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Keďže sa blížia vianočné sviatky, nedá mi to, vám nezaželať krásny vianočný čas. 
A ktorí/é Vianoce neslávite, alebo sú vám ľahostajné – tak nech to rýchlo ubehne!  
Svoj úvodník však obetujem dôležitejšej myšlienke, presnejšie oznamu.  V decembri 
budeme rušiť niektoré výmeny- nestretnete nás najmä v piatky! Dočasne rušíme 
piatkové služby, najmä z toho dôvodu, že je nás málo. Budeme sa snažiť obsadiť 
maximum našich výjazdov, a prísť za vami. Držte nám palce, aby nikto z nás 
neochorel. Naše decembrové časy nájdete na zadnej strane INTOXI! Využite tiež 
výmenu u Klokana. Viac nižšie.   Prajem krásny december!  
             Pedro  

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok na obálke: 
http://www.macwallpapers.eu/bulkupload//holiday/1//Christmas/Winter%20Holiday%20Christmas%20Mac%20Wallpaper.jpg 

Občianske združenie Odyseus (vzniklo v roku 1997) terénnych sociálnych 
pracovníčok a pracovníkov OZ Odyseus v programe Chráň sa sám. 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.  
Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry SR ako časopis určený výhradne 
špecifickým čitateľom pod registračným číslom: EV 2632/08 
Časopis neprechádza jazykovou úpravou a je nepredajný! 

POZOR! POZOR! 
Chceš vymeniť ihly na Slovnafte? 

 

Ak poznáš Klokana, zastav sa u neho,  
prípadne mu zavolaj:  0944  566 110 

Vymení ti ihly  
a má aj kondómy, štuple, vody, askorbín... 

NONSTOP 



 

 

PRÍBEH OD JEDNEJ Z NAŠICH ČITATELIEK 
 

MÔJ PRÍBEH 
 

NA STANICI SOM SA ZOZNÁMILA S JEDNÝM CHLAPCOM, 
VOLAL SA MARTIN. VEĽMI SME SA MALI RADI, STRAŠNE SME 

SA ĽÚBILI. POTOM SME MALI SEX, A TAK SA NÁM NARODILA 

MALÁ LENKA. DOSTÁVALA SOM NA ŇU PENIAZE, ALE 

MARTIN HRÁVAL AUTOMATY A VŠETKO PREHRAL NA 

AUTOMATOCH...  
 

Nemali sme na mlieko ani na plienky, malá hladovala. 
Pomáhala mi jedna moja známa, ktorá nás ľutovala 
a priateľa Martina odsudzovala. Chcela som utiecť do 

Bratislavy, ale nepustil ma. Bil ma a kopal, ale aj tak som ho stále ľúbila. Chcela som sa 
sťažovať policajtom, ale Martin sa to dozvedel a začal sa mi vyhrážať, nadával mi. Jeho 
brat ho chcel zastaviť, lebo som chodila celá modrá a aj o deti som sa starala viac ja.  
Svokra sa ho vždy zastávala a mojej sestre len nadávala, nech sa do nás nestará, že si to 
vyriešime sami. Potom sestra odišla, lebo sa už na to nevládala pozerať. Neskôr som za 
ňou došla do Bratislavy, lebo Martin pokračoval v bití a týraní. Od svokry som stále 
počúvala, že som kurva, dokonca mi ostrihala vlasy dohola.  Sestra ma skoro nespoznala, 
aká som bola vychudnutá.  

Musela som utiecť, hoci bez dcéry. Sestra sa ma na ňu pýtala, ale nemohla som ju 
vziať, lebo na mňa útočila Martinova rodina. Nechceli mi ju dať. Môj krstný, ktorý ma 
chcel chrániť im o vlások unikol. Zostala som v Bratislave, ale to som už bola s Martinom 
opäť tehotná. Ďalšie dieťa som nechcela, ale stalo sa to násilím. Martinova rodina ma tu 
našla a dovliekla späť. Martin ma zasa zmlátil. Stále som mala modriny, zo všetkého ma 
obviňoval, stále ma bil. Potom som porodila chlapčeka. Moja sestra ho doteraz ani raz 
nevidela. Aj na neho som dostávala materskú, ktorú Martin celú prehral na automatoch, 
o celú domácnosť som sa musela starať úplne sama. Jedine sestra mi pomáhala, ale videla 
som, že sa trápi, tak som ju posielala preč. Martin chodil domov opitý a bez peňazí, veľa 
sme sa hádali. 

Potom som ho nechala. Rozhodla som sa, že viac nebudem trpieť. Keď ma raz 
vyhadzoval, zobrala som sa a odišla bez detí do Bratislavy.   Teraz mám priateľa, ktorý je 
na mňa dobrý. Nebije ma. Deti mi chýbajú a Martin sa mi vyhráža, že to bude riešiť cez 
políciu alebo cez jeho rodinu. Podal na mňa pátranie, že som utiekla a nestarám sa o deti. 
Stále za nimi plačem. Mám platiť alimenty. Už ma kvôli tomu vzali aj policajti. Ešte stále 
mám Martinove priezvisko a nenávidím ho. Chcem si zobrať svojho terajšieho priateľa, 
hoci jeho mama nám robí problémy a nechce nás vidieť spolu. Plánujem si nájsť ubytovňu 
a zobrať si deti k sebe. Dúfam, že mi to vyjde. 

                                                                                            Zuzka 



 

 

KTORÉ DROGY MÔŽU SPÔSOBIŤ SMRTEĽNÉ PREDÁVKOVANIE? 
 

VEĽA DROG DOKÁŽE SPÔSOBIŤ PREDÁVKOVANIE. AVŠAK PREDÁVKOVANIE, KTORÉ OHROZUJE NA 

ŽIVOTE JE ZÁLEŽITOSŤOU NAJMÄ NIEKTORÝCH DROG. DROGY AKO MARIHUANA, LSD, 
LYSOHLÁVKY NEDOKÁŽU SPÔSOBIŤ PREDÁVKOVANIE TAK AKO HO POZNÁME PRI HEROÍNE. TAK SA 

NA TO POĎME POZRIEŤ BLIŽŠIE. 
 
NAJNEBEZPEČNEJŠIE JE INJIKOVANIE 
Za najnebezpečnejšie drogy pri 
predávkovaní považujú tie, ktoré sa užijú 
injekčne. Medzi favoritov patria: 
1. Opiáty teda vpichnutý heroín, metadon, 

ópium z maku 
2. Utlmujúce tablety ako benzodiazepíny, 

ktorých názvy často končia koncovkou –
zepam. Nebezpečné najmä ak sa vpichujú 
alebo kombinujú s heroínom či 
metadonom! 

3. Utlmujúce tablety na spanie, proti bolesti, 
proti depresii... s účinnou látkou napr.: 
tramadol, zolpidem. Nebezpečné najmä 
ak sa vpichujú alebo kombinujú 
s heroínom či metadonom! 

4. Alkohol, hlavne v kombinácií s vyššie 
popísanými drogami 

5. Stimulanty teda vpichnutý pervitín, 
kokaín 

Schopnosť drogy spôsobiť predávkovanie 
Schopnosť nejakej látky spôsobiť smrteľné 
predávkovanie závisí od 2 vecí: 
• Čím droga dlhšie účinkuje na Tvoje telo 
• Čím je droga silnejšia  
 
OPIÁTY 
Medzi opiáty patria prírodné (napr.. ópium 
z maku) alebo chemicky vyrobené (napr.: 
heroín, metadon) látky. Opiáty sa naviažu 
v mozgu na centrá, ktoré kontrolujú napr.: 
dýchanie, činnosť srdca a znižujú pocit 
bolesti a pri smrteľnom predávkovaní 
zastavia ich činnosť. Prestaneš dýchať alebo 
Ti prestane biť srdce. Opiáty sú veľmi 
nebezpečné v kombinácii s alkoholom. 

Porovnaj 3 utlmujúce drogy: 
Droga Dĺžka 

pôsobenia 
Sila 

max.5 – min. 0 

Metadon 24-32 hodín 4 
Heroín 6-8 hodín 5 
Tramado
l 

6-14 hodín 1 

 
STIMULANTY 
Na Slovensku sa (zne)užívajú najmä 
chemicky vyrobené stimulanty ako napr.: 
pervitín a kokaín. Stimulanty zvyšujú 
bdelosť, zrýchľujú činnosť centrálnej 
nervovej sústavy vrátane činnosti srdca 
a zrýchleného dýchania. Pri smrteľnom 
predávkovaní môžu náhle zastaviť dýchanie 
a srdce.  
 

Porovnaj pervitín a kokaín: 
Droga Dĺžka 

pôsobenia 
Sila 

max.5 – min. 

0 

Pervitín 5-8 hodín  4 
Kokaín 30 min – 5 hod 3 
 
Kombinácie sú vždy nebezpečné 
Kombinovanie  

• 2 a viacerých tlmivých látok 
• 2 a viacerých povzbudzujúcich látok 
• 2a viacerých tlmivých a povzbu-

dzujúcich látok 
zvyšuje riziko smrteľného predávkovania.  
Pozor na kombinácie!          

Heroín + Metadon 
Heroín + Tramadol 
Metadon + Alkohol 
Heroín + Alkohol          
Heroín + Pervitín                     A iné!                



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Najnebezpečnejšie drogy sú 
Heroín 
Metadon 
Pervitín 
Alkohol 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NIE VŠETKY DROGY SPÔSOBUJÚ 

PREDÁVKOVANIE! 
 

Smrteľné predávkovanie 
najčastejšie spôsobuje 

• Injikovanie veľkého množstva 
drog a rýchle vpichnutie 

• Kombinovanie 2 a viacerých 
drog súčasne 

• Injikovanie drog po prestávke 
(stačí aj pauza 2 dní) 

• Injikovanie drog v zlom 
psychickom a zdravotnom stave 

 
 
 
 
 
 

Соня-- 

 
 

Drogy s najväčšou schopnosťou dohnať Ťa k smrteľnému predávkovaniu sú opiáty  

(ako heroín, metadon) a stimulanty (ako pervitín, kokaín), ak si ich injikuješ.  

O smrteľné predávkovanie si koleduje každý,  

kto opiáty kombinuje s alkoholom alebo utlmujúcimi tabletami. 



 

 

TEHOTENSTVO, HIV, SYFILIS A HEPATITÍDA TYPU C 
 
ČASTO SA ROZPRÁVAME O TOM AKO BYŤ ZDRAVÝM, O TOM AKO PREKONAŤ NEJAKÚ CHOROBU 

A STAŤ SA OPÄŤ ZDRAVÝM ALEBO ASPOŇ ZDRAVŠÍM. PRI ZDRAVÍ TEDA OSTANEM A BUDEM SA NA 

NEHO POZERAŤ Z POHĽADU ZDRAVIA TEHOTNÝCH ŽIEN. NA SLOVENSKU JE POČAS TEHOTENSTVA 

POVINNÉ TESTOVANIE NA PROTILÁTKY HIV A SYFILISU. PREČO? AK VÁS ZAUJÍMA, ČÍTAJTE ĎALEJ. 
 
HEPATITÍDA (ŽLTAČKA) TYPU C  (HCV) 
      Doteraz realizované výskumy odhadujú nízke riziko prenosu žltačky typu C na dieťa. 
Odhad rizika je vypočítaný na 5%.  To znamená, že zo 100 narodených detí tehotným ženám 
žijúcim s HCV je 5 detí v riziku, že budú choré.  Doteraz  nie je preukázané, že by infekcia 
žltačky typu C u matky spôsobila vyššie riziko rizikového tehotenstva alebo nižšiu pôrodnú 
hmotnosť dieťaťa. To sú povzbudivé informácie. Percento prenosu sa však môže zvýšiť, 
pokiaľ má žena diagnostikovanú zároveň aj  infekciu HIV. Pri pôrode   sa vyslovene 
neodporúča „klasický“ pôrod (ani v prípade infekcie HCV+HIV).   Avšak ešte stále sa o 
starostlivosti o tehotnú ženu žijúcu so žltačkou typu C, nevie dosť. Napríklad nie sú jasne 
pomenované rizikové faktory, ktoré prenos HCV na dieťa zvyšujú. Niektoré výskumy 
spochybňujú vplyv pôrodu na prenos. Takže nie je jasné, či je vhodnejší bežný pôrod alebo 
cisársky.   
      Významný vplyv však zohráva nástup na liečbu žltačky typu C.  Ak je vírusová záťaž 
nižšia ako 1x105kopii HCV/1 ml krvi, znamená to nízke riziko prenosu. Po narodení dieťatka 
môže matka dieťa dojčiť. Čo je asi najťažšie, je čakanie na verdikt, či sa žltačka typu C 
preniesla aj na dieťa. Odporúča sa sledovanie dieťaťa a realizácia testu v 2. mesiaci, 6. 
mesiaci a 12. mesiaci (v 95% prípadoch  možno potvrdiť diagnózu). Pre zvyšných 5% sa 
odporúča ešte ďalší test v 18. mesiaci. 
 
SYFILIS 
Syfilis je veľmi závažné ochorenie. Riziko prenosu syfilisu z matky na dieťa je veľmi vysoké 
a spôsobuje závažné poškodenia dieťaťa a až jeho smrť. Neliečený syfilis v tehotenstve môže 
spôsobiť: 

• Predčasný pôrod alebo spontánny potrat (50% -t.j.stane sa to v 50-tich prípadoch zo 
100) 

• Smrť dieťaťa počas pôrodu, nízku pôrodnú hmotnosť a vrodený syfilis (50%) 
• Smrť po narodení (10% - t.j. stane sa to v 10-tich prípadoch zo 100) 
• Slepotu 

Všetky tieto komplikácie sa dejú preto, lebo baktéria Treponema (tá, ktorá syfilis spôsobuje) 
dokáže prejsť cez placentu k plodu kedykoľvek počas tehotenstva. Najčastejšie k prenosu 
dochádza počas 2-3 trimestra. Preto je testovanie na protilátky syfilisu povinné. Cieľom tejto 
povinnosti je zistiť ochorenie a vyliečiť ho ešte pred tým, než by spôsobil tieto komplikácie.  
 
Pri deťoch rozoznávame 2 typy syfilisu: 
� Vrodený (k nákaze došlo počas tehotenstva). Približne 60% detí nemá žiadne príznaky pri 

narodení. Väčšine detí (80%) sa vrodený syfilis diagnostikuje do 3. mesiaca života, ale 
príznaky sa môžu objaviť kedykoľvek do 2 rokov. Pri včasnom zistení a liečení vrodeného 
syfilisu je možné dieťa vyliečiť. Príznakmi sú napr.: poškodenie kože, zväčšenie 
lymfatických uzlín, trhliny pri ústach, kŕče, mentálne postihnutie. 



 

 

� Získaný (k nákaze došlo po pôrode napr.: bozkávaním, kojením, sexuálnym 
zneužívaním). Prejavuje sa ako u dospelých ľudí. Príznaky sú ťažko rozpoznateľné napr.. 
vyrážka, zväčšené lymfatické uzliny 

Pri včasnom zistení a liečení vrodeného alebo získaného syfilisu je možné dieťa vyliečiť. 
 

 

HIV 
V súčasnej dobe je prenos HIV z matky na dieťa nízky. Tento predpoklad platí len, ak je  
tehotná žena žijúca s HIV v lekárskej starostlivosti (musí užívať protivírusové lieky. Vtedy sa 
riziko prenosu znižuje na približne menej ako 1% (tj. Menej ako 1 dieťa zo 100 narodených). 
Najväčšie riziko prenosu HIV z matky na dieťa predstavuje: 

• Prirodzený pôrod (preto sa odporúča rodiť cisárskym pôrodom) 
• Kojenie (preto ženy žijúce s HIV svoje deti nekoja) 
• Vysoká vírusová záťaž HIV matky počas tehotenstva a pôrodu (preto je nutná liečba 

protivírusovými liekmi HIV) 
 

Prenos HIV z matky na dieťa: 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Riziko prenosu sa  zvyšuje alebo čomu sa musíme vyhnúť 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Tak toľko sa dnes zmestilo na stránky INTOXI. Viac nás čaká v teréne. Pokiaľ máte 
záujem túto tému s nami prebrať, sme tu pre vás.             
-Соня - 
 
Zdroje: http://www.hcvadvocate.org/hcsp/articles/Mother_child_2006.html, http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-
86702007000700004&script=sci_arttext http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_ 
health/prevention_mtct_syphilis.pdf, http://www.orphandoctor.com/medical/commondiseases/infectiousdiseases/syphilis.html, 
http://www.merck.com/mmpe/sec19/ch279/ch279d.html, WHO/CDC (2005). Prevention of mother-to-child transmission of 
HIV : generic training. package [electronic resource]. – 1st ed.  ISBN 92 4 159278 8, 
http://www.hivaids.sk/index.php/lieba/prenos-hiv-z-matky-na-diea   

100 detí narodených ženám žijúcim s HIV bez zdravotníckej 
starostlivosti a ktoré koja deti 

Okolo 15 detí sa 
nakazí počas 

bežného pôrodu 

Pri tehotenstve 
* vysoká vírusová 
záťaž (pr.: nová 
infekcia HIV, 
štádium AIDS) 
*infekcie placenty 
*sexuálne 
prenosné 
ochorenia (napr.: 
syfilis) 

Pri pôrode 
* vysoká vírusová záťaž (pr.: nová 
infekcia HIV, štádium AIDS) 
*prasknutie plodovej vody viac ako 4 
hodiny pred pôrodom 
*postupy, ktoré zvyšujú kontakt dieťaťa 
s matkynou krvou (napr.: 
„nastrihávanie) 
*prvé dieťa pri pôrode dvojičiek 
*zápaly (z neliečených sexuálne 
prenosných ochorení) 

Pri kojení 
* vysoká vírusová záťaž 
(pr.: nová infekcia HIV, 
štádium AIDS) 
* dlhodobé kojenie 
*zápaly bradaviek 
* nedostatočná výživa 
matky 
* ochorenia ústnej 
dutiny diaťaťa (napr.: 
vredy v ústach) 

60-75 detí 
je zdravých 

5-10 detí sa nakazí 
počas tehotenstva 5-15 detí sa nakazí 

kojením 



 

 

TEST DRIVE ALEBO TESTY Z CESTY 
 
KAŽDÝ, KTO SA V DNEŠNEJ DOBE ASPOŇ TROCHU STARÁ O SVOJE ZDRAVIE VIE, ŽE TO S TÝM 

NAŠÍM ZDRAVOTNÍCTVOM NIE JE VÔBEC ĽAHKÉ. PO 15-TICH ROKOCH ODPRACOVANÝCH 

V SEX BIZNISE A PRAVIDELNÝCH PREVENTÍVNYCH PREHLIADKACH, SOM SI U SVOJICH 

LEKÁROV „UŽILA“ SVOJE AJ JA.  
 
Každá poistená žena má raz ročne nárok u svojho gynekológa na preventívnu prehliadku. 
Preventívna prehliadka sa skladá z cytologického vyšetrenia steru z krčka maternice 
(pravidelné cytologické vyšetrenie je najúčinnejší spôsob, ako sa dá zavčasu určiť 
prípadná rakovina krčka maternice) a vyšetrenia prsníkov.  My, čo pracujeme v sex- 
biznise sa potrebujeme pravidelne testovať aj na sexuálne prenosné choroby, ktoré ale nie 
sú súčasťou preventívnej prehliadky. A tu začína kameň úrazu.  
Na začiatku mojej kariéry som o tieto testy mohla požiadať u gynekologičky, ale aj 
u obvodnej  lekárky a to bezplatne. Časom sa to zmenilo a o tieto testy som mohla žiadať 
len na gynekológii a o pár rokov už ani to nie. Vlastne, požiadať som mohla, ale na vlastné 
náklady (cca 1500 Sk). Celý svet bojuje s HIV, všade počujeme o prevencii 
a bezpečnejšom sexe, hrozba HIV a iných pohlavných chorôb je veľká...ale  naše 
zdravotníctvo opäť zlyháva.  
Tak mi nezostalo nič iné ako hľadať ďalšie možnosti testovania. Jedna z nich je aj 
Národné referenčné centrum, kde vás otestujú bezplatne aj anonymne, ale iba na HIV.  
 
Počas práce na ulici som spoznala OZ Odyseus s projektom 
Chráň sa sám. A tu sa konečne prestali moje problémy. 
Okrem toho, že pravidelne testujú v teréne, vedia aj poradiť, 
ktorý lekár vás otestuje kompletne (HIV, syfilis, žltačka) 
bez zbytočných otázok alebo divných pohľadov. � 
Veľmi pozitívnu skúsenosť mám s pani MUDr. 
Baroňákovou z Ružinovskej nemocnici, kde ma kompletne 
otestovala na sexuálne prenosné choroby. Stačila mi len 
karta poistenca, bolo to zadarmo, hoci nie anonymne.  
Tie, ktoré nemáte vlastného gynekológa, môžete navštíviť 
MUDr. Millyho, ktorý sídli v Ružinovskej poliklinike 
v Bratislave.  
Začiatkom jesene som mala možnosť zúčastniť sa na výmene a testovaní na Panónskej 
ceste. Veľa z vás to s radosťou privítalo, lebo materiálu, ktorý potrebujete, nie je nikdy 
dosť. Veľmi ma tešilo, že ste sa mnohé nechali aj otestovať. Podaktoré ste sa mi zdôverili, 
aký dobrý pocit ste mali po testovaní. Veď predsa negatívny výsledok po takom testovaní 
je pre nás vždy pozitívny. (☺) 



 

 

 
Tak, milé kolegyne, aby výsledok bol vždy negatívny, treba sa pozitívne stavať 
k bezpečnosti pri práci a používať kondómy, Femidomy (ženské kondómy) a netreba 
zabúdať ani na lubrikanty (keďže znižujú riziko pretrhnutia kondómu alebo poranenia 
vagíny), ktoré môžete dostať pri výmenách. O bezpečnejšom sexe si napíšeme 
v niektorom z ďalších INTOXI. 
 
P.S.: Ak ste sa práve rozhodli skúsiť to aj vy, na termíny testovania sa pýtajte terénnych 
pracovníkov alebo kontaktujte Evu na čísle 0904 655 146. 
 
                                 Vaša Sisi 
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UPOZORNENIE z medzinárodnej siete SWAN: 
 

Nedávno boli zaznamenané vraždy  ľudí, pracujúcich v pouličnom sex-biznise 

v Rakúsku a Maďarsku.  Takisto máme správy o dvoch zavraždených ženách 

v Čechách.   

Nevie sa, či tieto vraždy sú prepojené, dávajte si však pozor.  Pracujte najlepšie 

v dvojiciach a strážte sa.  Ak by ste chceli zopár tipov ku bezpečnosti pri práci 

v sex-biznise, vypýtajte si od nás  INTOXI z augusta, kde máme článok od Sisi, 

prípadne aj brožúrku Bezpečnosť pri práci (v sex-biznise). 



 

 

MINI KURZ FINANCIÍ 
ČASŤ 2. – VÝDAVKY 

 
VÍTAM VÁS NA DRUHEJ HODINE NÁŠHO MINI KURZU FINANCIÍ. 
V MINULOM ČLÁNKU SME SA BAVILI O TOM, AKO SI MÔŽETE SVOJ 

PRÍJEM ZVÝŠIŤ, POZRELI SME SA NA TIE NAJVIAC VYUŽÍVANÉ 

MOŽNOSTI. DNES SA BUDEME BAVIŤ O NAŠOM MÍŇANÍ.  
 
...Tak teda, k veci.  Na čo vlastne míňame svoje peniaze?  Čo sa týka napríklad mojich 
výdavkov,  okamžite mi naskočia všetky tie platenia za potraviny (na ktoré míňam asi 
najviac),  rôzne kávičkovanie  s kamoškami ,  víno s partiou v meste (čo nie je tak často, 
ale keď je, tak potiahneme aj do rána), sem – tam čokoládka, alebo cola (keď mi v práci 
dochádza energia) ...a to som ešte nespomenula účty za telefón, nájom, ktorými sa môj list 
výdavkov stále nekončí....  Jedna vec je teda jasná. Ak chceme niečo získať –musíme 
platiť.  Či už v peniazoch, alebo inak – jednoducho takto funguje trh. 

U každého z nás sa výška výdavkov môže líšiť od toho, či napríklad máme kde 
bývať  (a teda platíme za ubytovanie), či užívame drogy (to, koľko minieme na dávku, sa 
líši v závislosti od toho, čo užívame, ako často a trebárs aj u koho si dávku kúpime), či 
máme rodinu, či si sporíme  a podobne.  

Pre  efektívne využívanie našich peňazí, presnejšie pre ich „efektívne a užitočné 
míňanie“ je teda dôležité ako prvé vedieť,  na čo vlastne míňam???  Môžete si svoje 
vyčíslené výdavky (napríklad za deň, týždeň, mesiac) napísať na papier a tak ich zoznam 
budete mať priamo pred sebou. Ak to neviete, môžete si svoje výdavky nejakú dobu 
spisovať a odsledovať.   
 
Po spísaní svojich výdavkov by sme  si mali odpovedať na  dve nasledujúce otázky:   

� NA ČO NUTNE POTREBUJEM PRAVIDELNE DÁVAŤ PENIAZE ??? 

Peniaze sú v tom skvelé (a zároveň aj zradné), že ich môžete minúť na čokoľvek, 
samozrejme, v závislosti od ich množstva.  Častokrát , teda najmä po zárobku alebo 
výplate sociálky sa stáva, že peniaze proste vieme oplieskať veľmi rýchlo a na „hocičo 
nepodstatné“. Ak chceme zistiť, ktoré výdavky sú pre nás nevyhnutné a dôležitejšie ako 
ostatné, môžeme si  ich zoradiť podľa dôležitosti napríklad takto:  

               1---------------2-----------------3----------------4------------------5 
(1 - Najdôležitejšie výdavky – tie musím pravidelne platiť )                                                
(5 - Najmenej dôležité výdavky – nie sú až tak dôležité a môžem tu ušetriť) 
 

� AKO MÔŽEM UŠETRIŤ ???? 

 Ak chceme zabrániť tomu, že pred ďalším zárobkom alebo výplatou sociálky,  už 
nemáme ani fuka, je dobré vedieť, na čo míňam zbytočne, respektíve kde môžem 



 

 

ušetriť.  Ak už vieme, aké výdavky sú pre nás nutné a dôležité, je dobré poznať aj to, ako 
môžem z tých ostatných ušetriť.  Hovorí sa, že vždy sa dá šetriť, len treba  vedieť ako na 
to. Ponúkam vám zopár príkladov ako sa dá ušetriť: 
Príklad 1 

 

 

 

 

 

 
Podobne sa dá ušetriť napríklad aj vtedy, ak  namiesto kupovania ihiel alebo gúm si ich 
budete k nám chodiť zobrať zadarmo alebo ak namiesto kupovania potravín na pumpách si 
ich začnete radšej kupovať v supermarketoch.  
Príklad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď už dospejete k záveru, že šetriť naozaj chcete a potrebujete, je dobré povedať si, aký 
mám cieľ šetrenia. Prečo som sa vlastne rozhodol/a šetriť? Teda je potrebné mať 
motiváciu na šetrenie. Pre každého môže byť ten dôvod iný. Niekto napríklad potrebuje 
šetriť na ubytovňu v zime, niekto na oblečenie pre deti, niekto na splatenie dlhov, iný na 
kúpenie niečoho dôležitého... Platí však, čím silnejšia motivácia, tým väčšia 
pravdepodobnosť úspechu.  
Posledným (ale nie menej dôležitým)  bodom v šetrení je vedieť, ako je pre nás šetrenie 
reálne.  Je pre nás reálne, aby sme si ušetrené peniaze niekde odkladali, alebo nosím 
peniaze stále pri sebe?  Ak žijem na ulici, ako si viem zabezpečiť, že o peniaze neprídem, 
či už stratou alebo krádežou.....?  Vidím reálne to, že si budem peniaze pravidelne 
odkladať? Kto mi môže pomôcť  šetriť? Koľko si môžem denne alebo týždenne odložiť? 
A takto by sme mohli pokračovať ešte dlho....  
Naučiť sa šetriť nie je vôbec  jednoduché. Preto sa nevzdávajte, ak sa vám ušetriť na 
začiatku nepodarí nič. Tu viac, ako kdekoľvek inde platí, že pomaly ďalej zájdeš a začať 
pomaly a s malými čiastkami sa mnohokrát viac oplatí, ako mať všetko teraz a hneď. 
Majte sa pekne a držím palce. 
                                                                          Sociálna asistentka Eva (0904 655 146)  

Helena pracuje v sex biznise cca 3x do týždňa.  Po práci si zoberie taxi domov. Jedna cesta 
taxíkom ju stojí 3 €. t.j.  spolu 9 € za týždeň. 
 Ak by sa Helena rozhodla šetriť, mohla by (v čase keď ešte chodí MHD) napríklad začať 
využívať MHD, kde jeden 60 min lístok stojí 0,70 €. Takto by mohla Helena za týždeň 
ušetriť  6,90 € a za mesiac až 27,60 €.  

Martin sa rozhodol šetriť si na podnájom, ktorý ho bude mesačne stáť 130 €.   
Je december a do nového bývania by sa chcel nasťahovať v marci 2011. Teda na sporenie 
má 3 mesiace. Koľko si teda pravidelne musí odložiť, aby mal koncom  februára 130 € na 
podnájom? 
Ak vydelíme 130 € počtom  3 mesiacov, za ktoré chce šetriť, teda: 130:3 dostane sumu 
43,30. Za mesiac si teda potrebuje ušetriť 43,30 €. Ak túto sumu vydelí 30 – čo je počet dní 
do mesiaca, dostane sumu 1,40 – čo je suma, ktorú Martin potrebuje ušetriť za deň.  Ak sa 
Martin rozhodne šetriť raz za týždeň, mal by počítať so sumou 9,80 € (môže si určiť napr. 
jeden deň v týždni, kedy si skontroluje, či ušetril za daný týždeň) 



 

 

CHLADNO  JE NÁM V ULICIACH 
 
DÚFAM, ŽE PRÍDE ROK, KEDY NEBUDEM MUSIEŤ PÍSAŤ TAKÝTO ČLÁNOK! NIE, NEČAKÁM NA 

GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE! DÚFAM LEN, ŽE RAZ NA SLOVENSKU BUDÚ PRE ĽUDÍ MOŽNOSTI, KDE 

MÔŽU SKLONIŤ HLAVU, KDE SA MÔŽU ZOHRIAŤ, NAJESŤ, UMYŤ, AJ KEĎ ŽIJÚ SKROMNE, ČI ZO DŇA 

NA DEŇ. REALITA JE VŠAK TAKÁ, ŽE NOCĽAHÁRNE A UBYTOVNE V ZIME PRASKAJÚ VO ŠVÍKOCH. 
A JA STRETÁVAM ĽUDÍ NA VÝMENÁCH, KTORÍ MRZNÚ A BUDÚ MRZNÚŤ. DNES TI TEDA POVIEM 

ZOPÁR TIPOV AKO SA CHRÁNIŤ PRED NEMILOSRDNOU ZIMOU...  
 
V zime je dôležité svoje telo chrániť pred chladom, mokrom, vetrom. Nie je to však len 
o hrubej bunde. Platí tu totiž, že aj menej je niekedy viac (napr. ak si príliš naobliekaný/á, 
spotíš sa a skôr nachladneš). Obliekať sa treba múdro, prezieravo a je možné využívať 
i nejaké finty.  
 
ABY SI ZMIERNIL/A CHLAD, NEZABUDNI: 
 

 nosiť dostatočné oblečenie - lepšie mať niekoľko vrstiev, než jednu veľkú vrstvu, 
nezabudni na nepremokavé topánky, šál, čiapku a rukavice (sú to miesto, ktoré 
najrýchlejšie omrznú, spoza krku rýchlo uniká telesné teplo a aj od nôh zima preniká 
rýchlo do celého tela) 
 proti vetru ti pomôže vrstva, ktorú neprefúkne. Pokiaľ nerobíš fyzickú prácu, pri ktorej 
by si sa spotil/a, pomôže napr. aj pršiplášť.  
 v čase chladu pomôže aj izolácia novinami (v topánkach či nohaviciach) alebo použitie 
igelitového vrecka, čím si zabezpečíš, že ponožky ostanú suché dlhší čas 
 pri pobyte vonku sa vyhýbaj pitiu alkoholu a utlmujúcim drogám (heroín, 
benzodiazepíny) – zvyšujú riziko podchladenia 
 v zime sa nenamáhaj (napr. behaním), svoje telo tým vyčerpávaš a mohol by si sa spotiť 
a vlhké oblečenie ťa bude chladiť na tele 
 chôdza tvoje telo zahreje, nesmie ťa však unavovať 
 nezabúdaj na pravidelný prísun živín a tekutín – pri nedostatku vody a energie je tvoje 
telo vyčerpané a ťažšie odoláva vonkajším vplyvom 

 
Proti zime sa dá bojovať aj inak ako teplým oblečením. Pravidelný prísun živín a tekutín je 

→ Vieš o tom že... 
 
Palčiaky sú na zimu lepšie ako prstové rukavice? Prsty sa totiž medzi sebou spoločne 
zohrievajú. 
 

Je lepšie nosiť dva páry ponožiek naraz.  
A to nie hocijakých! Prv si oblečieš tenké ponožky – bavlnené alebo zo syntetického 
(umelého) materiálu a na to hrubé vlnené ponožky. Prečo? Tenké ponožky spolu  s 
teplom tvojho tela sa rozohrejú, a potom toto teplo ochrániš pred zimou hrubou 
ponožkou. 
 

Je veľmi dôležité nosiť pokrývku hlavy (šatku, čiapku) a šál. Práve cez hlavu uniká 
z tela najviac tepla. Zároveň fúkanie na krk znásobuje pocit zimy. 



 

 

veľmi dôležitý. Pri nedostatku vody a energie je tvoje telo vyčerpané a ťažšie odoláva 
vonkajším vplyvom. Do tvojho jedálneho lístka zaraď oriešky, sušené ovocie, čokoládu, 
cesnak, cibuľu, celozrnné pečivo. To sú jedlá, ktoré organizmus otepľujú, preto sú 
v zime obzvlášť výhodné a dôležité! Ako nápoj si vyber teplý čaj (ideálne zázvorový 
alebo šípkový). Alkohol a väčšie množstvá kávy ťa pripravia o vodu v tele, preto sa im 
radšej vyhýbaj. Navyše alkohol síce na chvíľu rozšíri cievy (čiže pocítiš zahriatie), ale 
potom spôsobí, že klesá telesná teplota človeka! 
 
HROZBA ZVANÁ PODCHLADENIE 
Okrem prechladnutia na nás v zime číha ďalšie nebezpečenstvo. Najmä ľudia bez domova 
sú ním obzvlášť ohrození. Ide o takzvané podchladenie. Pri podchladení klesá teplota 
tvojho tela, až postupne stráca schopnosť normálne fungovať. Človek sa začne triasť, cíti 
sa slabý a bezvládny. Ak klesne teplota pod 32°C – chvenie sa síce zastaví, ale človek už 
nevládze ani rozprávať, dýcha čoraz pomalšie (mimochodom, zdravá teplota človeka je 
36,5°C). Človek môže upadnúť do bezvedomia a pokiaľ sa mu neposkytne okamžitá 
pomoc, môže zomrieť. Pri podchladení je dôležité poskytnúť prvú pomoc, o ktorej sa 
dočítaš nižšie a podľa uváženia volať aj záchrannú službu.  
 
PRVÁ POMOC PRI PODCHLADENÍ 
� dôležité je podchladeného postupne zohrievať (teplé oblečenie, deka, prikryť bundou) 
� premiestniť podchladeného na teplé miesto, kde neprefukuje 
� kontroluj, či postihnutý dýcha – pri zástave srdca je dôležitá každá sekunda – 

bezodkladne poskytni dýchanie z úst do úst (2krát vdych a 30krát stlačenie hrudníka) 
a volaj záchranku 

� ak k podchladeniu prišlo príliš rýchlo (napr. pád do ľadovej vody) → je vhodný teplý 
kúpeľ 

� ak k podchladeniu došlo postupne (napr. dlhý pobyt na ulici počas mrazov) → ideálna 
je teplá posteľ, prikrytie podchladeného, náhly nával tepla by mohol ublížiť 

� postupné otepľovanie môže spôsobiť pľuzgiere a opuchy, preto dotyčnú osobu vyzuj 
� nemasíruj podchladeného – rozprúdil by si studenú krv do tela a telo by malo ešte 

väčší problém sa zohriať 
� pamätaj na to, že zohrievanie podchladeného má byť postupné – čiže vždy radšej 

vlažnú vodu a postupne zohrievať (horúca voda môže pri podchladení uškodiť!) 
 
OMRZLINY    
Omrzliny často prichádzajú spolu s podchladením. Pri omrzlinách ide o lokálne 
podchladenie – čiže sa extrémne podchladí nejaká časť tela, najčastejšie tá, ktorá je 
najďalej od srdca – prsty, uši, nos, ruky, nohy. Miesto, ktoré omŕza páli alebo silne chladí, 
je stuhnuté a boľavé. Keď začínajú svrbieť prsty a uši, to je prvý príznak, že sa krvný obeh 
spomaľuje kvôli mrazu a povrch pokožky pomaly ale isto premŕza.. To môže pokračovať 
do rôznych opuchov, krvavých vyrážok, pokožka je biela až žltá, v horšom prípade začne 
modrať. Pokiaľ sa nezasiahne, postihnutá časť tela sčernie, čo je znak, že odumiera. 
V takomto štádiu je nutné navštíviť lekára, ktorý rozhodne, čo ďalej.



 

 

Nepodceňuj podchladenie ani 
omrzliny! Môžu byť smrteľne 
nebezpečné a často prvá pomoc nie je 
dostatočne účinná. Volaj záchranku na 
čísle 112 alebo 155!  
 

PRVÁ POMOC PRI OMRZLINÁCH 
 
Najprv ošetri podchladenie, tak som popísala na predošlej strane. Potom prejdi na 
konkrétne omrzliny. 
 
ČO ROBIŤ? 
• choď na teplé miesto 
• vypi teplý nápoj (ale nie kávu) 
• daj si preč šperky, tesné oblečenie 

z postihnutého miesta (aby ti ľahšie 
prúdila krv) 

• namoč postihnuté miesto do vlažnej 
(nie horúcej!!!) vody 

• ak nie je nablízku vlažná voda, prikry 
miesto nejakým kusom oblečenia 

• ak máš omrzlinu na prste, drž ju ďalej 
od nepostihnutej pokožky tak ako je na 
obrázku nižšie (použi napr. čistý obväz, 
vatu, či vatové tampóny) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ČO NEROBIŤ? 
• NEmasíruj postihnuté miesto 
• NEpúšťaj na omrzlinu teplú vodu 
• NEvyčerpávaj časť tela, ktoré je 

omrznuté (napr. pri omrzlinách na 
nohách Nekráčaj) 

• NEvytláčaj vyrážky 
• NEzohrievaj omrzlinu suchým teplom 

(radiátor, fén...) – takéto teplo môže 
spáliť omrzlinou oslabnú pokožku 

• ak omrzlina zlepila napríklad spolu 
niekoľko prstov – nasilu ich 
NEoddeľuj 

• NEpi kávu a alkohol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Želám ti, aby ťa slnko hrialo aj počas 
tejto zimy. A ak sa nemáš kde pred 
mrazom skryť, najbližšie keď nás 
stretneš, pýtaj od nás brožúrku 
s ubytovňami! A keď sme s autom, radi 
ti ponúkneme aj teplý čaj na zohriatie. 
Drž sa v teple a nech sa darí! 
To želám JA!   
Mirka 
 
 
 
 
 
 
Zdroje: 
http://www.streetdirectory.com/travel_guide/25438/hea
lth/how_to_ 
protect_yourself_from_hypothermia.html,  Časopis 
Intoxi 2/2010 

 
 



 

 

TUBERA, TUBERA, ZO ZDRAVIA TI UBERÁ - LIEČBA 
 
     V MINULOM ČÍSLE INTOXI SI SI MOHOL/MOHLA PREČÍTAŤ O OCHORENÍ ZVANOM TUBERKULÓZA 

(TBC). DNES SI POVIEME PÁR SLOV K LIEČBE TBC. 
 

TBC JE LIEČITEĽNÉ! 
 

     Pokiaľ lekári zistia, že máš 
tuberkulózu v takzvanom aktívnom štádiu 
(máš chorobné príznaky a si vysoko 
infekčný/á), musíš sa 
podrobiť liečbe. Je 
dôležité, aby si sa riadil/a 
pokynmi lekára. TBC sa 
lieči špeciálnou 
kombináciou liekov – 
antituberkulotikami. 
Liečba TBC prebieha 
v dvoch štádiách: 
- intenzívna liečba – pacient/ka musí 
užívať až 5 druhov liekov a je 
hospitalizovaný/á v nemocnici na 
pľúcnom oddelení 1 až 2 mesiace. Tam sa 
naučí správne užívať lieky a zároveň 
nešíri infekciu ďalej. Návštevy 
v nemocnici sú povolené – avšak je nutné 
dodržiavať pravidlá, aby sa tuberkulóza 
nešírila na tvojich príbuzných (napr. 
musia mať rúška na ústach, alebo 
návšteva „cez okno“). 
- fáza doliečovania – liečiť sa môžeš 
doma. Ďalej musíš brať lieky, aj keď už 
príznaky zmizli a cítiš sa dobre. Chorobu 
treba totiž úplne doraziť ☺. Okrem liekov 
chodíš aj na pravidelné kontroly do 
pľúcnych ambulancií. Táto fáza liečby 
trvá 4-6 mesiacov. 
 
PREČO JE DÔLEŽITÉ BRAŤ LIEKY? 
→ pokiaľ niekto užíva lieky na liečbu 
tuberkulózy nepravidelne, môže sa stať, 
že mu prestanú účinkovať. Telo si na ne 
zvykne a už nepomôžu pri boji 
s tuberkulózou. Keď si telo na lieky 
zvykne, volá sa to rezistencia. Choroba si  

 
 
pri nesprávnom užívaní liekov môže 
postupne vytvoriť rezistenciu na viac 
liekov a stane sa prakticky neliečiteľná. 

 
MAJÚ LIEKY PROTI 

TUBERKULÓZE VEDĽAJŠIE 

ÚČINKY? 
Áno, tieto lieky majú časté 
vedľajšie účinky – ide 
o problémy s trávením, kožné 
problémy, ochorenia pečene, 
zraku a sluchu. Preto je počas 

liečby dôležitý častý kontakt s lekárom, 
ktorý dohliada na vedľajšie účinky liekov. 
 

     Celý svet sa snaží zastaviť šírenie 
tuberkulózy. Ak napríklad pacient, ktorý 
má TBC utečie z nemocnice, privedie ho 
späť polícia a dostane súdom nariadenú 
liečbu. To jedno z tvrdých riešení, ako 
zakročiť proti TBC. Dôležité však je, aby 
ľudia pochopili, že TBC sa šíri príliš 
rýchlo a zbytočne naňho zomierajú ľudia. 
TBC je spájané často s chudobou, 
nedostatočnou hygienou, fajčením 
a stresom. Je to všetko, čo oslabuje tvoje 
telo, ktoré by sa tak mohlo pred TBC 
chrániť. 
     Sleduj preto svoj zdravotný stav, fajči 
menej alebo vôbec ☺. 
Ak na sebe odsleduješ nejaké príznaky, 
radšej neriskuj  k svojmu obvodnému 
lekárovi, alebo kontaktuj nás v teréne.. 
Želám pevné zdravie.   Mirka 
 
Zdroje: 
http://nrt.hagy.sk/tbfakty.html#precovyssia 
www.tuberkuloza.sk 
http://www.stoptb.org/resources/factsheets/fastfacts.asp 
http://aktualne.centrum.sk/soumar/img/42/68/426857-
tbc.png



      DENNÍK BÁBÄTKA – 3. ČASŤ 
 

18. JÚL – ACH, TO VÁŽENIE! 

Mamičky na izbe majú hrôzu z jednej veci – keď príde 
niekto v bielom a pýta sa, koľko ich bábätko spapalo, tak sa vždy 
trasú, či je to dosť. V prípade, že by sme papali málo a nepriberali 
by sme, nechajú si nás v nemocnici dlhšie, a toho sa bojí každá 
mamička. Potom stále chodia so svojimi bábätkami na chodbu a 

vážia ich pred a po kojení, aby vedeli, koľko vypili. Dokonca aj v noci, preto sa vôbec 
nedá spať. Tak som sa poctivo snažil a papal, koľko som vládal. Navyše - vždy, keď 
niekto príde do izby, tak som ticho a ani nemuknem. A táto taktika sa ukázala byť ako 
veľmi dobrá.  

Dnes sme s mamičkou dostali od pani v bielom pochvalu – že som dobré a kľudné 
bábo, lebo keď je mamička vyrovnaná a nestresuje, tak jej bábätko to cíti, a tiež je 
spokojné. A vraj sa pekne prisávam, ukážkovo papám každé tri hodiny, postupne priberám 
a som zdravý, takže môžeme ísť domov. Jediný háčik je v tom, že musia pozrieť aj 
mamičku, a až keď aj ona bude v poriadku, dajú nám povolenie k odchodu. A to sme 
zatiaľ nedostali.  

 

19. JÚL – DOMOV, SLADKÝ DOMOV! 

Mamička dnes bola veľmi smutná. Išla na vyšetrenie do nejakej inej miestnosti, kde 
jej cez taký zvláštny prístroj mali pozrieť bruško. Vrátila sa veľmi sklamaná. Tešila sa, že 
už pôjdeme domov, ale ľudia v bielom jej to vraj zakázali, že ešte nie je úplne v poriadku. 
Poobede však prišiel za nami na izbu ten sympatický pán v bielom, ktorý mamičku chodí 
pravidelne kontrolovať a ktorý mi pomáhal na svet. A ten sa mamičky spýtal, či už chce 
ísť domov, na čo ona nadšene prikývla. Povedal, že sa môže pobaliť, že on ju púšťa. Tak 
sa potešila a hneď zavolala ockovi, nech pre nás príde. Hurá, ide sa domov! 

Môj nový domov dýchal novotou. Vraj ho zariadili tesne pred mojím príchodom na 
svet. Musím povedať, že sa mi páčil, bol oveľa väčší a farebnejší ako tá nemocničná izba. 
Ale najviac sa mi pozdávala moja izbička – už len to, že budem mať vlastnú izbu, je super! 
Navyše je krásne zariadená – celá je vymaľovaná na modro – to si presadila mamička, ako 
keby tušila, že sa jej narodí syn. Je tam biela komoda, na ktorej tróni veľký modrý plyšový 
macko, poličky s bielymi košíkmi na hračky, biela skriňa so závesmi z rovnakej pásikavej 
látky ako sú závesy na oknách. A uprostred prebaľovací pult. Všimol som si tam aj úplne 
novučký kočík – ten bol fialovej farby. Len postieľka tam chýbala – dali ju do spálne, aby 
som bol pri mamičke, čo som rád, lebo by som nechcel byť sám. Postieľka je tiež 
chutnučká – celá biela s obliečkami modrej farby s macíkmi. Dokonca mám aj baldachýn 
ako taký princ! 



 

 

20. JÚL - OTECKOVE FINTY 
Prvé dni sme sa snažili dostať sa do nejakého režimu. Mamička ešte veľmi chodiť 

nemôže, a tak zapojila do viacerých činností aj otecka. Otecko má na starosti moje večerné 
kúpanie. Musím povedať, že je to oveľa príjemnejšie ako to, čo s nami robili v nemocnici 
– tam sa s nami nikto nemaznal, umývali nás ako na bežiacom páse. Môj ocko ma však 
jemne drží a starostlivo umýva každý kúsok môjho telíčka a pri tom dáva pozor, aby mi do 
očí nešla voda. Navyše sa so mnou hrá, zistil, že keď ma dá nohami ku kraju vaničky, tak 
sa nimi odrážam, a to sa mu páči. Tak mu tým vždy robím radosť a on sa teší, že viem 
plávať. Občas nás príde skontrolovať mamička a prípadne sa zapojí tým, že mi šampónom 
umýva vlásky. Najradšej mám, keď mi ich potom češe kefkou, je to veľmi príjemné. 

Večer ma mamička zvykne nakojiť a potom si ide ľahnúť. Otecko sa ma snaží 
uspať. Pri tej príležitosti mi zložil básničku: „Miško – uško, má plné bruško, myšiačik – 
ušiačik, to je náš synáčik.“ Keď to opakuje po desiaty raz, som už taký ohučaný a 
unavený, že skutočne zaspím. Potom ma prenesie do postieľky, v ktorej sa vždy ešte pár 
krát v noci zobudím na hlad. Mamička má super uši, preberie sa vždy, keď začnem troška 
mrnkať. Ráno ma zvykne vziať z mojej postieľky a zoberie ma k sebe, a väčšinou ma 
potom nechá pri oteckovi, aby sa mi venoval, zatiaľ, čo sa ide osprchovať a spraviť 
raňajky. Ocko našťastie nemusí chodiť do práce tak skoro, a tak má na mňa čas – často si 
ma položí na bruško, a ja tak zaspím. Niekedy hľadám na ňom zdroj mliečka, ale po čase 
som pochopil, že to má na sebe len maminka. 
                           Saša 
 
Komentár k fotke: 
Spinkám na ockovi… 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A 

 
 
Tajničku osemsmerovky tvorí výrok významného kresťanského učiteľa staroveku 
Klementa Alexandrijského: 
„Človeka nerobí šťastným majetok, ale…(tajničku tvorí 19 písmen).“  
 
 

S A Ľ U G Á N Č O N A I V E 
P O L N O Č N Á O M Š A CH Ž 
O R P S N E H U L I A K Y Y 
S V I A T K Y N A S O S K L 
I E K A I R O M M Ť S T V Ť 
L Č O B Ť K Š D I A Á R A A 
V E A B A T O Š Z L O O K K 
E R R D E C E M B E R M S O 
S A K F A T E O É Ž E Č R R 
T S A N E M L S Z T CH E P C 
E N P O K O J E T D A K L E 
R J O R T S O Ň H O O O Á I 
D A R Č E K Y V Á E V B N N 
A L Ó T Š Á L U K I M A Y O 
Ť V I A N O C E Y D E L O K 

 
 
ADAM, BETLEHEM, CESTO, DARČEKY, KAPOR, KOLEDY, KOMÉTA, KONIEC 
ROKA, LYŽE, MIKULÁŠ, MORIAK, OBLÁTKY, OHŇOSTROJ, ORECH, OZDOBY, 
PLÁNY, POKOJ, POLNOČNÁ OMŠA, PRIAŤ, PRSKAVKY, SANE, SILVESTER, 
SNEHULIAK, STROMČEK, SVIATKY, ŠTEFAN, ŠTÓLA, TEŠIŤ, VEČERA, 
VIANOCE, VIANOČNÁ GUĽA, ZIMA, ŽELAŤ SI 

 
Tajnička z minulého čísla: 
„…najkrajšie úmysly.“ 
 
 

      
     Dvojstránku pripravila Saša 

 



 

 

V.T.I.P.Y  

              
Dvaja opití idú po koľajniciach. 
- Tie schody sú ale nekonečné. 
- Ale už nám ide výťah! 
 

Mladý muž sa pýta pekného dievčaťa: 
- Slečna, mám u vás šancu? 
- Áno, ste druhý v poradí. 
- A kto je prvý? 
- Hocikto iný, - odpovedá s úsmevom 
mladá dáma. 
 
 
Pýta sa lekár dedka: 
- Dedko, pijete alkohol? 
- Keď sa už, pán doktor, tak pekne pýtate, 

pohárik môžete uliať. 
 
 
 
Miliardár sa sťažuje lekárovi: 
- V poslednej dobe sa mi, pán doktor, 

zhoršuje pamäť. 
- Buďte rád, budete mať aspoň 
čistejšie svedomie. 

 
Idú dvaja kovboji na koňoch. Zastanú pred 
krčmou a jeden hovorí druhému: 
- Ako si mi tie 
kone potom 
rozpoznáme? 
- Ja svojmu 
useknem chvost. 
Idú ďalej a jeden 
hovorí: 
- Ten tvoj kôň bez 
chvosta ide 
rýchlejšie. 
Useknem chvost aj 
mojmu. 
Zastanú pred 
krčmou. 
- Ako si 
rozpoznáme kone? 
- Ja svojmu 
useknem aj nohu. 

Cvalajú po púšti a jeden hovorí: 
- Ten tvoj kôň bez jednej nohy ide 
rýchlejšie. Useknem nohu aj môjmu. 
Takto to ide ďalej až kým sa kone iba 
kotúľajú. Dokotúľajú sa ku krčme a znova 
sa pýta jeden kovboj: 
- A ako si mi tie ko ne teraz rozpoznáme? 
- Ja mám nápad. Môj je biely a tvoj čierny. 
 
Nezamestnaný muž reaguje na inzerát 
zoologickej záhrady a príde na pohovor. 
Tam mu povedia, že im zdochla gorila, 
na ďalšiu nemajú peniaze, a tak hľadajú 
niekoho, kto by ju hral. Mužovi sa to zdá 
divné, ale kedže potrebuje zamestnanie, 
tak to príjme. Zašijú ho do opičej kože. 
Zo začiatku si na to musí zvykať, ale 
časom sa to perfektne naučí. Jedného 
dňa, keď sa húpe na konári sa 
pozabudne, rozhojdá sa a spadne do 
vedľajšej klietky. Keď sa rozhliadne, 
vidí, ako sa k nemu blíži lev. Keď je už 
pri ňom s otvorenou papuľou, začne 
nahlas kričať: 
- Pomóóc. 
A lev mu vraví: 
- Drž hubu, lebo obaja prídeme o prácu. 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

����

    
    

VVVVYDALO YDALO YDALO YDALO OOOOBČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE OOOODYSEUSDYSEUSDYSEUSDYSEUS    SSSS    FINANČNOU FINANČNOU FINANČNOU FINANČNOU 

PODPOROU PODPOROU PODPOROU PODPOROU MMMMINISTERSTVA PRÁCEINISTERSTVA PRÁCEINISTERSTVA PRÁCEINISTERSTVA PRÁCE,,,,    SOCIÁLNYCH VECÍ ASOCIÁLNYCH VECÍ ASOCIÁLNYCH VECÍ ASOCIÁLNYCH VECÍ A    RODINYRODINYRODINYRODINY        
A A A A ÚÚÚÚRADU VLÁDY RADU VLÁDY RADU VLÁDY RADU VLÁDY     

WWW.ODYSEUS.ORG,    intoxi@ozodyseus.sk    

TTTTERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOV////ČKY ČKY ČKY ČKY OZOZOZOZ    ODYSEUSODYSEUSODYSEUSODYSEUS        
NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V BBBBRATISLAVERATISLAVERATISLAVERATISLAVE::::    

 

Každú  stredu:Každú  stredu:Každú  stredu: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 Poznávacie znamenie Poznávacie znamenie Poznávacie znamenie JJJJ    bandaska sbandaska sbandaska sbandaska s    nápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁM    
 

��� 

TTTTERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOV////ČKY SČKY SČKY SČKY S    AUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠ::::    
 

Každú nedeľu:Každú nedeľu:Každú nedeľu:Každú nedeľu:    
21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft) 
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:Každý pondelok:Každý pondelok:Každý pondelok:    
11:00 –  13 : 00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 

 

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

 

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

 
Obnovili sme testovanie na protilátky HIV aObnovili sme testovanie na protilátky HIV aObnovili sme testovanie na protilátky HIV aObnovili sme testovanie na protilátky HIV a    syfilisusyfilisusyfilisusyfilisu    ––––    spýtaj sa nás vspýtaj sa nás vspýtaj sa nás vspýtaj sa nás v    teréne na teréne na teréne na teréne na 

presné časy testovania.presné časy testovania.presné časy testovania.presné časy testovania.    
    

Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  JJJJ    biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi 
ssss    nápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM a    logomlogomlogomlogom    ODYSEUSODYSEUSODYSEUSODYSEUS    

POZOR!!!  PIATKOVÉ SLUŽBY DOČASNE RUŠÍME!! 
V piatky nás teda nenájdete! 

Rušíme výmenu v nedeľu 26.decembra!   Pred vianočnými sviatkami využite 
výmenu v stredu 22.decembra v meste  alebo 23.decembra pri Pentagone. 

 


