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ÚVODNÉ SLOVÁ 
Tak sa nám končí rok 2012. Je december a možno sa mnohí a mnohé z vás divia, že 
ako je to  možné, že už opäť uplynul ďalší rok. 
Ja sedím a dumám.  
Mám písať o Vianociach? Nie je 
to zbytočne sentimentálne? Ake 
nejak mi to nejde sa pri tom 
zastaviť. Predsa len sú to 
sviatky pokoja a mieru. A v 
dnešnej hektickej dobe si dožičiť 
pokoj a mier by sme si mohli i na 
stránkach časopisu. Zároveň by 
som nerada nevyužila možnosť 
popriať vám niečo pekné. Podľa 
mňa by sa každá príležitosť na 
pekné prianie mala využiť. A 
teda: ”Keď svetlo sviečky 
zvestuje príchod čarokrásnych 
Vianoc, zabudnite na starosti a 
celý nasledujúci rok prežite v radosti.” 
A mám písať o roku Novom roku? O predsavzatiach? O tom, čo nás asi tak môže čakať? 
Asi sa tomu tiež nevyhnem. Minimálne z pohľadu OZ Odyseus je rok 2013 prelomový. 
Vstupujeme do ďalšieho roku – už šesťnásteho! A to je priestor na novú krv. Preto sa v 
roku 2013 budete stretávať s novými ľuďmi vo vedení organizácie a teda asi aj s 
novinkami, ktoré si pre vás pripravia. Ktovie aké to bude - pre nás a pre vás. Ktovie aký 
bude rok 2013 pre vás osobne? Ja verím, že lepší ako tento. Zo srdca si to prajem. Pre 
každého z nás si prajem kúsok šťastia prežitého v roku 2013. Nech sa nám to splní. 

– Cоня- 
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ANKETA O KLONAZEPAME 

Aké máš skúsenosti s touto tabletkou?  
 
 
Poznámka: Klonazepam je účinná látka jednej tabletky, ktorá sa v teréne užíva. Žiaľ 
kvôli skrytej reklame, nemôžeme napísať názov lieku/tabletky. Ale ak nevieš o čo ide, 
opýtaj sa nás a my ti to osobne prezradíme . 
 
„Zlá skúsenosť. Jedenkrát som si dal, 
3 dni som bol preč. Keď som sa 
prebral, netušil som, kde som bol. 
Úplne ma to vyplo. Kombinoval som 
to s pikom a už by som si nedal...a 
minule som si dal a nič, útlm, ale inak 
nič. Ľutoval som. Dúfal som, že to 
pomôže na dojazdy.“ 
 
„Ja skúsenosť nemusím a ani 
nechcem mať. To je oblbovák, ľudia 
sú z toho sprostí a nevedia, čo robia. 
Je to horšie ako piko alebo heroín.“ 
 
„Všetci sú z toho sprostí a agresívni, 
a preto to nejem. A potom si ma druhý 
deň nepamätajú. Do každého rýpu a 
skáču. Robí ľudí úplne, úplne 
sprostých.“ 
 
„Vždy, keď som kradol, tak som bol 
naklepaný na takýchto veciach.“ 
 
„Ja to mám rád...mám z toho plnú 
hlavu príjemných myšlienok. Treba si 
dať tak akurát, nesmie byť človek 
nenažraný. Záleží to od človeka. Ak si 
to dá človek, ktorý je bežne 
agresívny, tak jasné, že potom je tiež 
agresívny.“ 
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AKO PREŽIŤ DOJAZD 
 
Čo robiť pri dojazde? Ako zmierniť negatíva dojazdu? Ťažká otázka a ešte ťažšia 
odpoveď. V tomto článku sa nebudeme pohybovať na pevnej pôde, pretože nie je 
veľa informácií k tejto téme. Viac sa budeme pohybovať na pôde dedukcie a 
užívateľských rád.  
 
Dojazd väčšinou trvá 1-3 dni. Avšak ani potom sa človek 
nemusí cítiť dobre. Aby sa telo dostalo do normálu potrebuje 2 
– 14 dní. Samozrejme, že miera prežívania dojazdu závisí od 
mnohých vecí. Tak sa na ne pozrime :  

 Kvalita pervitínu na čiernom trhu: Pervitín ako 
nelegálna látka nie je kontrolovaný . Nikto nevie, čo v 
pervitíne kúpenom na čiernom trhu vlastne je. Nie je 
veľkou neznámou, že ako pervitín putuje od dílera/rky 
k dílerovi/rky – väčšinou každý si k nemu niečo prihodí, 
aby zvýšil zisk. Pokiaľ sa pervitín viac-menej riedi, 
účinky a dôsledky bývajú miernejšie. Pokiaľ sa však „reže“ inými amfetamínmi, 
metaamfetamínmi či inými typmi látok, účinky i dôsledky môžu byť ťažšie.  

 Počet dní na piku: Určite nič prekvapivé nebude, keď poviem: Čím dlhšia jazda, 
tým horší dojazd. Mozog bude potrebovať jednoducho dlhší čas, aby sa z toho 
spamätal.  

 Počet dní bez pika: Opäť platí. Čím kratší čas oddychu bez pervitínu, tým menej 
času, aby sa dal mozog dohromady. Na zmiernenie dojazdov sa odporúčajú, čo 

jazdy, budú sprevádzané horšími dojazdami, ak máte krátke pauzy medzi jazdami.  
 Množstvo užitého pervitínu: čím viac sa užije, tým náročnejší bude následne 

dojazd.  
 Stav organizmu: počas jazdy má človek zníženú potrebu piť tekutiny a jesť. Tým 

pádom oslabuje počas jazdy svoj organizmus. Ako sa o seba budeš starať počas 
jazdy, tak sa aj „sám“ potom odmeníš. Nezabúdaj piť tekutiny a nezabúdaj, že pivo 
nie je voda! Pokiaľ nevládzeš jesť pravidelne, sprav si aspoň jednohubky, daj si 
aspoň ovocie. Ak ani to, tak si kúp alebo odšťavuj zeleninové a ovocné šťavy. 
Vitamíny a minerály môžeš doplniť aj tabletkami, ale nezabúdaj, že tabletky nikdy 
nenahradia plnohodnotnú stravu.  

Takže, ak to zhrnieme 

Ak nebudete užívať pervitín, vyhnete sa všetkým negatívam, vrátane dojazdu. 
Ak ste sa rozhodli v užívaní pokračovať, tak s dojazdom musíte viac-menej počítať. Na 
zmiernenie dojazdu môžete využiť: 

 dlhé pauzy medzi užívaním,  

 vyhýbanie sa pervitínovým jazdám,  

 užívanie menších dávok,  

 dodávanie tekutín a pravidelnej stravy, keď ste na piku,  

 čas na oddych. Doprajte si oddych. Neužívajte, keď viete, že máte neodkladné 
povinnosti, ktoré vám znemožnia dopriať unavenému organizmu oddych.  
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Toto sú odporúčania jedného z vás 
zo stránky www.drogy.org 
 
Moje zaručené triky na dojazd sú:  
1. pri odoznievaní účinku sa 
nezadierať na ťažkú psychickú 
činnosť (vtedy je dojazd fakt peklo, 
verte mi!). Choďte si oddýchnuť na 
pár hodín do postele - aj keď zaspať 
nemôžete. Svoje spraví aj obyčajné 
driemanie.  
2. studená sprcha - ochladzujte sa 
pomaly, aby ste predišli šoku!  
Sprcha je 50% úspechu prekonania 
dojazdu. 
3. najesť sa - aj keď nechutí. 
Niečoho sladkého a šťavnatého. 
Najlepšie banán alebo iné ovocie. 
Bacha na citrusy a suché pečivo. Tie  
vedia občas pekne podráždiť 
rozožranú sliznicu, ak ste pervitín 
šňupali. 
4. piť veľa tekutín - najlepšie 
minerálka,  džúsy alebo pivo. 

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. 

Potraviny, ktoré zvyšujú hladinu dopamínu 

Keďže veľa vecí pri dojazde súvisí so zníženou 
hladinou dopamínu, skúsime sa pozrieť aj na to. 
Potraviny, ktoré sa odporúčajú na zvýšenie 
dopamínu sú: 

Banány, mandle, vlašské orechy, tekvicové, 
slnečnicové a sezamové semená, sušené slivky, 
vitamín C– citrón, grep, pomaranč, kiwi, kyslá 
kapusta a vitamín E  –paprika, rajčiny, orechy, 
listová zelenina, fazuľa (1,2,3) 
 
Ćo ešte? 
Niektorí si pomáhajú tzv. dopamínovými 
prekurzormi. Dajú sa kúpiť v obchodoch s 
výživovými doplnkami pre športovcov. Medzi 
dopamínové prekurzory patria aminokyseliny - 
fenylalanín alebo tyrozín. Fenylalanín sa v 
prirodzenej forme nachádza v horkej čokoláde, v 

orechoch, syroch, kvasniciach a pod. Tyrozín sa  nachádza v mandliach, avokáde či 
banánoch. 
 
Cvičenie a pohyb tiež zvyšuje hladiny 
serotonínu i dopamínu. Takže si na svoje prídu 
všetci, ktorí obľubujú beh alebo posilovanie s 
činkami a zvládnu túto činnosť robiť 30-45 
minút. (3) 
Čomu sa vyhýbať 

Odporúča sa znížiť príjem cukru, sladkých 
potravín, nasýtených tukov a cholesterolu. 
(1,3) Takže je vhodné sa preorientovať na 
olivový olej, med či horkú čokoládu. Zároveň 
je nutné obmedziť alkohol a kofeínovú kávu. 
(3) Neodporúča sa prekrývať dojazd inými 
drogami vrátane alkoholu, marihuany či 
benzodiazepínmi. 
Takže takto by som to videla ja. Ako to vidíte 
vy, môžete povedať v teréne. Budeme sa na 
vaše názory tešiť. 
- Cоня- 
 
Zdroje: (1) 
http://www.integrativepsychiatry.net/dopamine.html, (2) 
http://www.ratracetrap.com/the-rat-race-trap/your-
brain-on-food-and-supplements-dopamine.html (3) 
http://www.ehow.com/how_4617145_naturally-
increase-dopamine-levels.html 
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KLONAZEPAM 
 
Niektorí/é  z vás už majú s Klonazepamom skúsenosti. Možno vám  pomáha 
zaspať alebo zmierniť krízu. Či už sa k nemu dostávate „podpultovo“ alebo vám 
ho predpisuje lekár, je užitočné vedieť akú tabletku si to vlastne dávate, aké má 
účinky a najmä riziká. Preto je tu pár informácii nielen pre tých/tie, ktorí/é sa 
rozhodli liek obsahujúci Klonazepam užiť.  
 
Klonazepam je látka, ktorú obsahujú lieky zo skupiny 
benzodiazepínov. Môžeš ich poznať pod slangovými 
názvami benzáky, klepky, utlmováky alebo 
jednoducho tabletky. V úvode by som rada 
upozornila, že je to látka, ktorá má svoje riziká. V 
medicíne má presne vymedzené použitie a lieky, 
ktoré ju obsahujú sú viazané na lekársky predpis. 
Znamená to, že o jej užívaní a dávkach má 
rozhodnúť príslušný lekár/ka. Akékoľvek nesprávne 
užívanie alebo zneužívanie môže viesť ku 
komplikáciám a môže ohroziť tvoje zdravie alebo 
život. 
 
Klonazepam (podobne ako celá skupina benzákov) 
má  tlmiaci účinok na centrálny nervový systém. 
Pôsobí v miestach kde sa spájajú nervové bunky a 
znižuje ich aktivitu. Klonazepam potláča svalové 
kŕče, uvoľňuje svaly, má upokojujúci efekt a pôsobí proti stavom úzkosti. V zdravotníctve 
sa pre tieto vlastnosti využíva najmä na liečbu epileptických záchvatov a úzkostných 
porúch. Na Slovensku sa s ním môžeš stretnúť  v podobe tabletiek a kvapiek. 
Užívanie Klonazepamu má však aj svoje riziká.  
 
Je nebezpečné ho kombinovať s: 

 ALKOHOLOM 

 ĎALŠÍMI BENZODIAZEPÍNMI - BENZÁKMI   

 OPIÁTMI  napr. heroínom, metadonom alebo fentanylom  
 
Dôvodom je, že všetky vymenované látky podobne ako Klonazepam utlmujú dýchanie 
a ak sa ich účinok spojí, môže to viesť k zastaveniu dýchania a smrti.  
Ak užiješ Klonazepam vo veľkej dávke, môžeš sa predávkovať. Predávkovanie zahrňuje 
nasledovné príznaky: precitlivenosť na svetlo, neschopnosť koordinovať pohyby, 
ospalosť, hlboký útlm až strata vedomia a kóma, zastavenie dýchania a srdca.  
 
Nežiaduce účinky Klonazepamu:  

 Po jeho požití sa môžeš cítiť ospalý/á až malátny/a, môžeš mať spomalené 
reakcie, závraty , svalovú slabosť. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú pomerne 
často ale sú väčšinou prechodného charakteru a  po vysadení  lieku vymiznú.  

 Bežnými nežiaducimi účinkami môže byť  aj depresia, tras, strata pamäti, 
poruchy erekcie, neschopnosť dosiahnuť orgazmus, vyrážky, zápcha alebo 
hnačka. 
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 Aj keď jeho hlavný účinok je utlmenie nervovej sústavy, boli popísané aj prípady 
kedy spôsobil paradoxné reakcie: nervozitu, agresívne správanie, predráždenosť, 
úzkosť, poruchy spánku, nočné mory a živé sny. Je treba na to myslieť, ak sa 
s ním snažíš zahnať krízu  alebo ak máš dojazd  a dávaš si ho na spanie po 
niekoľko-dňovej „šnúre“. 

 
Je dobré vedieť, že: 

 Klonazepam sa neodporúča brať, ak si tehotná alebo kojíš, pretože môže mať 
negatívny vplyv na tvoje dieťa. 

 Benzodiazepíny (Benzáky, Klepky) sú vo všeobecnosti návykové látky, preto sa na 
Klonazepam môže vytvoriť psychická i fyzická závislosť. Pri jeho rýchlom 
vysadení alebo znížení bežne užívanej dávky sa môžu objaviť abstinenčné 
príznaky. 

 Ak si sa napriek všetkým týmto rizikám rozhodol/a  dať si liek, ktorý obsahuje 
látku Klonazepam, vyhni sa jeho injekčnému užitiu PRETOŽE: 

 je nebezpečné injikovať látky vo forme tabliet, je ťažké ich rozdrviť 
úplne „do hladka“ a pevné čiastočky vstreknuté do žily môžu spôsobiť 
trombózu a upchatie cievy. Ak si predsa len ideš pichnúť, poriadne 
tabletu rozdrv čistou lyžičkou (vyčisti aspoň alkoholákom) a použi 
filter!!!  

 pri injekčnom užití je omnoho väčšie riziko predávkovania, lebo sa 
ťažšie odhaduje dávka a nástup účinkov je rýchlejší  

Ak máš k klonazepamu nejaké otázky, obráť sa na nás na výmene.  
Článok pripravila Vanda. 

 
Zdroje: 
http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/pil/rivotril-2-5-mg-ml-pil-22841.html 
http://www.drugs.com/uk/rivotril-tablets-spc-1156.html 
Kriška M. a kol., Memorix klinickej farmakológie a liekov, Slovak Academic Press, Bratislava 
2006 

UPOZORNENIA na záver: 
 

 Klonazepam utlmuje dýchanie a môžeš sa z neho predávkovať.  
 Vyhni sa kombinovaniu Klonazepamu s alkoholom, opiátmi, ďalšími 

benzákmi. 
 Ak nájdeš niekoho o kom máš podozrenie, že sa predávkoval/a 

Klonazepamom, zavolaj záchranku a poskytni prvú pomoc. Môžeš dotyčnému 
zachrániť život. Ak máš pocit, že nevieš správne poskytnúť prvú pomoc, 
pokojne sa obráť na niekoho z nás v teréne, radi ti poskytneme všetky 
užitočné informácie. 

 Ak si sa rozhodol/a užiť Klonazepam vyhni sa injikovaniu. 
 Klonazepam je návykový a má celú radu nežiaducich účinkov. 
 Ak užívaš Klonazepam počas tehotenstva alebo kojenia môže byť 

nebezpečný pre tvoje dieťa. 

http://www.adcc.sk/web/humanne-lieky/pil/rivotril-2-5-mg-ml-pil-22841.html
http://www.drugs.com/uk/rivotril-tablets-spc-1156.html
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ROZHOVOR S KATARÍNOU JIREŠOVOU 
 
OZ Odyseus vznikol 23.12.1997. Pri jeho vzniku stála Katarína Jirešová, mnohí ju 
poznáte z výmien, a ako riaditeľka v Odyseu pôsobila 15 rokov (s ročnou pauzou). 
Tento rok Katarína odchádza a Odyseus prenecháva v rukách ostatným 
pracovníkom a pracovníčkam. Spýtali sme sa jej teda, aké boli začiatky Odysea, 
ako vníma Odyseus ona a aké sú jej plány do budúcnosti. 
 
 
OZ Odyseus oslávi v decembri 15 rokov. Na jeho začiatku stálo pár dobrovoľníčok 
a jeden dobrovoľník (bývalý užívateľ drog), ktorí popri štúdiu sociálnej práce cítili, 
že je potrebné priložiť ruku k dielu. Jednou z nich si aj Ty, Katarína Jirešová, 
momentálne končiaca riaditeľka Odysea. Zaujímalo by ma, čo bol ten prvotný 
podnet začať sa venovať ľudom, ktorí užívajú drogy. 
 
Ťažko povedať, čo bolo prvotným podnetom, keďže už na sociálnu prácu som išla s tým, 
že viem, čo chcem robiť. Okrem iného som si vybavila prax do pražského Drop Inu, kde 
som zistila, že práca s aktívnymi užívateľmi a užívateľkami je to pravé pre mňa. A mala 
som aj šťastie, že v tom čase Nadácia Otvorenej spoločnosti výrazne podporovala vznik 
harm reduction projektov s cieľom predísť epidémii HIV v Strednej a Východnej Európe. 
Vďaka tomu prišli na Slovensko trénovať a konzultovať aj harm reduction „celebrity“ – 
ľudia, ktorí sa tejto práci venovali už dlhé roky a práva užívateľov/liek drog im boli viac 
ako bližšie. A tak som spoznala viacerých ľudí, ktorí verili, že výmena ihiel a striekačiek 
má svoj význam. Tam niekde vznikol Odyseus. 
 
Programy, ktorým sa dnes Odyseus venuje sú na vysokej úrovni a vychádzajú z 
dlhoročných skúseností v danej problematike. Dnes máme k dispozícii všetko čo 
k terénnej sociálnej práci potrebujeme. Od kancelárie, áut, vzdelávaní atď. Ale 
začiatky isto neboli také jednoduché, Odyseus ste tvorili doslova „ na kolene“. 
Skús si zaspomínať na vaše začiatky. 
 
Jednoduché to nebolo, ale stálo to za to. Objavovanie, aké to má byť. Zisťovanie, čo 
ľudia reálne potrebujú. Boj s predsudkami, že to nemá význam. V čase, keď sme 
mapovali terén, teda zisťovali, kde sa ľudia najviac vyskytujú, sme aj objavili ženy 
pracujúce na ulici. A tak hneď od začiatku sme poskytovali služby obom skupinám – 
ľuďom, ktorí injekčne užívali drogy a ženám, pracujúcim v sex-biznise. Na začiatku nás 
niektorí volali, že sme ich anjeli a iným to zase nešlo do hlavy, že prečo mladí, chytrí 
ľudia sa hodiny vláčia po uliciach v hroznej zime, či lejaku a pomáhali im – nad ktorými 
všetci ostatní už zlomili palicu. 
 
15 rokov je dlhá doba, Odyseus je ako Tvoje dospievajúce dieťa, čoskoro sa 
osamostatní a Ty sa posunieš ďalej. Vypiplala si harm reduction na Slovensku z 
plienok, naučila si ľudí pracujúcich v sex-biznise, že to čo robia je práca a že 
každý človek v tejto spoločnosti má svoju hodnotu. Konferencie, semináre, 
vzdelávania, mediálne výstupy, pracovné cesty, testovanie na pohlavné choroby, 
projekty, terénna práca, administratíva, odborná literatúra aj toto si Ty. Ako sa 
dnes cítiš keď vidíš za sebou toľko práce? 
 
Výborne. 15 ročný človek nastupuje na strednú školu, čo je obrovská zmena v živote. 
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A tak je to aj s Odyseom, prichádza nová etapa a je čas vymeniť učiteľský zbor ;o) 
Faktom však je, že nič z toho by sa nepodarilo, keby som na to všetko bola sama. Bez 
skvelého tímu, bez podporujúcej rodiny, bez ľudí, ktorí mali a majú záujem o naše služby. 
 
Jedno obdobie v Tvojom živote sa končí, určite máš už nejaké plány do 
budúcnosti, zaujímalo by  ma čomu sa chceš venovať po odchode z Odysea. 
 
Odchádzam žiť do zahraničia, zatiaľ tam ešte nemám prácu. Rada by som ostala 
v odbore, pretože to je práca, ktorá ma veľmi napĺňa. I keď prvý mesiac budem asi len 
tak oddychovať. Musím však priznať, že keby nebolo zmeny v mojom súkromnom živote 
(spojenej s Belgickom), tak by som z Odysea rozhodne neodchádzala. No, ale aby som 
bola úprimná, predpokladám, že budem pomerne často chodiť do Bratislavy a určite 
aspoň občas „zaskočím“ do terénu, aspoň na Slovnaft, či na Pentagon, podebatovať čo 
nové, poinformovať o najnovších trendoch vo svete. A navyše, tým, že som organizovala 
skupinu ľudí žijúcich s HIV, tak aj kvôli nim sa budem vracať. Len, aby som potom mala 
toľko dovolenky... 
 
Na záver nášho rozhovoru by si mohla odkázať niečo svojím kolegom/kolegyniam 
a hlavne našim klientom a klientkám, pre ktorých vlastne Odyseus vznikol. 
 
Obrovské ĎAKUJEM. A všetkým držím palce. Bola by som veľmi rada, keby sa darili 
akékoľvek pozitívne zmeny. 
 A netreba zabudnúť, že SME TU, PRETOŽE ŽIVOT KAŽDÉHO ČLOVEKA MÁ 
VÝZNAM. 
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A ZIMA JE TU ZAS II. DIEL 
 
V minulom čísle Intoxi som písala o tom, ako sa vysporiadať so začínajúcou 
zimou. Dobré oblečenie, správna strava... Teraz, keď už je zima v plnom prúde, aj 
ja tematicky trochu prituhnem. Dnes ti poviem viac o podchladení a omrzlinách. 

 
HROZBA ZVANÁ PODCHLADENIE 
 
Ako možno charakterizovať 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. 
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 (155 alebo 112).  
 
PRVÁ POMOC PRI PODCHLADENÍ 
 
 dôležité je podchladeného/ú postupne zohrievať (teplé oblečenie, deka, prikryť 

bundou) 
 premiestniť podchladeného na teplé miesto, kde neprefukuje 
 kontroluj, či postihnutý/á dýcha – pri zástave srdca je dôležitá každá sekunda – 

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

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

 nemasíruj podchladeného 
 pamätaj na to, že zohrievanie podchladeného má byť postupné – čiže vždy radšej 

vlažnú vodu a postupne zohrievať (horúca voda môže pri podchladení uškodiť!)1 
 
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. Ako sa omrzliny prejavujú? Zvyčajne 
pocítiš pálenie, stuhnutie, bolesť alebo chlad na mieste, ktoré ti omŕza. To môže 
pokračovať do rôznych opuchov, krvavých vyrážok, pokožka je biela až žltá, v horšom 
prípade už modrá. Pokiaľ sa nezasiahne, postihnutá časť tela sčernie, čo je znak, že 
odumiera. V takomto štádiu je nutné navštíviť lekára, ktorý rozhodne, čo ďalej.  

Vieš, že...? 

Normálna telesná teplota človeka je  

36,5 stupňov Celzia. 
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PRVÁ POMOC PRI OMRZLINÁCH 2,3 
 
Najprv ošetri podchladenie, tak som popísala hore. 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 blízko vlažná voda, prikry miesto nejakým kusom oblečenia 
 ak máš omrzlinu na prste, drž ju ďalej od nepostihnutej pokožky tak ako je na 

obrázku (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 omrzlinové vyrážky 
 NEzohrievaj omrzlinu suchým teplom (radiátor, 

fén...) – takéto teplo môže spáliť omrzlinou oslablú 
pokožku 

 ak omrzlina zlepila napríklad spolu niekoľko prstov – 
nasilu ich NEoddeľuj 

 NEpi kávu a alkohol 
 
 

 
Čo dodať na záver? Snáď nás tohtoročná zima nebude príliš trápiť. Ja ti držím palce, 
aby sme ju všetci v zdraví prežili. 
Mirka 
 
Zroj obrázkov:http://static.howstuffworks.com/gif/frostbite-2.jpg 
http://www.firstaidforeveryone.ie/wp-content/uploads/2011/07/hypothermia-first-aid3.jpg 
Zoznam použitých zdrojov: 1 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000038.htm 
2 http://www.emedicinehealth.com/frostbite/article_em.htm#frostbite_overview 
3 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000057.htm 
 
 

Pamätaj! 

Nepodceňuj podchladenie ani omrzliny!  

Môžu byť smrteľne nebezpečné a  často „domácka“ prvá pomoc nie 
je dostatočne účinná.  

Volaj záchranku na čísle 112 alebo 155!  
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1. DECEMBER – SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS 
 

Svetový deň boja proti AIDS sa datuje už od roku 1988. Po celom 
svete sa konajú semináre, koncerty a iné aktivity, ktoré nám 
pripomínajú HIV/AIDS. Po celom svete si ľudia pripínajú červenú 
stužku na oblečenie, čím vyjadrujú podporu boja proti šíreniu HIV. 
Množstvo ľudí po svete žije s HIV, množstvo ľudí stale zomiera na 
AIDS. Od minulého roku si aktivisti a aktivistky po svete nastolili 
cieľ – dosiahnuť zníženie nových infekcií HIV na NULU, rovnako ako 
zastaviť diskrimináciu voči ľuďom žijúcim s HIV.  
 

6 najdôležitejších informácií, ktoré potrebuješ vedieť o HIV a AIDS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článok pripravila Mirka. 
Zoznam použitých zdrojojov: www.hivaids.sk 

http://www.worldaidscampaign.org/world-aids-day/world-aids-day-2011/ 
Obrázok: http://redribboniowa.org/files/2010/10/red-ribbon.png 

 

1. HIV nerovná sa AIDS.  
HIV je vírus. Skratka AIDS znamená Syndróm 

získanej imunitnej nedostatočnosti (z 
anglického prekladu Acquired 

ImmunoDeficiency Syndrome). AIDS je názov 
štvrtého štádia infekcie HIV. 

2. HIV sa prenáša: 
 sexuálnym 

stykom 
 krvou (zdieľaním 

ihiel, z matky na 
dieťa počas 
tehotenstva).  

HIV sa tiež nachádza 
v materskom mlieku. 
Vo veľmi malom 
množstve sa HIV 
nachádza v slinách či 
v slzách. 
 

3. Ak sa chceš chrániť pred nakazením, 
používaj pri sexe kondóm – mužský alebo 
ženský. A to ako pri klasickom sexe, tak aj 

pri sexe do zadku, či fajke alebo lízaní 
ženských pohlavných orgánov. 

 
Ak užívaš injekčne drogy, použi vždy 

vlastnú ihlu, ideálne novú a sterilnú. 
 

4. HIV je vírus, ktorý napáda 
imunitný system človeka – 

prirodzenú obrannyschopnosť 
ľudského tela pred vírusmi, 
baktériami, ochoreniami. 

 
5. Pokiaľ sa človek infikuje HIV, 
existuje liečba, ktorá spomaľuje 
proces ochorenia, tým že zastavuje 
množenie vírusu v tele a tak 
podporuje imunitu. Žiaľ, HIV sa 
nedá vyliečiť úplne, ale vďaka 
liečbe môžu ľudia s HIV žiť dlhý a 
kvalitný život. 

6. Ak máš podozrenie, že si sa 
mohol/a infikovať, jedinou istotou je 
ísť na testy na HIV. 
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17.DECEMBER-MEDZINÁRODNÝ DEŇ ZA UKONČENIE NÁSILIA PÁCHANÉHO NA 
ĽUDOCH PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE 

 
História tohto dňa sa začala v roku 2003, kedy organizácia 
SWOP Sex Worker Outreach Project, voľne preložené ako Sex-
bizinisový projekt terénnej sociálnej práce) v USA 
zorganizovala spomienkový ceremoniál pre viac ako 48 obetí 
zo sex-biznisu vraha od zelenej rieky. Táto akcia prerástla až 
do medzinárodného hnutia, ktoré upriamuje pozornosť na 
zločiny z nenávisti a na diskrimináciu ľudí pracujúcich v sex-
biznise. 

 
Rok nám ubehol a opäť je tu 
17.december. Takto rok dozadu som 
začala kampaň s názvom „Nie som 
hračka, mám svoju hodnotu“. Tento 
projekt bol určený pre vás, čo pracujete v 
pouličnom sex-biznise. Mali sme 
stretnutia, kde ste sa mohli poradiť s 
právnikom či psychológom. Pri 
občerstvení a káve sme riešili výhody 
ženského kondómu, ale aj diskrimináciu, 
s ktorou sa často stretávate pri svojej 
práci. Niektoré z vás využili možnosť 
otestovať sa zdarma na pohlavne 
prenosné ochorenia a určite vás potešili 
hygienické darčeky či kopa šiat, topánok 
a kabeliek. 
 
Mnohým z vás Odyseus pomohol 
vybaviť doklady, veď bez občianskeho 
preukazu sa dnes nedá nikam pohnúť. A 
mne občiansky preukaz pripomína, že aj 
my sme občania Slovenskej republiky a 
chránia nás naše ľudské práva či Ústava 
Slovenskej republiky. Aj preto si spolu 
pripomeňme, že „nie sme žiadne „kurvy“, 
ale ženy pracujúce v sex-biznise a 
poskytovanie sexuálnych služieb 
chápeme ako prácu.“ Buďme uvedomelé 
a v ťažkých chvíľach si nahlas povedzme 
„Nie som hračka, mám svoju 
hodnotu!“ 
 

 
Červený dáždnik je symbol ľudí, ktorí 
pracujú v sex-biznise a rovnako je 
pomenovaný program, ktorý pre vás 
koordinujem. Odyseus pre vás pripravil 
novú brožúrku o bezpečnosti pri práci s 
názvom „Myslime na svoju bezpečnosť“ 
a rada by som vám ju ponúkla spolu s 
ďalšími darčekmi 
 16. decembra v nedeľu na službe 
na Panónskej ceste od 19:30h - 
21:30h 
 17. decembra na Slovnaftskej ceste 
od 11:00h - 13:00h.  
Všetci a všetky, ktorí/é pracujete v sex-
biznise a ponúkate sexuálne služby sa 
nezabudnite zastaviť, budem sa na vás 
tešiť. 
                                                  
Sandra 

 

 

Projekt „Nie som hračka, mám svoju hodnotu!“ finančne podporil Slovensko-
český ženský fond, za čo mu v mene naších klientiek/klientov ďakujeme. 

História tohto dňa sa začala v roku 
2003, kedy organizácia SWOP v USA 

zorganizovala spomienkový 
ceremoniál pre viac ako 48 obetí vraha 
od zelenej rieky. Táto akcia prerástla 
až do medzinárodného hnutia, ktoré 

upriamuje pozornosť na zločiny z 
nenávisti a na diskrimináciu ľudí 

pracujúcich v sex-biznise. Čítajte viac: 
http://www.ta3.com/clanok/5893/den-za-
ukoncenie-nasilia-pachaneho-na-ludoch-

pracujucich-v-sex-biznise.html 
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ANTIKONCEPCIA: AKO ZABRÁNIŤ NECHCENÉMU TEHOTENSTVU - ČASŤ 1. 
 
Stať sa rodičom je úžasná vec, ale rodičovstvo je taktiež veľká zodpovednosť 
a preto ho treba naplánovať na čas, keď budete schopní dieťaťu poskytnúť 
psychické  aj materiálne zabezpečenie. Pri zodpovednom plánovaní 
rodičovstva vám pomôže používanie antikoncepcie. V tejto časti článku sa 
môžete dozvedieť viac o niektorých formách antikoncepcie ale najmä o 
mužských a ženských kondómov. V pokračovaní tohto článku, budem viac 
písať o iných formách antikoncepcie, ich výhodách a rizikách.  
  
Pod pojmom antikoncepcia rozumieme postupy zabraňujúce vzniku neželaného 
otehotnenia.  
Existujú rôzne formy antikoncepcie. Všetky majú svoje pre aj proti a záleží to len na 
vás, aká forma vám bude najviac vyhovovať. 
 
Mužské a ženské kondómy zabraňujú tehotenstvu tým, že nedovolia spermiám 
preniknúť spermiám do pošvy.  
 
Mužský kondóm je vyrábaný zväčša z latexu. Mužské kondómy, ak sú požívané 
správnym spôsobom a vždy keď máte sex, môžu zredukovať riziko prenosu 
pohlavných chorôb (napr. syfilis, kvapavka), je však potrebné používať ich aj 
v prípade orálneho a análneho sexu.  Nie je to však na 100%. Odporúča sa 
používať s kondómom aj lubrikačný gél, ktorý slúži na zvlhčovanie steny vagíny, 
čím sa znižuje riziko vzniku malých trhliniek a  znižuje sa aj riziko prasknutia 
kondómu. 

 
Ženský kondóm je mäkké lubrikované 
polyuretánové puzdro, ktoré pokryje 
vnútrajšok vagíny a väčšinu jej vonkajšej 
časti . Na každom konci sa nachádza 
mäkký krúžok. Zavádza sa tak, že sa 
stlačí vnútorný krúžok (menší) a zasunie 
sa tak hlboko dovnútra ako to je len 
možné. Potom prstami treba zatlačiť 
vnútorný kruh ešte hlbšie (ak sa dá) a 
treba sa uistiť či vložený kondóm nie je 
pokrútený.  Vonkajší (väčší) krúžok má 
trčať približne 2,5 cm z tela. Zabraňuje 

vkĺznutiu ženského kondómu do vnútra vagíny. Aj tak je ale veľmi dôležité ho 
pridržať, kým sa penis zasunie dnu.   
 
Dva kondómy naraz (či ide o 2 mužské na sebe alebo ženský + mužský) sa 
používať nesmú! Riskuješ prasknutie oboch kondómov.  
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Používanie ženského kondómu má niekoľko výhod. Keďže je pevný a silný, riziko 
pretrhnutia sa znižuje na len asi 1%. Ďalšou výhodou je, že sa môže zaviesť už 8 
hodín pred stykom. Ženský kondóm lepšie chráni pred pohlavne prenosnými 
ochoreniami, pretože sčasti prekrýva i vonkajšie ženské pohlavné orgány aj 
zvonka.  
 
Pre zabránenie tehotenstvu po 
prasknutí kondómu sa môže 
použiť tzv. „tabletka po“. 
 
Tabletka po - Je  núdzová 
forma antikoncepcie po zlyhaní 
inej antikoncepčnej metódy napr. 
v prípade prasknutia kondómu. 
Tabletku treba užiť čo najskôr po 
nechránenom pohlavnom styku, 
najneskôr však do 72 hodín (3 
dni). Dá kúpiť v lekárni a stojí 
približne 25 eur. Táto forma 
antikoncepcie sa nesmie užívať pravidelne, len v mimoriadnych prípadoch. 
Odporúča sa užívať maximálne raz za pol rok. Účinnosť tejto metódy sa odhaduje 
na zhruba 75-80%. 
 
Pre predchádzanie takýmto situáciám sa používa chemická antikoncepcia 
 
Chemická antikoncepcia sa často používa s kondómom, čo zvyšuje jeho 
spoľahlivosť. Aplikuje sa priamo do pošvy vo forme krému, peny, alebo vaginálnych 
čípkov. Tie narušujú funkciu spermií alebo ich priamo zabíjajú.  Je dostupná 
priamo v lekárni a vydáva sa aj bez lekárskeho predpisu. 
 
Mužské a ženské kondómy sú jediným antikoncepčným prostriedkom, ktorý okrem 
neželaného tehotenstva zároveň chráni pred prenosom pohlavných chorôb.   
Pri sexe (či už vaginálnom, orálnom, análnom) so zákazníkmi alebo s partnermi, 
ktorých zdravotný stav nepoznáte používajte vždy mužský alebo ženský kondóm. 
Zdravotný stav partnera/ky spoznáte iba po riadny testoch na pohlavné ochorenia, 
nakoľko množstvo ochorení je bez príznakov, a preto aj naoko zdravý človek môže 
prenášať infekciu, o ktorej možno ani sám nevie. 
 

Dominika 
 
Zoznam použitých zdrojov: 
http://wanda.atlas.sk/poznate-vyhody-zenskeho-kondomu/sex-a-vztahy/antikoncepcia/786742.html 
http://primar.sme.sk/c/1256821/antikoncepcia-ktoru-si-vybrat-ako-funguje-a-kolko-stoji.html 
Zoznam použitých obrázkov: 
http://oldsite.acas.org/images/women_images/femalecondom.jpg 
http://www.examiner.com/images/blog/wysiwyg/image/malecondom%282%29.jpg 
 

http://primar.sme.sk/c/1256821/antikoncepcia-ktoru-si-vybrat-ako-funguje-a-kolko-stoji.html
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BÁSEŇ 
 

Zima na nás pôsobí trochu ospalo a smutno, možno máš práve depku a 
nemáš sa komu vyžalovať, tak vezmi pero a kus papiera a pokús sa z toho 
vypísať. Aj vám dáva  Intoxi priestor na vaše príspevky , tak využi šancu a 

staň sa jedným z prispievateľov do nášho časáku. Básne, úvahy, skúsenosti 
či zážitky to všetko môžete nosiť na služby našim tereňákom. A už v ďalšom 
Intoxi si môžete prečítať  svoj príspevok tak ako dnes jedna naša kolegyňa 

zo sex-biznisu. 
 

Žiaľ 
Poviem to aspoň mesiačku, 
aký mám teraz veľký žiaľ. 

Ľadový vietor navštívil moju dušičku 
a ani sa na to nepýtal. 

 
Dušička trpká boľavá, mrazom oplúvaná, 

keby som aspoň vedela, 
koľko už duša trpela... 

 
Kto mi už v tomto pomôže, rany zaviaže 

keby som aspoň vedela, 
či si to Ty...Bože. 

 
 

Stratila som Ťa... 
 

Stratila som Ťa mamička, keď mi začala osemnástka 
vybrala som sa do sveta a to som ani nevedela, 

že budem osudu nevesta. 
 

Prvé moje kroky viedli do Bratislavy 
a tam som veru nemala život hraví. 

Teraz som už len v „Žiline“ aj keď viem, 
že nikdy nezostanem na dne. 

 
Na dne som zostala len doma, keď si mi mama vravela: 

„Si i toho vedomá čo robíš?“ 
 

Ja som až po rokoch zistila ako trpíš... 
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QOCIENT MERANÝ ČASOM 
 
....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... 
 
2. KAPITOLA   

...áno, prasklo... 
Ale skôr ako nazrieme späť o 

dvanásť rokov Zorinej minulosti dozadu, 
si prečítajte jej pocity a a diela jej 
f an táz i e ,  k t o rá  j e  bez  h ran í c . . . 

...Zora práve užila svoju dávku, za 
ktorú dala 13 eur a z ktorej jej pripadla 
len polovica. „Vždy, keď utekám so 
zarobenými eurami do pentagonu, teším 
sa na dávku ako malé decko. No radosť 
trvá len dovtedy, pokiaľ si 
nevytiahnem ihlu z triesla a 
s nechuťou kráčam tou 
nenávidenou trasou na 
zastávku MHD, ktorá je 
mojim krížom 
každodenným.“  Čakanie 
na bus. Zora s neprítomným 
pohľadom, s vlasami po 
pás, ktoré jej vietor šľahá do 
zamyslenej bledej tváre. Má 
ju viditeľne natretú 
dermacolom, s ktorým to 
vždy značne preženie. 

Pri čakaní pozerá pozorne na zem, 
či nenájde nejaké ohorky od cigariet, 
ktoré väčšinou fajčí... Vždy ale znova a 
znova nadáva: „zas bol predomnou 
nejaký špinavý feťák, ktorý ich pozbieral, 
bastard!“  

Zora pestuje v sebe neuveriteľne 
pestrú fantáziu a aj to, čo iných 
odpudzuje či vyvoláva negatívny postoj, 
Zora vo svojej fantázii dokáže tak 
spestriť, že pre ňu je to „odporné“ 
fascinujúce... Aj škaredý človek je pre ňu 
niečím krásny, pretože aj škaredé vidí v 
ostrom svetle. 

„V poslednom čase ma chytajú 

depky z toho, že zo dňa na deň klesá 
ortuť na teplomere. Mám zlé stavy zo 
zimy a teplôt pod nulou.“ 
Väčšinou som mysľou neprítomná a 
žijem tak trochu v inom svete... V takom 
svojom, ktorý je obklopený imaginárnym 
plexisklom, ktoré zabezpečuje, aby 
drogy neprenikli a „nezabili“ moju 
inteligenciu. I keď viem, že každým 
pichnutím si „tovar“ vezme zopár tisíc 

mojich mozgových buniek...  
Ja neviem, ja asi 

mozgové bunky nemám. 
Lebo ja sa za tie roky 
necítim menej inteligentná, 
skôr naopak, snažím sa 
zdokonaľovať či v slovnej 
zásobe, gramatike, či v 
odborných slovách, bez 
ohľadu na to, že som 
narkomanka. 

Niekedy mám pocit, 
že všetci narkomani okolo 

mňa ešte neprišli o um a  ja som tá 
sprostá... Ale ja som hrdá na to, že som 
jediná a to doslova, čo za roky fetovania, 
klepania, môže prísť na verejnosť a 
„spustiť“ dialóg aj s redaktormi novín. A 
trúfam si povedať, že slovnú zásobu 
budem mať rozsiahlejšiu. Sú feťáci, s 
ktorými si nemám čo povedať, i keď by 
som rada chcela, pretože ich svet začína 
dávkou, potom ďalšou a končí strachom 
z  krízy... 

 
Pokračovanie nájdete v ďalšom čísle 

INTOXI. 
Zdroj obr.: 

http://www.nationalmagazine.ca/NationalMagazine/fil
es/55/55864716-443f-4cb1-bbc7-ab20e8205ab4.jpg
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OSEMSMEROVKA 

 
 „Život je vážna vec, no viete______________________________________________________  

 

______________________________________________________________________________ 
Tajnička má 23 písmen. 

 

T I U R F E P A R G S D D R A Z A H 

K A P U S T A Y E Č O T O L O K P I 

E R I Z I K O K H K O L O P S S O H 

C O V R A B C E G Ó L A I D R L L L 

N K O L Á Č P Č A K A N I E A A O Á 

A R V T E V S N R Á L O D H O N V S 

K D A M V E A R A T O B O S T I I A 

U O R O Ý R S H S L H L A S Y N C T 

P K Y D Ž O I P V O O S T O P A A E 

R T D R I T R L A P S S Y T O L P Ľ 

A O S I V Á U A L A T T O A K A V K 

T R S N A R P V O T I L A V I C A A 

O K A A I E Ť E V K N C S N A T B M 

V Y P M R D Ň C E Y E E Ó I O N L S 

A E M A O O E Z C Ú C M T M R Y I M 

Č S O L Z M L U V A R A A V N É M E 

K O K S O P U A V A L S O Y O E N N 

A V R Á P O T S H K O M I N Á R U A 

 
čakanie, dialóg, doktorky, dolár, doprava, grapefriut, harmónia, havária, 
hazard, hlasy, hlásateľka, hostinec, hrnčeky, kapusta, koláč, kolotoče, kominár, 
kompas, kopyto, lavica, lopatky, losovanie, mlyny, moderátor, modrina, netvor, 
oslava, pivovary, plavec, ploty, poloha, polovica, poskok, pozor, pukance, 
riziko, samec, samota, siréna, sirup, slama, slanina, smena, sobota, spolok, 
stopa, stopár, svalovec, svet, tuleň, upratovačka, vrabce, výživa, zmluva 
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VTIPY 
 
Peter sa rozhodne, že si uloví vianočného 
kapra. 
Zobral náradie a začal sekať dieru do ľadu. 
Odrazu príde za ním jeden pán a kričí: 
„Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!“ 
„Akým právom mi to zakazujete!?“ 
„Právom správcu zimného štadióna!“ 

http://www.dekoracie-
vianoce.sk/37,0,Vianocne-vtipy.html 

 
 
Keď príde v noci za Tebou veľký chlap s 
bielou bradou v červenom kabáte a bude 
Ťa pchať do vreca, tak sa neboj, možno 
len niekto písal Ježiškovi, že Ťa chce 
pod stromček... 

http://www.dekoracie-
vianoce.sk/37,0,Vianocne-vtipy.html 

 
Štyri etapy života muža: 
1. Veríš na Mikuláša. 
2. Neveríš na Mikuláša. 
3. Robíš Mikuláša. 
4. Vyzeráš ako Mikuláš. 

http://www.dekoracie-
vianoce.sk/37,0,Vianocne-vtipy.html 

 
 

- Jano, čo dostaneš na Vianoce od 
manželky? 
- Človeče, asi chlapa. Videl som ho v 
manželkynej v skrini. 

http://www.bomba.sk/ 
  

 
Na Vianoce Filipko kričí cez celý byt na 
mamičku pri sporáku:  
„Mamí, mamí, stromček horí!”  
„Vraví sa, svieti, a nie horí,” poučí ho 
mama. 
Chlapček za chvíľu zase začne kričať: 
 „Mami, mami, záclony tiež svietia!” 

http://www.vtipalek.sk/vianoce/vianoce-a-
zima/ 
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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 

!!! P O Z O R !!! 

24.12. (PONDELOK), 26.12. (STREDA) A 31.12. 
(PONDELOK) VÝMENA NEBUDE! 


