
 
 

    

DeceDeceDeceDecembermbermbermber    2002002002009999    

čísločísločísločíslo    11112222    

ročník ročník ročník ročník 7777    INTOXI 
����

���������	���������	���������	���������	



����	���������������c���	��������	���������������c���	��������	���������������c���	��������	���������������c���	�����������������������������������������	�c���c����	�c���c����	�c���c����	�c���c�������������������������������zzzz����������������������������
�	
�����	����� �	����� 	�����	���! ��C#	$%�����$&�'(�'�������

    
����������������������������������������												











 

DROGOVÁ ZÁVISLOS�- SLE�NA ZLOŽITÁ 
 

TAMPEP 8 – �O SME ROBILI V ROKOCH 2008-9 
 

1.DECEMBER –SVETOVÝ DE� AIDS 
 

POTULKY MOJIM ARCHÍVOM 
 

OKRUH PORTUGALSKOM A ŠPANIELSKOM , 2.�AS� 
 

KE� SA PORUŠUJÚ PRÁVA – STIGMA A DISKRIMINÁCIA 
 

�������������
������������������
������������������
������������������
���������



����������������������������				







 
 






VIANOCE, VIANOCE... 
 

Zaujímalo by ma, kto zara�uje krajiny medzi „exotické“. 
Som totiž presved�ený, že aj Slovensko je v mnohých smeroch 
krajinou exotickou. Okrem toho, že na rôznych dôležitých 
postoch sedia riadni exoti, sme napríklad krajinou ve�mi 
ojedinelou, �o sa týka viano�ných sviatkov.  Na Slovensku 
totiž obdobie Vianoc za�ína už koncom septembra!  Potom 
nasledujú tri mesiace viano�nej výzdoby, moderných kolied, 
výpredajov, lákaní na kúpu nového mobilu, notebooku, 
televízora, holiaceho stroj�eka a iných dôležitých vecí, ktoré od minulého roka tak 
zostarli, že už sa zaru�ene nedajú používa�.   �ím viac sa blížia sviatky pokoja, lásky 
a radosti, vidím �u�om v o�iach záblesky zúfalstva a niekedy až pološialenosti. 
�udia sa dostávajú do predviano�ného zhonu,  
Hovorím si však: Nemal by som sa necha� znechuti�.  Nech si �udia majú Vianoce také, 
ako sami chcú, ja si ich užijem po svojom�. Dúfam, že tak urobí každý a každá z vás! 
     Chcem vám všetkých zažela� nádherný viano�ný �as!     
 

         
  

                 Pedro  
        

 
 
 
 
 









 
 







ANKETA NA MESIAC DECEMBER: 
 

PRE�O SA NEDÁ S DROGAMI �AHKO PRESTA�? 
�
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DROGOVÁ ZÁVISLOS� – SLE�NA ZLOŽITÁ 
 

�UDIA VE�MI �ASTO PODCE�UJÚ ZLOŽITOS� DROGOVEJ ZÁVISLOSTI. ZA TÝMTO TVRDENÍM SI 

STOJÍM. STRETÁVAM SA S NÍM PRI ROZHOVOROCH S PRIATE�MI, NA VEREJNÝCH 

INTERNETOVÝCH DISKUSIÁCH A AJ PRI ROZHOVOROCH V TERÉNE. SPOLO�NOS� SI MYSLÍ, ŽE 

PRESTA� UŽÍVA� DROGY SA DÁ LEN NA ZÁKLADE SILY VÔLE. SAMOZREJME, ŽE TENTO NÁZOR 

PREBERAJÚ AJ MNOHÍ/É Z VÁS. AVŠAK PRÁVE TOTO ZJEDNODUŠENIE �ASTO SPÔSOBUJE 

�AŽKOSTI V LIE�BE DROGOVEJ ZÁVISLOSTI, NEÚSPECH A POCITY OSOBNÉHO ZLYHANIA. 
AVŠAK JA VIEM, ŽE DROGOVÁ ZÁVISLOS� NIE JE JEDNODUCHÁ. PREDSA LEN,  ZÁVISLOS� JE 

ŽENSKÉHO RODU A TROCHU ZLOŽITOSTI JEJ SVED�Í. PRETO SA TERAZ POKÚSIM PREDSTAVI� 

VÁM TROŠKU JEJ ŽENSKEJ ROZMANITOSTI. 
 

 
 
Drogová závislos� je dlhotrvajúce 
ochorenie, ktoré je charakteristické 
recidívami (teda návratmi k užívaniu drog 
po lie�be). I ke� je pravda, že vä�šina 
�udí sa pre užívanie drog rozhodne 
dobrovo�ne, �asom sa už o dobrovo�nosti 
hovori� nedá. Po �ase užívania totiž drogy 
spôsobujú �ažkosti a vä�šinou už nie je 
jednoduché s užívaním presta�. Viete 
pre�o? Zdá sa, že aj na to sú�asná veda 
pozná odpove�. K�ú�ovú úlohu v tomto 
prípade zohráva dopamín.  
 
DOPAMÍN – POSOL DOBRÝCH SPRÁV 
 

Dopamín je chemická látka, tzv. 
neurotransmiter. Náš mozog vytvára viac 
ako 100 rozli�ných neurotransmiterov. 
Dopamín je len jeden z nich. Jednoducho 
je neurotramsmiter akýsi posol správ, 
ktorý vyrobia mozgové bunky. Zložito je 

neurotransmiter prenáša� vzruchov a 
informácií v mozgu.  
Vždy, ke� zažijeme nie�o, �o nás 
príjemne prekvapí alebo poteší, v našom 
mozgu sa vyrobí Dopamín. Stáva sa tak 
napríklad pri jedení, pití, športe alebo 
sexe. Akoby sa naše telo odmenilo za to, 
že sme mu spravili dobre. Vä�šina drog 
(heroín, kokaín, pervitín) umelo 
ovplyv�ujú „výrobu“ dopamínu. Naše 
telo preto zažíva po užití drog príjemné 
pocity. A ke�že ich chce zažíva� znova 
a znova, „núti“ nás opakovane uži� drogu 
(teda donúti� mozgové bunky vyrobi� 
dopamínu). Rôzne drogy dokážu 
ovplyvni� vylu�ovanie dopamínu v rôznej 
intenzite. Preto sa s niektorými drogami 
prestáva „�ažšie“ a s inými „�ahšie“.   
 
 
�O SA TEDA STANE, KE� UŽIJEME 

DROGU? 
 

Akáko�vek droga, po tom, ako ju 
užijeme, za�ne ovplyv�ova� prirodzené 
fungovanie nášho tela. Stane sa akoby 
tajným fantómom, ktorý za�ne meni� 
naše pocity, �innosti orgánov (napr.: 
rýchlejšie nám bije srdce) a podobne. 
Oby�ajne existujú dva spôsoby, ako droga 
mení naše pocity alebo �innos� orgánov: 
 



 
 

1. Droga dokáže napodobni� funkciu  
„poslov správ“ (už spomínaných 
neurotransmiterov), ktoré prenášajú 
informácie do mozgu. Skúsim takýto 
príklad. Ke� bežíme, naše telo pošle 
do mozgu „správu“, že svaly potrebujú 
viacej krvi. A tak pošlú „posla“ 
(neurotransmiter), ktorý správu 
odovzdá mozgu. Mozog „správu“ 
spracuje a pošle do srdca s 
informáciou, že je potrebné, aby 
za�alo rýchlejšie pulzova�. A tak srdce 
spraví to, �o si mozog želá. Za�ne 
rýchlejšie pulzova�. Niektoré drogy 
(napríklad pervitín) však dokážu to, že 
obalamutia tohto nášho „posla správ“. 
Aj ke� nepotrebujeme, aby nám srdce 
za�alo rýchlejšie pulzova�, v�aka 
ú�inku drogy, „posol“ srdcu doru�í 
informáciu, že musí pulzova� 
rýchlejšie. A srdce tak aj spraví. 
 

2. Droga tiež môže spôsobi�, že naše 
telo za�ne vylu�ova� už spomínaný 
dopamín. Dopamín je tiež „poslom 
správ“. A to už sme spomínali. 
Dopamín je proste „posol dobrých 
správ“. Vždy ke� sa vylú�i, naše telo 
zažije príjemné pocity a cíti rados�. 
Takže po užití drogy sa �udia �asto 
cítia príjemne a telo to chce zažíva� 
zas a znova. �udia užívajú drogy 
opakovane, pretože chcú alebo 
potrebujú opä� zažíva� príjemné 
pocity. 
 

PO �ASE... 
 

Ak však opakovane užívame drogy 
dlhodobo, naše telo si na to zvykne. 
Prestane vylu�ova� dopamín sám od seba. 
Bude �aka�, kým mu dopamín doru�íme 
my sami – bez námahy a �ahko - tým, že 
užijeme drogy a to spôsobí vylu�vanie 
dopamínu bez námahy. Takže 
v kone�nom dôsledku už nebudeme cíti� 

príjemné pocity. Budeme „nútení“ užíva� 
drogu dokole�ka dokola, len aby sme sa 
cítili normálne. �asto sa môže sta�, že tej 
drogy potrebujeme viac a viac. Tento 
fenomén sa nazýva vznik tolerancie (a je 
jeden zo znakov drogovej závislosti).  

 
Preto nezabúdajte na túto zložitú 
„dopamínovú“ sú�as� užívania drog. 
Ovplyv�uje naše radostné pocity. Aj preto 
sa cítime tak mizerne v �ase „krízy“ alebo 
po�as prvých dní abstinencie. Chýba nám 
dopamín. Myslite na to, že je �ažké 
presta� s užívaním drog. A spome�te si, 
že za to môže aj nedostatok dopamínu. 
Ten patrí k nám, tak ako k nám patrí naše 
srdce, pretože všetci chceme cíti� rados� 
– s drogami i bez drog. 

-Co�	- 
�lánok vznikol ako sú�as� projektu 
Drogová závislos� ako choroba, ktorý 
podporil Fond západoslovenskej 
energetiky a.s. nadácie Pontis. 

 
Zdroje: 
http://www.drugabuse.gov/infofacts/understand.html, 
www.emcdda.europa.eu/.../att_81454_SK_TDAD090
01SKC_WEB.pdf  - Pozornos� upriamená na drogy. 
Neurobiologický výskum drog: etické a strategické 
dôsledky, WHO (2004). Neuroveda o užívaní 
psychoaktívnych látok a závislostí. 

 
Zdroje: 
http://www.bedekerzdravia.sk/Image/5_2008/fetak_z
_ihlou.jpg, http://farm1.static.flickr.com/6/7380214_ 
011f43e905.jpg



 
 

TAMPEP 8  
�O SME ROBILI V ROKOCH 2008 – 2009? 

 
NA STRÁNKACH INTOXI SME VÁS VIACKRÁT INFORMOVALI O TOM, ŽE OZ ODYSEUS JE �LENOM 

EURÓPSKEJ SIETE S NÁZVOM TAMPEP. TÁTO SIE� ZDRUŽUJE ORGANIZÁCIE PODOBNÉ NÁM 

A VENUJE SA PREDOVŠETKÝM PREVENCII HIV MEDZI �U�MI PRACUJÚCIMI V SEX-BIZNISE. 
ŠPECIÁLNE SA ZAMERIAVA NA TÝCH �UDÍ POSKYTUJÚCICH SEXUÁLNE SLUŽBY, KTORÍ TÚTO PRÁCU 

VYKONÁVAJÚ V INEJ KRAJINE, NEŽ JE ICH ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOS�. SÚ TO �UDIA, KTORÍ CESTUJÚ DO 

ZAHRANI�IA A TAM VYKONÁVAJÚ SVOJU PRÁCU – VOLÁME ICH MIGRANTI A MIGRANTKY 

PRACUJÚCI V SEX-BIZNISE. TAMPEP SA TEDA ZAOBERÁ NAJMÄ PREVENCIOU HIV MEDZI 

MIGRANTKAMI A MIGRANTMI PRACUJÚCIMI V SEX-BIZNISE. 
 

TAMPEP existuje už 16 rokov a v rokoch 
2008 – 2009 realizovala táto sie� v poradí 
už svoj 8. projekt. Celkovo sme pracovali 
na 4 pracovných úlohách týkajúcich sa 
práce v sex-biznise... Ja sa však na 
stránkach Intoxi budem venova� iba jednej 
z  nich, a to tzv. mapovaniu prostitúcie. Že 
neviete, �o to znamená? Nevadí, �ítajte 
�alej a dozviete sa viac... 
 
Mapovanie prostitúcie je v podstate 
získavanie údajov o tom, ko�ko �udí v sex-
biznise v jednotlivých krajinách Európy 
pracuje a aké sú ich pracovné, �i životné 
podmienky. OZ Odyseus bolo zodpovedné 
za zbieranie údajov v rámci Slovenska. Pri 
tomto mapovaní sme využili naše 
štatistické údaje z terénu, ale o spoluprácu 
sme požiadali aj �alšie organizácie, ktoré 
poskytujú služby �u�om pracujúcim v sex-
biznise. K �omu sme prišli? 
Odhadujeme, že na Slovensku pracuje 
v sex-biznise približne 7.500 osôb (údaj 

 
sa týka ulice, ako i prostredia mimo nej – 
napr. priváty, salóny, kluby a pod.). Z tohto 
po�tu má 2.526 osôb pracujúcich v sex-
biznise kontakt s nejakou organizáciou, 
ktorá pracuje v teréne, �iže tento po�et �udí 
poskytuje svoje služby na ulici. Ich po�et 
môže by� samozrejme vyšší – nie každá 
osoba pracujúca v sex- 
 
biznise na ulici má kontakt s nejakou 
organizáciou. �o je zaujímavé a alarmujúce 
zárove�, je fakt, že ke� dáte tieto dve �ísla 
do súvislostí, zistíte, že len tretina (33,7%) 
�udí pracujúcich v sex-biznise má kontakt 
s nejakou organizáciou, ktorá poskytuje 
bezplatné poradenstvo, služby a materiál. 
Neviem ako vám, ale mne sa to zdá naozaj 
málo... 
 
93% všetkých �udí pracujúcich v sex-
biznise na Slovensku je ženského 
pohlavia, 7% mužského pohlavia 
a respondenti neuvádzali žiaden alebo 
výnimo�ný kontakt s transgender osobami 
pracujúcimi v sex-biznise. V rámci Európy 
pracuje v sex-biznise približne 87% žien, 
7% mužov a 6% transgender osôb.  
Z mapovania na Slovensku �alej 
vyplynulo, že drvivá vä�šina osôb 
pracujúcich v sex-biznise pochádza zo  
Slovenska (98%). Zvyšné 2% predstavujú 
migrantky, t.j. výlu�ne ženy pracujúce 
v sex-biznise. Medzi mužmi a transgender 
osobami neboli identifikovaní/é žiadni 
migranti/žiadne migrantky. V rámci celej 



 
 

TAMPEP siete je na Slovensku po�et 
migrantov a migrantek pracujúcich 
v sex-biznsie najnižší. Vo všeobecnosti 
pracujú v sex-biznise v Európe migranti 
a migrantky s viac ako 60 rôznymi 
národnos�ami. 
 
�o sa týka rozloženia práce v sex-biznise 
pod�a miesta, kde je vykonávaná, na 
Slovensku pracuje 73% �udí na ulici a 
27% mimo ulice. Podrobnejšie rozdelenie 
bolo nasledovné: 17% �udí pracuje v na 
uliciach mesta, 56% pracuje na dia�nicach 
alebo cestách za mestom, 18% pracuje 
v kluboch/verejných domoch/salónoch kde 
naraz pracujú viac ako 3 osoby, 8% pracuje 
na privátoch kde naraz pracujú menej ako 3 
osoby a 1% pracuje v eskortných 
agentúrach. Tieto údaje však berte 
s rezervou – ke�že na Slovensku nepôsobí 
žiadna organizácia, ktorá by pracovala 
v salónoch alebo na privátoch, nevieme 
v podstate ni� o situácii v sex-biznise 
vykonávanom mimo ulice... 
 
Okrem �íselných údajov sme sa 
v mapovaní venovali aj faktorom 
zranite�nosti osôb pracujúcich v sex-
biznise. Ako najzávažnejšie boli 
vymenované: násilie zo strany zákazníkov, 
užívanie alkoholu a drog, nedostato�ný  
prístup k sociálnym a zdravotným službám, 
sociálna izolácia, vylú�enos� 
a stigmatizácia (stigmatizácia zjednodušene 
znamená predsudky, predpoklad, že �udia 
pracujúci v sex-biznise sú menejcenní ale 
aj negatívne o�akávania spolo�nosti od 
týchto osôb). Migrantom a migrantkám 
pracujúcim v sex-biznise pribudla ešte 
kategória „legálnos� pobytu v krajine“. 
Vä�šina slovenských žien a mužov, 
pracujúcich v sex-biznise má kontrolu nad 
svojimi pracovnými podmienkami a nie je 
nútená deli� sa o svoj príjem s inou osobou 
naviazanou na prácu v sex-biznise (napr. 
pasák). Z mapovania �alej vyplýva, že 
�udia pracujúci v sex-biznise používajú pri  

sexuálnych praktikách kondóm �astejšie 
než všeobecná populácia a sú zárove� viac 
vystavení násiliu a iným trestným �inom 
v porovnaní s verejnos�ou.  
 
To�ko stru�ný „výcuc“ z jedného ve�kého 
prieskumu, na ktorom sme posledné dva 
roky pracovali.  Možno si poviete, na �o je 
to vlastne dobré? Ak vieme, že na 
Slovensku sú sociálne služby poskytované 
iba necelým 34% �udí pracujúcich v sex-
biznise, je to pre nás dôležitý údaj na 
oslovenie zodpovedných �udí napr. kvôli 
rozšíreniu našich služieb. Ak vieme, že 
žiadna organizácia nepracuje s �u�mi 
poskytujúcimi platené sexuálne služby 
mimo ulice, budeme podporova� vznik 
takej, ktorá by poskytovala služby ženám 
a mužom v salónoch. Ke� vieme, že je na 
vás páchané násilie, môžeme o tom 
komunikova� s políciou a pod.  Proste, 
výskumy a dotazníky robíme s vami preto, 
aby sme ich zistenia používali v praxi.  
  
Preto by som vám chcela v mene celého 
OZ Odyseus po�akova� za to, že 
odpovedáte na naše otázky a vyp
�ate 
s nami rôznorodé dotazníky. Viem, že to 
niekedy musí liez� poriadne na nervy. 
Robíme to však preto, aby sme vašim 
potrebám a situácii lepšie rozumeli a aby 
sme vaše požiadavky lepšie tlmo�ili 
zodpovedným �u�om a inštitúciám. 
 
Ve�ká v�aka!                                                             
 
�ubica 
 
 
 
 
 
 
Zdroje: 
Slovak national prostitution mapping report 
2008/2009 
European prostitution mapping report 2008/2009 









 
 

„Pred siedmymi mesiacmi mi bol 
z testu zistený vírus HIV. Otvorilo mi 
to o�i. Od tej doby som sa za�al 
ove�a viac stara� o svoje zdravie 
a uvedomova� si, �o je v živote 
naozaj dôležité. Život ide �alej. 
NETRPÍM TÝM, ŽE MÁM HIV, JA 
S HIV ŽIJEM. 
Garry, Ve�ká Británia 

1. DECEMBER – SVETOVÝ DE� AIDS 
 
 

POVIETE SI... �ALŠÍ „SVETOVÝ DE	“. �O JE NA TOM? VE� UŽ ICH JE TO�KO, ŽE SA V TOM 

�LOVEK STRÁCA. „AIDS“ SA VÁM MÔŽE ZDA� VZDIALENÝ (ASPO	 TAK, AKO AFRIKA), LEBO SI 

MYSLÍME, ŽE SA NÁS NETÝKA. 
PRE�O SA TEDA TÉME HIV/AIDS PRIPISUJE TAKÝ VÝZNAM, ŽE JEJ „SVET VENOVAL SVOJ DE	“? 
 
 

Všetko sa  to za�alo 
v roku 1987, ke� 
dvaja pracovníci 

Svetovej 
zdravotníckej 

organizácie  
(z angl. WHO) 

James W. Bunn a Thomas Netter prišli 
s myšlienkou zvýši� povedomie 
o epidémii AIDS zaprí�inenej šírením 
vírusu HIV.  Ke�že v roku 1987 bolo 
odhadovaných okolo 10 mil. �udí žijúcich 
s HIV a 150 000 prípadov AIDS, táto 
téma sa za�ala osobne týka� už príliš ve�a 
�udí a zasahovala takmer do všetkých 
krajín sveta. Preto sa riadite� UNAIDS 
(Organizácie spojených národov pre 
program  HIV/AIDS) Dr. Mann,  
rozhodol postavi� za myšlienku Bunna 
a Nettera a ur�il Svetový de� AIDS. 

Historicky prvý Svetový de� AIDS bol 
organizovaný Svetovou zdravotníckou 
organizáciou presne 1. decembra 1988. 
Odvtedy si svet každý rok v tento dátum 
pripomína nielen to, že HIV/AIDS je stále 
medzi nami, ale aj to, že sa môže týka� 
každého z nás... Každoro�ne sa na tento 
de� ur�í téma súvisiaca s HIV/AIDS, 
ktorá býva akousi výzvou a pripomienkou 
toho, �o všetko je ešte potrebné v tejto 
téme urobi�.  

 

Téma Svetového d�a AIDS v roku 2009 
je:   

„UNIVERZÁLNY PRÍSTUP A �UDSKÉ 
PRÁVA“. 

Napriek mnohým snahám, vírus HIV aj 
na�alej ostáva nevylie�ite�ný, avšak dá sa 
proti nemu bojova�. Lieky na to ur�ené sa 
volajú antriretrovirálne a  mnohým 
�u�om, žijúcim s HIV, pomáhajú ži� dlhý 
a plnohodnotný život, ak ich užívajú 
správne. Odhaduje sa, že na svete žije 9.5 
mil. �udí, ktorí lie�bu HIV potrebujú . (z 
celkového po�tu 33 mil. �udí žijúcich 
s HIV). Napriek tomu, len asi 4 milióny 
�udí z tých, ktorí potrebujú lie�bu, k  nej 
majú i prístup (�o predstavuje iba 42%)  

Zabezpe�i� prístup k lie�be HIV pre 
všetkých, ktorí ju potrebujú, by mal by� 
jeden z najvä�ších cie�ov. 



 
 

HIV (z anglického Human 
Immunodeficiency Virus) je vírus 
nedostatku �udskej imunity, ktorý 
napáda imunitný systém �loveka, a tak 
znižuje jeho obranyschopnos� vo�i 
ochoreniam. AIDS je skratka (z 
anglického Acquired 
ImmunoDeficiency Syndrome) pre 
syndróm získanej imunodeficencie, 
ochorenia imunitného systému, 
spôsobeného vírusom HIV. Na svete 
žije s vírusom 33 miliónov �udí. Na 
Slovensku bolo k decembru 2008 
zaznamenaných 280 registrovaných 
prípadov HIV. 

Posolstvom Svetového  d	a AIDS je, že 
univerzálny (všeobecný) prístup 
k prevencii, lie�be a starostlivosti je 
základné �udské právo, na ktoré sa pri 
plánovaní programov k HIV/AIDS 
nesmie zabúda�. 

Za posledné desa�ro�ie sa téma 
zachovávania �udských práv v spojení 
s HIV/AIDS ozývala takmer zo všetkých 
strán. Zatia� �o niekde sa evidujú malé 
pokroky v súvislosti s právnou ochranou 
�udí žijúcich s HIV, inde sú naopak ich 
�udské práva �asto krát ignorované 
a porušované. Ženy žijúce s HIV (nie len) 
v Afrických krajinách, �udia pracujúci 
v sex biznise, �udia užívajúci drogy, �i 
 muži majúci sex s mužmi by mohli 
o porušovaní svojich práv písa� príbehy.  
Pre m�a ostáva Svetový de� AIDS 
dôležitým d�om. Poskytuje zrkadlo 
v súvislosti s riešením situácie okolo 
HIV/AIDS vo svete a dáva priestor na 
zamyslenie, �i aktivitu. Dúfam, že pokia� 
tu Svetový de� AIDS bude,  je nádej, že 
život �udí žijúcich s HIV  a �udí, ktorí sú 
HIV najviac ohrození,  sa môže zlepši�. 
Aj preto má pre m�a tento de� význam.  

Eva  

 

 

 

 

 

 

Zdroje: 

www.unaids.org  
http://www.worldaidscampaign.org/en/Ke
y-events/World-AIDS-Day/World-AIDS-
Day-2009 
http://www.worldaidsday.org/ 
http://files.hiv-
aids.webnode.sk/200000012-
35f2a36ecd/brushstroke_aids_ribbon%5B
1%5D.jpg 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

POTULKY MOJÍM ARCHÍVOM... 
 
POZNÁTE TEN POCIT? VIETE, ŽE MUSÍTE NIE�O UROBI� A ANI ZA TOHO OTCA NEVIETE AKO TO 

MÁTE UROBI�? TO SA STALO MNE, KE� SOM MALA NAPÍSA� TENTO �LÁNOK DO INTOXI. VTEDY SOM 

EŠTE NEVEDELA, ŽE TO BUDE PRÁVE TENTO �LÁNOK, ALE MALA SOM JEDNODUCHO NEJAKÝ 

NAPÍSA�. OTVORILA SOM SI TEDA ZLOŽKU S NÁZVOM „PODCHOD“ VO SVOJOM PO�ÍTA�I 

A H�ADALA INŠPIRÁCIU. TROŠKU SOM SI AJ ZASPOMÍNALA NA SVOJU PRÁCU V KLUBE PODCHOD 

A BOLO MI SMUTNO ZA TÝM ZNÁMYM MIESTOM A TYPICKÝM PACHOM... NOSTALGIU SI VŠAK 

NECHÁM NA INOKEDY A TERAZ VÁM RADA SPROSTREDKUJEM STRETNUTIE S MINULOS�OU. 
A POZOR! NEBUDEM PRITOM �AROVA� A ANI VYVOLÁVA� DUCHOV. 
 
 

Vo svojom 
po�íta�i som 

jednoducho 
našla 

nieko�ko 
odkazov vás – 

návštevní�ok 
a návštevníkov Klubu Podchod. Tieto 
odkazy sme zbierali pre policajtov 
a policajtky  a ja som sa ich rozhodla 
uverejni� v Intoxi, spolu s mojimi 
krátkymi komentármi. Tieto odkazy od 
vás pre policajtov a policajtky sme im 
odovzdali na jednom seminári, ktorý sme 
organizovali práve pre príslušníkov 
a príslušní�ky polície. 
 
 

„Nemala som ob�iansky preukaz. 
Súhlasili, že zaplatím pokutu „do va�ku“ 
a to 500 Sk. Potom na m�a našili, že ich 
chcem podplati�. Teraz som kvôli tomu 

trestne stíhaná.“ 
 

„Polepšite sa vo�i nám! Napr. na ulici 
nám stále kradnú doklady. Nemám si ich 

ako vybavi�. Stále ma preto vyhá�ajú 
z ulice.“ 

 
Strata dokladov ako napr. ob�ianskeho 
preukazu je vážna vec. Pod�a zákona sa 
ním musíte identifikova� vždy, ke� vás 
o to policajti a policajtky požiadajú. Je 
nefér, ak vás obvinia z podplácania, avšak  

 
niekedy naozaj natrafíte na �udí, ktorí 
vám znepríjemnia život (a nie sú to len 
policajti). Preto, vždy ke� platíte 
finan�nú pokutu pýtajte si potvrdenie 
o zaplatení. Policajti a policajtky sú 
povinní/é vám ho vyda�. Preto vždy, ke� 
stratíte ob�iansky preukaz, prí�te za nami 
do terénu alebo kontaktujte moju 
kolegy�u, sociálnu asistentku, EVU 
(mobil: 0904 655 146). Radi vám 
s vybavovaním nových dokladov 
pomôžeme! 
 

 

 
 
 
 

„Zneužívajú nás, sledujú nás. Zákazníka 
pokutujú.“ 

 
„Ženy im musia robi� orál, len aby 

mohli robi� na ulici.“ 
 



 
 

Aj na ulici je dobré pozna� svoje 
možnosti a práva. Viem, rozpráva sa 
o tom �ahšie ako sa to urobí. Avšak, 
nezabúdajte – ak pracujete v sex-biznise, 
môžete by� pokutované/í max. do výšky 
34 EUR a aj to len v prípade, že vás 
policajti „prichytia“ priamo pri 
poskytovaní sexuálnych služieb na území 
mestskej �asti, ktorá má platné všeobecne 
záväzné nariadenie zakazujúce ponúkanie 
a poskytovanie sexuálnych služieb na 
svojom území. V Bratislave sa jedná 
o obvod I., II. a III. Vieme aj to, že 
viaceré z vás musia bezplatne poskytova� 
sexuálne služby policajtom. Toto nie je 
v poriadku! Ak sa rozhodnete poda� na 
takéhoto policajta s�ažnos�, budeme stá� 
pri vás. Vykonávate prácu a vykonávate 
ju za peniaze! Môžete ma� k�udne medzi 
zákazníkmi policajta, ale ten by mal vždy 
za poskytnuté služby plati�. Ak to nerobí, 
máte právo sa bráni�!  

 
 „Zosta�te takí, akí ste, raz ste mi ve�mi 

pomohli. Už som sedela u zákazníka 
v aute, ke	 policajti otvorili dvere 
a kázali mi vystúpi�. Mali na neho 

udanie, že okráda a bije ženy. Takže ma 
vlastne zachránili. Nech takto pomáhajú 

aj 	alej.“ 
 

S policajtmi majú mnohé a mnohí z vás 
dobré skúsenosti. Prajem vám, aby boli 
pri vás ke� ich budete potrebova�. Ste 
plnohodnotnými �lenmi a �lenkami tejto 
krajiny a polícia je tu aj na vašu ochranu. 
 
 
Pekný mesiac a ve�a dobrých policajtov 
a policajtiek okolo vás želá 
 
      
    �ubica 






































































































 

DÔLEŽITÉ OZNAMY: 
 

Po�as viano�ných sviatkov sa rušia tieto služby: 
24.12  (štvrtok), 25.12  (piatok). 

D	a 23.12. (streda) budeme vydáva� neobmedzené množstvo materiálu.   
Prí
te si zobra� materiál do zásoby! 

V iné dni nás stretnete v teréne ako zvy�ajne. 
 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

NEOBMEDZENÉ MNOŽSTVO KONDÓMOV!!! 
 

Dostali sme ako dar 10.000 kondómov, ktoré majú dátum spotreby (expiráciu) 
do konca decembra 2009. Po�as decembra vám budeme vydáva� 

NEOBMEDZENÉ MNOŽSTVO KONDÓMOV. Môžete si zobra� zakaždým  
ko�ko potrebujete!!  Nezabudnite: kondómy treba minú� do konca decembra. 

 
 
 
 



 
 

NOVINKY ZO SVETA: 
PROGRAMY VÝMENY STRIEKA�IEK VRÁTIA 4 DOLÁRE 

Z KAŽDÉHO INVESTOVANÉHO DOLÁRA. 
 
POD�A NOVÉHO AUSTRÁLSKEHO VÝSKUMU DISTRIBÚCIA INJEK�NÝCH STRIEKA�IEK 

INJEK�NÝM UŽÍVATE�OM DROG V AUSTRÁLII ZABRÁNILA PO�AS POSLEDNÝCH 10 ROKOV 

MINIMÁLNE 32.000 NOVÝM INFEKCIÁM HIV A 100.000 INFEKCIÁM HEPATITÍDOU C.   
 

Pán John 
Ryan, vedúci 
harmreduction 

kampane 
(kampane 

zameranej na 
znižovanie 

rizík), povedal 
národnému 

denníku  Return on Investment, že dve 
štúdie ukázali, že programy výmeny 
strieka�iek ušetrili Austrálii 1.28 miliárd 
dolárov na zdravotných nákladoch, a to za 
posledných desa� rokov. 
Štúdia bola finan�ne podporená 
Federálnym oddelením pre zdravotníctvo 
a starnutie. Realizovalo ju Národné 
centrum pre epidemiológiu HIV 
a klinický výskum. Štúdia bola 
zverejnená 22. októbra v Sydney. 
„Na národnej úrovni sa zabránilo viac ako 
32.000 novým infekciám HIV a 100.000 
infekciám hepatitídy C, a to v�aka 
distribúcii sterilných strieka�iek 
injek�ným užívate�om drog a poradenstvu 
v posledných 9 rokoch“, povedal pán 
Ryan, ktorý je výkonným vedúcim 
Asociácie pre prevenciu a Harm reduction 
programy v Austrálii (Anex). 
Austrália má jednu z najrozsiahlejších 
sietí programov výmeny strieka�iek. Má 
tiež jednu z najnižších mier HIV infekcií  

v tisíckach miest v Austrálii, neboli 
programy výmeny strieka�iek“ povedal 
pán Ryan. 
 

Heroín zostáva naj�astejšie injek�ne 
užívanou nelegálnou drogou v Austrálii, 
tesne nasledovaná amfetamínmi. „�ím je 
menší výskyt HIV medzi injek�nými 
užívate�mi, tým vä�šmi je ochránené aj 
verejné zdravie“ povedal Ryan.  „To 
znovu dokazuje, že programy výmeny 
strieka�iek ochra�ujú zdravie komunity 
a sú výbornou investíciou.  Celkovo vláda 
od roku 2000 investovala na programy 
výmeny strieka�iek iba v priemere 27 
miliónov dolárov ro�ne.  To ale v tomto 
období ušetrilo približne 1,3 miliárd 
dolárov da�ových poplatníkov.  

Iba v štáte Viktória sa nachádza 194 
programov výmeny strieka�iek. 
Devätnás� percent sterilných strieka�iek 
vydaných vo Viktórii bolo vydaných vo 
vidieckych oblastiach. Aj v�aka tomu sa 
ušetrilo v štáte Viktória až 29 miliónov 
dolárov, povedal Ryan     

Zárove� Anex odporú�a �alšie rozšírenie 
programov výmeny strieka�iek, pretože 
iba 50% injek�ného užívania nelegálnych 
drog bolo realizované sterilnou 
strieka�kou.  

medzi injek�nými užívate�mi na celom 
svete. "Len 0,1% injek�ných užívate�ov 
drog žije s HIV, ale bolo by ich 14% , 
keby tu 

Pedro




Zdroj:  
http://www.eatg.org/eatg/Prevention/Syringe-
programs-return-4-for-every-1-invested 
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V tajni�ke osemsmerovky sa ukrýva výrok škótskeho spisovate�a Roberta Louisa 
Stevensona: 
„Umenie ži� nie je umenie hra� s dobrou kartou, ale umenie zahra� so…(tajni�ku tvorí 
18 písmen)“ 

 
 

K E � M O R T S Ý N � O N A I V 
Z I M N Ý S L N O V R A T M E D 
Z J O CH H R O M N I C E N C Ú � 

K O L E D Y Y Y L O J A S L E U 
K R T R A P K S N E H A N R T I 
� T E O O N Y O V O C I E E O L 
E S V T Á V V Á S I U P H L S Á 
D O S S A Ý Z I M A N U U U V R 
Ý � D L R O L E A O L Š L � I K 
R H S O Y V H B L N R O E R A A 
D O K K E E D M R E O E N O T J 
E Ú Š S L A M A L H � C A K K A 
T I T T L Y Ž O V A N I E A Y R 
Š E E CH R Y K A E I Ž E N S U T 

R B C E I A E V Ý N T N E V D A 
 
 
ADVENTNÝ VENIEC, CENCÚ�, BETLEHEM, HROMNICE, CHLAD, JASLE, 
KOLEDY, KOR�ULE, LYŽOVANIE, MED, MORENA, NOVÝ ROK, 
OH�OSTROJ, ORECH, OSLAVY, OVOCIE, SALONKY, SÁNKY, SILVESTER, 
SLAMA, SNEH, SNEHULE, SNEŽIENKY, STOPY, SVIATKY, SVETLO, ŠIŠKY, 
ŠTEDRÝ DE�, ŠUPINA, TRAJA KRÁLI, VIANOCE, VIANO�NÝ STROM�EK, 
VINŠE, ZÁVEJE, ZELE�, ZIMNÝ SLNOVRAT, ZVYKY, ŽALM 

 
Tajni�ka z minulého �ísla: 
„…dotýka� sa srdcom.“ 



 
 

	�T������
 
 
Stretnú sa 2 slimáci a jeden je celý 
špinavý, otl�ený a sotva sa vle�ie. 
Druhý sa ho opýta: 
- �o sa ti stalo? 
- Ále, tak si to poriadne štrádujem 
plnou parou po lese a naraz predo 
mnou vyrastie hríb. 
 
 
Medve�, vlk, líška a zajac za�nú hra� 
poker a medve� vraví: 
- Kto bude podvádza�, dostane po tej 

ryšavej papuli! 
 
Kohút sa prechádza po trhovisku. V 
tom zbadá stánok s grilom, kde sa 
smažia kur�atá. Nahnevaný podíde 
bližšie a vraví: 
- No jasné! Sauny, soláriá, koloto�e a 

na dvore nikto nemaká! 
 
 

-    Ako bolo dnes v škole? 
-    Dobre, hodina chémie bola zaujímavá. 
Robili sme výbušniny... 
-    A �o budete v škole robi� zajtra? 
- V akej škole? 
 
U�ite� sa pýta Móricka: 
-     Keby si mal sedem cukríkov a ja by 
som �a o dva poprosil, ko�ko by ti ich 
ostalo? 
- Sedem! 
 
Mami�ka na pieskovisku syn�ekovi: 
"Nebi toho chlap�eka lopatkou po 
hlave... Spotíš sa a prechladneš." 
 
Prepá�te, ale všimol som si, že v polievke, 
ktorú ste mi práve priniesli, ste mali 
namo�ené prsty - s�ažuje sa hos� v 
reštaurácii. 
To ni�, ve� nepáli - odpovedá �ašník. 
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OKRUH PORTUGALSKOM A ŠPANIELSKOM 
�AS� 2. – PODMORSKÝ ŽIVOT ZBLÍZKA 

 
 

PRVÝ DE	 STRÁVENÝ V LISABONE SME S MOJÍM PRIATE�OM MAROŠOM MALI UŽ ZA SEBOU, 
STIHLI SME POCHODI� HLAVNÉ PAMIATKY V CENTRE A OCHUTNA� PRAVÉ PORTSKÉ VÍNO. NA 

DRUHÝ DE	 SME SA AKO NADŠENCI POTÁPANIA A PODMORSKÉHO ŽIVOTA ROZHODLI NAVŠTÍVI� 

ZNÁME LISABONSKÉ OCEANÁRIUM. VZNIKLO PRI PRÍLEŽITOSTI SVETOVEJ VÝSTAVY EXPO´98, 
KTORÚ TVORÍ ROZSIAHLY KOMPLEX MODERNÝCH BUDOV. ZAUJÍMAVOS�OU VÝSTAVISKA JE 

LANOVKA, Z KTOREJ SI TURISTI MÔŽU PREHLIADNU� CELÝ AREÁL. 

�o sa týka samotného oceanária, je 
to budova štvorcového tvaru obklopená 
vodou. Vchádza sa do neho po moste a vo 
svojich útrobách ukrýva najvä�šie 
akvárium v Európe. Po vstupe táto 
obrovská masa vody okamžite upúta 
poh�ady návštevníkov – vytvára vodný 
valec s priemerom 35 metrov a výškou 7 
metrov. Nádrž sa nazýva "Otvorené 
more" (Mar aberto) a predstavuje 
podmorský svet, kde spolunažívajú 
živo�íšne a rastlinné druhy. 

 Zrazu sme mali na dosah nieko�ko 
druhov nebezpe�ných žralokov, 
vypasených tuniakov, nádherne 
plachtiacich rají, hrozivo vyzerajúcich 
barakud a množstvo iných rýb. 
Odde�ovalo nás len hrubé sklo. Hne� nás 
napadlo, že pri �istení akvária sa potápa�i 
poriadne zapotia, ak musia pláva� popri 
takýchto „sympa�ákoch“. Toto akvárium 
bolo možné obís� z viacerých strán a dalo 
sa na neho h�adie� z dvoch poschodí. 

Ako sme sa neskôr do�ítali, v 
týchto gigantických priestoroch žije viac 
ako 15-tisíc živo�íchov, ktoré zastupujú 
vyše 450 živo�íšnych druhov. Sú 
rozmiestnené v 30-tich nádržiach s 
celkovým obsahom viac než 7-tisíc m³ 
slanej vody.  

Oceanárium pozostáva z dvoch 
poschodí – zemského a podmorského. V 
hornom poschodí sme objavili štyri 
miestnosti, ktoré reprezentujú podnebia 

na rozli�ných miestach na svete – 
Atlantický oceán, Severný �adový oceán, 
Tichý a Indický oceán. V miestnosti, 
ktorá predstavovala Severný �adový 
oceán, mi bolo skuto�ne zima, na zemi sa 
nachádzali obrovské ploché kamene, na 
nich sa rozprestierali snehové jazyky a 
okolo pobehovali tu�niaci. Indický oceán 
nás prekvapil bujnou vegetáciou, vyzeralo 
to tam ako v pralese. Atmosféru dotváralo 
množstvo pestrofarebných vtákov a 
drobných dúhových rybi�iek. Atlantik 
reprezentovali ježkovia, kraby a morské 
hviezdice a okolo sa motali alky 
s ve�kými žltými zobákmi. 
V tichooceánskom zátiší vo vodnej nádrži 
veselo šantili morské vydry a v �alšej sa 
premávali žraloci za sprievodu �ajok, 
ktoré ich sledovali zo skalnatého brehu. 
Teplota vzduchu sa tam pohybovala 
okolo 17 stup�ov.  

Dolná �as� predstavovala 
jednotlivých zástupcov svetovej fauny a 
flóry. Pripomínala nám podmorské 
jaskyne a mohli sme tam vidie� aj ve�mi 
vzácne dravé, �i hlbokomorské 
fosforeskujúce ryby, ve�ké koraly a 
farebné sasanky. Opä� sme si mohli 
prehliadnu� 4 nádrže patriace k oceánom, 
ale tentoraz len z tej spodnej �asti, kde sa 
nachádzali morské živo�íchy. Najviac ma 
zaujali vydry - napriek tomu, že boli 
pomerne tu�né a ve�ké, plávali nádherne, 
to�ili sa okolo vlastnej osi, krúžili 



 
 

dookola a neskuto�ne rýchlo sa zanárali a 
opätovne vynárali nad hladinu. 

Na konci našej návštevy sme sa 
zastavili v obchode, kde som si kúpila 
zopár suvenírov – magnetiek a príveskov, 
a pre synovca plyšovú korytna�ku. Vonku 
sem sa vyfotili s miestnym maskotom, 
ktorého nazvali Vasco, zrejme pod�a 
slávneho portugalského moreplavca 
Vasca da Gama. Bol prvým Európanom, 
ktorému sa podarilo obopláva� celú 
Afriku a dorazi� až do Indie. Vasco da 
Gama dosiahol to, o �o sa Portugalci 
pokúšali celých 80 rokov - dosta� sa po 
mori až do Indie. 

Po návšteve areálu Expo’98 sme sa 
už ponáh�ali naspä� do centra, dali sme si 
obed a potom nás už �akali �alšie 
atrakcie, o �om bude re� nabudúce.. 

 Maskot Vasco, Maroš a ja                Saša 

   Oceaniárum (zdroj: http://blog.paxik.net/uploaded_images/IMG_8728-792965.JPG) 



 
 

KE� SA PORUŠUJÚ PRÁVA... 

STIGMA A DISKRIMINÁCIA 

 

DECEMBER  JE MESIACOM, KEDY SA TÉME �UDSKÝCH PRÁV VENUJE OFICIÁLNE  VÄ�ŠIA 

POZORNOS� AKO MOŽNO PO INÉ MESIACE: 1. DECEMBRA MÁME SVETOVÝ DE	 AIDS (O KTOROM 

PÍŠEME AJ V TOMTO �ÍSLE INTOXI), 10. DECEMBER JE VÝZNAMNÝ AKO DE	 �UDSKÝCH PRÁV, 17. 
DECEMBER – DE	 BOJA PROTI NÁSILIU PÁCHANÉHO NA �U�OCH PRACUJÚCICH  SEX-BIZNISE. ZDÁ 

SA, ŽE O �UDSKÝCH PRÁVACH  SA HOVORÍ CELKOM DOS�. AJ Z VAŠICH ROZPRÁVANÍ A SKÚSENOSTÍ  

SI VŠAK MYSLÍM , ŽE STÁLE JE TO MÁLO.  
 
 
Sú�asná spolo�nos� má svoje „ideály“. 
Médiá nám diktujú ako máme vyzera�, �o 
nosi�, ako sa správa�. Vy�nieva� z radu, 
„normálu“ napríklad tým, že užívaš 
drogy, pracuješ v  sex-biznise, žiješ 
s HIV, �i jednoducho preto, že máš inú 
farbu pleti, znamená vzbudzova� 
pozornos�.  Naj�astejším negatívnym 
prejavom vzbudenej pozornosti vo�i 
ur�itým skupinám je ignorácia, nezáujem, 
odmietanie. Naporúdzi je ve�a dôvodov, 
pre�o vy�nievajúceho ignorova�.: „môže 
si za to sám“, „smrdí“, „m�a sa to netýka“ 
.  

Problém nastáva napríklad 
v zdravotníckych zariadeniach. Každý 
z nás zdravotnícku pomoc z �asu na �as 
potrebuje, a preto sa to každého z nás 
týka. Tu sa „oficiálne“ ignorácia 
neprijíma, a teda pre zdravotníckych 
pracovníkov je nevyhnutné „nejako“ 
reagova� a popasova� sa so svojimi 
predsudkami... 

STIGMA je pojem, ktorý sa používa so 
správaním, ktoré stavia jedinca �i skupinu 
osôb do zahanbujúcej situácie. �asto krát 
vás chodím sprevádza� na úrady �i 
k lekárom a viem, že si stigmu zažívate 
ve�akrát. Napríklad vtedy, ke� vás 
lekár/ka  pri vyšetrení nazýva 
„nezodpovednou fe�ákom/�kou“ alebo 

vtedy,  ke� sa s vami pani úradní�ka 
odmieta rozpráva�, pretože nie ste vhodne 
oble�ení/é alebo máte inú farbu pleti.  

 Negatívne postoje vo�i konkrétnej osobe 
�i skupine, vedú k negatívnym reakciám 
a diskriminácii.  

DISKRIMINÁCIA – mohli by sme ju 
jednoducho definova� ako 
neopodstatnené neoprávnené 
znevýhod�ovanie alebo obmedzovanie 
jednotlivca alebo skupiny osôb. 
Diskriminovaní/é ste napríklad vtedy, ke� 
vás lekár/ka nechce ošetri� preto, že ste 
róm/ka. Na Slovensku bol v roku 2004 
prijatý Antidiskrimina�ný zákon, na 
základe ktorého sa u nás diskriminácia 
zakazuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listina základných práv a slobôd 
hovorí, že: „Každý má právo, aby 
bola  zachovávaná jeho �udská  
dôstojnos�, osobná �es�, dobrá 
poves� a chránené jeho meno“  
Stigma a diskriminácia vedú k 
tomu, že toto základné  právo je 
porušené. 



 
 

STIGMA, DISKRIMINÁCIA A HIV 

Už sme si uviedli niektoré príklady 
stigmy a diskriminácie, ktoré si možno 
zažívate aj vy. Existuje však skupina �udí 
– �udí žijúcich s HIV, s ktorými sa 
v mnohých krajinách sveta stigma 
a diskriminácia spájajú asi najviac. 
Napriek tomu, že HIV je vírus, ktorý je 
v sú�asnej dobe už lie�ite�ný (aj ke� stále 
sa vylie�i� nedá) a nepredstavuje až takú 
hrozbu ako v minulosti, stigma 
a diskriminácia sa ve�mi �asto spája práve 
s �u�mi, ktorí s HIV žijú. Dôvod môžeme 
h�ada� v tom, že HIV je vírus, ktorý sa 
�asto krát spája so správaním, ktoré sa 
môže považova� za sociálne neprijate�né 
mnohými �u�mi . Pretože sa prenáša 
prioritne krvou a nechráneným sexuálnym 
stykom,  HIV je �asto považované za 
infekciu, ktorá sa týka len užívate�ov 
drog, mužov majúcich sex s mužmi, �i 
�udí pracujúcich v sex-biznise.  

�udia žijúci s HIV sú ve�mi vo svete 
�asto predmetom diskriminácie 
a porušovania �udských práv: mnoho 
z nich bolo vyhodených z práce 
a domovov, odmietaní svojimi rodinami 
a niektorí z nich boli zavraždení.  
Odmietanie lie�by a starostlivosti, 
nedodržiavanie ml�anlivosti o tom, že 
�lovek žije s HIV, �i testovanie na HIV 
bez súhlasu sú iba niektoré z prejavov, 
ktorými �udia žijúci s HIV zažívajú 
stigmu a diskrimináciu v zdravotníckych 
zariadeniach. Tieto prejavy sú 
u zdravotníckym pracovníkoch �asto krát 
„živené“ nedostato�nými/chýbajúcimi 
informáciami o cestách prenosu vírusu.  

V JEDNOTE JE SILA... 

Na základe skúseností �udí, ktorí žijú 
s HIV sa ukázalo, že v boji proti 
akejko�vek stigme a diskriminácii je 

ve�mi dôležitá silná skupina �udí ktorí sa 
stretávajú za ú�elom vzájomnej podpory 
a snahy proti stigme a diskriminácii 
bojova�. Príkladom takejto skupiny je aj 
ma�arská organizácia PLUSS, ktorá 
vznikla v roku 1999 a je zatia� jedinou 
organizáciou �udí žijúcich s HIV v 
Ma�arsku. V nej sa �udia majú možnos� 
nie len stretnú�, ale sa aj povzbudi� 
a vzdeláva� seba i spolo�nos� v téme 
HIV. Vedia, že správne informácie �asto 
otvárajú o�i a menia postoje. Organizujú 
vzdelávacie aktivity o problematike 
HIV/AIDS jednak pre svojich �lenov 
a jednak pre zdravotníckych pracovníkov, 
vydávajú informa�ný �asopis a �o je 
hlavné: spájajú sa s cie�om „nie�o“ 
zmeni�. Práve motivácia k zmene je pre 
mnohé organizácie �udí žijúcich s HIV 
cesta k znižovaniu stigmy, diskriminácie 
a porušovania práv, ktoré koniec koncov 
patria každému z nás.                         Eva 

Zdroj: 
http://www.unaids.org/en/PolicyAndPractice/Stigma
Discrim/default.asp, http://www.nat.org.uk/Our-
thinking/Law-stigma-and-discrimination/Stigma.aspx 
http://www.avert.org/aidsstigma.htm 
Reducing HIV Stigma and Discrimination: a critical 
part of national AIDS programmes 
http://www.jiasociety.org/content/12/1/15 
Zdroj obrázka: 
http://www.dreamstime.com/racial-unity-
thumb4413576.jp
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