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Úvod do nového roka. 

Na začiatok by som si rada určíte aj za vás, vydýchla, že konečne máme tie sviatky 

za sebou. 

Je to hektické obdobie, nikto nestíha, každý je nervózny a nemá čas. 

Dievčatám na ulici je zima, tá nás žiaľ ešte len čaká 

Ale mame začiatok nového roka a verím že ak ste si dali nejaké predsavzatia, že ich 
aj dodržíte 

Ja sa teda o to budem určíte snažiť. 

Prajem čo „najteplejšiu“ a najkratšiu zimu a všetko dobre do nového roka. 

                                                                                         S Pozdravom Ofra 
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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. Je distribuovaný prostredníctvom 
terénnych  

Sociálnych pracovníčok a pracovníkov OZ Odyseus v programe Chráň sa sám. 

Články v časopise podliehajú autorskému právu. Žiadna časť časopisu nesmie byť 
kopírovaná, publikovaná, alebo inak rozširovaná bez písomného súhlasu redakcie. 
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Možno vieš, že ak si sa kedysi rozhodol/la splatiť svoj dlh vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni 
mohol/la si požiadať o splátkový kalendár. Vďaka nemu sa dalo splácať častokrát veľmi vysoký 
dlh postupne počas 9 mesiacov.  

Možnosť požiadať o splátkový kalendár vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni stále platí. 
Bohužiaľ, skrátila sa doba, ktorú ti môžu schváliť na platenie dlhu – teraz je to maximálne 6 
mesiacov. Zároveň s tým, ako požiadaš o schválenie splátkového kalendáru by si sa mal/a 
pripraviť na to, že do 15 dní by si mal/a zaplatiť 40% z celého dlhu. Napríklad, ak dlžíš 1 000 eur, 

do 15 dní od požiadania o splátkový kalendár by si mal/a zaplatiť 400 eur. Inak sa môže stať, že ti 
neschvália ani tých ďalších 6 mesiacov na splácanie toho zvyšku... 

Celkom dobrá správa je, že stále môžeš požiadať o odpustenie úrokov – poplatkov, ktoré sa 
ti pripočítavajú k dlhu za to, že meškáš so splácaním. Takže hoci ti dlh ostane, možno sa aspoň 
o niečo zníži. 

Ak máš dlh nižší ako 200 eur, nemusíš žiadať o splátkový kalendár oficiálne – stačí, že sa 
dohodneš s pracovníkom/čkou na pobočke Všeobecnej zdravotnej poisťovne na počte splátok. 

 

Celkovú výšku dlhu ti povedia priamo na niektorej z pobočiek poisťovne: 

 V Ružinove na adrese Ružová dolina 10; 
 V Novom meste na Račianskej 153/A; 

 V Petržalke na Kutlíkovej 17 v budove Technopolu na 9. poschodí. 
 

Len tak mimochodom o kartičke poistenca:  

Ak si stratil/a alebo ti ukradli kartičku poistenca, na pobočke ti ju vydajú aj keď máš dlh. Je to 
zadarmo a na počkanie. Treba mať so sebou len občiansky preukaz alebo potvrdenie 
o občianskom preukaze z polície. Ak nemáš ani jedno, môžeš na pobočke poisťovne podpísať 
čestné vyhlásenie a kartičku by ti mali vydať aj tak.  

 

So všetkými „vybavovačkami“ sa môžeš obrátiť na nás v teréne alebo na sociálnu asistentku 

Evu na čísle 0904 655 146. 

 

Ivet 

 

Informácie boli zistené v rozhovore s pracovníčkou call centra Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
dňa 24.10.2011. 
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Na liečbe céčka 
 

V dnešnom článku by som sa rada rozpísala čo to o liečbe hepatitídy C. Je to často preberaná 
téma na výmenách... teda vieme, že céčko sa prenáša hlavne krvnom cestou, ihlou, štuplom, 
vodou, filtríkom, dokáže sa skryť v kvapke krvi, ktorú okom neuvidíme a dokáže tam prežiť až 
týždeň.  
O liečbe céčka a čo robiť počas nej, mám pocit sa ale rozpráva menej... tak si poďme teda teraz 
niečo povedať. 
 

Ako je to s liečbou na Slovensku? 

 

Tí z vás, ktorí čítajú tento článok a užívajú drogy a majú céčko – pre tých mám zlú správu. 
Slovenské poisťovňe hradia liečbu hepatitídy C s podmienkou pol ročnej liečby, ktorá musí byť 
doložená lekárskym potvrdením. Čiže aj tí, ktorí sa radi samodetoxujete a chceli by ste sa neskôr 
liečiť na céčko, je dobré, aby ste čo najskôr začali chodiť na prehliadky k psychiatrovi, aby ste 

mali doklad, že sa liečite. 
 

Medzinárodne uznávaná liečba céčka je kombinácia dvoch liekov: interferónu a 
ribavirínu. 
Interferón – ten produkuje naše telo aj samo a jeho úlohou je chrániť nás pred chorobami. Je 

súčasťou takzvaného imunitného systému, obranyschopnosti tela. Počas liečby sa človeku 
podáva omnoho väčšie množstvo interferónu, ako by mohlo jeho telo samo vyprudkovať a tento 
interferón bojuje s vírusom céčka. 
Ribavirín – využíva sa aj pri liečbe iných vírusových ochorení, dokáže zabrániť množeniu vírusu. 
Zaujímavosťou je, že liečiť céčko iba ribavirínom nepomôže. Avšak spolu s interferónom má také 
liečebné účinky, ktoré nemá ani jedna z týchto látok samostatne.1

 

 

Nežiaduce účinky a čo s nimi? 

Žiaľ, liečba céčka je známa nepríjemnými nežiaducimi účinkami, ktoré sa môžu a nemusia 
objaviť, môže ich byť pár aj mnoho. Nežiaduce účinky vedia skomplikovať liečbu, preto je dobré 
o nich vedieť a podľa možností sa na ne pripraviť. 
Možné nežiaduce účinky liečby céčka:2

 

- depresia, úzkosť, samovražedné tendencie 

- stavy podobné chrípke 

- únava 

- bolesti hlavy 

- strata hmotnosti 

                                                           
1
 http://www.virusova-hepatitida.sk/moznosti-liecby 

2
 TAG. (2009). Guide to hepatitis C for people living with HIV. New York. 

 

http://www.virusova-hepatitida.sk/moznosti-liecby
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- chudokrvnosť (=anémia, ide o nedostatok červených krviniek v krvi, ktoré majú za úlohu 
prenášať kyslík po tele. Keď je krviniek málo, menej kyslíka sa dostáva do tela, čo 
spôsobuje únavu a iné nepríjemnosti....) 
 

Čo mám robiť okrem poctivého brania liekov? 

Brať lieky tak ako lekár káže je základ úspešnej liečby. Sú tu však aj iné veci, čo robiť a čo nerobiť, 
ktoré môžu ovplyvniť úspešnosť liečby. 
 

Zvládať liečbu je veľa o postoji a cieľoch. Pred liečbou je dobré si napríklad premyslieť, aké sú 
ciele tvojej liečby. Čím viac ich budeš mať a čím reálnejšie si ich postavíš, tým ľahšie sa ti bude 
bojovať s problémami počas liečby. Aké ciele by to mohli byť? Tak napríklad: 

- znížiť množstvo vírusu v tele na minimum (podarí sa to 3 pacientom zo 4) 

- zlepšiť svoj zdravotný stav 

- aspoň tú liečbu vyskúšať 

- oddialiť cirhózu a rakovinu pečene 

Pozitívny postoj (zvládnem to, chcem sa liečiť a vyliečiť, chcem pre seba urobiť maximum 
napriek prekážkam) ti môže pomôcť zvládnuť aj tie najnepríjemnejšie vedľajšie účinky liečby. 
Negatívny postoj ti naopak spraví aj „z komára slona“. 4 

 

Ako zvládať negatívne vedľajšie účinky liečby: 
Čo s bolesťou hlavy: 

- vyhni sa kofeínu, pi dostatok 
čistej vody  

- nezabúdaj oddychovať a 
zabávať sa                           

- pravidelný spánok 

- vyhni sa hlučnému 
prostrediu 

Čo s chrípkovými príznakmi: 
- dostatočne oddychuj, veľa pi 
- nezabúdaj, že tieto príznaky 

sú dočasné a oplatí sa 
vydržať 

Bolesť tela: 
- masáže a jemné cvičenia, 

vyhni sa dlhodobému 
vysedávaniu, tá bolesti 
svalstva a kostry iba pridá 

- horúci kúpeľ raz za čas 

Únava: 
- sprcha a krátke cvičenie môže pomôcť proti únave 

- dávaj si krátke, ale časté prestávky 

- vyhýbaj sa alkoholu, cigaretám i ostatným drogám 

- pokiaľ trpíš nespavosťou, nepi nápoje s kofeínom 
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- únava a nespavosť idú ruka v ruke so stravovaním dbaj preto na vyváženú a pravidelnú 
stravu 

3
 

 

Fajčenie, alkohol 
Pitie alkoholu sa počas liečby neodporúča – alkohol má negatívny vplyv na pečeň a môže znížiť 
účinnosť liečby. Pokiaľ piješ, odporúča sa piť radšej menej každý deň, ako nárazovo v piatok 

večer.  
Fajčenie cigariet je diskutabilné – zdravé to nie je, a tak to netreba preháňať, avšak jednoznačný 
negatívne efekt na liečbu céčka sa nepreukázal 
 

Udržať telo vo forme 

Obezita (tučnota) znamená pre telo záťaž, preto zhodiť i pár kíl sa ráta. Pri liečbe céčka však platí 
– pomaly a s rozumom, žiadne extrémy. Taktiež dopriať svojmu telu pohyb a mať akú takú 
kondičku je pre telo prospešné, a tak je prospešné i pre liečbu. Nehovorím teraz o žiadnom 
mega fitnes posilňovaní, občas aj nenáročná pravidelná prechádzka dokáže urobiť divy.4

 

Počas liečby je potrebné, aby žena neotehotnela, odporúča sa, aby využívala 2 formy ochrany 
pred otehotnením (napríklad hormonálnu antikoncepciu + kondóm). Platí to aj pre partnerky 

mužov, ktorí idú absolvovať liečbu.4
 

 

Ako s jedlom? 

Keď sa liečiš na hepatitídu C, nie je potrebná žiadna extra diéta – ale... vždy je tam ale. Nejaké 
tie zásady stravovania je dobré dodržiavať. Tvoj deň by mal zahŕňať tieto potraviny: 

- chliea, ovsené vločky, cestoviny 

- zeleninu 

- ovocie 

- mliečne výrobky 

- mäso, vajíčka alebo strukoviny 

A nezabúdaj piť dostatok tekutín, ideálne čistú vodu alebo minerálku.  

Ak sa ti nedá, tak smažené jedlá nemusíš so svojho jedálneho lístka úplne vylúčiť, ale netreba to 
preháňať. Dobré je striedať“ jeden deň varené, potom smažené, potom pečené, zase varené... a 
tak ďalej.5

 

 

Vitamíny a rastlinné doplnky. Áno alebo nie? 

Vyvážená strava ponúkne liečenému dostatok vitamínov a iných potrebných látok. Pokiaľ 
by si chcel popri liekoch užívať voľne dostupné vitamíny v lekárni, porozprávaj sa o tom najprv 
s lekárom. Vitamíny v tabletách sú mnohonásobne početnejšie ako v bežnom jedle, čo môže mať 
vplyv na liečbu. Nechaj si od lekára poradiť či brať vitamíny, a keď áno, ktoré. Napríklad 
nadmerné množstvo vitamínu A pri liečbe hepky Cé môže pečeni vážne uškodiť! 

                                                           
3
 Porter, L.K., Franciscus, A. (2008) A guide to hepatitis C. Treatment Side Effects Management. Hepatitis 

C Support project. 

4
 Porter, L.K., Franciscus, (2011). A guide to hepatitides C. Preparing for treatment. Hepatitis C Support Project 

5
 http://www.hepatitisaustralia.com/about-hepatitis/hepatitis-c/healthy-eating 
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Čo sa týka rastlinných doplnkov, existujú napríklad čaje na podporu pečene. Pokiaľ ich 
chceš užívať, poraď sa pred tým s lekárom. Hoci liečivý čaj, aj tu platí, všetkého veľa (môže) 
škodí(ť). 

 

Toľko na dnes odo mňa... dúfam, že som ťa úplne nezaplavila informáciami. Držím palce. 
Mirka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obr: http://www.sme.sk/vydania/20070928/photo/1hep.jpg 

http://media.fakeposters.com/results/2009/08/06/cm3og5g2ib.jpg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedávny výskum ukázal, že ľudia, ktorí sa liečia na 
hepatitídu typu C a vypijú denne 3 a viac šálok 
kávy, majú vyššiu šancu na vyliečenie. Či ide o 
kofeín je diskutabilné, nakoľko pitie čierneho čaju 
takýto úspech v liečbe neukázalo. Väčšina 
odborníkov v rámci zdravej diéty odporúča kávu 
obmedziť. Tento výskum je zatiaľ čerstvá novinka a 
uvidíme, či odborníci na liečbu hepatitídy C začnú 
odporúčať piť kávu počas liečby. 

Zdroj:http://www.aidsmap.com/Coffee-drinking-improves-

hepatitis-C-treatment-response-rate-in-mono-infected-

patients/page/1836432/ 
 

http://www.sme.sk/vydania/20070928/photo/1hep.jpg
http://media.fakeposters.com/results/2009/08/06/cm3og5g2ib.jpg
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Pečeň a jej ochrana 

 

Pečeň  je životne dôležitý orgán ľudského tela, hlavný čistič organizmu. Jednoducho si ju môžeš 
predstaviť ako filter a továreň, kde sa spracovávajú všetky látky zachytené z krvi, ako napríklad 
nikotín, alkohol, lieky, jedy. „Pre Talianov je pečeň symbolom odvahy a fyzickej sily, v antickom 

Ríme bola zvieracia pečeň zdrojom veštieb, čítali z nej budúcnosť.“  Pečeň je miestom, kde 
v každom okamihu prebieha niekoľko tisíc procesov. Práve teraz sa v tvojej pečeni očisťuje krv, 
štiepia dôležité látky, aby sa nové mohli skladať, vzniká žlč. Plní niekoľko hlavných funkcií: 
 hospodári s energiou 

 zásobuje telo živinami a vitamínmi 
 tvorí žlč 

 odstraňuje jedovaté látky 

 pomáha tvoriť, obnovovať a riadiť telo 

 

Týmto úvodom som chcela povedať to, že by si ju mal každý chrániť. Predpokladá sa, že na 
Slovensku žije každý druhý/á  injekčný/á užívateľ/ka s hepatitídou typu C (infekčná choroba 
pečene). Lenže ako mnohí viete, ak užívate, tak dostať sa k liečbe je dosť náročné, keďže jedna 
z podmienok pre začatie liečby je abstinencia, (príp. substitučná liečba, pri ktorej musíš mať moč  
bez drog  minimálne 6 mesiacov). Existuje však bylinka, ktorá sa používa aj pri liečbe 
pečeňových ochorení a teda by vám mohla pomôcť aj v prípade, ak ku liečbe „C“čka nemáte 
prístup. Volá sa Pestrec mariánsky. 
 

„Pestrec mariánsky“( lat. Silybum marianum).  – je  jednoročná rastlina, z ktorej sa využívajú 
semená. Rastlina vyzerá ako bodliak. 
Prečo práve on? Preto, lebo obsahuje látky flavonolignanty, ktoré ochraňujú pečeň pred 
postihnutím chemickými jedmi (farmaceutické lieky), ďalej chráni pred oxidáciou tukov (tuky, 
ktoré sú pre telo  škodlivé), používa sa pri liečbe hepatitídy, znižuje vznik zápalu v postihnutom 

tkanive, regeneruje bunky, znižuje hladinu cholesterolu, chráni žily a cievy, napravuje sliznicu 

maternice, pomáha zmierniť menštruačné bolesti a kŕče, cirhóze a tiež zlepšuje trávenie. 

 
Môžeš ho dostať v lekárni a na internete vo viacerých formách. Najjednoduchší spôsob na 
prípravu, je čaj (100g stojí od1 €) alebo si môžeš kúpiť kvapky – olej (200 ml stojí približne 7€), 
alebo tabletky ( od 6 €). Na Ukrajine sa dá kúpiť ešte výhodnejšie, lacnejšie. Pestrec by sa mal 
pre ozajstnú efektívnosť užívať ako kúra – pravidelne niekoľko týždňov alebo mesiacov, najlepšie 
opakovane. Dôležité je sa počas jeho aplikácie vyvarovať alkoholu. Tablety, kapsuly, poprípade 
tinktúra alebo olej, majú vyšší obsah silymarínu, teda vyššiu účinnosť. 
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POZOR! Nemali by ho užívať ženy vo vysokom štádiu tehotenstva, ženy, ktoré dojčia a ľudia, 
ktorý majú vysoký krvný tlak. 
 

Jedlo ako liek, jedlo ako jed 

 

Viem, že veľa z vás žije naozaj v ťažkých podmienkach a jedlo je to posledné na čo občas myslíte. 
Pečeň zaťažujeme aj pri nesprávnej životospráve, stačí prijímať nadmerné množstvá tukov, 
cukrov alebo alkoholu a pečeň na to skôr, či neskôr zareaguje. 
 

Desatoro pre ochranu pečene 

1. Nepi alkohol, pretože veľmi zaťažuje pečeň, a tým je liečba neúčinná. 
2. Nejedz priveľa mastných jedál a nepreháňaj to so soľou. Uprednostni jedlá s vysokým 
obsahom vitamínov, minerálnych látok a stopových prvkov. 
3.  Nekonzumuj veľa bieleho chleba, nahraď ho celozrnným. 
4.  Pozor na opekané zemiaky a hranolky. Daj radšej prednosť vareným zemiakom, 
cestovinám a ryži. 
5.  Vyhýbaj sa bielej fazuli, hrachu a červenej i bielej kapuste. Svoj jedálniček obohať o sóju, 
mrkvu, zeler a šalát. 
6.  Vyhýbaj sa bravčovému mäsu, radšej si daj chudé hovädzie, alebo rybu. 

7.  Pred plnotučným mliekom uprednostni nízkotučné mlieko a mliečne výrobky. 
8.  Tvrdé syry a nízkotučné syry sú prospešnejšie ako mäkké syry(karička, bambíno...)      
9.  Nejedz priveľa kompótov. Zdravšie sú čerstvé jablká, banány a pomaranče. 
10. Jedlá radšej dus, par alebo var. Vyhni sa vyprážaniu a fritovaniu. 
11. Večeraj striedmo a nikdy nie po 19stej hodine. 
 

 

 Denne by si mal vypiť 2-3 l tekutín. Minerálky, nesladené ovocné a zeleninové šťavy a čaje, by 
mali prevažovať nad kávou, čiernym čajom a nápojmi, ktoré obsahujú cukor, hlavne alkohol a 
kyselinu uhličitú. 
Pohyb pozitívne ovplyvňuje detoxikáciu organizmu a zároveň i spaľovanie tukov, potením sa 
prečisťuje organizmus. 
 

Do budúceho čísla Vám napíšem nejaké ďalšie spôsoby ochrany pečene. 
 

Tramalka 

 
zdroje: http://www.webnoviny.sk/zdravie/s-hepatitidou-typu-c-zije-kazdy-druh/396947-clanok.html 

http://www.osobne-zdravie.sk/prevencia.7/pecen-priznaky-liecba-regeneracia-a-pecenove-dieta.5593.html 

http://www.veronica.host.sk/fytoterapia/herbar/141.html 

http://www.liecbabylinkami.euweb.cz/travenie.htm 

 

 

http://www.osobne-zdravie.sk/prevencia.7/pecen-priznaky-liecba-regeneracia-a-pecenove-dieta.5593.html
http://www.veronica.host.sk/fytoterapia/herbar/141.html


 

10 

 
I                

   INTOXI 01/2012 

                                     UŽÍVATEĽSKÉ TYPY PRE ZDRAVIE 

Preklad článku od Jenny Kelsall 

 

Veľa ľudí, ktorí užívajú drogy vedia o tom, že sa nemajú zdieľať injekčné striekačky. 
Existujú tvrdenia, že ľudia užívajúci drogy nemôžu byť vzdelaní a že ich užívanie drog je 
dôkazom ľahostajnosti k vlastnému zdraviu a k zdraviu druhých. Napriek týmto 
tvrdeniam, boli to práve ľudia užívajúci drogy, ktorí zmenili svoje správanie. V 80.-tych 

a skorých 90.-tych rokoch práve ľudia užívajúci drogy prestali zdieľať ihly. Táto zmena 
správania bola reakciou na šírenie HIV v Austrálii v týchto rokoch. Slogan bezpečnejšieho 
užívania drog „vždy nová ihla pre každý vpich“ sa stala normou a ľudia užívajúci drogy 
predchádzali šíreniu HIV v svojich vlastných komunitách. 

TIP Č.1: KĽÚČOM K PREVENCII ŠÍRENIA KRVOU 

PRENOSNÝCH OCHORENÍ AKO HIV, VÍRUS 

HEPATITÍDY TYPU B A C,  JE NEZDIEĽAŤ IHLY 

A INJEKČNÉ STRIEKAČKY 

 

Bohužiaľ nie sme až tak úspešní pokiaľ 
ide o prevenciu hepatitídy typu C. 
Odhaduje sa, že na Slovensku, každý 
druhý človek injekčne užívajúci drogy, žije 
s hepatitídou typu C (poz. prekl.) 
Posolstvo bezpečnejšieho užívania drog 
pri prevencii hepatitídy typu C je viac 
komplexnejšie ako to je pri prevencii HIV. 
Hovorí o nezdieľaní akýchkoľvek 

pomôcok na injikáciu vrátane lyžičiek, 
Stericupov, filtrov, tampónov, vody či 
škrtidla. To už je oveľa ťažšie zabezpečiť. 
Ak človek žije s hepatitídou typu C, má 
v krvi dosť vysokú koncentráciu vírusu, 
aby mohol preniesť vírus HCV na niekoho 
druhého pri zdieľaní pomôcok. Na prenos 
stačí aj tak malé množstvo krvi, že ho 
vôbec nie je vidieť voľným okom.  
 

TIP Č.2: VYHNITE SA, AKÉMUKOĽVEK ZDIEĽANIU 

POMÔCOK NA INJIKÁCIU VRÁTANE IHIEL, LYŽIČIEK, 

STERICUPOV, FILTROV, TAMPÓNOV, ŠKRTIDLA ČI 

VODY, ABY STE SA VYHLI HEPATITÍDE TYPU C.  
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Viete, že existuje 6 hlavných kmeňov 
hepatitídy typu C? Nazývajú sa genotypy 
a označujú sa číslicami 1,2,3,4,5 a 6. 

Genotypy ovplyvňujú úspešnosť liečby 
hepatitídy typu C. Ešte jedna vec je 
dôležitá. Človek sa môže počas života 
nakaziť viacerými genotypmi. A to je 

dobrý dôvod pokračovať v opatrnosti 

a nezdieľať pomôcky na injikáciu, aj keď 
už človek hepatitídu typu C má. Ak má 
človek viacej genotypov, tak sa vystavuje 
vážnejšiemu priebehu ochorenia 
hepatitídy typu C. Vtedy má aj menšiu 
šancu na úspešné vyliečenie sa.  

 

TIP Č.3: VYHNITE SA, AKÉMUKOĽVEK ZDIEĽANIU 

POMÔCOK NA INJIKÁCIU VRÁTANE IHIEL, LYŽIČIEK, 

STERICUPOV, FILTROV, TAMPÓNOV, ŠKRTIDLA ČI 

VODY, ABY STE SA VYHLI HEPATITÍDE TYPU C AJ AK 

UŽ VIETE, ŽE MÁTE HEPATITÍDU TYPU C. VYHNETE 

SA OPAKOVANÉMU PRENOSU (REINFEKCII) 

RÔZNYMI GENOTYPMI HEPATITÍDY TYPU C. 

 

Za posledné roky, sa väčší dôraz kladie na 
umývanie rúk pred injikovaním. 
Umývanie rúk je základom pri kontrole 
infekcií v nemocniciach. Aj tam si vždy 
personál umyje ruky, skôr ako začne 
ošetrovať pacienta. Hoci nemáte vždy 
prístup k vode, môžete si ruky očistiť 
aspoň alkoholákom. Vhodné je to vždy, 
ak pomáhate niekomu s injikovaním. 

 

TIP Č.4: OČISTITE SI RUKY VŽDY PREDTÝM AKO 

NIEKOMU POMÁHATE S INJIKOVANÍM.NA VAŠICH 

RUKÁCH MÔŽE BYŤ MALÉ MNOŽSTVO KRVI 

Z PREDCHÁDZAJÚCEHO NASTREĽOVANIA SA (ČI UŽ 

KEĎ STE SA NASTREĽOVALI SAMI ALEBO STE 

NASTREĽOVALI NIEKOHO INÉHO).TOTO 

MNOŽSTVO JE DOSTATOČNÉ NA PRENOS 

HEPATITÍDY TYPU C. AK VIETE, ŽE ŽIJETE 

S HEPATITÍDOU TYPU C, MALI BY STE SA 

POMÁHANIU PRI INJIKOVANÍ DRUHÝM RADŠEJ 

VYHNÚŤ. 

 

Výskumy dokazujú, že ľudia sa infikujú 
hepatitídou typu C počas prvých rokov 
svojho injekčného užívania. Až polovica 
ľudí injekčne užívajúcich drogy sa 
nakazila hepatitídou typu C počas prvých 
12-18 mesiacov užívania. Preto, ak 
stretnete niekoho, kto začína s injekčným 
užívaním drog porozprávajte mu 
o hepatitíde typu C. Je dôležité poznať 
ako sa vyhnúť hepatitíde typu C. Nie je 
možné chrániť sa pred hepatitídou typu 
C, pokiaľ nevieme ako sa prenáša. Myslite 
na to. Vy jediní môžete chrániť seba 

a svojich blízkych. Ak potrebujete 
o hepatitíde typu C vedieť viac, opýtajte 
sa nás v teréne. 

 

Zdroj: WHACK magazine n. 24 VIVAIDS 2008 

Zdroj obr.: 
http://www.thejakartaglobe.com/media/images/lar

ge/20090609215600348.jpg, 
http://www.gasdetection.com/news2/washing_han

ds.jpg, http://www.drcnet.org/guide10-96/nline.gif  

 

Preložila Coня 

http://www.thejakartaglobe.com/media/images/large/20090609215600348.jpg
http://www.thejakartaglobe.com/media/images/large/20090609215600348.jpg
http://www.gasdetection.com/news2/washing_hands.jpg
http://www.gasdetection.com/news2/washing_hands.jpg
http://www.drcnet.org/guide10-96/nline.gif
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Laurin príbeh – časť 1. 
 

Tento mesiac vám prinášame skutočný 
príbeh Laury zo Španielska. Tak ako 

mnohé skutočné príbehy okolo nás, ani 
tento nepatrí medzi tie najveselšie. 
Laura je tehotná, má HIV, chodí na 

metadon a čaká ju najťažšie 
rozhodnutie v jej živote... 

 

...Najprv akoby zvuk 

prichádzal z veľkej 
diaľky, ale tá známa 
melódia jej stále 
dokola hrala 

v hlave. Keď sa 
spamätala, krátky 
ale silný závrat ju 
zhodil z chrbta jej 

statočného slona... 

Zvonil jej telefón?? 
Boli 4 hodiny ráno. 
Abi (meno, čítaj ebí) 
sa zobudila 

vyľakaná a spotená 
do nitky. Musela sa 

poponáhľať. Laura 
jej volala, že ide 
o stav núdze. Hoci nebola na zozname, 
Abi sa snažila rozpamätať (a ak sa 
neprerátala) –Laura mala mať ešte 3 
týždne do pôrodu.  
Metadon vzala iba pre istotu, hoci 

pochybovala, že ho bude potrebovať. 
Ak existovalo niečo, v čom bola Laura 
naozaj dôkladná, boli to jej dávky 
metadonu a antiretrovirálne lieky 
(lieky na infekciu HIV). Odkedy zistila, 

že je tehotná, chodila si každých 15 dní 

vždy presne na čas pre svoj sirup do 
zdravotného centra a nezmeškala ani 
jednu z prehliadok, alebo dávok liekov 
na HIV. Všetko toto predstavovalo taký 
nával zodpovednosti, o ktorom si 

doktori (súdiac podľa jej minulosti) 

mysleli, že je nemožný – pokiaľ by to 
nepotvrdzovali aj jej výsledky testov. 
 

Mesiace pred tým ako otehotnela sa 
dala dokopy s týpkom 
z dobrej rodiny, ktorý 
preflákal všetky peniaze 
svojho otca na 

automatoch. V náhlom 
záchvate šialenstva sa 
rozhodli spolu spáchať 
samovraždu. Dali si zlatú 
strelu, ktorá im akoby 
zázrakom nič neurobila. 
Verili, že Boh sa rozhodol 
dať im druhú šancu a 
oslávili to divokým sexom, 
výsledkom čoho bolo 
dieťa, ktoré sa malo práve 
narodiť. Otec dieťaťa 
v súlade so svojou 

HIV & tehotenstvo 

HIV sa môže preniesť z matky 

na dieťa počas tehotenstva, 

pôrodu alebo dojčením. Bez 

liečby sa v tehotenstve alebo 

pri pôrode infikuje približne 15 
až 30 detí zo 100. Dojčením sa 
môže nakaziť ďalších 5-20 detí 
zo 100. Riziko prenosu infekcie 

sa dá výrazne znížiť a to na 

menej ako 1%!!! Dôležitá je 
antiretrovirálna liečba (lieky na 
HIV) pre teba aj dieťa, 
naplánovanie pôrodu 
odporúčaným cisárskym rezom 
a nedojčenie dieťaťa. 
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Čo zvyšuje riziko 
prenosu HIV z matky na 

dieťa? 

 pokročilé štádium 
HIV alebo AIDS 

 vysoká vírusová 
záťaž (množstvo HIV 
v krvi) alebo nízky 
počet CD4 buniek 

(biele krvinky) 

 prasknutie 

plodovej vody 4 a viac 

hodín pred pôrodom 

 vaginálny pôrod 
pri vysokej vírusovej 
záťaži 

 komplikovaný 
pôrod

povesťou zbabelca zmizol bez stopy. 

Ostala len tehotná Laura. Na potrat 
bolo príliš neskoro, a tak pozbierala 

všetku svoju silu a pokračovala 
v tehotenstve. 

 

Abi sa konečne dostala k Laure domov, 

tá jej otvorila dvere jednou voľnou 
rukou, druhou si držala brucho. Na to, 

že bola v pokročilom štádiu 
tehotenstva nebolo veľmi veľké.  
„Ako sa máš, kráska? Čo sa deje?“ 

„Ja neviem. Je mi nanič.“ 

„Dala si si svoj metadon?“ 

„Hej.“ 

„A svoje lieky?“ 

„Jasné.“ 

„Máš kontrakcie?“ 

„Neviem. Bolí to a cítim sa fakt divne. 
Trochu som krvácala, tak som sa 
zľakla.“ 

„Ukáž nech sa pozriem.“ 

A o pár minút... 
 

„No, na toto nie som odborníčka, ale 
myslím, že je čas ísť do nemocnice. 
Zavolám sanitku.“ 

„Prosím, Abi, ostaneš so mnou?“ 

„No tak, buď statočná. Nezrútiš sa tu, 
však? Jasné, že budem s tebou. Na 

tom sme sa predsa dohodli, nie?“ 

Sanitka prišla pre Lauru a Abi s ňou 
bola až kým sa nedostali do 
nemocnice. Po tom, čo Lauru vyšetrili 
a potvrdili predčasný pôrod ako 
očakávali, Abi mohla ostať na sále. 
Nemohli ju tam však nechať príliš dlho 
(čo je v týchto prípadoch bežné), 

keďže museli robiť cisársky rez. Kým 
pripravovali sálu, chvíľu sa rozprávali... 
 

„OK, zlato. Vieš, o čom sme sa 
rozprávali veľa ráz. Si si istá tým, čo 
ideš urobiť?“ 

„Úplne istá.“ Jej oči sa snažili zosúladiť 
s tým, čo hovorila, ale hlas jej trochu 
preskakoval, keď rozprávala. 
„Laura, ešte stále je čas. Viem, že si 
bola v kontakte so sociálkou, aby si 
dieťa dala na adopciu, ale stále si to 
môžeš rozmyslieť...“ 

„Abi, naozaj si vážim, ako ma 
podporuješ. Ale v živote som neurobila 
nič dobré, okrem toho, čo sa chystám 
urobiť práve teraz. Akú budúcnosť 
môžem dať dieťaťu, nemám prácu, ani 
silu, som závislá a navyše s HIV.“ 

„Ale všetka tá sila, ktorú si ukázala za 

posledných 9 mesiacov, myslíš, že to je 
málo? Nikto ti nikdy neveril, dokonca 
ani ja nie a napriek tomu si sa dokázala 
vyhnúť tovaru, brala si lieky, tak ako si 
mala 
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predpísané, postarala si sa o seba...“ 

„Starala som sa o neho...a už ďalej 
nemôžem. Som uštvaná. Poznám sa 
lepšie ako ma pozná ktokoľvek iný 
a viem, že do toho znova padnem. Už 
veľa ráz som si prestala veriť.“ Jej oči 
sa začali lesknúť kvôli slzám, ktoré 
potláčala. 
 

„Ale vždy si sa pozbierala, dočerta! 
Nebuď na seba taká tvrdá, daj si 
šancu!“ 

 

„Dávam ju jemu.“ Zašepkala 
neschopná ďalej zadržať slzy. „Abi, 
prosím ťa, nechaj všetko ísť podľa 
nášho plánu. Je to jediný dar, aký mu 
môžem dať. Naozaj je to to jediné 
dobré, čo zo mňa vzíde. Vieš, že som 
ho chcela stratiť, ale bolo príliš 
neskoro. Nemôžem ho vziať do 
domu plného drog, alkoholu 
a prostitúcie...do katastrofálneho 
života. Chcem pre neho to najlepšie 
a to znamená rodinu, ktorá ho bude 
milovať ako vlastného syna a dá mu 
všetko, čo potrebuje.“ 

„Keď sa z tohto dostaneš a ja viem, 

že dostaneš, už nikdy ho nebudeš 
môcť získať späť..“  

 

...pokračovanie nabudúce 

preložila Iveta 

Zdroje: 

ALCARAZ, C., CLOTET, B. 2005. Lives. 

1st. ed. Ediciones Gráficas Rey, 2005. 
ISBN 84-609-3857-3, pp.131-139. 

http://www.avert.org/pregnancy.htm 

Zdroj obr: 

http://www.ruvzsk.sk/ockovanie.JPG 

http://www.aidsmap.com/page/1044

918/#item1044923 

http://hivaids.sk/index.php/lieba/pren

os-hiv 

http://www.momicillin.com/laura_ava

tar2.jpg 

 

 

 

 

 

 

http://www.avert.org/pregnancy.htm
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HISTÓRIA SEXBIZNISU 

Redakčne krátený článok „Prostitúcia“ z Wikipédie, slobodnej encyklopédie 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Prostit%C3%BAcia#Dejiny_prostit.C3.BAcie_v_kult.C3.BAre_a_spolo.C4.8Dnosti 

 

 Prostitúcia v staroveku a antike 

V staroveku v 14. storočí pred Kristom existovala tzv. hosťovská prostitúcia. Pritom išlo o dar pre 
hosťa alebo pocestného od domáceho pána, ktorý "vlastnil" dcéru, ženu alebo slúžku ako 
majetok. Za službu táto obdržala od pocestného/hosťa dar. Pri tom sa nejednalo o pracovnú 
činnosť ako v prostitúcii dnešnej doby. Touto pohostinnosťou sa snažilo zamedziť 
nekontrolovateľným znásilneniam. V Mezopotámii predovšetkým v Babylone, existovala pred 

viac než 3000 rokmi takzvaná chrámová prostitúcia, spomenutá napríklad v Epose o 

Gilgamešovi. Ženy tam za dary pre chrám a obete pre božstvo vykonávali sexuálnu činnosť. Táto 
činnosť vždy súvisela s kultom a bola vnímaná ako bohom priaznivá. Aj výpravy Alexandra 

Veľkého boli mnohopočetne sprevádzané prostitútkami. Pokiaľ by sme vychádzali z biblického 
textu, môžeme s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že Ježiša, ktorý svojou prítomnosťou 

priťahoval masy ľudí, sprevádzali početne i ženy, ktoré vedeli tento zjav patrične premeniť vo 
svoje výhody. Od čias gréckej antiky je známa i prostitúcia bez sakrálneho pozadia, vo forme 
dnešných čias. V starovekom Grécku sa rozlišovalo medzi zvyčajnou prostitútkou (porna) a 

spoločníčkou (hétera). Prostitúcia existovala vo forme mužskej aj ženskej prostitúcie. 

Prostitúcia v stredoveku 

Prostitúcia krok za krokom sprevádzala vznik a rozvoj stredovekých miest. Prostitútky a prostitúti 
boli v stredoveku označovaní ako "prostibilis", čo v preklade znamená niečo ako "ponúkať sa za 
peniaze". Tento, tak ako ďalšie pojmy, ako "prostibulum" (pobehlica, verejný dom) alebo 
"prostituta" (pobehlica) vznikli podľa  Lexikón des Mittelalters v ranom novoveku. Rád 
nemeckých rytierov skladal rehoľné slávnostné sľuby, napríklad sľub čistoty, čo nebolo prekážkou 
toho, že v Malborku existoval verejný dom, oficiálne vydržiavaný Rehoľou. Do čias Martina 

Luthera existoval vo Wittenbergu nevestinec, išlo o verejný dom v blízkosti františkánskeho 
kláštora. Založený bol z dôvodu, aby mesto malo prostitúciu pod kontrolou. Na Lutherove 

protesty bol zatvorený.  

Prostitúcia v časoch renesancie 

Obdobie renesancie bolo okrem obdobia umenia, kultúry a vedy v Európe aj obdobím rozkvetu 
kurtizán, spoločensky akceptovanej formy prostitúcie. Predovšetkým v Ríme, ktorý sa nazýval aj 
"hlavou sveta" (Róma caput mundi), podstatne určovala táto forma prostitúcie povesť a vzhľad 
mesta. Špeciálne spoločenské štruktúry a kultúrna klíma Ríma v 16. storočí vytvorili predpoklady 
vzájomného rozmachu klerickej krásy a predajnej lásky. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Starovek
http://sk.wikipedia.org/wiki/14._storo%C4%8Die_pred_Kr.
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hos%C5%A5ovsk%C3%A1_prostit%C3%BAcia&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mezopot%C3%A1mia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Babylon
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Chr%C3%A1mov%C3%A1_prostit%C3%BAcia&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Epos_o_Gilgame%C5%A1ovi
http://sk.wikipedia.org/wiki/Epos_o_Gilgame%C5%A1ovi
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexander_Ve%C4%BEk%C3%BD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexander_Ve%C4%BEk%C3%BD
http://sk.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Starovek%C3%A9_Gr%C3%A9cko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Mu%C5%BEsk%C3%A1_prostit%C3%BAcia
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Lexikon_des_Mittelalters&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hrad_Malbork
http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1d_nemeck%C3%BDch_rytierov
http://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
http://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
http://sk.wikipedia.org/wiki/Wittenberg
http://sk.wikipedia.org/wiki/Renesancia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa
http://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADm
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Prostitúcia na počiatku priemyselnej revolúcie 

V mestách neskorého stredoveku a v rannom novoveku boli prostitútky organizované v spolkoch 
podobným cechom a podliehali osobitej kontrole. Z dôvodu nárastu obyvateľstva v období 
priemyselnej revolúcie narástol, najmä v 19. storočí aj počet prostitútok a prostitútov. Stále 
väčšia časť mestského obyvateľstva žila v chudobe. Postihnuté chudobou boli najmä ženy, ktoré 
disponovali len minimálnym vzdelaním, a pre ktoré zostávali iba práce, v ktorých dosahovali len 
nevýrazné zárobky. K príležitostným prostitútkam tejto doby patrili služobné, klobučníčky, 
kvetinárky a práčky, ktoré si týmto spôsobom museli vylepšovať príjmy. Mnohé ženy boli 

schopné zarobiť si na živobytie len prostredníctvom prostitúcie. Viaceré štáty pristúpili k 
legislatívnej regulácii prostitúcie. Takáto regulácia, zdôvodnená s úmyselnou sociálnou, 
zdravotnou a morálnou kontrolou znemožňovala prostitútkam a prostitútom uniknúť zo svojho 
prostredia. Reglemetácia takisto utvrdzovala dvojitú morálku prostitúcie, ktorá ženy vyobcovala 
na kraj spoločnosti, ale zároveň s pohľadom mužov bola nutným zlom a žiadaným územím na 
experimentovanie. 

Veľa žien strednej vrstvy sa bránilo proti tejto dvojitej morálke. Jozefína Butlerová bola zarytá 
bojovníčka v Spojenom kráľovstve, ktorá viedla boj organizácie Ladies National Organisation 

proti Contagious Diseases Acts. Táto kampaň, ktorá v prostitútkach videla menej "vinníčky" ale 
skôr obete vystavené mužskej chtivosti, zmenila politické prostredie neskoršej viktoriánskej 
doby. Prostredníctvom tejto kampane bolo upozornené na sociálne a sexuálne konvencie, ktoré 
sa dovtedy verejne nediskutovali. Táto kampaň zradikalizovala mnohé ženy, obrnila ich voči 
verejným útokom a vytvorila infraštruktúru politického protestu. Nakoniec v roku 1886 dosiahla 
zrušenie vyhlášok, ktoré z prostitútok robili obete štátnej svojvôle. Toto však problém 
nevyriešilo, pretože vyhlášky o zdravotnej kontrole a prevencii rozširujúcich sa pohlavných 
chorôb boli dôležité. Potom ako hnutie žien dosiahlo svoje ciele sa znížil aj záujem na právach 
prostitútok. Nasledovalo veľké zbedačenie, pod nátlakom rôznych ženských spolkov boli verejné 
domy a podobné zariadenia podobné verejným domom zatvorené a bezbranné prostitútky boli 
nútené ísť na ulicu, kde boli vystavené policajnej svojvôli a násiliu zo strany zákazníkov a hlavne 
konkurujúcich si pasákov. Následkom bolo, že kriminalita prostitúcie prudko narástla. Pohlavné 
choroby sa bez zábran rozširovali vďaka už nekontrolovateľnej prostitúcii a začali prenikať medzi 

meštianstvo, pretože paradoxným spôsobom boli zákazníkmi hlavne práve muži a synovia 
meštianskych žien, ktoré sa angažovali v spolkoch. 

Prostitúcia v 20. storočí 

Počas 2. svetovej vojny zaviedli Wehrmacht a SS "verejné domy Wehrmachtu". Ženy, ktoré sa pri 
tomto druhu práce nakazili pohlavnými chorobami, boli formou popravy alebo v koncentračných 
táboroch zavraždené. V koncentračných táboroch existovali táborové verejné domy. Aj pre všetky 
ostatné vojenské protistrany bolo bežné zavádzať vojenské verejné domy. 

V NDR od roku 1968 nezákonnú prostitúciu používalo Ministerstvo na ochranu štátu tzv. Stasi 
(tajná služba NDR) na získavanie informácii o "triednom nepriateľovi". Nasadené boli tak ženské 
prostitútky ako aj mužskí prostitúti. S informáciami o sexuálnych deviáciách cieľových osôb 
"klientov" sa disidenti stávali vydierateľnými. Hlavné miesta využitia boli Intershopy, Lipské 
veľtrhy, ako aj medzinárodné kongresy a podujatia a devízové hotely. V súvislosti so sexuálnou 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Priemyseln%C3%A1_revol%C3%BAcia
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Reglement%C3%A1cia&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef%C3%ADna_Butler&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ladies_National_Organisation&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Contagious_Diseases_Acts&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pohlavn%C3%A1_choroba
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pohlavn%C3%A1_choroba
http://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_svetov%C3%A1_vojna
http://sk.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
http://sk.wikipedia.org/wiki/SS
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nemeck%C3%A1_demokratick%C3%A1_republika
http://sk.wikipedia.org/wiki/1968
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revolúciou sa prostitúcia v dnešnej spoločnosti z tabuizovanej pozície čiastočne premiestnila do 
pozície fenoménu všedných dní. 
Na Slovensku sú z 1990-tich rokov 20. storočia známe prípady odpočúvania verejných domov na 
objednávku SIS. Týmito zariadeniami boli erotický salón v hoteli Junior a erotický salón Evelyn, v 
ktorých sa prostredníctvom kamier zhromažďovali kompromitujúce materiály o dôstojníkoch 
tajnej služby a konalo sa tajné nakrúcanie známych i dôležitých ľudí v krajine. 
Prostitúcia-sexbiznis 

Možno ste si všimli, že sa v článku opakuje slovo prostitúcia. Tento výraz je pre nás ľudí 
pracujúcich v sexbiznise hanlivý a neprijateľný. Preto si hovoríme, ľudia pracujúci v sexbiznise 

a nie prostitútky/prostitúti. V ďalšom Intoxi si prejdeme formy a výkon sexbiznisu či 
nedobrovoľnú prácu v sexbiznise. Dnešný môj článok pre vás ukončím trochu netradične, po roku 
a pol písania do Intoxi sa dnes podpíšem svojim menom, takže doteraz ste ma tu poznali ako Sisi 
a dnes sa už podpíše Sandra, pracujem v sexbiznise 16 rokov a posledný rok sme sa stretávali aj 
na výmenných službách. Je tu Nový rok 2012 a  ja vám všetkým želám veľa šťastia, zdravia 

a dobré zárobky. A tým naším zákazníkom nech to poriadne stojí . 

:Sandra 

Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Prostit%C3%BAcia#Dejiny_prostit.C3.BAcie_v_kult.C3.BAre_a

_spolo.C4.8Dnosti  

Zdroj obr: http://img.diva.sk/stories/Celebrity/mata-hari6_4.jpg  
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http://sk.wikipedia.org/wiki/20._storo%C4%8Die
http://sk.wikipedia.org/wiki/SIS
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prostit%C3%BAcia#Dejiny_prostit.C3.BAcie_v_kult.C3.BAre_a_spolo.C4.8Dnosti
http://sk.wikipedia.org/wiki/Prostit%C3%BAcia#Dejiny_prostit.C3.BAcie_v_kult.C3.BAre_a_spolo.C4.8Dnosti
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A 

 

TAJNIČKU TVORÍ VÝROK FRANCÚZSKEHO SPISOVATEĽA  STENDHALA:  

„ABY SA LÁSKA ZRODILA, STAČÍ LEN MALÁ NÁDEJ. NÁDEJ POTOM MÔŽE PO DVOCH ALEBO TROCH 

DŇOCH………………………………………………….(25 PÍSMEN)“  

 

H P B O E R O M É N E R Ú B Z O R 

O O A P E J A R K E I Z D U C P M 

R I R O I N S Ú Í Ť N A Ň S O L L 

Ú R O K R Á E C N M S D E T Y Á J 

C O V O O V I H Č U P I Š R T V O 

I D É J M L N O E Š L R Á I H A B 

P Á S N O N A B N L A O V C C N Í 

I E T Á D O V O L E N K A E A I R 

E R O H E B O T S E K K T K J E P 

S O L U R I Ľ N Ú A T Z S Y E U Ý 

O T I D T T A I M J Ó O Í V L R K 

K E Č B S I P C R A N B R E E Ó S 

U Ž K A N E O A A A P S P M I P R 

V E Y L E T I S K O T A E S B A O 

J Ú N O V É S L N K O A Z Ú D E M 

 

BAROVÉ STOLIČKY, BIELE JACHTY, BOZK, CUDZIE KRAJE, EURÓPA, HORKO, HORÚCI PIESOK, 

CHOBOTNICA, JÚNOVÉ SLNKO, KORIDA, LETISKO, LETO, MAPA, MEDÚZA, MORSKÝ PRÍBOJ, 

MUŠLE, PLANKTÓN, PLÁVANIE, PRÍSTAV, OPAĽOVANIE SA, POKOJNÁ HUDBA, ROZBÚRENÉ 

MORE, SLNEČNÍK, STREDOMORIE, SÚMRAK, TOREÁDOR, USTRICE, ÚSMEVY, ÚTES, VÁŠEŇ, 

VLNOBITIE 

 

TAJNIČKA Z MINULÉHO ČÍSLA: „...preklínať tmu.“ 
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Vtipy 

Po Tichom oceáne sa plaví lod´. 

Jeden z pasažierov ukazuje na otrhného 
muža, ktorý poskakuje na nedalekom 
ostrove a máva rukami. Pýta sa kapitána: 

-Kto to je? 

-Netuším, ale kedykoľvek tadiaľ ideme, tak 
má obrovskú radosť. 

 

Doniesol postar list pre babku od vnúčat z 
Ameriky. 

Poštár povie: 

„Babka, prišiel vám list z Ameriky letecky“. 

Babka na to: 

„A nehanbíš sa mi klamať? Veď som ťa 
pekne videla prísť na motorke!“ 

 

Filozofuje pán Karol U kocúra:  

"Najdobrodružnejšie knihy sú telefónny 
zoznam a cestovný poriadok"  

"Prečo?" pýtajú sa ostatní.  

"No, v tom prvom je v skutečnosti všetko 
niekde inde a v tom druhom všetno niekedy 
inokedy." 

 

Slovák má len tri želania počas dovolenky: 

 jemný piesok 

 čistá voda 

 a aby sa miešačka nepokazila. 
 

Cestujúcí sa vypytujú vo chvíľke voľna 
kapitána:  

„A už ste niekedy videl obávaného morského 
hada?“  

 

„Nie, nikdy.“  

„Čože? Celý život sa plavíte po všetkých 
moriach sveta a ešte ste sa nestretol s 
morskou príšerou? Ako si to vysvetľujete?“  

„To je asi tým,“ vysvetľuje kapitán, „že ja 
som abstinent.“ 

 

 

Farárovi sa stratí papagáj, tak cez omšu 
vyhlasuje. 

- Kto má vtáka? 

Všetci muži zdvihnú ruky hore. 
- Nie nie, inak. Kto videl vtáka? 

Všetky ženy zdvihnú ruky hore. 
- Och bože, tak takto. Kto videl môjho 
vtáka? 

Všetci miništranti zdvihnú ruky... 

 

 

Zdroje: 

http://www.agroseznam.cz/cz/vtipy/http://

vtipy.vsetko.com/

http://www.agroseznam.cz/cz/vtipy/
http://www.agroseznam.cz/cz/vtipy/
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                                                       POZOR ZMENA !!! 

 

OZ ODYSEUS od 1.12.2011 ruší pešie terénne sociálne služby poskytované v STREDU!!! 

Ďalšia zmena nastala pri poskytovaní mobilnej terénnej sociálnej služby v NEDEĽU a to 
nasledovne:                               

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM 

 

 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY S AUTOM NÁJDEŠ: 

Každú nedeľu: 
19:30 -21:30 Panónska, parkovisko za zastávkou 93,94 pri predajni Fiat 

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

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) 

 

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

 

 

 

VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS 

WWW.ODYSEUS.ORG, intoxi@ozodyseus.sk
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