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Ahojte!

Tak v tomto roku vám píšem úvodník prvý krát, tak mi dovoľte zapriať vám všetko najlepšie 
v nadchádzajúcom roku. 

Nech je lepší než ten minulý ! 

Okrem toho, že máme vcelku príjemnú zimu, rada by som vám oznámila, že idem na pár dní a pár 
mesiacov do Fínska. Nie užívať si tú pravú „orechovú“ zimu, ale na školu. Vezmem si so sebou aj zopár 
výtlačkov INTOXI a budem sa mu snažiť robiť dobré meno, takisto dúfam, že aj vy budete naďalej 
INTOXI čítať a potešíte sa navzájom vlastnými príspevkami. Na ten čas, ktorý tu nebudem, sa o INTOXI 
postará naša stála prispievateľka COHR  Určite máte z toho takú istú radosť, ako ja!

Toto februárové číslo nie je moc „valentínsky“ ladené, ale na oplátku sa dočítate samé zaujímavé 
informácie a užite si ho, tak ako ja, keď ho pre vás dávam dokopy. V tomto vydaní je posledný diel Práv 
a povinností policajtov, tak ma napadlo vás opäť raz vyzvať k spolupráci... Máte nejaký nápad na ďalší 
seriál alebo článok? Je niečo, čo vás naozaj zaujíma a chcete si o tom prečítať? Kľudne posuňte vaše 
nápady priamo k nám prostrednictvom terénnych pracovníčok a pracovníkov 

Tak čo vám zapriať na ten čas, čo tu nebudem? Minimálne tú lásku (keď je február ) 
a maximálne nech sa vám plní, po čom túžite, možno niekedy aj prostredníctvom nás.

A zaprajme si spoločne ďalších päť rokov INTOXI (ktoré oslávime tento rok v júni).

Andrea

Zdroje obrázkov z obálky:
http://www.gables-hotel-gretna.co.uk/_images/photo_mackintosh2.jpg
http://backgrounds.picaboo.com/backgrounds/download/b2/22/b2204d7b5c664af3a5a3820af30b92f4/February%20
2007Calendar%20copy.jpg

Podchod vo FEBRUÁRI 2007
Každý pondelok a stredu od 19:00 – 23:00 posedenie v príjemnom
prostredí „klubíku“ pri káve alebo čaji.  Možnosť prečítať
si noviny, časopisy, namaľovať sa alebo porozprávať a nakúpiť šatstvo za 10 SK.

Poznávacie znamenie: klub je potiahnutý červenou fóliou a nápis oprava šperkov 
na stánku.

Pondelky obohatené o:                                    program v pondelok je len doplnkový
v pondelok majú vstup len ženy

  5.2. Svojpomocná skupina na tému: Práva dieťaťa
12.2. Valentínsky Klub Podchod
19.2. Špeciálna burza – kúp 1, druhé dostaneš za polovicu!
26.2.  Začíname s PC
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Z DENNÍKA ROMANA

NA DOBROVOĽNOM LIEČENÍ V HRNČIAROVCIACH

22.3., sobota

Dnes som sa mal celkom dobre, 
ešte včera Jano zvolal skupinu, pretože 
sme mali konflikt a v poslednej dobe som 
mu liezol na nervy, pretože som ho 
ignoroval a neprijímal som nič od neho, 
čo mi hovorí. Povedal som tam aj, že 
chcem odtiaľto odísť, pretože mi tu všetci 
a všetko v poslednej dobe liezlo na nervy.  
No bolo mi tam aj povedané, že za to 
všetko si môžem sám, pretože som 
nehovoril o svojich 
pocitoch, a to, čo mi na 
druhých vadí, začal 
som sa uzatvárať 
posledné dva týždne a 
prestal som prijímať od 
skupiny, pretože som si 
začal veci uzatvárať 
sám. Samozrejme sa mi 
snažila skupina pomôcť 
a vyhovoriť mi moje 
unáhlené rozhodnutia, 
aby som si cez noc ešte 
dobre zvážil, aký krok 
chcem vlastne urobiť. Tak som nad tým 
cez noc rozmýšľal a dnes ráno som si 
zobral ešte skupinu a vlastne som hovoril 
o tom, prečo som vlastne chcel odísť a 
ako som si to uzavrel. Vlastne to bola 
skupina o tom, že som povedal, kto mi 
liezol tieto posledné dva týždne na nervy, 
a za celé dva týždne, čo som to v sebe 
držal, som na Tomáša, ale hlavne na Jana, 
nakričal všetko to zlé, čo sa mi na nich 
neľúbilo a čo mi na nich liezlo na nervy. 
Bol som na tom už tak, že keď bol Jano 
v mojej blízkosti, tak sa mi z neho dvíhal 
adrenalín a nemohol som ho vystáť 
v mojej blízkosti, pretože som mal z neho 

pocit, že ma pred ostatnými zosmiešňuje, 
zhadzuje a hľadá na mne ta každú cenu 
nejakú chybu, aby sa na mne mohol 
nejakým spôsobom vyvyšovať. 

Predvčerom tu boli na tomto 
oddieli na pohovore aj dvaja moji 
kamaráti zo starej partie od nás 
z Púchova, s ktorými sa poznám od 15 
rokov, aby zistili, že ako to tu funguje. 
Vtedy som aj dosť pocítil, že sa tu necítim 
ako rovnocenný, ale ako stále utláčaný a 
dosť som zatúžil po tom vrátiť sa do 

starej partie. Pretože 
medzi nimi som sa 
cítil byť rovnocenný, 
aj keď to bolo 
všetko falošné. Mali 
sme rovnaké 
problémy, rovnaké 
záujmy a rovnaké, 
dá sa povedať, aj 
myslenie. No po tej 
skupine som si 
uvedomil, keď som
si to nechal všetko 
prejsť chladnou 

hlavou, že moje rozhodnutie bolo 
nerozvážne a unáhlené. Predovšetkým 
som tu iba kvôli sebe a nie kvôli 
nejakému Janovi, Tomášovi alebo 
komukoľvek inému. No keď som nad tým 
všetkým premýšľal, tak to bolo aj z mojej 
strany dosť nefér a podrazácke voči 
Janovi a Tomášovi, keď som po takej 
dlhej dobe to všetko na nich takto vyvalil 
a celý čas som im nedal vôbec najavo, že 
mi niečo vadí. 

Pokračovanie nabudúce...
Zdroj obrázku:
http://www.blikopdeweg.nl/Reageer/ANGER.gif
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RANDEVOUS V PODCHODE

AKO SPOLU SÚVISIA ČERVENÝ DÁŽDNIK A 17. DECEMBER?

ZDANLIVO TAKMER NIJAKO, ALE PREDSA TU ISTÁ SÚVISLOSŤ JE.
ČERVENÝ DÁŽDNIK SI ĽUDIA PRACUJÚCI V SEX-BIZNISE VYBRALI 
ZA  SYMBOL SVOJHO BOJA ZA ĽUDSKÉ PRÁVA, KTORÉ BY IM MALI 
PRISLÚCHAŤ ROVNAKO AKO ĽUĎOM PRACUJÚCIM V AKEJKOĽVEK 
INEJ OBLASTI. NASCHVÁL SOM NAPÍSALA, ŽE BY MALI, PRETOŽE 
NEPRISLÚCHAJÚ...

17.december je Medzinárodným 
dňom boja ľudí pracujúcich v sex-
biznise proti násiliu, ktoré je na nich 
páchané. Aj to, aby polícia brala vážne 
vaše výpovede o násilníkoch, ktorí vás pri 
práci ohrozujú, je vaším základným 
ľudským právom. Často sú však vaše 
výpovede považované za klamstvo, 
výmysel... to, že pracujete v sex-biznise, 
akoby vás predurčovalo k tomu, že máte 
počítať s tým, že vám niekto ublíži... 

Pracovať v sex-biznise však 
neznamená, že násilie má byť súčasťou 
vašej práce. Vy ste tými, na ktorých je 
násilie páchané a pritom sa na vás 
spoločnosť pozerá horšie, než na tých, 
ktorí vám ubližujú. 

Malo by to byť však celé naopak. 
Tí, ktorí sú násilníkmi, by mali byť 
potrestaní a vy by ste mali mať pocit 
bezpečia, či už pracujte v sex-biznise, 
alebo pracuje ako účtovníčka/účtovník, 
kuchárka/kuchár, 
manažérka/manažér... Týmto ľuďom sa 
totiž spravidla verí to čo povedia, vám 
spravidla nie.

A pritom násilie, ktoré je na vás 
páchané má  niekoľko podôb: 
Môžete byť týrané/í zo strany svojich 
životných parterov/partneriek, 
zákazníkov/zákazníčok, zo strany 
verejnosti alebo zo strany štátu. Mám na 
mysli nielen násilie fyzické, ktoré sa pri 
vašej práci často vyskytuje, ale najmä 

násilie psychické. Vulgárne nadávky, 
vyhrážky, nelichotivé označenia ľudí 
pracujúcich v sex-biznise alebo práce 
v sex-biznise, sú v slovníku takmer 
každého človeka bez toho, aby  títo ľudia 
svoje vulgarizmy či hanlivé pomenovania 
vnímali ako formu násilia. Do násilia 
páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-
biznise patrí aj násilie sexuálne. To 
zahŕňa širokú paletu násilia od verbálneho 
sexuálneho obťažovania až po 
znásilnenia, ktorým sa často neprikladá 
takmer  žiadna vážnosť. Ekonomické 
násilie rovnako nie je výnimkou. 
Zákazníci/zákazníčky často nezaplatia za 
poskytnutú službu či okradnú osobu 
pracujúcu v sex-biznise.
  

Nemalo by to takto byť, ale faktom 
je, že násiliu sa asi celkom zabrániť nedá 
v žiadnej oblasti práce alebo ľudského 
života. Ľudia by však mali počúvať a brať 
všetky výpovede o páchanom násilí 
vážne. A to aj tie vaše. Každý človek má 
totiž právo na dôstojný život 
a bezpečnosť. 

Ak si teda nabudúce budete 
náhodou kupovať dáždnik, kúpte si 
červený. Je to pekná farba a budete tak 
symbolicky bojovať za svoje ľudské 
práva.

Ľubica
Zdroj obrázku:
http://www.outbackonline.net/Advent%20Calendar/r
ed_umbrella.gif
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KALENDÁR MEDZINÁRODNÝCH DNÍ

JANUÁR A FEBRUÁR

17. JANUÁR
DEŇ MARTINA 

LUTHERA KINGA

Aj keď je M.L.King známy najmä 
ako líder amerického hnutia za občianske 
práva a držiteľ Nobelovej ceny, bol 
predovšetkým pastorom. Bez násilia chcel 
zmeniť Ameriku na krajinu, ktorá 
rešpektuje čiernych rovnako ako bielych. 
Viac ako desaťročie bol vodcom 
demonštrácií za právo voliť pre 
černochov, právo na prácu a základné 
občianske práva. Viaceré z týchto 
požiadaviek boli vďaka nemu zaradené do 
viacerých zákonov. A nebyť smrtiaceho 
výstrelu z pušky vraha, King by aj dnes 
dbal o to, aby sa Amerika zbavila 
rasizmu. Teraz by sa dožil 77 rokov.

2. FEBRUÁR

HROMNICE

Hromnice sa vyvinuli z dávnych 
rímskych slávností, ktoré mali očistný 
charakter. Súčasťou týchto slávností boli 
aj sprievody so zapálenými sviečkami. 
Tie symbolizovali magickú očistu, ktorá 
sa nazývala februatio. Z tohto slova je 
odvodený názov mesiaca február. 

V tomto období sa "stretávala" 
zima s letom a Hromnice boli 
prechodným obdobím medzi týmito 
ročnými obdobiami. Najznámejším z 
hromničných zvykov je však svätenie 
sviečok v kostoloch. Takéto sviečky, 
nazývané hromničky, mali chrániť 
obydlia a úrodu pred hromom, prípadne 

búrkou. Z toho je odvodený aj názov 
hromnice.

14. FEBRUÁR  

DEŇ ZAĽÚBENÝCH –
VALENTÍN

Svätý Valentín bol kňazom 
a lekárom. Podľa legendy, keď sa 
panovník Klaudius rozhodol zrušiť 
manželstvo, pretože podľa jeho názoru 
ženatí muži nevykazovali v armáde také 
dobré výsledky ako slobodní, Valentín 
potajomky sobášil zamilovaných, za čo 
bol zatknutý a popravený. Zvyk posielať 
na Sv. Valentína pohľadnice ako prejavy 
sympatií, vznikol oveľa neskôr a má 
anglosaské korene. Prvú „valentínku” vraj 
v 15. storočí poslal z londýnskeho 
väzenia svojej manželke Vojvoda 
Charles. Táto milá tradícia sa rozšírila 
najmä v 19. storočí, keď sa valentínske 
pozdravy začali vyrábať hromadne. Tento 
sviatok je príležitosťou drobným 
darčekom prejaviť svoju náklonnosť k 
obdivovanej osobe, ale aj možnosťou 
vyjadriť priazeň blízkym - manželke, 
rodičom, súrodencom, priateľom...

Saša

Zdroje:
http://encyk.sme.sk
http://www.dolnykubin.com/slovak/history_traditions
2d.htm
http://www.katnoviny.sk/Kn_2002/06_2002/obnova.
htm
http://www.blisty.cz/art/13264.html
Zdroje obrázkov:
http://www.jiskha.com/images/subjects/social_studies/king
_jr_martin_luther.gif
http://www.davidmartinmusic.com/images/candles.JPG
http://www.windchimewalker.net/-
collected_image_files/02.4-Feb/2-13-05-valentine.jpg
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PERVITÍNOVÁ JAZDA

PERVITÍN JE STÁLE ČASTEJŠIE SKLOŇOVANÝM POJMOM MEDZI ĽUĎMI. CELKOM 
NENÁPADNE SA ZAČAL OBJAVOVAŤ V NAŠICH ŠTATISTIKÁCH UŽ V ROKU 2004. V ROKU 
2006 SI UPEVNIL SVOJE POSTAVENIE A V NAŠICH ROZHOVOROCH SA OBJAVUJE STÁLE 

ČASTEJŠIE A ČASTEJŠIE.

Naše štatistiky sú podobné ako 
skúsenosti Európskej únie. Podľa Výročnej 
správy 2006: Stav drogovej problematiky 
v Európe je metaamfetamín z hľadiska 
predaja a výroby stále zaujímavejší ako 
amfetamíny. Celosvetovo sa vyrába vo 
východnej a juhovýchodnej  Ázii (napr.: 
Čína, Filipíny, Thajsko) alebo v Severnej 
a Strednej Amerike (napr.: USA, Kanada, 
Mexiko). Známy je tam napr.: Desoxyn 
alebo Dexedrin. V Európe je výroba 
metaamfetamínu obmedzená najmä na Českú 
republiku, od roku 2004 i na Slovensku 
a v Bulharsku. V týchto európskych 
krajinách sa rozšírila výroba 
metaamfetamínu pod názvom pervitín.

MYŠLIENKOVÝ TRISK
Užívanie pervitínu so sebou prináša 

mnoho. Prvé známky o užití pervitínu sa 
prejavia ako „myšlienkový trisk“. Jeho 
intenzita závisí od spôsobu užitia. Objavuje 
sa pocit obrovskej fyzickej a psychickej sily. 

Jednoducho ako keď niekoho zavalí vlna 
energie. Človek necíti únavu. Energia prebije 
i jeho chuť na jedlo. Rozpadáva sa denný 

režim, pretože potreba spánku s nocou 
neprichádza. Proste človek na pervitíne 
nepotrebuje nič, ani spať, ani jesť, ani piť. 
Človek má pocit, že zvládne všetko, vyrieši 
všetky problémy... aspoň sa tak zdá. Je to 
však beh na krátke trate.

DEŇ PO...
P r i  pervitíne si človek môže byť 

zaručene istý jednou vecou. Čo pervitín 
človeku dá, to si od neho zaručene i zoberie 
v podobe dojazdu. Energie by sa človek 
v sebe nedokopal, únava je tak silná, že 
človek nevládze nič, ani myslieť. Napriek 
veľkej únave, však častokrát človek nemôže 
spať. Svet sa zrazu zdá tmavý, bez života 
a záujmu, jednoducho prichádzajú stavy 
depresie. 

ODVRÁTENÁ TVÁR PERVITÍNU
Postupne pervitín začne ukazovať 

i svoju druhú tvár. Pokiaľ človek zažije 
niekoľkodňovú  pervitínovú jazdu (už po 
3dňových ťahoch), objavujú sa komplikácie. 
Snáď najznámejšou komplikáciou je 
toxická psychóza. Je to stav plný 
nepríjemných predstáv, strachu, 
nepokoja, paniky, pocitu, že človeka 
niekto prenasleduje. Toto všetko môže 
človeka dohnať až k nepochopiteľnému 
správaniu (napr.: neustále kontrolovanie 
okolia, podozrievanie blízkych z 
klamstva).
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Spôsoby 
a nespôsoby 
užívania 
pervitínu, pričom 
1. je 
najbezpečnejší 
a 4. je 
najnebezpečnejší:
1. neužívanie 

pervitínu
2. inhalovanie –

vdychujú sa 
výpary 
pervitínu pri 
zahrievaní 

3. šnupanie –
kryštáliky 
pervitínu sa 
rozdrvia na 
jemný prášok, 
ktorý sa šnupe 

4. injikovanie –
kryštáliky 
pervitínu sa 
rozpustia vo 
vode a roztok 
sa injikuje

Mnohí dlhodobí užívatelia 
pervitínu tomu jednoducho 
hovoria  „stíha“ či 
„paranoja“. 

Niekoľkodňové 
ignorovanie potreby spánku, 
nedopĺňanie tekutín a nejedenie, 
môže dohnať telo k jednoduchej 
reakcii. Nazýva sa vyčerpanie 
a kolaps organizmu. V lepšom 
prípade to celé skončí dlhým 
spánkom (dlhším ako 24 hodín) 
v horšom prípade môže dôjsť 
k infarktu. 

Mne však vždy boli 
blízke informácie, ktoré 
pomáhajú predchádzať 
rizikám. A tak čítajte pozorne, 
pretože človeku môžete poradiť, 
ako zabrániť vyčerpaniu 
i toxickej psychóze. 

Stopercentne  sa im 
vyhne, ak nebude pervitín 
užívať.

Nižšie percento 
úspešnosti mu môže ponúknuť 
to, ak bude mať medzi užívaním 
pervitínu pauzy. Čím väčšie 
pauzy medzi užívaním, tým má 
telo viac času dať sa dohromady (i za cenu 
dojazdu). Aj  keď človek nemá chuť jesť, 
pomôže, ak sa pokúsi telu pravidelne 
dodávať živiny vo forme potravy a tekutín.
Môže sa riadiť zásadou všetko lepšie ako nič, 
a vždy je najlepšie strava podľa zásad 
zdravej výživy. Aj keď človek nechce spať, 
nech sa pokúsi aspoň oddychovať. Na chvíľu 
sa zastaviť, posedieť alebo poležať. 
Jednoducho v celom pervitínovom 
energickom prúde všetko spomaliť alebo na 
chvíľu zastaviť.

Predávkovanie pervitínom môže 
signalizovať ťažká bolesť v hrudníku. 
Sprievodnými znakmi sú kŕče a 1-2 hodinové 
bezvedomie. Smrteľným ohrozením počas 
predávkovania môže byť infarkt. 

Užívanie metaamfetamínov (teda i 
pervitínu) môže viesť k závažným 
zdravotným problémom vrátane závislosti. 
Na Slovensku sa v posledných rokoch 

zvyšuje počet žiadostí o prijatie na 
liečbu v s ú v i s l o s t i  s užívaním 
pervitínu. Podľa európskych 
výskumov dve tretiny žiadostí o liečbu 
metaamfetamínov a amfetamínov tvorí 
skupina ľudí, ktorí pervitín užívali 
injekčne. 

Jedným z prejavov závislosti je 
nárast tolerancie – človek potrebuje 
užiť stále viac alebo zmeniť spôsob 
užívania smerom k rizikovejšiemu, 
aby dosiahol žiadúcich účinkov. To, že 
sa závislosť od pervitínu nespája s tak 
drastickými telesnými ťažkosťami vo 
forme „absťáku“ ako je to napr.: pri 
heroíne, vôbec neznižuje jej 
závažnosť.  Najviac by o tom vedeli 
povedať tí, ktorí sa už pokúsili vylúčiť 
pervitín zo svojho života. Tzv.
psychická závislosť a tolerancia sa 
vyvíjajú rýchlo a ostávajú i vďaka 
nemiznúcej túžbe dosiahnuť 
maximálnu eufóriu a vzrušenie. 
Tu sa naša pervitínová jazda končí... 
otázka je či dojazd po tejto jazde 
ukončíme navždy alebo si doprajeme 
ešte nejakú dávku informácií. Je to na 
vás, my sme na ďalšiu dávku 
pripravení

Соня
Zdroje: Shapiro, H. (2004). Obrazový pruvodce: 
Drogy. Praha: Svojtka&Co. Sro., Výročná správa 
EMCDDA: Stav drogovej problematiky v Európe 2006,  
http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=18,  
http://extc.cz/lanky/d_sti_psy_met.htm, 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metamfetamin
Zdroje obr.:
http://www.cartoonstock.com/,http://www.armchairmedi
a.com/, http://futility.typepad.com/

Takto bol pervitín dodávaný vojakom počas
2. svetovej vojny
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SPRÁVA Z POSLEDNÉHO VYDANIA ČASOPISU, KTORÝ VYDÁVA 
SIEŤ OBHAJUJÚCA PRÁVA ĽUDÍ PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE

V TOMTO ČÍSLE INTOXI VÁM PRINÁŠAME ČLÁNOK,
Z POSLEDNÉHO VYDANIA INTERNETOVÉHO ČASOPISU SWAN
NEWSLETTER.

JE TO PREKLAD ČLÁNKU Z ČÍNY O PROJEKTE 
BEZPLATNEJ DISTRIBÚCIE KONDÓMOV MEDZI ĽUĎMI 
PRACUJÚCIMI V SEX-BIZNISE V ČÍNSKYCH PROVINCIÁCH
OBOHATENÝ O ARGUMENTY A INFORMÁCIE, KTORÉ SI MEDZI 
SEBOU VYMIEŇALI ĽUDIA PRACUJÚCI V SEX-BIZNISE 
PROSTREDNÍCTVOM INTERNETU.

LANZHOU: Lanzhou je hlavným 
mestom severozápadnej čínskej provincie 
Gansu. V tomto meste vytvorili tzv. CUP 
projekt. Sú to prvé písmenka z anglického 
názvu Condom Use Programme, čiže 
v slovenčine program používania 
kondómov. Tento program bol vytvorený 
za účelom zastaviť šírenie HIV/AIDS 
prostredníctvom sexuálneho kontaktu 
a ukladá povinnosť pre ľudí pracujúcich 
v sex-biznise používať kondómy pri 
akomkoľvek sexuálnom kontakte.

„Používanie kondómov pri sexe 
na miestach, kde dochádza ku 
komerčnému sexu, môže pomôcť mať pod 
kontrolou prenos HIV/AIDS sexuálnym 
spôsobom a je aj prevenciou pred ďalším 

šírením tejto hroznej choroby,“ hovorí 
Wiwat Rojanapithayakorn, vedúci 
HIV/AIDS tímu v čínskej kancelárii 
Svetovej zdravotníckej organizácie.

Wang Xiaoming, zástupca 
vedúceho miestnej zdravotníckej autority, 
povedal, že v provincii Gansu bolo 
zaznamenaných 300 prípadov výskytu 
HIV/AIDS, ale predpokladajú, že v 
skutočnosti to môže byť až 2 000 
prípadov. Z celkového počtu sa infekcia 
preniesla v 40% prípadov 
prostredníctvom zdieľania pomôcok pri 
užívaní drog a v 30% cez nechránený 
sexuálny kontakt.

Program CUP začal pôvodne v 
Thajsku a keď sa tu osvedčil ako 
efektívny nástroj na kontrolu šírenia 
HIV/AIDS, bol postupne prenesený do 
viacerých ázijských krajín.

Tento program spoločne pripravili 
Čínske ministerstvo zdravotníctva a 
Svetová zdravotnícka organizácia. 
Skúšobne bol tento program spustený v 4 
čínskych provinciách.
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V provincii Gansu bol program 
uskutočňovaný v dvoch mestách. Pokiaľ 
sa podarí program rozšíriť do ďalších 
provincií Číny, príslušné úrady podpíšu 
tzv. protokol o zdravotnom vzdelávaní so 
všetkými majiteľmi a manažérmi 
erotických klubov a budú im 
distribuované vzdelávacie materiály a 
kondómy zadarmo. 

Štatistické dáta z Ministerstva 
zdravotníctva v Číne ukazujú, že počet 
zaznamenaných prípadov HIV/AIDS 
vzrástol celonárodne v roku 2006 na 
celkový počet 183 733 , čo je takmer 
30%-tný nárast oproti roku 2005. 
Odborníci a odborníčky z Ministerstva 
zdravotníctva a Organizácie spojených 
národov sa však domnievajú, že 
v skutočnosti toto číslo je oveľa vyššie, 
okolo 650 000 prípadov.

SAMOTNÍ ĽUDIA PRACUJÚCI V SEX-
BIZNISE VŠAK POUKAZUJÚ NA 
NEEFEKTÍVNOSŤ PROGRAMU CUP.

Hovoria o tom, že pokiaľ sa v Číne 
nebudú dodržiavať ľudské práva ľudí 
pracujúcich v sex-biznise a pokiaľ sa 
týmto ľuďom nepriznajú aj ich pracovné 
práva,  nemá tento projekt príliš veľký 
význam.

Ženy pracujúce v sex-biznise 
v Číne, tvrdia, že CUP program síce 
priniesol kondómy zadarmo, ale zároveň 
im nedal žiadne iné práva a ani ich 
nijakým iným spôsobom nepodporil.

Zároveň upozorňujú na to, že vo 
verejných domoch dostávali kondómy 
zdarma často majitelia/majiteľky a tí ich 
potom predávali zákazníkom. 

Kondómy sa v rámci CUP 
programu distribuovali len ženám 
pracujúcim v sex-biznise a vôbec sa 
nemyslelo na mužov alebo transgender 
ľudí.

Všetky ženy pracujúce v sex-
biznise aj bez akýchkoľvek symptómov 
signalizujúcich ochorenie, museli 
chodiť na pravidelné prehliadky. Ľudia 
pracujúci v sex-biznise boli väznení, 
pokiaľ ich zákazník na polícii udal, že 
nepoužili pri sexuálnom styku kondóm, 
čím vzrástla korupcia medzi 
predstaviteľmi/predstaviteľkami 
polície.

Je evidentné, že na jednotlivé 
programy poskytujúce servis ľuďom 
pracujúcim v sex-biznise, budú existovať 
rôzne názory a je preto nevyhnutné, aby 
samotní ľudia pracujúci v sex-biznise 
boli prizývaní na všetky dôležité 
rozhodnutia, ktoré sa týkajú ich práv či 
ochrany ich zdravia. Treba brať vážne 
ich pripomienky či skúsenosti 
a zapracovávať ich do stratégii boja proti 
HIV/AIDS či iných projektov, ktoré sa 
ich bezprostredne týkajú. 

Preložila Ľubica

Zdroje:
SWAN newsletter na www.tasz.hu
Názory prezentované v rámci NSWP – sieť 
projektov pre ľudí pracujúcich v sex-biznise

Zdroje obrázkov:
http://www.earthquest.co.uk/china/chinamap.jpg
http://news.bbc.co.uk/media/images/38228000/jpg/_3
8228613_chinacondom150aa.jpg
http://www.clipartheaven.com/clipart/health_&_medi
cal/cartoons/condom.gif
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HARM REDUCTION VO VÄZENÍ

FENOMÉN UŽÍVANIA NELEGÁLNYCH NÁVYKOVÝCH LÁTOK NIE JE VO VÄZNICIACH 
NOVOU TÉMOU. ĽUDIA, KTORÍ PRICHÁDZAJÚ DO VÄZENIA, SÚ ČASTO KRÁT UŽ 
UŽÍVATEĽMI RÔZNYCH DROG, ALEBO SA NIMI  PRÁVE TU NIEKEDY STÁVAJÚ.

Užívanie drog vo väzniciach môže 
byť problémom práve kvôli obmedzeným 
hygienickým podmienkam. 

Existuje niekoľko spôsobov ako 
k tomuto problému pristupovať. 

 Jednou z možností je zvyšovať zákazy 
užívania vo väzení.

 Na druhej strane je tu už spomínaný 
harm reduction prístup.

Výhodou tohto prístupu je, že rozhodnutie 
/ne/užívať drogy ponecháva na človeku 
a snaží sa o zníženie rizík spojených 
s ním spojených.

Najčastejšie dôvody, prečo väzni 
vo väzení užijú prvú dávku sú zvedavosť, 
odreagovanie sa od vlastných starostí, 
alebo jednoducho chcú zapadnúť do 
partie. Z výskumov, ktoré sa uskutočnili v 
krajinách Západnej Európy, vyplýva, že 
až 32% väzneným bola ponúknutá počas 
väzby, alebo výkonu trestu nelegálna 
droga.

Je dôležité uvedomiť si, že v 
postkomunistických krajinách, akou je aj 
Slovensko, sa zloženie osôb, 
odpykávajúcich si trest odňatia slobody 
za posledné dve desaťročia zmenilo. 
Rovnako sa zmenili aj drogy a spôsoby 
ich užívania nielen na slobode, ale aj za
múrmi väzníc.

Výskumy uskutočnené Českou 
Republikou ukazujú, že najčastejšie drogy 
užívané vo väzení sú marihuana a 
pervitín. Najčastejším spôsobom užitia je 
fajčenie a šnupanie. V ČR užíva drogy 
injekčne 19% väzňov, Slovensko vo 
svojej správe z roku 2005 hovorí o 0,2-
34% injekčných užívateľov vo výkone 
trestu. 

Zákony na Slovensku zakazujú 
užívanie drog vo väzení. Tieto zákony sú
sprevádzané vysokým stupňom kontroly. 
Dopyt po drogách však stále rastie, čo 
dáva priestor čiernemu trhu. Takto 
sťažené obchodovanie znižuje kvalitu 
drogy. Je naivné myslieť si, že je možné 
zabrániť užívaniu drog vo väzení, pretože 
priestory väzníc nie sú vzduchotesné, a 
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tak sa vždy nájdu ľudia, ktorí ich 
tam prinesú (väzni, personál,..).Odborníci 
teda upozorňujú na potrebu obojstrannej 
zmeny. Na jednej strane je potrebné dať 
užívateľom podporu v podobe 
preventívnych drogových programov a 
zdravotnej starostlivosti, a na strane 
druhej sprísnenie kontroly.

Injekčná výmena vo väzení je 
podľa odborníkov prospešná pre 
všetkých: 
– väzňov (pretože používaním vlastnej 

ihly a ostatných pomôcok potrebných 
pre užitie drogy, zabraňujú prenosu 
ochorení, akými sú HIV, HCV a 
HVB), 

– pre personál a tiež 
– ich rodinných príslušníkov. 

Akonáhle totiž väzeň infikovaný 
vírusom HIV, alebo hepatitídou opustí 
brány väznice, stáva sa otázka zdravia 
vo väzení nutne otázkou zdravia jeho 
okolia.

Práve táto myšlienka podnietila 
švajčiarskeho lekára Dr.Franza Probsta, 
aby v roku 1992 začal potajomky väzňom 
vydávať sterilné ihly. Keď sa o tom 
dozvedel jeho šéf, nevyhodil ho. Naopak, 
vypočul ho a myšlienku začali spolu 
rozvíjať. Dodnes sa, bohužiaľ, injekčná 
výmena vo väzeniach uchytila len v 
6tich európskych krajinách: 
Švajčiarsko, Nemecko, Španielsko, 
Moldavsko, Bielorusko a Ukrajina.
Táto myšlienka sa začína objavovať už aj 
v Ázii: Tadžikistane, Kazachstane a 
Kirgizsku. Programy injekčnej výmeny 
vo väzení majú rôzne podoby vo svete, aj 
v každom jednom zariadení. Sú nastavené 
tak, aby vyhovovali užívateľom, aj 
personálu väzenia. Ihly a sterilný 
zdravotnícky materiál sa distribuuje 
napríklad prostredníctvom výdajných 

automatov, lekárov/zdravotníckeho 
personálu, alebo samotných väzňov, 
ktorí sú vopred zaškolení ako terénni 
pracovníci. 

Iným typom podporného  programu 
je program substitučnej liečby. Ten sa 
uplatnil v Holandsku a Veľkej Británii. 

Skúsenosti a získané údaje uvedených 
krajín nesporne dokazujú, že programy 
harm reduction:
-neohrozujú bezpečnosť väzňov, ani 

personál väznice
-nezvyšujú užívanie, ani injekčné 

užívanie drog                                                                                                                
-obmedzujú rizikové správanie sa

spojené s užívaním drog a prenos 
chorôb(HIV,HCV)
-majú pozitívny prínos pre zdravie 

užívateľa drog      

Hoci sa v celej Európskej únii nad 
potrebou zriadenia harm reduction 
programov vo väzniciach diskutuje, je 
táto myšlienka stále kontroverzná. Na 
Slovensku zatiaľ žiadny takýto, alebo 
podobný program nemáme, ale snáď sa 
raz podarí túto myšlienku zrealizovať, a 
minimalizovať tak zdravotné riziká 
spojené s injekčným užívaním drog, ako 
aj možnosti prenosu infekčných chorôb 
vo väzení!! 

                Eťa
Zdroje:
www.adiktologie.cz,   www.drogy-info.cz,, 

www.emcdda.europa.eu
Zdroj obrázku:
http://www.newcolony.org/images/prison.gif

Harm reducion je prístup, ktorý sa 
zameriava na znižovanie negatívnych 
dôsledkov užívania drog- či už 
zdravotných, ekonomických, alebo 
sociálnych. Patrí sem napríklad aj 
výmena injekčných striekačiek 
a pomôcok na injekčné užívanie.
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OSEMSMEROVKA
V tajničke sa ukrýva výrok sv. Augustína: 

„Mierou, akou rastie v tebe láska,... (tajnička má 39 písmen).“

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

ANJEL, BLČAŤ, ČAKANIE, DÁVAŤ, DIVIAK, DÚFAŤ, GÁGAŤ, 
HLADIŤ, JEDENÁSŤ ROKOV, KOLÍSKA, KOMÍN, KRÍŽE, LÁSKANIE, 
LÍŠKA, MALÁ ČINČILA, NOČNÁ KRÁDEŽ, OKRASA, OPASOK, 
OPÄTOK, OPERA, POHĽAD, ROZUMNÝ, RUMENEC, SATÉN, 
SLAMENNÝ, SLÁVA, SRDCE, STRÁDANIE, SVADOBNÉ ZVONY, 
SVIATOK, TAJNÝ AGENT, VALENTÍN, VIANOCE, VÍTANÁ NEHA, 
ŽIAĽ

Tajnička z minulého čísla:
„…lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy.“
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VTIPY

Žena sa dala odviezť taxíkom. Keď 
prišlo na platenie, zistila, že nemá 
peniaze. Taxikár nahnevane pribuchol 
dvere, šliapol na plyn a odviezol ženu 
na kraj lesa. Na lúke rozprestrel 
plachtu...
- "Čo chcete robiť? Mám doma 3 deti!", 
preľakla sa žena. -
"A ja mám doma 60
králikov. Nepapuľuj a 
trhaj!"

Vodič vezme do auta stopárku a tá sa 
spýta:
- "A do Košíc je ďaleko?"
- "Nie, je to celkom blízko", odpovie 
vodič.
Po hodine cesty dievčina hovorí:
- "Ujko. Ale veď ste povedali, že Košice 
nie sú ďaleko a ešte stále sme tam 
nedošli. Tak sú ďaleko alebo nie?"
"Teraz sú už ďaleko, dievča, veru 

ďaleko.“

Idú sa dve kostry voziť 
na motorke a jedna 
druhej hovorí:
- "Počkaj chvíľu."
Po pár minútach sa vráti 
a v ruke drží náhrobný 
kameň.
- "Čo to má znamenať?", pýta sa druhá.
- "Predsa nebudem jazdiť bez papierov."

Jeden chlap príde do krčmy a hovorí 
kamarátovi:
- Počúvaj, jeden zlodej ma okradol, ale 
tak, že mi vzal všetky zlaté veci - prstene, 
hodinky a podobne.
A ten jeho kamarát mu hovorí:
- A prečo si nekričal o pomoc?
- Ale veď ja mám v ústach ešte 4 zlaté 
zuby!

Saša

Zdroje obrázkov: http://www.agpas.cz/test%20grafika/kralik.gif
http://www.geocities.com/SunsetStrip/Palms/6796/kostra.jpg
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SAHARSKÁ KRÁĽOVNÁ - MARRAKÉŠ

PRI SVOJICH POTULKÁCH PO MAROKU SOM SA 
ROZHODLA, ŽE SI POZRIEM AJ LEGENDÁRNY MARRAKÉŠ -
OD CASABLANKY, KDE SOM BOLA UBYTOVANÁ, BOL 
VZDIALENÝ ASI 4 HODINY CESTY AUTOBUSOM, ČO SA 
DALO ZVLÁDNUŤ AJ V TAKEJ HORÚCEJ KRAJINE AKO 
MAROKO.

Marrakéš bolo prvé marocké 
kráľovské mesto, ktoré som navštívila. 
V Maroku sú totiž štyri kráľovské mestá -
Marrakéš, Fés, Meknes a Rabat, nazývajú 
sa tak preto, že v nich stojí kráľovský 
palác a kedysi bývali sídlom kráľa.
Marrakéš je zároveň aj tretím najväčším 
mestom Maroka. Ako červená perla je 
obklopené zelenými citrusovými 
a olivovými lesmi pod bielymi 
vrcholkami Vysokého Atlasu. Má veľmi 
bohatú minulosť, založil ho takmer pred 
tisícimi rokmi sultán Youssef bin Tachfin 
ako hlavné mesto svojho impéria. 
Niekoľkokrát bolo hlavným mestom, kde 
panujúce dynastie s nadšením budovali 
svoje paláce, ktoré ich premožitelia 
s rovnakým nasadením ničili a rabovali, 
aby získaný materiál použili na výstavbu 
svojich sídiel v iných marockých 
mestách. Už v 17. storočí sa stalo veľkým 
obchodným centrom.  Dnes zostalo 
mestom tradícií a remesiel, sústredených 
v medine, ktorá je chránenou pamiatkou 
UNESCO. Čoskoro som však zistila, že 
okrem zaujímavých pamiatok tu človek 
môže vychutnať kúzelnú tajomnosť 
orientálnej kultúry.

Počas únavných hodín strávených v 
autobuse naprieč Marokom, kde cestu 
lemovali len suché červenkasté planiny 
a kríky kaktusovitých rastlín - opuncií, 
som sa modlila, aby sa niečo nepokazilo. 
V Maroku je možné všeličo – už raz som 
tak musela zostať tvrdnúť v autobuse -

cestou z letiska do Casablanky sme totiž 
dostali defekt. Tentoraz sa nič nestalo a o 
pár hodín sme sa konečne ocitli pri 
hradbách Marrakéšu. Už prvý pohľad 
prezrádzal odlišnosť od prímorskej 
Casablanky – mesto malo výraznú 
tehlovočervenú farbu.  Hneď po príchode 
ma doslova omráčilo dusné teplo. Hoci 
teplota vo vnútrozemí bola podobná 
teplote pri pobreží, pri mori som to 
znášala oveľa lepšie, pretože pofukoval 
čerstvý vietor. Kvôli úspore času som si 
vzala taxík a nechala sa odviezť do srdca 
Marrakéšu – na námestie Djemaa el Fna 
(Zhromaždisko mŕtvych). Už z výhľadu z 
taxíka vo mne Marrakéš vzbudil dojem 
väčšej usporiadanosti ako Casablanca, čo 
sa však odrazilo aj na cene – zrejme 
z dôvodu väčšej turistickej návštevnosti si 
taxíky v Marrakéši účtovali aj vyššiu cenu 
cestovného. 

Pohľad na najväčšie námestie 
mesta a Koutoubijskú mešitu (ktorá mi 
tak trochu pripomínala mešitu 
v Casablance, táto však bola menšia –
minaret dosahoval výšku 70 metrov) mi 
vynahradili dlhú cestu, aj cenu za taxík. 
Pred mojimi očami sa rozprestierala 
obrovská plocha námestia, pozdĺž ktorej 
stál rad kočiarov ťahaných koňmi, na 
ktorých si človek mohol zaplatiť 
vyhliadkovú jazdu. Okrem toho sa tam 
nachádzalo ešte množstvo iných, 
zaujímavých, vecí – akrobati, zaklínači 
hadov, fakíri, veštice, predavači vody, či 
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stánky, kde ponúkali maľovanie henou. 
Krásne ozdoby na rukách z heny vraj 
prezrádzajú to, že ich majiteľka je 
šťastná. Sama by som rozmýšľala 
o podobnom skrášlení, ale po tom, ako 
som si dala spraviť tetovanie henou 
v Egypte, ktoré bolo veľmi nekvalitné, by 
som podobnú nerozvážnosť už nespravila. 

Veľkým lákadlom sa však pre mňa 
stali zaklínači hadov, neviem prečo, ale 
pohľad na kobru ma vôbec neodpudzoval, 
práve naopak, jej majestátne držanie tela 
ma priam priťahovalo podísť bližšie. 
Opäť sa mi potvrdilo, že obyvatelia 
Maroka zarábajú na všetkých veciach, 
ktoré sa dajú speňažiť - za obyčajné 
vyfotografovanie sa s hadom pýtali 
peniaze. Zaklínač ma ubezpečil, že kobra 
nie je jedovatá, že má vytrhané zuby. 
A tak mám peknú fotografiu.  

Potom som sa vrhla do labyrintu 
obrovského trhu. Uličky a souky
(trhoviská) boli doslova preplnené ľudí, 
obchodíky pretekali tovarom až tak, že 
majiteľovi často ostávala len úzka 
medzera pod pultom, aby sa do svojho 
stánku vôbec dostal. Veľa obchodov 
predávalo pre nás exotické komodity –
rozmanité druhy korenia, prírodné 
farbivá, žiarivé lampy, nápadnú bižutériu  
a neuveriteľne jemne a chutne tvarované 
cukrovinky tvoriace úhľadné pyramídy, 
ale väčšinou sa jednalo o tovar dennej 
spotreby – kuchynské náradie, hrnce, 
hlinené  misky (slúžiace na marocký 
národný pokrm tadžin), topánky (najmä 
bohato zdobené „papučky“) a oblečenie 
(ich kvalita nápadne pripomínala ponuku 
našich vietnamských obchodníkov). 
V niektorých uličkách ma prekvapili 
remeselníci, ktorí priamo na mieste 
prevádzkovali svoje remeslá - boli tam 
kováči, stolári, kúsok ďalej sa plnili 
matrace či vyrábali farebné koberce, 

rezbári opracovávali drevo, alebo bolo
počuť klopkanie kovotepcov.

Večer som sa už musela 
s Marrakéšom rozlúčiť, inak by som 
zmeškala jediný spoj idúci späť do 
Casablanky a nájsť hotel by nebolo ľahké 
ani lacné. A tak som s ťažkým srdcom 
nastúpila na autobus a nechala za sebou 
pôvabne červené hradby tohto 
fascinujúceho mesta.

Saša

Minaret Koutoubia

Zdroje obrázkov:
http://www.maisonmnabha.com/
http://img.ihned.cz/attachment.php/12741010/liGez4
wFMyjrWsfSgvcVdamDJTRHh38n/makkares.jpg
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PRÁVA A POVINNOSTI POLICAJTA – 11. ČASŤ

V TEJTO, TERAZ UŽ POSLEDNEJ, ČASTI SA 
BUDEME VENOVAŤ POUŽITIU ŠPECIÁLNEHO 
STRELIVA, POVINNOSTIAM POLICAJTA PO POUŽITÍ 
DONUCOVACÍCH PROSTRIEDKOV A ZÁKLADNÝM 
POVINNOSTIAM POLICAJTA PODĽA § 48 ODS. 3
ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SLUŽBE.

DONUCOVACIE PROSTRIEDKY POLICAJTA SÚ 
UVEDENÉ V USTANOVENIACH § 50 AŽ § 62 ZÁKONA 
Č. 171/1993 Z.Z. O POLICAJNOM ZBORE V PLATNOM 
ZNENÍ, POD NÁZVOM POUŽITIE DONUCOVACÍCH 
PROSTRIEDKOV POLICAJTOM. ZO ZÁKONA 
VYBERÁM LEN NIEKTORÉ USTANOVENIA. 

§ 61A POUŽITIE ŠPECIÁLNEHO STRELIVA 

Špeciálnym strelivom sa na účely tohto 
zákona rozumie strelivo s gumovým 
projektilom, strelivo s projektilom 
naplneným značkovacím farbivom, 
strelivo s projektilom naplneným 
slzotvornou látkou.

Policajt je pri služobných zákrokoch 
oprávnený použiť

a) gumové projektily (náboje do pištole 
zhotovené z gumy, sú menej nebezpečné 
ako ostré strelivo)

1. v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 
ak nie sú podmienky na použitie zbrane, 
na zaistenie bezpečnosti inej osoby alebo 
vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí 
od útoku,

Ak policajt napríklad vidí, že skupina 
výtržníkov rozbíja výklady obchodov 
a okolo sa pohybujú aj iní  ľudia (pri 
použití zbrane by hrozilo, že by niekoho 
zranil), použije na páchateľov radšej 
gumové projektily. To však len potom, 
keď ich vyzve, aby prestali s rozbíjaním 
a oni ho neposlúchnu.

2. ak nemožno inak prekonať odpor 
smerujúci k zmareniu služobného 
zákroku,

Napríklad, ak policajt vidí na ulici hlúčik 
ľudí, ktorí sa navzájom bijú, a chce ich 
rozdeliť, aby nepokračovali v bitke, ale 
oni ho začnú napádať, môže použiť zbraň 
s gumovými projektilmi.  

b) projektily naplnené značkovacím 
farbivom na označenie iniciátorov útoku 
alebo iného protiprávneho konania,

Stáva sa to napríklad pri politických 
prejavoch – ak ľudia demonštrujú proti 
nejakému politikovi a niekto z tej masy 
ľudí sa ho snaží napadnúť, policajt 
použije farebný projektil a potom ľahšie 
identifikuje, kto bol za ten útok 
zodpovedný.

c) projektily naplnené slzotvornou látkou 
na rozptýlenie účastníkov podujatí, ak sa 
páchateľ, proti ktorému zákrok smeruje, 
na výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť 
úkryt, alebo ak nemožno inak prekonať 
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odpor smerujúci k zmareniu služobného 
zákroku.

Napr. pri futbale, keď sa strhne bitka 
a policajt už nemá inú možnosť – nikto 
nepočúva jeho výzvy. 

Pri použití špeciálneho streliva je policajt 
povinný dbať na potrebnú opatrnosť a 
najmä na to, aby nebol ohrozený život 
osôb a aby čo najviac šetril zdravie osôb, 
proti ktorým zákrok smeruje, a zdravie 
nezúčastnených osôb.

POVINNOSTI POLICAJTA PO POUŽITÍ 
DONUCOVACÍCH PROSTRIEDKOV - § 63
AŽ § 65

§ 63 Ak policajt zistí, že pri použití 
donucovacích prostriedkov došlo 
k zraneniu osoby, je povinný, ak to 
okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej 
osobe prvú pomoc a zabezpečiť lekárske 
ošetrenie.

§ 64  Policajt je povinný neodkladne 
hlásiť svojmu nadriadenému každý 
služobný zákrok, pri ktorom použil 
donucovacie prostriedky.

ZO ZÁKONA O POLICAJNOM ZBORE 
VYPLÝVAJÚ AJ OSOBITNÉ OBMEDZENIA:

§ 65 Pri služobnom zákroku proti 
tehotnej žene, osobe vysokého veku, 
osobe so zjavnou telesnou chybou alebo 
chorobou a proti osobe mladšej ako 15 
rokov je policajt oprávnený použiť z 
donucovacích prostriedkov iba hmaty, 
chvaty a putá. Ostatné donucovacie 
prostriedky je policajt oprávnený použiť 
len vtedy, keď útok týchto osôb 
bezprostredne ohrozuje životy a zdravie 
iných osôb alebo policajta alebo hrozí 

závažná škoda na majetku a 
nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI POLICAJTA 
PODĽA ZÁKONA O ŠTÁTNEJ SLUŽBE sú 
napríklad:

- policajt je povinný plniť svedomite 
úlohy, ktoré sú mu uložené ústavou, 
ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími 
všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, ako aj úlohy uložené 
rozkazmi, nariadeniami, príkazmi a 
pokynmi nadriadených, ak bol s nimi 
riadne oboznámený,
- zakročiť, ak hrozí škoda a na jej 
odvrátenie je potrebný neodkladný 
zákrok; nemusí tak urobiť, ak mu v tom 
bráni dôležitá okolnosť alebo ak by tým 
seba alebo iné osoby vystavil vážnemu 
ohrozeniu,

- pri výkone štátnej služby dodržiavať 
pravidlá služobnej zdvorilosti a správať 
sa slušne k štátnym zamestnancom a v 
služobnom styku aj k ostatným občanom,

- zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť 
k stretu dôležitého záujmu štátnej služby s 
osobnými záujmami, najmä nezneužívať
informácie získané v súvislosti s 
výkonom služby na vlastný prospech
alebo na prospech iného,

- vykonávať štátnu službu nestranne 
(nenadržiavať, všetkých posudzovať 
rovnako),

- byť pri výkone štátnej služby ustrojený
(uniforma by nemala byť špinavá, musia 
mať menovku, na hlave policajnú čiapku 

– nemusia ju mať len keď je teplota nad 
30˚C) a dbať o náležitú úpravu svojho 
zovňajšku (nenosiť roztrhané veci, 
extravagantné účesy, priveľa piercingu 
a pod.).

Saša

Zdroje obrázkov:
http://www.bellevue.org/clientimages/19532/policem
an.gif
http://www.pianetabimbi.it/Drawing/Pictures/vigile%
20urbano-traffic%20policeman.gif
http://www.wizardofdraws.com/images/police.gif
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AKÉ ZMENY NÁM PRINIESOL NOVÝ ROK 2007?
S NOVÝM ROKOM TU UŽ AKO TRADIČNE MÁME ZOPÁR ZMIEN, KTORÉ NÁM NAŠA VLÁDA 
NADELILA. CHTIAC - NECHTIAC SA SNÁĎ NIEKTORÉ DOTÝKAJÚ ALEBO DOTKNÚ NÁŠHO 

ŽIVOTA. POZRIME SA TEDA NA TO, ČO SI NA NÁS TENTO ROK VYMYSLEL

 ZVÝŠIL SA PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ 
PRVÉHO DIEŤAŤA

Príspevok pri 
narodení dieťaťa je
jednorazová dávka, 
ktorej výška je 
v súčasnosti 4 460 
Sk. Nárok na 
príspevok pri 
narodení dieťaťa si 
môže matka 

uplatniť na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny príslušnom podľa miesta 
trvalého pobytu. Peniaze by mali prísť 
do mesiaca od podania žiadosti.

Pri narodení prvého dieťaťa má 
matka od januára  nárok na príplatok ku 
tomuto príspevku vo výške 11-tisíc 
korún. Keď k tomu prirátame 4 460 –
teda príspevok pri narodení dieťaťa,
vychádza nám, že matka získa pekných 
15 460 Sk, keď sa narodí jej prvé dieťa. 
Pri prvorodených dvojčatách je príspevok 
dvojnásobný (30 920 Sk) Príplatok na 
prvé dieťa dostane matka, ak sa dieťa 
dožilo aspoň 28 dní . O tento príplatok je 
možné písomne požiadať na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny príslušnom 
podľa miesta jej trvalého pobytu. Ak 
matka  zomrela alebo bolo po nej 
vyhlásené pátranie, tak otec. Podmienkou 
je trvalý pobyt na Slovensku.

Nárok na jedenásťtisicový 
príspevok nebude mať neplnoletá 
matka. Príplatok dostane len vtedy, ak 
má súdom určené rodičovské práva 
a povinnosti.

 DRAHÉ LIEKY SÚ OD NOVÉHO ROKA 
LACNEJŠIE 

Správa o znižovaní 
cien vždy poteší
Ceny liekov sa od 
januára znížili u 
t a k m e r  troch tisíc 
druhov liekov. 

Ceny liekov sa budú meniť 
dvakrát ročne (doteraz to bolo štyrikrát). 
Nové lieky sa budú do systému zavádzať 
štyrikrát ročne. Vláda sľubuje znížiť cenu 
pre drahé lieky. V praxi sa to prejaví 
zlacnením drahých liekov a tým aj 
doplatkov pacientov. Ceny a doplatky 
lacných liekov by mali stúpnuť.

 PLYN ZLACNEL

Od nového roka 
je plyn pre 
domácnosti o 
niečo lacnejší 
oproti roku 
minulému. 
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Priemerná cena plynu klesne o 4,04 
percenta, čo znamená, že priemerné 
mesačné náklady sa pre domácnosti, ktoré 
plynom kúria, znížia asi o 153 korún. Tí, 
ktorí využívate plyn na varenie a ohrev 
vody, pocítite zníženie približne o 53 
korún mesačne. Najmenej, asi 6 korún, 
ušetríte mesačne na varení.  

LEN TAK PRE ZAUJÍMAVOSŤ:
Priemerné tohtoročné  náklady rodinného 
domu, ktorý kúri zemným plynom, sú 
podľa plynárov 46 871 korún, 
vykurovanie bytu vyjde ročne na 20 870 
korún. Pekná pálka, nie? 

Tak máme sa teda v tomto roku na 
čo tešiť

Zdraví Vás
Sociálna asistentka Eva 

0904 655 146

Zdroje:http://www.employment.gov.sk/DIS/davky_
statnej_soc_podpory/prispevok_pri_narodeni/17PkPp
ND.htm#vseobecne%20informacie, 
http://www.sme.sk/c/3033358/Plyn-zlacnie-elektrina-
nezdrazie.html, Pravda, XVI/297,str. 11, 
http://www.sme.sk/c/2970007/drahsie-lieky-by-mali-
zlacniet-lacnejsie-zdraziet.html, 
http://www.biospotrebitel.sk/foto-
galeria/img/varenie-vmalej-skole.jpg

...NIEČO MÁLO O SPREVÁDZANIACH...

Milé dámy a páni 

Veľa z vás to pozná: vybavovanie 
občianskeho preukazu, rodného listu, testy na 
HIV protilátky, liečba syfilisu... Väčšina 
z tohoto je o osobnom styku s pracovníkmi 
inštitúcií...
Asi mi dáte za pravdu, keď poviem, že 
vybavovanie dokladov či návšteva lekára 
môže byť často  nepríjemná, stresujúca 
skúsenosť.  
Iste ste už počuli alebo dokonca sami využili 
možnosť sprevádzania, ktoré ponúkame. 

V roku 2006 si sprevádzanie dohodlo 61 z vás 
a najčastejšie sme sprevádzali na Políciu 
kvôli vybavovaniu občianskeho preukazu. 

AKO SI SPREVÁDZANIA DOHODNÚŤ?

Sprevádzanie je možné dohodnúť si:
1. v teréne – v obvyklých časoch 

a miestach výmeny. Dohodnúť sa 
môžete s terénnym pracovníkom/-
čkou.

2. telefonicky môžete zavolať sociálnej 
asistentke Eve (mne) na tel. číslo: 
0904 655 146

Ak na sprevádzanie nemôžete prísť a máte 
tú možnosť, dajte vedieť terénnemu 
pracovníkovi/-čke, s ktorým ste sa dohodli.
Ak na terénneho pracovníka/-čku nemáte 
kontakt, tak sa ozvite Eve (0904 655 146). 
Pomerne často sa nám totižto stáva, že keď sa 
dohodneme, že ideme spolu vybaviť 
občiansky preukaz, alebo k lekárovi – vy 
neprídete. A my tam čakáme nevediac o tom, 
čo sa deje. 

V každom prípade dúfam, že možnosť 
sprevádzania budete aj v tomto roku využívať 
a spoločne absolvujeme ešte veľa úspešných 
vybavovaní



Terénnych pracovníkov OZ ODYSEUS nájdeš:
Každú stredu a piatok

18:00 – 19:00 na Trnavskom Mýte. (pri Tržnici)
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
20:50 – 21:15 Avion (lavičky pri Blumentálskom kostole)
21:15 – 22:00 prechod cez Krížnu a Vajnorskú ul.

Každú nedeľu
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

Testovanie na protilátky syfilisu, HIV a na žltačky typu 
B a C a výmena ihiel prebieha:

Každú nedeľu
21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft)
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte pri lekárni
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici

Každý pondelok
11:00 – 12:55 na parkovisku na Slovnaftskej ulici
13:00 – 14:00 pri Bacilovi   (Mramorová ulica)

Každý štvrtok
18:00 – 20:00 v Pentagone 

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo biela Škoda Felícia 
s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

Klub Podchod je otvorený
Každý pondelok a stredu

19:00 – 23:00 v Podchode na Trnavskom mýte

Vydalo Občianske združenie Odyseus za finančnej podpory MPSVR


