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PF 2010
Máme tu nový rok! Ten čas ale letí! Nechce sa mi 
tomu veriť, ale v roku 2010 náš časopis INTOXI bude 
maťkrásnych 8 rokov. Program Chráň sa sám oslávi 
už 12 rokov. A občianske združenie Odyseus drží 
všetky naše program a projekty pod svojimi krídlami
už 13.rok.
Chcem Vám všetkým zaželať krásny a šťastný nový 
rok.  Verím, že všetky predsavzatia, ktoré ste si dali 
a túžby, ktoré máte, sa Vám naplnia. 

Za celý kolektív Vám to praje
          

                                Pedro



ANKETA NA MESIAC JANUÁR:
AKÉ SÚ TVOJE SPÚŠŤAČE, KTORÉ ŤA VEDÚ SPÄŤ K DROGÁM?
A ČO BY SI PROTI NIM MOHOL/MOHLA UROBIŤ?

Ja som neužíval 7 rokov. Potom sme sa veľmi pohádali so ženou a ja som si dal heroín. Mal som 
vlastné záujmy – chodil som na ryby, mal som prácu. To mi pomáhalo. Ale tá hádka ma vtiahla 
späť. Aby ma hádka nezlomila, tak sa snažím hádke vyhnúť a nenechať sa do nej vtiahnuť. (Ivan)

Základným spúšťačom je, keď sa má človek až moc dobre. Potom je tam aj vplyv okolia 
a kamarátov. To je u mňa významným spúšťačom. A ešte nuda. Nuda je zákerný spúšťač. No 
a čo by som mohol urobiť? Asi sa musím zaťať a ostať doma. Ale to nie je riešenie. To je len 
oddialenie problému... Kedysi som mal „koníčky“ – fitnes. Na to som aj zabudol. Takže to môže 
byť riešenie.  (Rišo)

Fetoval som 16 rokov. Teraz neužívam už 3 roky, už sa mi to za tie roky odcudzilo. Mám dcéru 
a tá má motivuje, aby som vydržal. Pomáha mi aj keď si spomeniem na krízu, na zháňanie peňazí 
a tovaru. Nechcem to vrátiť späť. Som mimo Bratislavy a mám prácu. Inak to, že som mimo 
Bratislavy mi veľmi pomáha. Aj predtým som bol na liečeniach. Ale tá Bratislava – to prostredie, 
ma vždy vrátilo späť. Inak mojimi spúšťačmi sú peniaze vo vačku a nuda. Nič iné ma nenamotalo 
späť k drogám, len tieto 2 veci. Keď sa stretli, bol som v tom späť. (Milan)

Naše spúšťače sú rôzne. Problémy v rodine, problémy s frajerkou, problémy v robote. Kvôli 
problému som začal užívať. Potom som mal pauzu, keď som bol v base. Keď som išiel z basy na 
Hlavnej stanici som stretol všetkých tých narkomanov, čo ich poznám a nechal som sa zlákať. 
Čo by som mohol robiť? Vyhýbať sa feťákom. A ak ich stretnem? Akonáhle sa stretnem s narko-
manom („kamarátom“) a začne rozprávať o drogách alebo ma volať, tak sa slušnou formou 
rozlúčime. Je ťažké odolať, ale tak je to lepšie. (Peťo a Števo)

PREČO SI ZNOVA ZAČAL/ A UŽÍVAŤ? ČO BY SI SPRAVILA/ A INAK, ABY 
SI NEZAČALA/A ?

Veľa peňazí som mal a nevedel čo s nimi. Nič by som vtedy nemenil, mne sa to páčilo mať veľa 
peňazí  a fet.

Veľa voľného času, nemal som pravidelný životný rytmus a tak len rozmýšľaš čo s načatým 
večerom....

Mal som slabú chvíľu, cítil som sa úzko, tak som si dal piko, aby som sa necítil sám. (Janko)

Bola som v base, vyšla som von po dvoch rokoch a prvé čo som spravila bolo, že som si 
dala..celé dva roky na to nemyslíš a potom to zrazu spravíš...lebo to bol môj životný štýl, 
keď som bola na slobode..spájalo sa mi to s tým asi.

Bol som na metadone, vyhodili ma, bol som z toho zúfalý, tak som si hneď aj dal. 

Rozišiel som sa s partnerkou, nič nemalo zmysel, bolo mi jedno čo so mnou bude. Nemala 
ma nechať, buď ona alebo droga.



NÁVRATY K DROGÁM – BOLESTNÉ RELAPSY A 
RECIDÍVY

MÁME PRED SEBOU NOVÝ ROK.   ZA NAMI JE ČAS NOVÝCH PREDSAVZATÍ.   POČAS DECEMBROVÝCH DNÍ 
SOM OD VÁS POČULA MNOHO PREDSAVZATÍ, KTORÉ SA TÝKALI ABSTINENCIE. TERAZ JE TU JANUÁR –
MESIAC ZHODNOTENIA. TÝM, KTORÍ STE SI ŽIADNE PREDSAVZATIE O ABSTINENCII NEDALI, PRAJEM 
PRÍJEMNÉ ČÍTANIE. AVŠAK TENTO ČLÁNOK VENUJEM TÝM, KTORÝM SA PREDSAVZATIE O ABSTINENCII 
NEPODARILO NAPLNIŤ. PRE VÁS VŠETKÝCH HO PÍŠEM S TÚŽBOU ZMIERNIŤ BOLESŤ, KTORÚ POCIŤUJETE.

RELAPS JE SÚČASŤOU LIEČBY
Akokoľvek je to bolestivé, pravdou je, že 

relapsy a recidívy  jednoducho patria 
k liečbe. Rovnako ako pády patria k učeniu 
chôdze. Neurofarmakológ George Koob 
z výskumného inštitútu v La Jolla 
v Kalifornii odhaduje, že: „80 ľudí so 
závislosťou, ktorí opustia detoxifikačný 
program, sa k užívaniu drog vráti do roka. 
Len a s i  20 dokáže abstinovať po 
absolvovaní detoxifikačného programu.“ 
Pričom 2/3 všetkých relapsov sa objavia 
počas prvých 90 dní. Z toho vyplýva, že 
návrat k užívaniu drog po absolvovaní 
liečby, nie je ľudské zlyhanie. Je to súčasť 
dlhej cesty k trvalej abstinencii. V každom 
prípade občas zlyhať je prirodzené a ľudské. 
80 percent z je zdrvujúco vysoké číslo, aj 
keď o ňom hovorí jeden z mnohých 
výskumov.. Ťažko sa nastupuje na liečbu, 
keď si ho predstavíme. Avšak, dá sa na to 
pozrieť aj z druhej strany. Každá liečba nám 
pomáha spoznať svoju  závislosť lepšie. 
Získať proti nej účinnejšie zbrane. A ak som 
po liečbe opäť v užívaní až po uši? Toto číslo 
hovorí, že patrím k 80 väčšine. Čím skôr sa 
opäť postavím a skúsim to s liečbou opäť, 
tým rýchlejšie sa priblížim k úspešnejšej 
„20 menšine“.

AKO PREDÍSŤ RECIDÍVE?
Keďže čísla z úvodu sú ohromujúce, asi aj 
preto  lekári a lekárky z celého sveta venujú 
svoju pozornosť práve prevencii relapsov. 
Výsledkom ich práce je zistenie: „Napriek 
tomu, že recidívy sa týkajú väčšiny liečených 
ľudí, existujú možnosti, ako recidívam 
predísť!“  Je vypracovaných mnoho modelov 
prevencie recidív, ktoré sú súčasťou liečby. 
Modely prevencie recidív pomáhajú spoznať 
konkrétne rizikové situácie každého 
klienta/klientky (tzv. spúšťače) a pomáhajú 
mu nájsť stratégie ako týmto spúšťačom 
odolať. 

Pozrime sa teda konkrétne spôsoby, ako sa 
dá predísť recidíve:
Predchádzanie recidívam by malo byť 
plánované. Je dôležité sa pripraviť na to, že 
sa chute na drogu môžu objaviť a pripraviť si 
plán na zvládnutie chutí. Základom je poznať 
odpovede na otázku „Čo dnes potrebujem
spraviť, aby som neužil/a drogu?“
Je dôležité spoznať svoje spúšťače.
Väčšina ľudí, ktorí sa vrátili k užívaniu drog 
(zrecidivovali) si pri dôkladnom rozmýšľaní 
spomenú na momenty alebo situácie (tzv. 
spúšťače), ktoré viedli k ich opätovnému 
užívaniu drog. Existuje mnoho spúšťačov, 
ktoré vedú k recidíve. Jeden z najčastejších 
je alkohol. Keď sú ľudia pod vplyvom 
alkoholu, ťažšie sa im odoláva iným drogám. 
Ak je reakciou na spúšťač užitie drogy, je 
dôležité spoznať odpoveď na otázku „Čo 
som od drogy očakával/a? S čím mi mala 
droga pomôcť?“ To nám pomáha zistiť,  čo 
v skutočnosti droga urobila  – splnila 
očakávania alebo naopak nie.

Relaps = „pošmyknutie“ či jednorázové 
užitie drogy. Nemusí viesť k návratu 
k (zne)užívaniu drog tzv. recidíve.
Recidíva = návrat k (zne)užívaniu drog. 
Môže viesť k užívaní v rovnakej alebo 
väčšej frekvencii ako pred tým.



Recidíve predchádza relaps.
Je dôležité vedieť, že na ceste 
abstinencie sa človek môže 
pošmyknúť a drogu užiť. Avšak 
pošmyknutie (vyskúšanie 
drogy), nie je to isté ako návrat 
k drogám. To, že niekto po 
droge siahol ešte nemusí 
znamenať, že po nej siahne zas 
a opäť. Nedajte sa zlomiť 
výčitkami a pocitom zlyhania. 
Ak ste sa na ceste abstinenciou 
pošmykli a užili drogu, môžete 
sa opäť postaviť a kráčať ďalej. 
Čím skôr to spravíte, tým jednoduchšie to 
bude.
Recidíva je v ä č š i n o u  spôsobená 
kombináciou spúšťačov. Je dôležité 
spoznať všetky. Pretože jeden z nich bude 
poslednou kvapkou, pri ktorej pretečie pohár 
abstinencie. Toto sú možné spúšťače:
 Stopnutie/zníženie užívaných liekov. Sem 

patrí napríklad (mne z terénu známe) 
„rýchle znižovanie metadonu“ s cieľom 
byť čo najrýchlejšie „čistým“.

 Zotrvávanie v spoločnosti ľudí, ktorí 
drogy užívajú, poprípade na miestach, kde 
sa drogy predávajú. Aj toto je častá realita 
vašich životov. Napriek tomu, že sa vrátite 
z liečby, musíte sa vrátiť do bytu alebo do 
paneláku, kde sa drogy užívajú. 

 Izolácia – často chcú ľudia všetko 
prekonať sami. Keď cítia, že začínajú 
problémy, chcú ich riešiť sami. 
Nezavolajú si odbornú pomoc na 
začiatku. Nevyužijú pomoc, ktorá je tu 
pre nich. Chcú všetko zvládnuť sami.

 Ťažká životná situácia. Život nie je 
jednoduchý a často nám prináša bolestivé 
momenty. Smrť blízkeho, 
rozchod/rozvod, strata bývania či 
zamestnania. To všetko vedie k bolesti, 
ktorú drogy vedia dočasne zmierniť.

 Veľké radostné situácie. Je to zvláštne ale 
aj priveľké šťastie môže byť spúšťačom. 
Výhra v lotérii, narodenie dieťaťa, 
zvýšenie platu – to všetko môže byť 
príležitosť na oslavu, ktorá môže skĺznuť
do opakovaného nekontrolovaného 
užívania drog.

 Nuda – pokiaľ sa človek vráti z liečby 
a nenachádza uplatnenie v práci, v štúdiu 

alebo v iných aktivitách, 
môže ho nuda doviesť späť 
k užívaniu drog. Darmo, ak 
sedíme celý deň doma 
a „čumíme do blba“ je 
ťažké nemyslieť na pocity, 
ktoré nám dávala droga.

 Vyskytnutie sa iných 
problémov – drogy nám často 
pomáhajú zabúdať na mnohé 
problémy. Je možné, že keď 
prestaneme užívať drogy, 
začnú sa k nám vracať iné 
problémy z detstva (napr.: 

depresie, bolesť zo zneužívania v detstve). 
Tieto problémy, a pocity s nimi súvisiace, 
nás môžu dostať na kreslo psychológa alebo 
pred dvere dílera.
Len spoznanie spúšťačov nestačí. Dôležité 
je mať pripravenú odpoveď na otázku „Čo 
urobím, aby som svoje spúšťače prekonal/a 
bez užitia drogy.“ 
Ďalším krokom je mať vypracovaný plán 
aktivít alebo činností, ktoré mi zabezpečia 
kontakt s ľuďmi, ktorí mi dokážu pomôcť 
vyhnúť sa drogám. Dôležitú úlohu 
v prevencii recidív zohráva rodina. Pokiaľ je 
to možné, pokúste sa nájsť zmierenie 
s najbližšími. Teda pokiaľ vám toto zblíženie 
pomôže vyhnúť sa užívaniu drog.
Je dôležité svoje spúšťače stále sledovať, 
pretože sa menia. Iné budú prvé 3 mesiace 
a iné sa objavia po roku. Čím dlhšie vydržíte 
tým budú slabšie, ale ich sila môže narásť aj 
po rokoch napríklad pri bolestnej životnej 
situácii.
Možno toto čítanie bolo trošku predbiehaním 
vašej budúcnosti. Alebo môže byť zmierením 
sa s vašou minulosťou a s neúspechmi 
v liečbe, ktoré ste zažili. Pretože nezabúdajte 
– cesta k abstinencii je dlhá a tŕnistá. Relapsy 
a recidívy sú jej súčasťou. Avšak vy sa na ne 
dokážete pripraviť, rovnako ako na každú 
veľkú cestu.                            -Coня-
Článok vznikol ako súčasť projektu Drogová 
závislosť ako choroba, ktorý podporil Fond 
západoslovenskej energetiky a.s. nadácie Pontis.

Zdroje: 
http://www.tgorski.com/gorski_articles/developing_a
_relapse_prevention_plan.htm
http://www.relapse-prevention.org/, 
http://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh23-2/151-
160.pdf



FARMAKOLÓGIA OPIÁTOV ... ČO S NAMI OPIÁTY ROBIA?
MEDZI OPIÁTY PATRÍ ÓPIUM, MORFÍN, METADON A MNOHÝMI OBĽÚBENÝ HEROÍN. ČASTOKRÁT SA 
OPIÁTY SPÁJAJÚ S NAJDESIVEJŠÍMI PREDSTAVAMI A MUKAMI. JE NEPOPIERATEĽNÝM FAKTOM, ŽE 
MAJÚ VPLYV NA MOZGOVÚ ČINNOSŤ. TROCHU VIAC O TOM, AKÝ VPLYV MAJÚ OPIÁTY NA FUNKCIE 
TELA PRINÁŠA TENTO ČLÁNOK. POZÝVAM VÁS NA STRETNUTIE S FARMAKOLÓGIOU OPIÁTOV.

Efekty opiátov vyplývajú z toho, že 
opiáty sa veľmi podobajú endorfínom.
Endorfíny sú látky, ktoré sa tvoria 
v mozgu a ich úlohou je najmä vyľaďovať 
psychické reakcie organizmu na stres. 
Endorfíny ovplyvňujú napríklad spánok, 
náladu, zvyšujú citlivosť na bolesť alebo 
uľahčujú prežiť situácie ohrozenia. 
Opiáty ovplyvňujú rovnaké receptory 
v mozgu ako endorfíny. Keďže sa opiáty 
viažu na receptory v mozgu rýchlejšie ako 
endorfíny, nazývame tieto receptory i ako 
opiátové receptory mozgu. 

OPIÁTY PROTI BOLESTI
Opiáty sa viažu na bunky v mozgu, 

ktoré hrajú dôležitú úlohu v prenose 
podnetov bolesti. To znamená, že človek, 
ktorý má v sebe opiáty, menej cíti bolesť 
(napr.: bolesť zubov) ako ten, ktorý v tele 
opiáty nemá. To je dôvod, prečo sa opiáty 

využívajú v lekárstve na tlmenie bolesti 
(teda ako analgetiká).

Zaujímavé je, že schopnosti opiátov 
tlmiť bolesť nemajú efekt 
na iné zmyslové receptory (napr.: 
zrakové, sluchové), vedomie alebo 
„pohybové“ funkcie. Všetky ostatné 
látky, ktoré tlmia bolesť (napr.: alkohol, 
éter) pokiaľ sú podané v dávke, ktorá 
„zaberá“, tak zároveň majú efekt na 
pohybovú koordináciu či vedomie. 
Ospalosť, ktorá je sprevádzaná s užitím 
opiátov sa dostavuje len pri vysokých 
dávkach.

OPIÁTY OVPLYVŇUJÚ DÝCHANIE
Opiáty ovplyvňujú receptory, ktoré 

riadia dýchacie centrum. Opiáty znižujú 
frekvenciu dýchania i hĺbku dýchania 
(teda dych je pomalší a plytkejší). 
V prípade predávkovania sa môže 
dýchanie úplne zastaviť. Potom 
v dôsledku nedostatku kyslíka sa môže na 
dlhšiu dobu zastaviť činnosť srdca. Pri 
zástave dychu a srdca umierajú mozgové 
bunky. Okrem toho opiáty znižujú 
citlivosť na impulzy kašľa (preto napr.: 
kodeín sa využíva najmä pri liečbe kašľa).

OPIÁTY A ZVRACANIE
Tretie miesto, kde sa opiáty realizujú, 

sú centrá zvracania, ktoré stimulujú 
žalúdok. Preto sa po užití opiátov 
sťahujú žalúdočné svaly, ktoré 
zapríčiňujú nutkanie na zvracanie 
a/alebo zvracanie samotné. Po čase 
užívania opiátov sa dá na tieto efekty 



zvyknúť. Napriek tomu niektorí/é
užívatelia/ľky neustále pociťujú tieto 
efekty po každom užití i niekoľko rokov. 

Opiáty ovplyvňujú teplotu tela. 
Teplota tela sa nepatrne zníži, avšak tento 
jav sa vytráca pri dlhodobom užívaní 
opiátov. 

Opiáty výrazne sťahujú zreničky. Je 
to spoľahlivý signál užívania opiátov. 
Zároveň v prípade predávkovania sa 
zreničky rozširujú.

Opiáty rozširujú žily, a tak je možné 
zaznamenať mierne sčervenanie na tvári, 
krku či hrudi. Zároveň sa 
po tele môže šíriť pocit tepla. 

Zmeny, ktoré sa dejú v tele 
po užití opiátov, sa zďaleka nedajú 
vysvetliť rovnako ako sa nedá uspokojivo 
vysvetliť fenomén závislosti. Je to i kvôli 
tomu, že opiáty ovplyvňujú veľký 
bunkový komplex opiátových receptorov 
v mozgu či lymbický systém (časť 
mozgu, ktorá je zodpovedná najmä za 
emócie, pocity). Takto potom spôsobujú
eufóriu, odstraňujú úzkosť, čo môže 
viesť k emotívnej ľahostajnosti často 
kombinovanou so zníženým záujmom 
o sex. 

OPIÁTY A SYNDRÓM ZÁVISLOSTI
Pravidelné užívanie opiátov vedie 

k vytvoreniu syndrómu závislosti. 
Psychické znaky 
závislosti sa 
prejavujú v silnej 
túžbe po opiátoch 
a/alebo v strate 
kontroly užívania 
(užívam viac ako 
som si predsavzala 
a/alebo častejšie). 
Z telesných znakov 
závislosti je 
prítomný vznik 
tolerancie a abstinenčných príznakov. 
Tolerancia na opiáty sa zvyšuje 
(potrebujeme viac, aby sme dosiahli 
účinok). 

Náročnosť a bolestivosť abstinen-
čných príznakov opiátov všeobecne závisí 
od trvania účinkov konkrétnych opiátov. 
Teda čím dlhšie účinkuje opiát, tým je 
náročnosť a bolestivosť väčšia. Tak 
napríklad abstinenčný syndróm od 
heroínu (doba účinku cca 8 hodín), i keď 
nastupuje rýchlejšie, prebieha menej 
bolestivo ako abstinenčný syndróm od 
metadonu (doba účinku cca 24 hodín).

Toľko vám prinášam o opiátoch 
v tomto článku. V prípade záujmu sa 
veľmi rada v teréne porozprávam 
na túto tému s vami i osobne. Stačí sa 
opýtať.

Соня 
voľný preklad z www.drugtext.org/
sub/opiat1.html

Zdroj obr.:
http://www.metal-observer.com/covers/cov2584.jpg
http://www.heroin.org/papaver.jpg
http://www.woman2woman.co.nz/picture/image/42/a
rticle/eye-square.jpg



NIE JE KONDÓM AKO KONDÓM

„VEZMEŠ SI AJ GUMY?“ –„JASNE,  GUMY SA VŽDY ZÍDU.“ „A NECHCEŠ AJ FEMIDOM ALEBO 
SPEVNENÉ?“ –„NIEE, TO VÔBEC.“ TAKTO TO VYZERÁ PRI NAŠICH STRETNUTIACH ČASTO.
O URČITÉ VECI ZÁUJEM MÁTE, INÉ SI ZOBERÚ LEN NIEKTORÍ/É Z VÁS. RADA VÁM TÝMTO ČLÁNKOM 
PRIPOMENIEM, ŽE KAŽDÝ TYP KONDÓMU MÁ RÔZNE VÝHODY, A STOJÍ ZA TO VYSKÚŠAŤ SI ICH 
DOSLOVA NA VLASTNEJ KOŽI.

MUŽSKÝ KONDÓM 
(KLASICKÝ)

 Chráni pred pohlavne 
prenosnými 
ochoreniami 
a otehotnením.

 Vyrába sa z latexu. 
(Niektoré kondómy sa 
vyrábajú z polyuretánu, 
ale sú veľmi málo 
rozšírené).

 S kondómom používaj 
vždy len lubrikant na 
vodnej alebo silikónovej 
báze. Olej, masti alebo 
krámy by ho mohli 
poškodiť.

 Kondómy nie sú nuda-
môžeš si vybrať 
z rôznych farieb, 
príchutí, špeciálnych 
tvarov, vrúbkované, 
anatomicky tvarované...

 Výrobcovia myslia na 
to, že nie všetky penisy 
sveta sú rovnaké-
existujú rôzne veľkosti, 
väčšie aj menšie než je 
štandard. Musíš len 
trochu hľadať.

 Pri nasadzovaní 
kondómu musí byť 
penis stoporený.

ŽENSKÝ KONDÓM 
(FEMIDOM)

 Chráni pred pohlavne 
prenosnými 
ochoreniami 
a otehotnením.

 Vyrába sa 
z polyuretánu. To je 
fajn najmä v prípade, 
že jeden z partnerov je 
alergický na latex, 
a preto nie je možné 
použiť klasický 
kondóm.

 Na Slovensku sa 
nepredáva, ale môžete
ho dostať od nás, alebo 
objednať cez internet. 
Možno ste sa s ním 
stretli aj v Čechách.

 Femidom si  zavádza 
žena dnu do vagíny.

 Výhodou je, že si ho 
žena môže zaviesť dnu 
do vagíny nielen tesne 
pred sexom, ale až 8 
hodín vopred. Takto je 
pripravená, 
a navliekanie kondómu 
neruší predohru.

 Femidom chráni pred 
pohlavne prenosnými 
ochoreniami dokonca 
lepšie než kondóm, 
pretože pokrýva väčšiu 
časť tela okolo vstupu 
do vagíny.

SPEVNENÝ MUŽSKÝ 
KONDÓM (ANÁLNY)

 Chráni pred pohlavne 
prenosnými 
ochoreniami 
a otehotnením.

 Je vyrobený z hrubšieho 
materiálu než obyčajné 
kondómy, to je jediný 
rozdiel. Používa sa 
rovnako ako klasický 
kondóm.

 Používa sa  pri 
drsnejšom sexe, alebo 
pri sexe do zadku 
(análnom). Alebo ak 
máš obavy, že obyčajný 
kondóm sa môže 
roztrhnúť.

 Zahoď predsudky. 
Spevnený kondóm nie 
je len pre gayov.

 Niekedy môže spôsobiť, 
že partnerovi bude trvať 
dlhšie než obvykle, kým 
sa spraví. To niekoho 
poteší, a niekoho nie.

 Spevnený kondóm je 
vyrobený z latexu, preto 
používaj na dodatočnú 
lubrikáciu zas len gély 
na vodnej alebo 
silikónovej báze.



PS: A nezabúdajte na lubrikant, nech už používate ktorýkoľvek typ kondómov! Zvlhčenie 
naviac nie je nikdy na škodu  A samozrejme, kondóm treba správne navliecť, čo je oveľa 
ťažšie než sa zdá. Na službách si to radi/y s vami nacvičíme.

Iva
Zdroj obr.:   http://properattirecondoms.com/images/health-on-off.gif

MUŽSKÝ KONDÓM 
(KLASICKÝ)

 Ak penis počas sexu 
ochabne, je potrebné 
kondóm vymeniť, 
pretože sa tam 
dovnútra dostal vzduch 
a kondóm môže 
prasknúť.

ŽENSKÝ KONDÓM 
(FEMIDOM)

 Penis nemusí byť úplne 
stoporený, alebo môže 
počas sexu ochabnúť. 
Klasický kondóm sa 
v takýchto prípadoch 
zvlieka. Femidomu to 
nevadí.

SPEVNENÝ MUŽSKÝ 
KONDÓM (ANÁLNY)

 Ak po análnom sexe 
mieriš do vagíny, navleč 
si nový kondóm. Takto 
neprenesieš baktérie zo 
zadku tam, kam 
nepatria.

Zopár dôležitých tipov:
1. Pri otváraní kondómu daj pozor, aby si 
nepoškodil/a povrch kondómu (napr.
nechtami, prsteňom)
2. Pri navliekaní kondómu chyť hlavičku 
kondómu, jemne ju zatoč a drž ju po celý 
čas, až kým kondóm nie je navlečený po 
koreň penisu!
3. Po ejakulácii zvleč opatrne kondóm 
ešte predtým než penis ochabne.

ŽENY PRACUJÚCE V SEX-BIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA:

Blonďák, asi 25 rokov. Pohybuje sa pešo v okolí Hlavnej stanice. 
Namotáva na to, že dá 100 EUR za noc, neskôr vyjednáva, nechce platiť. 

Pri odpore je agresívny. Vydáva sa za policajta, ma falošný preukaz.

V prípade, že i Ty vieš o agresívnom klientovi daj to vedieť ostatným!



KEĎ SYFILIS ÚTOČÍ (1. ČASŤ)

NIEKTORÝCH INFORMÁCIÍ PROSTE NIKDY NIE JE DOSŤ.   O SYFILISE TO PLATÍ DVOJNÁSOBNE. IDE 
TOTIŽ O ZÁVAŽNÉ OCHORENIE, KTORÉ MÔŽE OHROZIŤ TVOJ ŽIVOT A ZDRAVIE SEXUÁLNYCH 
PARTNEROV A POČAS TEHOTENSTVA I PLOD.
NAŠU CESTU ZA INFORMÁCIAMI O SYFILISE DNES ZAČÍNAME PRVOU ČASŤOU, KDE BY SOM TI
CHCELA PONÚKNUŤ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TOMTO OCHORENÍ.

Syfilis spôsobuje baktéria Treponema 
pallidum z čeľade Spirochaetacea (viď 
obrázok). Syfilisom sa môžeš infikovať 
predovšetkým cez nechránený sex 
(orálny, análny, vaginálny). Žena môže 
syfilisom infikovať svoje dieťa počas 
tehotenstva. Nakaziť sa môžeš aj krvou 
napr.: zdieľaním ihiel.  Ochorenie plodu 
sa volá kongenitálny syfilis a môže 
spôsobiť potrat alebo predčasný pôrod 
s ťažkými vývojovými poruchami. 

PRÍZNAKY A ŠTÁDIÁ SYFILISU

Priebeh neliečeného syfilisu nie je vždy 
rovnaký, ale spravidla prebieha toto 
ochorenie v 3 štádiách:

1.ŠTÁDIUM

Obvykle sa objavuje po (10-90 dní) od 
infikovania  a charakterizuje ho tvrdý 
vred na mieste, kde sa infekcia dostala do 
tela. Vred sa môže vyskytnúť napríklad 
na vonkajších pohlavných orgánoch, v 
pošve, na prsných bradavkách, v alebo 
okolí konečníka, na perách, jazyku, 

mandliach.  Vred je plochý, nehlboký, 
veľký asi 1-3 cm a nebolestivý. Môže sa 
stať, že si ho ani nevšimneš, keďže 
nemusí byť viditeľný. V prvom štádiu sa 
zväčšia lymfatické uzliny ( máš ich napr. 
za ušami, pod pazuchami alebo trieslach), 
ktoré ale nie sú bolestivé. 

Dobrá správa je, že vred z prvého štádia 
sa spontánne zahojí po pár týždňoch (cca 
3 týždne); zlá správa -  syfilis, teda 
baktéria, ktorá ho spôsobuje, ostáva v tele 
šarapatiť ďalej a prechádza do druhého 
štádia:

2.ŠTÁDIUM

Začína sa približne v 9. týždni po 
infikovaní. Táto fáza má mnoho 
príznakov. Môže sa skrývať za rôzne iné 
choroby, preto je syfilis ťažšie 
rozpoznateľný. Ak sa syfilis nerozpozná, 
často sa stáva, že sa liečia prejavy iných 
chorôb a nie syfilis ako pôvodca 
príznakov.  

Najčastejšie príznaky 2. štádia sú: 
 ružové 

škvrny, 
ktoré sa 
vyskytujú 
na koži 
celého tela. 
Tieto 
nemokvajú, 
nesvrbia. 
Vyskytujú 
sa na koži 



celého tela. Tieto ružové škvrny nie sú 
infekčné. 

 mokvavé vyrážky, ktoré sú veľmi 
infekčné. Na to, aby si sa infikoval/a 
stačí, aby si sa ich dotkol/la a cez tvoju 
malú ranku na koži sa mikrób dostane 
do tela. 

 Horúčka, bolestivé hrdlo, bolesti 
hlavy, vypadávanie vlasov

Po skončení druhého štádia sa syfilis 
dostáva do tzv. bezpríznakového obdobia. 
To znamená, že sa cítiš relatívne OK, 
nemáš žiadne príznaky, ale syfilis ďalej 
šarapatí a rozširuje sa v tvojom tele. Na 
začiatku tohto obdobia sa však príležitostne  
môžu vyskytovať príznaky charakteristické 
pre 2. štádium.

3. ŠTÁDIUM

Ak sa syfilis nelieči, po 5 až 20 rokoch po 
infikovaní začne 3. štádium. Postihuje 
predovšetkým centrálny nervový systém, 
srdcovo-cievny systém a kostný systém. 
Môže viesť k duševným poruchám a smrti. 

TESTOVANIE 

Na zistenie toho, či sa syfilis v tele 
ne/nachádza, sa v súčasnosti najčastejšie
využívajú tieto dve metódy:

 mikroskopický test – kožný/á lekár/ka 
mikroskopom vyšetrí vred, vyrážky 
alebo škvrny (charakteristické pre 1. 
a 2. štádium). Testovanie 
mikroskopickým testom vykonávajú  
len kožní lekári 
(dermatovenerológovia) 

 test z krvi, ktorý sa môže vykonávať 
prakticky v ktoromkoľvek štádiu. Ak si 
už bol/a v minulosti liečený/á na syfilis, 
pravdepodobne máš protilátky stále 
v krvi. Preto si musíš dať urobiť 
mikroskopický test!  O testovanie 
z krvi môžeš požiadať:

 obvodného lekára/obvodnú 
lekárku, 

 Mudr. Baroňákovú v Ružinovskej 
nemocnici – na testy je potrebné prísť 
nalačno a predtým vypiť aspoň pol 
litra tekutín. Na výsledky sa čaká cca 
7 dní. Môžeš požiadať aj o testovanie 
na HIV alebo hepatitídy B a C. 

 u nás  v teréne v BA– testujeme 
rýchlotestami za prítomnosti 
zdravotníčky, výsledok máš do 10 
min. Testujeme na prítomnosť 
protilátok syfilisu. Na test príď 
minimálne mesiac po infikovaní sa, 
kedy už budú protilátky vytvorené 
v dostatočnom množstve. 

Keď sa z testu zistí, že ti syfilis v tele 
šarapatí, je potrebné čo najskôr navštíviť 
lekára/ku a začať s liečbou. O tom, ako 
a kde liečba prebieha si povieme 
v budúcom čísle. Dovtedy sa majte pekne. 

Sociálna asistentka   Eva (0904 655 146)

Zdroje:
www.emedicinehealth.com/syphilis
MUDr. Baroňáková, Ružinovská nemocnica 
v Bratislave
Informačné materiály OZ Odyseus
Zdroje obrázkov:
http://www.uveitis.org/images/syphil1.jpg, 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e
/Syphilis_lesions_on_back.jpg

Ak si to zhrnieme, napadajú mi 
minimálne 3 dôvody, prečo je dobré 
dať sa otestovať:

1. syfilis sa dá vyliečiť!!! –
výsledku testu sa teda nemusíš báť

2. príznaky sa nemusia vo všetkých 
prípadoch prejaviť. Nemusíš ani zistiť, 
že syfilis máš. Preto ostáva, že najlepší 
spôsob, ako si byť 100% istý/á, je dať sa 
otestovať

3. neliečený syfilis môže spôsobiť 
nezvratné zdravotné problémy až smrť



PRENOS SEXUÁLNE PRENOSNÝCH OCHORENÍ CEZ ORÁLNY SEX

ORÁLNY SEX A OCHRANA PRI ORÁLNOM SEXE JE TÉMA STÁLE NEUTÍCHAJÚCA. 
MNOHÍ POVAŽUJÚ OCHRANU PRI „ORÁLE“ ZA ZBYTOČNÚ. TÝMTO ČLÁNKOM 
BY SOM VÁM CHCELA PRINIESŤ STRUČNÝ PREHĽAD OCHORENÍ, KTORÝCH SA 
ORÁLNY SEX TÝKA, AKO DOCHÁDZA K ICH PRENOSU A AKO SA MOŽNO 
CHRÁNIŤ.

AKO DEFINUJÚ ORÁLNY SEX „MÚDRE 
KNIŽKY“??

Orálny sex je sexuálna aktivita, ktorá 
zahŕňa dráždenie (napr. satie, lízanie) 
genitálií použitím úst, jazyka či zubov. 
„Cunnilingus“ je výraz na dráždenie 
vagíny (ľudovo nazývané aj „lízanie“), 
„Fellatio“ je výraz označujúci dráždenie 
penisu (ľudovo nazývané „fajka“) 
a „Analingus“ označuje dráždenie 
análneho otvoru (teda lízanie zadku). 

ORÁLNY SEX A SEXUÁLNE PRENOSNÉ 
CHOROBY

Aj pri orálnym sexom sa prenášajú 
sexuálne prenosné ochorenia.  Súvisia s 
ním najmô choroby ako: herpes, syfilis a 
kvapavka. Riziko prenosu týchto ochorení 
cez nechránený orálny sex je vysoké. Ak 
robíte orálny sex bez kondómu, či rúšky 
Hot-Dam osobe, ktorá má jednu z týchto 
chorôb, je veľmi pravdepodobné, že sa 
nakazíte aj vy. 

Pri „lízaní zadku“ sa dá taktiež nakaziť 
črevnými parazitami (tzv. amébiáza) a 
hepatitídou A.

Riziko prenosu ochorení ako vírus HIV, 
chlamýdie, ľudský papiloma vírus 
(HPV) a kvasinkové infekcie
nechráneným orálnym sexom je menšie. Pri 
HIV napr. záleží aj od toho, či dôjde 
k ejakulácii (výronu semena do úst) alebo 
nie, či človek prijíma spermie (teda dostanú 
sa mu do úst) alebo nie. Spermie obsahujú 
vysoké množstvo HIV vírusu. Prípady 
nákazy týchto ochorení boli preukázané aj 
cez nechránený orálny sex.. Istotu, že sa 
určite nenakazíte jednou z týchto ochorení 
pri nechránenom orálnom sexe, nemôžte 
mať nikdy.  

K PRENOSU SEXUÁLNE PRENOSNÝCH 
OCHORENÍ MÔŽE DÔJSŤ CEZ:

 predejakulačnú tekutinu a semeno, 
ktoré sa môžu dostať do úst 

 močovú rúru (otvor navrchu penisu)



 malé ranky v ústach, krvácajúce 
ďasná, trhlinky, otvorené rany, opary, 
vriedky a pod.

 vaginálny sekrét a krv, ktorá sa 
dostane do úst

 krvavé ranky v oblasti zadku, krv 
v slinách, ktorá sa dostane do 
kontaktu s okolím análu a konečníka, 
výkaly.

RIZIKO PRENOSU POHLAVNE 
PRENOSNÝCH OCHORENÍ SA ZVYŠUJE AK:
 máš inú neliečenú sexuálne prenosnú 

chorobu
 máš v ústach, v hrdle alebo na pere 

ranky, trhlinky, opary, herpes, vred 
alebo iné zápaly

 orálne uspokojuješ ženu počas 
menštruácie bez latexovej bariéry

 sa dostal ejakulát alebo 
predejakulačná tekutina do úst.

NA  ZNÍŽENIE RIZIKA PRENOSU 
POHLAVNE PRENOSNÝCH OCHORENÍ:
 Použi bariérovú ochranu medzi ústami 

a vagínou, penisom alebo análnym 
otvorom. Zamedzíš tak kontaktu medzi 
ústami a pohlavnými sekrétmi, krvou 
alebo ejakulátom.

 Pri fajke použi kondóm.
 Ak po vaginálnom alebo análnom sexe 

pokračuješ fajkou vymeň kondóm!! 
Zamedzíš tak kontaktu s pohlavnými 
sekrétmi, krvou alebo análnymi 
výlučkami. Tým znížiš riziko prenosu 
pohlavne prenosných ochore-
ní, vírusov, baktérií a parazitov.

 Pri orálnom dráždení vagíny alebo
análneho otvoru použi rúšku Hot-Dam. 
Vždy treba použiť nový Hot-Dam, ak 
máš v úmysle po dráždení konečníka 
pokračovať dráždením vagíny alebo 
naopak..

Prejavy niektorých 
sexuálne prenosných 
ochorení sú väčšinou 
nešpecifické. V prípade 
niektorých ochorení sa 
môžu prejavovať príznaky 
aj v hrdle. Napr. syfilitický 
vriedok sa môže urobiť 
v krku a vy o tom ani 
nemusíte vedieť. Väčšina 
týchto ochorení sa dá 
liečiť, ak sa včas zachytia 
testom. Preto neváhajte, 
používajte ochranu aj pri 
orálnom sexe a dajte sa 
o testovať.

karcha
Zdroje:
Brožúrka Orálny sex, Odyseus, 2009, 
https://www.zdravcentra.sk/cps/rde/xchg/zcsk/xsl/36
39_724.html, http://en.wikipedia.org/wiki/Oral_sex, 
http://www.avert.org/oral-sex.htm, 
http://sexuality.about.com/od/saferse1/a/safer_oral_s
ex.htm,www.cdc.gov/hiv/resources/factsheets/oralsex
.htm,   http://aids.about.com/cs/safesex/a/oralsex.htm, 
http://aids.about.com/od/childrenteens/a/teensoral.ht
m, http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/qa19.htm  

Zdroje obr.:
http://z.about.com/d/aids/1/0/4/7/daminstr.jpg
http://i.idnes.cz/07/101/org/MAO1e3f9b_sex2.JPG

Rúška Hot-Dam
Slúži ako ochrana pred sexuálne 
prenosnými ochoreniami pri orálnom 
sexe, teda pri lízaní vagíny a zadku
(pri fajke sa ako ochrana používa 
klasický kondóm ).   
Je to štvorec, ktorý je vytvorený zo 
zdravotne nezávadného materiálu –
polyuretánu. Táto rúška je zväčša 
nelubrikovaná, dostať ju aj v rôznych 
príchutiach.    Je veľmi jemná, tak aby 
neovplyvňovala zážitok z orálneho 
sexu. Rúška sa prikladá na vagínu 
alebo zadok.   Ústami sa potom 
vagína alebo zadok dráždia cez túto 
rúšku. Vytvára tak bariéru – akúsi 
stenu – medzi ústami a pohlavnými 
orgánmi, čím zabraňuje prenosu 
ochorení. 
V súčasnosti sa u nás rúška HotDam 
nedá zakúpiť. Rúška sa dá jednoducho 
vyrobiť aj z kondómu: Odstrihni 
vrch/špičku z latexového kondómu 
a ten potom rozstrihni po dĺžke. 
Rozroluj ho a použi ako bariérovú 
ochranu (viď obrázok).



FRAUENSERVICE (SERVIS PRE ŽENY) - GRAZ (RAKÚSKO)

O TOM, ŽE LETO BOLO NIELEN ČASOM DOVOLENIEK, ALE I PRÁCE, SVEDČÍ 
I FAKT, ŽE SOM NAKONTAKTOVALA RAKÚSKU ORGANIZÁCIU S NÁZVOM 
FRAUENSERVICE. VOĽNE BY SA ICH NÁZOV DAL PRELOŽIŤ AKO „SLUŽBY 
PRE ŽENY“. TÁTO ORGANIZÁCIA MÁ SÍDLO V GRAZI A OKREM INÉHO 
POSKYTUJE INFORMÁCIE A PORADENSTVO PRE ŽENY PRACUJÚCE V SEX-
BIZNISE PROSTREDNÍCTVOM PROJEKTU SXA. POKÚSIM SA PREDSTAVIŤ

      VÁM TÚTO ORGANIZÁCIU TROŠKU BLIŽŠIE.

Oslovila som Slovenku, pracujúcu v tíme 
SXA, p. Michaelu Engelmaier. Viem, že 
niektoré a niektorí z Vás chodia pracovať 
do Rakúska a ak sa niekedy vyskytnete v 
okolí Grazu, budete vedieť na koho sa 
máte nakontaktovať.

Ľ: MICHAELA, KEDY VZNIKLA VAŠA 
ORGANIZÁCIA A ČÍM SA ZAOBERÁ?

M: Združenie FRAUENSERVICE Graz 
vzniklo v roku 1984 ako poradenská 
organizácia pre ženy. V združení pracujú 
výlučne ženy a našim klientkám 
poskytujeme viaceré služby, napr.: 
právne, psychologické, pracovné a 
sociálne poradenstvo, rôzne kurzy a 
vzdelávania pre ženy, ako i semináre a 
kultúrne podujatia. Organizujeme 
pracovné kurzy pre ženy, ktoré boli dlhšiu 
dobu bez práce a chcú sa do nej vrátiť. 
Pre ženy máme otvorenú kaviareň, v 
ktorej si môžu len tak posedieť, 
porozprávať sa medzi sebou alebo sa 
poradiť s odbornou pracovníčkou, ktorá je 
v kaviarni prítomná.

Ľ: AKÉ SLUŽBY POSKYTUJE SXA ŽENÁM 
PRACUJÚCIM V SEX-BIZNISE?

M: Ženám pracujúcim v sex-biznise 
poskytujeme služby od mája 2009. Jedná 
sa predovšetkým o poskytovanie 
poradenstva a informácii o podmienkach 
práce v  sex-biznise v Štajersku (jeden 

z rakúskych krajov), o poistení, nahlásení 
sa na finančnom úrade, v zdravotnej 
poisťovni, taktiež vyhľadávame 
špecifické informácií podľa požiadaviek 
a potrieb žien. Pokiaľ majú ženy, 
pracujúce v sex-biznise, záujem, môžu 
využiť aj vyššie spomínané služby nášho 
združenia alebo našich partnerských 
organizácii. Samozrejme, je im 
k dispozícii aj kaviareň s názvom 
„Palaver connected“, ktorá predstavuje 
nerušené miesto na oddych, poradenstvo, 
či prácu na internete. 

Ľ: VYKONÁVATE AJ TERÉNNU SOCIÁLNU 
PRÁCU?

M: Áno. Klientky nás môžu kontaktovať 
v kancelárii alebo v kaviarni, ale 
vyrážame za nimi do terénu i my. Za 
týmto cieľom navštevujeme bary, nočné 
kluby a verejné domy. Zároveň ponúkame 
ženám balíčky s kondómami, hubkami 
určenými na sexuálny styk počas 
menštruácie, lubrikačnými gélmi a pod. 
Ženám poskytujúcim platené sexuálne 
služby poskytujeme možnosť nakúpiť 
u nás pomôcky bezpečnejšieho sexu vo 
väčšom množstve a lacnejšie než 
v bežných obchodoch. 



Ľ: V KTORÝCH MESTÁCH VYKONÁVATE 
TERÉNNU SOCIÁLNU PRÁCU?

M: Pracujeme priamo v  meste Graz 
a v štyroch ďalších okresoch – Hartberg, 
Leibnitz, Voitsberg a Bruck an der Mur. 
Podniky navštevujeme podľa otváracích 
hodín alebo vhodného času tak, aby sme 
ženy nerušili pri práci. Spravidla chodíme 
do verejných  domov medzi 15:00 
a 18:00, do barov a nočných klubov od 
20:00.

Ľ: KEĎŽE PRACUJETE AJ SO ŽENAMI,
KTORÉ POCHÁDZAJÚ Z MNOHÝCH INÝCH 
KRAJÍN, MÁTE PRACOVNÍČKY, KTORÉ 
OVLÁDAJÚ AJ INÝ JAZYK NEŽ NEMČINU?

M: Ja hovorím okrem nemčiny po 
slovensky, česky, dohovorím sa poľsky 
a rusky. Iné kolegyne ovládajú angličtinu, 
španielčinu a francúzštinu. Pokiaľ teda 
budú mať slovenské ženy chuť využiť 
služby našej organizácie, vieme sa s nimi
bez problémov dohovoriť.

Ľ: POSKYTUJETE SLUŽBY AJ MUŽOM 
PRACUJÚCIM V SEX-BIZNISE?

M: Nešpecializujeme sa na túto oblasť. 
Sme zamerané skutočne len na ženy, 

avšak máme kontakt na inú organizáciu, 
ktorá v našom regióne pracuje s mužmi 
pracujúcimi v sex-biznise. Mužov preto 
vieme skontaktovať s touto organizáciou. 

Ľ: AKO JE TO S PRÁCOU V SEX-BIZNISE V 
RAKÚSKU?

M: V Rakúsku je možné pracovať v sex-
biznise legálne. Osoba, ktorá chce takto 
pracovať, sa musí nahlásiť na miestnom 
úrade (v závislosti od kraja, v ktorom sa 
táto osoba chce registrovať), kde dostane 
hlásenie o pobyte tzv. Meldezettel . 
Zároveň sa musí zaregistrovať na 
zdravotnom úrade, kde dostane preukaz 
(v nemčine Ausweiss), s ktorým môže 
pracovať v  sex-biznise. S ním sú ženy 
povinné chodiť jedenkrát za dva týždne 
na lekárske prehliadky, kde dostanú do 
spomínaného preukazu potvrdenie 
o zdravotnom stave. Počas prehliadky sú 
im robené testy na pohlavne prenosné 
ochorenia. Tento preukaz je veľmi 
dôležitý, musí byť preukázaný pri každej 
kontrole, ktorú vykonáva polícia a ak ho 
žena nemá, je pokutovaná. V Rakúsku 
môžu ženy pracovať len ako súkromné 
podnikateľky, čo znamená, že sa musia 
nahlásiť na finančnom úrade a musia sa 
zdravotne poistiť. 

Ďakujem Michaele za rozhovor a teším sa 
na ďalšiu spoluprácu s Frauenservice. Ak 
máte prístup k internetu, môžete ich nájsť 
na adrese: http://www.frauenservice.at. 
Ak budete priamo v Grazi, organizácia 
sídli na  Idlhofgasse 20 a telefónne číslo 
ku nim je: +43 316 71 60 220.

                                                                                   
Ľubica

Zdroje obr.:
http://www.sprich-
deutsch.de/assets/images/mapa_graz.jpg
http://www.cs.utah.edu/students/womenatcs/womenS
hadow2.gif



OKRUH PORTUGALSKOM A ŠPANIELSKOM
ČASŤ 3. – PO STOPÁCH LISABONSKÝCH PAMIATOK

NÁŠ DRUHÝ DEŇ STRÁVENÝ V LISABONE BOL SKUTOČNE NABITÝ PROGRAMOM. PO DOOBEDŇAJŠEJ 
NÁVŠTEVE LISABOSKÉHO OCEANÁRIA SME SA VYBRALI POZRIEŤ ĎALŠIE ATRAKCIE TOHOTO 
VEĽKOMESTA.

Najprv sme sa vybrali do Vojenského 
múzea, kde práve prebiehala výstava 
zameraná na pirátov, čo nás okamžite 
zaujalo. Mohli sme sa tam dozvedieť pikošky 
o najslávnejších pirátoch ako napr. sir 
Francis Drake (anglický moreplavec a 
admirál uznávaný kráľovnou Alžbetou, ale 
v očiach Španielov považovaný za piráta), 
kapitán Henry Morgan (pochádzal z Walesu 
a dostal sa až na Jamajku, kde mu ponúkli 
miesto guvernéra – jeho však zaujímal 
obchod s rumom a podľa neho je aj 
pomenovaná jedna známa značka tohoto 
alkoholu), či Barbarossa (jeho meno je 
odvodené od toho, že nosil červenú bradu, a 
je známy tým, že sa mu pre Turkov podarilo 
dobit Tunisko), prečítali sme si informácie o 
ich výpravách, spôsobe boja, mali sme 
možnosť prehliadnuť si ich zbrane 
(predovšetkým kordy, šable, pištole a delá), 
zistiť niečo vývoji pirátskej vlajky (lebka 
s prekríženými hnátmi), a taktike boja. 
Okrem tejto zajímavej expozície malo toto 
múzeum vo svojich zbierkach zbrane, 
uniformy, dobové predmety a maľby 
súvisiace predovšetkým s prvou svetovou 
vojnou. Videli sme tam predmety 
bezprostredne súvisiace s vojenským 
životom – mapy, kompasy, príbory, ešusy, 
poľné fľaše na vodu, nože, zástavy.
Hneď vedľa múzea sa z rieky Tejo vynárala 
ďalšia pamiatka, beloskvúca pevnosť Torre 
de Belém. Táto veža bola obklopená vodou a 
vchádzalo sa na ňu po moste. Jej pôvodna 
funkcia bola obranná (chránila vstup do 
prístavu) a slúžila aj ako maják. Keď sme 
chceli vystúpiť hore na vyššie poschodia, 

bolo to dosť náročné, lebo po úzkom 
kamennom točitom schodišti sa dalo prejsť 
len jednému radu ľudí. A tak turisti z vyšších 
podlaží nemohli v tej istej chvíli schádzať 
nadol, lebo by neprešli. A tak to bolo občas 
dosť chaotické, keďže veža mala až tri 
poschodia. Výhľad však naozaj stál za to. 
Veža bola nádherne vyzdobená vzormi 
vytesanými do kameňa, balkónmi, členitým 
zábradlím a piliermi, a pýšila sa množstvom 
strážnych vežičiek. Pri prehliadke jej 
podzemnej časti a prechádzke po jej 
stiesnených kobkách s nízkym stropom sme 
v duchu ľutovali väzňov z minulých storočí –
kedysi totiž pevnosť slúžila aj ako väzenie.

Tretím bodom tohoto popoludnia bola 
návšteva monumentálnej sochy Ježiša Krista 
Rei Christo, ktorá sa vypínala nad 
náprotivným brehom rieky Tejo. Mali sme 
pocit, že vidíme kópiu známej sochy 
v brazílskom meste Rio de Janeiro. Dostali 
sme sa k nej po moste  Ponte 25 de Abril 
(Most 25. apríla), ktorý sa nápadne podobal 
na známy most Golden Gate Bridge v San 
Franciscu. Zaujímavé je, že na tomto moste 
boli natočené zábery do jedného z dielov 
Jamesa Bonda. 

Majestátna socha leží na obrovskom 
podstavci výšky 82 metrov a dostali sme sa 
k nej v ý ť a h o m  zabudovaným v jeho 
útrobách. Potom sa človek ocitol nielen pod 
nohami 23 metrov vysokej sochy Krista, ale 
otvoril sa pred ním neskutočný výhľad na 
celý Lisabon. Ako bodku za týmto zážitkom 
nám bol dopriaty nádherný západ slnka.

       Saša



       

   

     Socha Rei Christo

Pirátska výstava

               Torre de Belém (Belémska veža)



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

V tajničke sa ukrýva výrok Henryho Forda, zakladateľa automobilky Ford:
„Prekážky sú tie obávané veci, ktoré uvidíte, keď odvrátite… (tajničku tvorí 19 písmen).“

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

AKTOVKA, ATRAMENT, CENA, CERUZKA, ČÍTANKA, DEKANÁT, 
DRINA, DRUŽINA, KATEDRA, KOLEKTÍV, KREDITY, KRIEDA, 
LAVICE, MATURITA, PERO, POKARHANIE, POKLADNÍK, POZNÁMKY, 
PREDNÁŠKY, PREDSEDA TRIEDY, PREPADNUTIE, REKTOR, 
REPARÁT, ROZUM, ROZVRH, SKÚŠKY, STUŽKOVÁ, ŠKOLSKÁ 
JEDÁLEŇ, UČEBNICE, UČITEĽSKÝ ZÁPISNÍK, VYSVEDČENIE, 
ZÁŠKOLÁK, ZNAK, ZNÁMKY, ŽIACI

Tajnička z minulého čísla:
„…zlou kartou dobrú hru.“



V.T.I.P.Y

Ide Jano po chodníku a na lavičke vidí 
plakať Deža a pýta sa ho:
- Dežo, čo sa ti stalo?
A Dežo na to:
- Ale, umrel mi dedo a potrebujem čierny 
oblek, lebo nemám.
Janovi ho prišlo ľúto a hovorí:
- Vieš čo, doma mám ešte jeden, poď som 
mnou.
A Dežo:
- Naozaj?!
Asi po 3 mesiacoch Jano znovu stretne 
Deža a pýta sa ho:
- Dežo, a kde mám môj oblek?
A Dežo:
- Čo nepamätáš? Veď som s ním pochoval 
deda!

Veverička sedí na strome a lúska oriešky.
Rozlúskne prvý - strieborné šaty.
Rozlúskne druhý - zlaté šaty.
Rozlúskne tretí - svadobné šaty.

Veverička sa rozplače,                          
schúli sa na vetvičku a vzlyká:
„Ja sa snáď kvôli tej rozprávke ani 
nenajem!“

Mladý komár hovorí matke:
- Mami, chcem ísť dnes do opery. Pusť 
ma.
- V žiadnom prípade.
- Ale ja chcem! Ináč ujdem z domu!
- No dobre, ty nešťastník, len ťa prosím, 
dávaj si strašný pozor pri potlesku!

Príde učiteľka do triedy na hodinu 
prírodovedy a hovorí:
- Dnes si dáme malý testík na to, čo nám 
dávajú zvieratká. Tak Janko, čo dáva 
sliepka?
- Vajcia.
- Teraz ty Terezka. Čo dáva ovca?
- Vlnu.
- Teraz ty Dežko. Čo dáva krava?
- Domáce úlohy.



VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS

WWW.ODYSEUS.ORG
intoxi@ozodyseus.sk

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ 

V BRATISLAVE:

Každú  stredu a piatok
18:00 – 19:00  na Trnavskom Mýte (v Podchode)
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
20:45 – 21:15  Avion (Americké námestie, pri pumpe Slovnaft) 
21:15 – 22:00 prechádzame cez Krížnu a Vajnorskú ulicu 

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY S AUTOM NÁJDEŠ:
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 a stredu
11:00 – 13:00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici

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

Ak máš záujem o testovanie na protilátky HIV a syfilisu, opýtaj sa nás v teréne, 
kde ti povieme konkrétne časy a miesta testovania. 

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

POZOR!  
Služby na Čapajevovej ulici – Modrý dom, sme museli z personálnych dôvodov zrušiť!


