŕdať, no 
hlavne premýšľať a krútiť hlavou.... Prvou kapitolou 
EXPRES vás vítam a prajem pohodu pri čítaní a zároveň 
ďakujem, že obsah beriete s rezervou... predsa len autorka 
je niekoľkoročná narkomanka s nadpriemerným IQ... 
 
1. kapitola EXPRES 
 
Nosievala na krku rolničku, ktorú zvesila z obojku malému mačiatku, ktoré sa zatúlalo 
medzi autá.  

Sedela pri ceste na obrubníku a čakala, kým bude ideálna hodina na zarábanie peňazí... 
Zora pracovala v sexbiznise, pretože bola závislá od tvrdých drog. Mala partnera, ak sa 
to dá tak nazvať, ktorý práve čakal na nástup do výkonu trestu. 
Týmito riadkami začína skutočný príbeh o prebíjaní sa životom – neživotom 28 ročnej 
Zory. Bude na pokračovanie. 
Zora je prvé dieťa a pochádza z Trnavy. Za to, že momentálne užíva drogy, vďačí 
svojmu bratovi, ktorý jej to ponúkol na svojej vlastnej oslave narodenín... Bol vtedy rok 
1999... Vtedy sa Zora po prvý krát zoznámila s heroínom aj s pervitínom a to hneď 
intravenóznym spôsobom. Pichla si tzv. speed ball. „Cítila som ohromnú eufóriu, no 
potom som pocítila strašný závrat a nato som zvracala... Napriek tomu, že mi bolo dosť 
zle, som na druhý deň prosila brata, nech mi to zoženie znovu. Hoci som ani nevedela 
názov toho, čo to bolo.“  
Zora práve ukončovala trojročnú strednú zdravotnú školu. „Fascinuje ma neurológia 
a neurochirurgia, teda všetko, čo sa týka mozgu a jeho tajomstiev.“ Učila sa veľmi dobre, 
lebo ju to bavilo.  

Brat jej na veľké naliehanie zohnal ďalší speed, za ktorý si ale musela zaplatiť 600 Sk. 
„Neskôr mi môj brat Mário už dal kontakt na dílera, ku ktorému som chodila sama. 
Napriek tomu, že som to brala, som to ešte vedela regulovať tak, aby som to nedala do 
pozornosti okoliu a po niekoľkých mesiacoch som (ako závislá) našla zamestnanie vo 
firme „IRS“, čiže rýchla zdravotná pomoc. Ako asistent lekára, takže takto som behala na 
sanitke a popri tom som brala heroín aj pervitín 12 mesiacov, až kým to celé neprasklo... 
TO BE CONTINUED... 

 
Zdroj obr.: http://cfwh.org/uploads/images/WomenHoldingWorld.jpg 
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SOCIÁLNA ASISTENCIA: AKO NAPÍSAŤ ODVOLANIE? 
 

Odvolanie je riadnym opravným prostriedkom proti rozhodnutiu súdu. Jeho úlohou 
je preskúmať predchádzajúce konanie a vydané rozhodnutie a v konečnom dôsledku vo 
veci rozhodnúť. 
 

Odvolanie je prípustné len proti rozsudku súdu I. stupňa, ktorý ešte nie je 
právoplatný (teda neuplynula lehota na odvolanie, ani ste sa nevzdali odvolania).  

Odvolaním sa domáhate zmeny/zrušenia rozsudku, ktorý následne preskúmava súd II. 
stupňa (odvolací súd). Slúži na nápravu konkrétneho nesprávneho rozhodnutia súdu 
v záujme účastníkov konania.  
 

LEHOTA NA PODANIE ODVOLANIA 

Odvolanie sa podáva do 15 dní od 
oznámenia rozsudku, proti rozhodnutiu 
ktorého smeruje. Rozsudok súd zväčša 
vyhlási ústne hneď po vynesení 
rozsudku, alebo ak ste nemohli byť 
prítomní, doručia vám ho.   

! Ide o lehotu, ktorú je nevyhnutné 
dodržať !  

Ak si nepreberáte poštu, túto lehotu 
zmeškáte a stratíte možnosť odvolať sa. 

Ak by ste podali oneskorene odvolanie, preto, že na rozsudku v poučení bola uvedená 
nesprávna lehota na podanie odvolania alebo by v poučení bolo nesprávne uvedené, že 
nemáte právo podať odvolanie (no vy toto právo máte), možno podať odvolanie do troch 
mesiacov od doručenia.  

! Preto, ak nerozumiete tomu, čo je napísané v rozsudku, prineste ho so sebou do 
terénu a pomôžeme vám vyznať sa v ňom a prípadne aj napísať odvolanie ! 
 
ODVOLANIE MUSÍ OBSAHOVAŤ 

 Označenie súdu, ktorému je určené (odvolanie sa podáva na súde, proti 
rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje - súdu I.stupňa) 

 Označenie toho, kto ho podáva (vy, obhajca, oprávnená osoba,...)  

 Označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje (napr. odvolanie proti 
rozsudku zo dňa...pod číslom...).  

 Uvedenie, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda (s čím nesúhlasíte vo výroku 
- teda v tej časti, kde je rozpísané, z čoho vás uznali vinnými). 

 Uvedenie, v čom považujete rozhodnutie alebo postup súdu za nesprávny 
(môžete uviesť len tie skutočnosti a dôkazy, ktoré neboli uplatnené pred súdom 
prvého stupňa).  
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 Určenie toho, čoho sa domáhate.  

 Váš podpis.  

 Dátum vyhotovenia odvolania (rozhodujúci je ale dátum, keď bolo odvolanie 
zaslané súdu).  

Ak odvolanie nespĺňa podmienky, vyzvú vás, aby ste nedostatok odstránili. 

Odvolanie nie je prípustné proti rozsudku o dohode o vine a treste, ani proti rozsudkom 
odvolacieho súdu (súdu II.stupňa). 

OSOBY OPRÁVNENÉ PODAŤ ODVOLANIE 

a) prokurátor (môže podať odvolanie tak v prospech ako aj v neprospech 
obžalovaného),  

b) obžalovaný, resp. jeho obhajca alebo zákonný zástupca, ale iba v mene 
obžalovaného, nie vo svojom mene,  
poškodený pre nesprávnosť výroku o náhrade škody,  

c) zúčastnená osoba pre nesprávnosť výroku o zhabaní veci. 

d) odvolanie môžu podať aj osoby so samostatnými obhajovacími právami: 

 príbuzní obžalovaného v priamom rade, jeho súrodenci, “náhradný rodič“ 
(osvojiteľ), manžel a druh majú rovnaké právo podať odvolanie ako 
obžalovaný. Môžu podať odvolanie aj nezávisle od odvolania obžalovaného, 
no obžalovaný môže s tým nesúhlasiť vo svoj prospech. 

 štátny orgán starostlivosti o mládež môže podať odvolanie v prospech 
mladistvého,  aj proti jeho vôli (napr.: sociálna kuratela). 

 poškodený - v neprospech obžalovaného, proti výroku o náhrade škody 
(nemôže sa odvolať proti výroku o vine) 

 
DÔSLEDOK ODVOLANIA 
 

Včas podané odvolanie má za následok, že rozhodnutie, ktoré sa odvolaním napáda, 
nenadobudne právoplatnosť a teda ani vykonateľnosť (čiže nebudete si odpykávať 
trest), dokiaľ o odvolaní právoplatne nerozhodne odvolací súd. 

Dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak by ste vzali odvolanie 
späť, nemôžete ho podať znova.  
Odvolací súd môže  zamietnuť odvolanie (ak bolo podané oneskorene),  rozhodnutie 
potvrdiť, zmeniť a vydať vlastné rozhodnutie alebo rozhodnutie zrušiť a vrátiť vec 
prvostupňovému súdu na nové konanie. 

          
Právnička Majka 

 
 
 
Zdroje: Zákon č.301/2005 Z.z. -Trestný poriadok, Jaroslav Ivor a kolektív- Trestné právo procesné 
Zdroj obr.: http://www.patriot.sk/2012/05/belica-je-pripraveny-podporit-odvolanie-podzupana/ 
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OSEMSMEROVKA 
 
Tajnička ukrýva výrok Tomáša Janovica 
 
 „Čo nás nič nestojí, 
 
____________________________________________________________________________ 

Tajnička má 12 písmen. 
 
 

V L A K Y A N I N E L E Z Y M L I F 

B L V D O M O V N Í K Y K Í B M O G 

O N E A C I Č A K Č I N R Á K E L A 

M L S K A H O L O P E K Á M I L S T 

B S E O V O T A L Z S I G N Á L Y S 

O K L V S Á O S L A V A E A N O K I 

N O K A Í V R A B C E Ž Y M U Z O R 

I K A D S K P D K O A L A V I Č K A 

É Y N A I C O B O N Ť S O R D Ú M T 

R R T A R E K E S M P A R A V Á N I 

A E A CH U M U K T V O R C A S A O G 

Y D O L P J Š A O S Í V C E N T Y Y 

R N C E I N E V L L P Z I U A D A D 

A A S A L Ó N A Í O O A K N H L Á A 

I F D A M R I F K V K T A V A L H L 

Ž A P A R T E I V E O Š O V L A S K 

Y K Ž Í R A P N E S J O O Č L I Č O 

L S K O P C E S T O S P O V E D E D 
 
 
 
bociany, bomboniéra,  centy, cesto, doklady, domovina, domovník, filmy, firma, gitarista, 
gombíky, hlava, ikona, kačica, kolotoče, kostolík, kopce, kvet, lavička, lekárnička, lekvár, 
levík, lyžiar, múdrosť, mucha, nanuk, noc, oslava, ovad, paraván, Paríž, parte, piko, 
plody, pokoj, pokušenie, poloha, pošta, povala, radar, randál, rozmumy, salón, sekera, 
signály, sirup, skafander, skoky, slimák, sloveso, snaha, snaženie, škola, spovede, 
tvorca, veniec, veselka, vlaha, vlaky, vlas, vrabce, zelenina, zlato 
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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 se 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!!!“ 

http://vtipy.vsetko.com 
 
Manželia spia spolu v kajute. Na zemi 
už je dobrých 30 centimetrov vody, 
loď se kolíše zo strany na stranu. 
Manželka urazene hovorí: „A aby si 
vedel, ja to okno nezaviem! Ty si ho 
otvoril, tak si ho i zavri!“ 

http://vtipy.vsetko.com 
 
5-ročný Janko sa pýta rovnako starej 
Marienky:  
- Marienka vydáš sa za mňa?  
- A dokážeš uživiť ženu s piatimi 
bábikami?  

http://www.funny.sk/ 
 

Čo si dnes dostal? - pýta sa mamka 
Ferka, keď prišiel zo školy.  
- Dve jednotky a poznámku!  
- Za čo tú poznámku?  

- Za to, že som si prepísal známky!  

www.funny.sk 
 
 

 
 

http://www.funny.sk/vtipy/k32-detska-nevinnost-p2/#ixzz28hr9Jz18


INTOXI november 2012 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS 
NÁJDEŠ V BRATISLAVE: 

 

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) 

Každú nedeľu: 
19:30 -21:30 Panónska, oproti AAA auto (na parkovisku 

kde bola kedysi pumpa) 

22:00 – 23:30 na Trnavskom mýte pri Tržnici  
(pri zastávke trolejbusov) 

 

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

a logom ODYSEUS  
 

VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE 
ODYSEUS S 

FINANČNOU PODPOROU MINISTERSTVA 

PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY (DOTÁCIA NA 

PODPORU EDIČNEJ ČINNOSTI) 
WWW.ODYSEUS.ORG, intoxi@ozodyseus.sk 

 


