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Ahojte!

Pôvodne som si chystala úvodník o tom, ako si máte dávať pozor na tú kosu, čo 
vonku panuje, ale momentálne je fakt tak jarne a pekne na tom slniečku, že mi to príde 
nemiestne. Na druhej strane je to počasie stále také zradné, že je naozaj lepšie byť teplejšie 
oblečená/oblečený, než aby nám potom bola zima. Že áno? 

Tento mesiac som sa rozhodla zablúdiť do starších čísiel INTOXI a vytiahnuť odtiaľ 
maľovanú krížovku, ktorá mala svojho času veľký úspech. Dúfam, že vás poteší aj tento 
krát. Ak náhodou viete maľované krížovky urobiť a vymyslieť, dáte ich terénnym 
pracovníčkam a pracovníkom, uverejníme ich v INTOXI.
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Z DENNÍKA ROMANA

NA DOBROVOĽNOM LIEČENÍ V HRNČIAROVCIACH

10.4., ŠTVRTOK

Dnešný deň som sa cítil celý 
dobre. No pociťoval som v sebe 
taký útlm a hlavne v posilňovni. 
Fyzicky som síce vládal, no 
psychicky som bol nejaký 
utlmený, a to ma sprevádzalo asi 
do podvečera. Mal som celý deň 
aj dobrú náladu, no dosť sa cítim 
na tomto oddiely voľný a neviem 
aj, či je to dobré, pretože to mám, 
myslím, že až moc voľného času 
a neviem, čo s ním.

11.4., PIATOK

Dnešný deň som sa mal celý 
dobre a veľmi ma dnes zaujala, 
ale aj veľmi prekvapila sociálna 
skupina, ktorú sme mali so 
sociálnou z 3.C. Veľmi ma 
prekvapila s každou otázkou, 
ktorú mi položila, pretože to boli 
otázky dosť do môjho vnútra a 
ťažko sa mi o nich premýšľalo. 
Tak isto behom chvíle odhadla 
aj moju povahu a aký som. Dosť 
ma s tým prekvapila a na 
niektoré veci by som sa jej ešte 
rád popýtal, čo ma zaujímajú. 
Ináč nebol tento deň ničím pre 

mňa takým zvláštnym, 
okrem tohto.

13.4., NEDEĽA

Dneska som sa nemal boh vie 
ako dobre a nemal som ani moc 
dobré pocity počas tohto dňa. 
Ráno mal Karol skupinu a u 
koncu sa to nejako zamotalo a 
nakoniec som si potom zobral 
skupinu aj ja. Začal som hovoriť 
o tom, že prečo som stále 
uzavretý a mám zábrany otvoriť 
sa skupine, pretože v niektorých 
situáciách som mal z niektorých 
členov skupiny pocit, že si stále 
zo mňa robia srandu, alebo ma 
zosmiešňujú. No v konečnom 
dôsledku som z tej skupiny zistil 
to, že si otáčam niektoré situácie 
tak, ako to vyhovuje mne, a zle 
sa mi prijíma kritika od 
druhých, a tak isto si aj ju zle 
otáčam. Som z toho potom celý 
deň rozbitý a nemám vôbec na 
nič náladu, pretože si to zrejme 
otáčam z tej zlej strany, že mi 
chcú druhí uškodiť a nie pomôcť. 
Tak isto som sa tam o sebe 
dozvedel, že som sebecký a vidím 
len sám seba a nič naokolo ma 
nezaujíma.
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ZA A PROTI ZÁKAZU VYUŽÍVANIA PLATENÝCH SEXUÁLNYCH 
SLUŽIEB V NÓRSKU

NÓRSKO JE ĎALŠOU KRAJINOU, KTORÁ PRIPRAVUJE ZÁKON, PODĽA 
KTORÉHO BUDE TRESTNÝM ČINOM VYUŽÍVANIE PLATENÉHO 
SEXUÁLNEHO SERVISU, T.J. BUDÚ POKUTOVANÍ ZÁKAZNÍCI.
TAKÝTO TYP ZÁKONA UŽ EXISTUJE VO ŠVÉDSKU OD R. 1999
A SAMOTNÍ ĽUDIA PRACUJÚCI V SEX-BIZNISE TVRDIA, ŽE 
POKUTOVANIE ZÁKAZNÍKOV NIE JE VHODNOU LEGISLATÍVNOU 
ÚPRAVOU. ĽUDÍ POSKYTUJÚCICH SEXUÁLNY SERVIS ROBÍ TOTIŽ 
OVEĽA ZRANITEĽNEJŠÍMI...

Súčasná legislatívna úprava 
v Nórsku hovorí o tom, že ľudia, ktorí 
majú viac ako 18 rokov môžu „platiť za 
sex“, t.j. môžu využívať servis ľudí 
pracujúcich v sex-biznise. Práca v sex-
biznise však nie je zákonom 
charakterizovaná ako práca a preto na jej 
výkon nie je potrebné pracovné 
povolenie. Je zakázaná reklama na 
akékoľvek poskytovanie alebo kúpu 
sexuálnych služieb a rovnako je zakázané 
prenajímať priestory za účelom 
prostitúcie (napr. byty, izby a pod.)

Nórsky návrh zákona navrhuje, aby 
zákazníci boli trestaní trestom odňatia 
slobody vo výške do 6 mesiacov, zaplatili 
finančnú pokutu alebo boli potrestaní 
oboma spôsobmi. Zákon by mal trestať 
kúpu sexuálneho servisu, nie jeho 
ponúkanie (čiže ľudia pracujúci v sex-
biznise by trestaní neboli). Kupliarstvo, 
pasáctvo a obchodovanie s ľuďmi už sú 
v Nórsku trestnými činmi (tak je to aj 
u nás na Slovensku).

Návrh zákona by mal byť 
schválený v polovici roka 2008, nakoľko 
všetky strany Nórskeho parlamentu 
predbežne súhlasili s predkladanou 
verziou zákona.

„Chceme vyslať jasný signál 
všetkým mužom, ktorí platia za sexuálne 
služby, že takéto správanie je 
neprijateľné. Muži, ktorí to robia, sú 
súčasťou medzinárodného zločinu 
obchodovania s ľuďmi,“ tvrdí Knut 
Storberger – nórsky minister 
spravodlivosti. Ďalej dodáva: „Ak 
budeme trestať zákazníkov za to, že 
platia za sexuálny servis, bude pre 
obchodníkov s ľuďmi oveľa náročnejšie 
organizovať svoje skupiny. Bude ťažké 
nájsť zákazníkov, nakoľko na uliciach 
nebudú pracovať žiadne prostitútky.“

Ľudia pracujúci v sex-biznise však 
majú úplne odlišný  názor: „Takýto zákon 
znemožní ľuďom pracujúcim v sex-
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biznise pracovať na ulici, ale 
nezastaví ich pred prácou v sex-biznise. 
Budú pracovať mimo ulice alebo odídu 
do zahraničia, kde im legislatíva umožní 
pracovať v sex-biznise legálne,“ hovorí 
Liv Jessen, riaditeľka organizácie 
podporujúcej ľudí pracujúcich v sex-
biznise Pro Center z Oslo.

Podľa prieskumov dochádza 
v Nórsku k dohode medzi osobou 
pracujúcou v sex-biznise a jej 
zákazníkom v 40% na ulici, zvyšných 
60% dohôd sa uskutoční na hoteloch 
alebo v masážnych salónoch. Medzi 
ľuďmi pracujúcimi v sex-biznise na ulici 
tvoria až 80% migrantky a migranti 
z krajín ako Rumunsko, Bulharsko 
a Nigéria.

„Ak ženy pracujú na ulici, majú
možnosť odmietnuť zákazníka, pokiaľ 
sa im na jeho výzore niečo nezdá. Ak 
pracujú  na priváte, obyčajne majú 
pasáka a možnosť odmietnuť zákazníka 
nemajú,“ dodáva Janni Wintherbauer 
z Organization for Interest of Prostitutes. 
Janni tvrdí, že po prijatí zákona sa bude 
vyskytovať násilie a znásilnenia páchané 
na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise 
oveľa častejšie. „Zákazník si pomyslí: už 
som aj tak porušil zákon, tak nemám čo 
stratiť...“

OZ ODYSEUS REŠPEKTUJE 
NÁZORY Ľ U D Í  PRACUJÚCICH V SEX-
BIZNISE, A PRETO ODMIETA 
LEGISLATÍVU, KTORÁ BY POKUTOVALA
ČI UŽ ĽUDÍ PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE 
ALEBO ICH ZÁKAZNÍKOV. VERÍME, ŽE 
PRÁCA V SEX-BIZNISE BY MALA BYŤ 
LEGISLATÍVNE OŠETRENÁ TAK, ABY TÍTO 
ĽUDIA MOHLI ČERPAŤ VŠETKY VÝHODY 
AKO INÍ PRACUJÚCI ĽUDIA.

V zákone, ktorý sa pripravuje 
v Nórsku toto možné nebude...

Ľubica

Zdroje: 
www.swannet.org/en/node/579
http://www.prosentret.no/images/stories/brosjyre
r/pro_sentret_engelsk.pdf

Zdroje obrázkov:
http://www.europskaunia.sk/fileadmin/user_uplo
ad/_temp_/norsko.PNG
http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib031/uspech.jpg
http://perso.wanadoo.fr/la-
communication/Prostitution%201.gif
http://lh4.google.com/iidnew/RvZPeqDzNSI/AA
AAAAAAAn0/0hqRvDPTtGw/prostitute.jpg

http://www.swannet.org/en/node/579
http://www.prosentret.no/images/stories/brosjyrer/pro_sentret_engelsk.pdf
http://www.europskaunia.sk/fileadmin/user_upload/_temp_/norsko.PNG
http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib031/uspech.jpg
http://perso.wanadoo.fr/la-communication/Prostitution 1.gif
http://lh4.google.com/iidnew/RvZPeqDzNSI/AAAAAAAAAn0/0hqRvDPTtGw/prostitute.jpg
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POUŽÍVAJÚ DOBRÍ KATOLÍCI KONDÓMY?

ZAUJAL N Á S  JEDEN ČLÁNOK, KTORÝ SA 
K NÁM DO OZ ODYSEUS DOSTAL PO VLNÁCH 
INTERNETU. ROZMÝŠĽALI STE NIEKEDY NAD 
TÝM, ŽE MÔŽE EXISTOVAŤ INŠTITÚCIA,
KTORÁ SVOJIM ČLENOM ZAKAZUJE 
POUŽÍVAŤ KONDÓMY? ÁNO, JE TO TAK.
EXISTUJE. A DOKONCA AJ NA SLOVENSKU.
KATOLÍCKA CIRKEV NA ČELE S PÁPEŽOM 
NAPRIEK EPIDÉMII (NIELEN) HIV A AIDS
PRED DESIATKAMI ROKOV VYHLÁSILA 
ZÁKAZ POUŽÍVANIA KONDÓMU PRE SVOJICH 
ČLENOV/KY. AVŠAK ANI VŠETCI KATOLÍCI 

A KATOLÍČKY VO SVETE NIE SÚ V OTÁZKE POUŽÍVANIA KONDÓMOV JEDNOTNÝ. ČO SME 
SA DOZVEDELI MY ,TO SA DOZVIETEAJ VY V NASLEDUJÚCICH RIADKOCH NAJNOVŠÍ 
PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY TOTIŽ UKAZUJE, ŽE NIEKTORÍ KATOLÍCI/ČKY VO SVETE 
VERIA, ŽE MÔŽU POUŽÍVAŤ KONDÓMY.

Organizácia Catholics for Choice 
(Katolíci za voľbu) oznámila výsledky
prieskumu ver e j n e j  mienky na 4 
kontinentoch, ktorý zisťoval názory 
katolíkov/čiek na zákaz používania 
kondómov, ktorý opätovne odmietlo 
zrušiť vedenie Katolíckej cirkvi.

Dokonca aj v dobe, keď svet čelí 
epidémii AIDS, ktorá znamenala stratu
miliónov životov, Vatikán tvrdohlavo 
odmieta zrušiť zákaz používania 
kondómov. Nový prieskum verejnej 
mienky realizovaný vo viacerých 
krajinách, však ukazuje, že sú katolíci vo 
svete, ktorí veria, že používanie kondómu 
chráni život, pretože je prevenciou pred 
HIV a AIDS.

Podľa prieskumu, v ktorom sa 
zúčastnili katolíci z Ghany, Írska, 
Mexika, USA a Filipín, je podpora 
používania kondómov výrazná.  Na 
otázku s výrokom či „používanie 
kondómov podporuje život („prolife“), 
pretože pomáha zachraňovať život 
prevenciou šírenia HIV“, kladne 
odpovedalo 90% katolíkov v  Mexiku, 

86% v Írsku, 79% v USA,  77% na 
Filipínach a 59% v Ghane odpovedalo
kladne. 

Vyzerá to, že vedenie Katolíckej 
cirkvi si drží najväčšiu moc práve 
v krajinách, ktoré sú najmenej schopné 
vysporiadať sa s epidémiou AIDS, a to 
ekonomicky, aj medicínsky. Zatiaľ, čo 
katolíci v Írsku (79%), v USA (63%) 
a Mexiku (60%) prevažne súhlasili, že 
„názor Cirkvi na používanie kondómov je 
chybný a mal by sa zmeniť“, počet 
kladných odpovedí katolíkov na 
Filipínach (47%) a v Ghane (37%) bol 
n ižš í .  Tieto výsledky však nie sú 
prekvapujúce, najmä na Filipínach, kde 
rada biskupov má nesmierny politický 
vplyv. Výsledky tiež poukazujú na fakt, 
že vo veľa krajinách, s výnimkou krajín z 
Európy a Severnej Ameriky, môže mať 
učenie Katolíckej cirkvi hlboký vplyv na 
správanie ľudí, dokonca aj v prípadoch, 
kedy nasledovanie daného učenia je proti 
ich vlastnému zdraviu a zdraviu ich rodín. 
Ghana- krajina, ktorá demonštruje jasnú 
podporu Vatikánu, má najväčší výskyt  
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HIV z krajín, ktoré sa  zúčastnili 
prieskumu.

V prieskumnej otázke, či „má 
Cirkev zodpovednosť v prevencii AIDS“ 
87% Írskych katolíkov, 86% Mexických 
katolíkov, 73% katolíkov z USA, 65% 
Filipínskych katolíkov a 60% katolíkov 
z Ghany, veria, že katolícke nemocnice 
a kliniky, ktoré finančne podporuje vláda, 
by mali zahrnúť do prevencie AIDS aj 
používanie kondómov.

Zaujímavé je, ako uvádza 
prieskum, že mimo Vatikánu, málo 
katolíkov počulo ich biskupov kázať proti 
používaniu kondómov. Napríklad v Írsku 
a Ghane iba 4 z 10 katolíkov uviedli, že 
počuli kázať biskupov alebo kňazov proti 
používaniu kondómov. Všetky ostatné 
krajiny uviedli ešte nižšie čísla.

Katolícka cirkev nie je slepá voči 
rozporom, ktoré jej politika spôsobuje. 
Pred rokom, kardinál Javier Lozano 
Barragan, prezentoval pápežovi štúdiu 
o používaní kondómov v prípadoch 
manželských párov, kde jeden partner žije 
s HIV alebo AIDS. Dokument, ktorý bol 
ospevovaný ako znak toho, že Vatikán má 
v úmysle zmeniť jeho postoj, však nikdy 
nebol zverejnený, a teraz sa povaľuje vo 
Vatikánskom trezore 

Jon O´Brien, prezident organizácie 
Katolíci za voľbu (Catholic for choice),
poznamenal: „Od Mexico city po Manillu 
a od Accry po Los Angeles, katolíci na 
celom svete vedia, že používanie 
kondómu chráni život. V súčasnosti sa, 
viac a viac biskupov a kňazov, ozvalo 
proti Vatikánskemu zákazu používania 
kondómov.  Toto je vojna, v ktorej je 
v stávke veľmi veľa. Každý deň viac 
a viac ľudí je infikovaných a viac ľudí 
umrie. Zatiaľ čo katolíci pripúšťajú, že 
názor vedenia Cirkvi môže byť chybný, 
Vatikán by pomohol, ak by vyšiel 
a podporil používanie kondómov.  
Existuje značná teologická, a o čo viac 

humanitárna podpora,  na to, aby Vatikán 
zmenil svoju politiku.  Mnohí si myslia, 
že je najvyšší čas, aby sa táto zmena už 
udiala.“

Podľa Irish Times, 1. decembra 2007 
preložil a spracoval Pedro 

Kompletný prieskum nájdeš na stránke 
www.catholicsforchoice.org
Viac o tom, že „Dobrí katolíci používajú 
kondómy“ nájdeš na 
www.condoms4life.org

Zdroje obrázkov:
http://i.idnes.cz/06/113/cl/ADL174fb5_kondom.j
pg
http://i.idnes.cz/06/111/cl/ADL16eabe_kondom.j
pg

O prieskume:
Prieskum verejnej mienky, ktorý bol 
robený v Ghane, Írsku, Mexiku, USA a  
na Filipínach, zisťoval názory 
katolíkov na zákaz používania 
kondómov zo strany vedenia 
Katolíckej cirkvi. Prieskum bol 
založený na náhodnom výbere vzorky 
respondentov vo veku nad 18 rokov 
v piatich krajinách:   405 katolíkov v 
Ghane, 829 v Írsku,  1.260 v Mexiku, 
962 na Filipínach, a 1.009 v USA. 
Súčasťou prieskumu boli 4 otázky 
a využívalo sa osobné  a telefonické 
interview, v období od 15. augusta až 
do 10. septembra 2007.

http://i.idnes.cz/06/113/cl/ADL174fb5_kondom.jpg
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Ako lúštiť maľované krížovky:
1. Hodnoty čísel znamenajú počet za sebou zamaľovaných políčok
2. Ak je v riadku alebo v stĺpci viac čísel, treba medzi nimi v obrázku vynechať minimálne jedno políčko nezamaľované 

(aby to však nebolo ľahké, môže byť tých nevymaľovaných políčok i viac)
3. Nápomocné pri riešení je označovanie si políčok, o ktorých je jasné, že budú prázdne (napr.: bodkou) Napríklad bude 

určite voľné políčko, pred a za vyfarbenou „sadou“ zamaľovaných políčok
4. Začína sa vymaľovávaním veľkých hodnôt. V našom prípade sa začína odpočítaním políčok v riadku s hodnotou 28 

od jedného i druhého kraja. Tie políčka, ktoré sa nám prelínajú, môžeme zafarbiť A potom nás čaká prepočítavanie 
odhora dolu, sprava doľava až kým si nevyčiernime a nevybodkujeme všetky políčka a neobjavíme obrázok
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VÝMENA INJEKČNÝCH STRIEKAČIEK!

Môj názor na výmenu striekačiek je 
taký, že je to efektívne. Ale možno by to 
bolo efektívnejšie, keby sa ihly menili 
častejšie a na viacerých miestach. Ja viem 
zo skúseností, že ihly som si išiel vymeniť 
len vtedy, keď som išiel náhodou okolo 
a mal som ich pri sebe. Narkomanovi je 
väčšinou jedno, čo bude s tou ihlou, keď ju 
zahodí. Nezaujíma ho to, či sa na nej 
poraní dieťa alebo nie. Vtedy nerozmýšľa, 
čo bude potom. Myslí len na to, zbaviť sa 
tej ihly. Buď preto, že má pri sebe už novú 
a tie staré nepotrebuje alebo jednoducho 
má strach ich nosiť pri sebe. 

Raz som Ti písal o automatoch na 
striekačky. Asi by bolo dobré, keby tie 
automaty boli na viacerých miestach 
v meste. Ale aj to by malo svoje muchy. 
Lebo ľuďom by sa tie automaty určite 
n e p á č i l i .  Pravdepodobne by ľudia 
protestovali, že to nechcú mať v blízkosti 
svojho domova a pod. Báli by sa, že sa tam 
bude zdržovať veľa narkomanov. A vo 
veľa ľuďoch vyvoláva slovo narkoman –
feťák, asociál, negatívny postoj. Alebo by 
mohli byť umiestnené kontajnery na ihly 
medzi ostatnými kontajnermi na odpad. 

Určite by sa zvýšili šance, že ihly 
nebudú hocikde na zemi, ale v kontajneri. 
A tiež by mohla byť vytvorená upratovacia 
čata, ktorá by bola zameraná iba na čistenie 
od ihiel na verejných priestranstvách. 
Samozrejme, že sa to všetko nedá vyriešiť 
hneď a naraz. Všetko potrebuje čas.

Napríklad aj boj s drogami sa podľa 
môjho názoru vyhrať nedá. A myslím si, že 
to bude ešte horšie. Nie už čoskoro, ale 
v budúcnosti. Lebo drogy tu boli už 
odjakživa a aj budú. V budúcnosti prídu 
nové a nové. Napadlo ma, že možno by 
bolo dobré, keby vedci vynašli nejakú 
očkovaciu látku, ktorú by dostali deti hneď 
po narodení. Táto látka by ich urobila 
imúnnymi voči drogám ako heroín, kokaín, 
pervitín a pod. Samozrejme, že aj cigarety 
a káva sú drogy, ale tie by sa do toho 
nepočítali. A od malička im vštepovať, že 
drogy sú zlé a pod. Tak isto by na školách 
mohli zaviesť vyučovaciu hodinu na tému 
drogy. Jednoducho, aby sa už malé deti 
dozvedeli o tom aké sú drogy nebezpečné 
pre plnohodnotný život. Aby už od malička 
vedeli ako sa majú postaviť k drogám a nie, 
že o droge sa dozvedia až v puberte a to už 
môže byť neskoro. Samozrejme, že ide 
o prevenciu a osvetu.

Martin Rešpekt 
Zdroje obrázkov:
http://www.ncahs.nsw.gov.au/images/imglib/nsp/
NSPArrows.bmp?0.9498756306380193, 
http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_ap
prove/2771139/2/istockphoto_2771139_syringe.jp
g

http://www.ncahs.nsw.gov.au/images/imglib/nsp/NSPArrows.bmp?0.9498756306380193
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Používanie ženského kondómu

DO TRETICE SEX NA EX

V DNEŠNOM ČLÁNKU SA OPÄŤ VRÁTIM K ČASTO SKLOŇOVANÉMU SLOVU – SEX.
V MINULOM ROKU SOM PÍSALA O SEXE ANÁLNOM I ORÁLNOM, A PRETO NESMIE 

V INTOXI CHÝBAŤ ANI ČLÁNOK O SEXE VAGINÁLNOM – DO TRETICE. MALO BY TO BYŤ 
PÍSANIE JEDNODUCHÉ, PRETOŽE VÄČŠINOU, KEĎ SA PÍŠE ALEBO HOVORÍ O SEXE, TAK 

SA MYSLÍ PRÁVE SEX VAGINÁLNY. NIEKTORÍ O ŇOM HOVORIA AKO O TOM „BEŽNOM“.
A JA VERÍM, ŽE TOTO BEŽNÉ ČÍTANIE BUDE PRE VÁS PÚTAVÉ.

Vaginálnym sexom sa rozumie, 
vsunutie penisu a/alebo sexuálnych 
pomôcok do ženskej vagíny. Ono to 
však zďaleka nestačí, pretože to, čo robí 
sex sexom sú patričné pohyby, ktoré 
k nemu patria. Môžu byť úplne 
jedinečné, rovnako ako aj polohy, smer, 
dôvody  a miesto, kde sa sex realizuje. 
Polôh, akými sa vaginálny sex môže 
realizovať, je neskutočne veľa.  Výber 
je len a len na ľuďoch, ktorí ho 
praktikujú a jediné pravidlo, ktoré platí 
je, že musí vyhovovať obom.

Pri poskytovaní platených 
sexuálnych služieb však nikdy nie je na 
škodu zamerať sa aj na bezpečnosť pri 
sexe. Vždy je dobré vyberať si polohy, 
miesta a pomôcky na sex tak, aby sme 
neboli bezbranní/é, mali dianie pod 
kontrolou, či mohli ovplyvňovať hĺbku 
vniknutia. Pre istotu. Tak napríklad, ak 
je žena hore, má viac sily a dokáže 
lepšie ovplyvňovať aj hĺbku vniknutia, 
ako keby ležala pod mužom. 
Zväzovanie sa či zaväzovanie očí, rúk, 
nôh,  pri sexe má svoje čaro, ale určite 
je to čarovnejšie, ak zväzuje človek, 
ktorý sexuálnu službu poskytuje.

Sexuálne vzrušenie sa u mužov
prejavuje postavením penisu (teda 
erekciou). Pokiaľ majú muži problémy 
s postavením penisu a ten počas sexu 
chabne, je bezpečnejšie používať 
ženský kondóm (Femidom, 

ktorý má žena zasunutý vo vagíne). 
V momentoch ochabnutia penisu sa 
totižto mužský kondóm pri sexe môže 
zvliecť. Tým pádom ochrana pred 
ochoreniami, (spolu s penisom), 
prudko klesá.  Ženský kondóm ustojí 
tieto momenty a poskytuje bezpečnú 
ochranu. 
Ďalšou zaujímavou skutočnosťou je, že 
alkohol a pevnosť mužského penisu 
nejdú vždy dohromady.  Schopnosť 
erekcie klesá napr. aj po požití 
alkoholu. Aj preto pokiaľ si opitý muž 
dohaduje sexuálne služby, je dobré sa 
vopred chrániť. Jedna žena pracujúca 
v sex-biznise má skvelé odporúčanie. 
Vždy, keď ide na kšeft s opitým 
mužom, tak ho upozorní na to, že 
pokiaľ sa jej nepodarí ho uspokojiť, má 
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právo nechať si peniaze za poskytnutú 
službu.  

U žien sa traduje, že pri 
sexuálnom vzrušení sa vagína 
prirodzene lubrikuje (vlhne). Pravda 
nie je celkom taká, pretože zvlhčenie 
vagíny môže byť okrem vzrušenia 
ovplyvnené aj hormonálnymi 
zmenami, stresom, či počtom 
sexuálnych aktov. Preto sa môže stať, 
že žena prirodzene nebýva pri 
sexuálnom vzrušení moc zvlhčená, ale 
alebo je zvlhčená menej ako obyčajne. 
Pri poskytovaní platených sexuálnych 
služieb netreba podceňovať fakt, že 
niektoré situácie naozaj nemusia byť 
vôbec vzrušujúce a tak je prirodzené, 
že sa vagína sama nezvlhčí. 

Pre všetky ženy, ktoré 
z akéhokoľvek dôvodu potrebujú 
podporiť zvlhčenie vagíny existuje 
lubrikačný gél, ktorý môže byť vždy 
nápomocný. Nápomocný k tomu, aby 
bol sex menej bolestivý, aby sa znížilo 
riziko pretrhnutia kondómu, ale aj aby 
sa pri ňom netvorili zbytočné ranky
(pretože dostatočné zvlhčenie 
napomáha práve tomu). A pri 
platenom sexe môžeme hovoriť aj 
o tom, že keď muž cíti, že je žena 
vlhká, tak ho to „rajcuje“ oveľa viac. 
Vtedy mu je celkom jedno, či je 
zvlhčenie prirodzené alebo zapríčinené 
lubrikačným gélom. Lubrikačný gél sa 
tiež môže stať užitočnou erotickou 
pomôckou napr. aj pri honení rukou.

Sex samozrejme súvisí aj 
s pohlavne prenosnými chorobami.
Kráľom ochrany v tomto smere bol 
a zatiaľ stále je kondóm. Je jedno či 
ženský 

alebo mužský, hlavné je, aby bol 
správne použitý. Pretože vaginálnym 
sexom sa prenášajú mnohé ochorenia. 
Takže, kondóm v správnom čase a na 
správnom mieste nás chráni pred 
prenosom HIV vírusu, syfilisu, 
kvapavky, žltačky typu B, herpesu 
simplex. Oveľa menšie záruky síce 
poskytuje pri ľudskom papiloma vírus 
(HPV) a chlamýdiách, ale lepšia je 
malá ochrana ako vôbec žiadna. 

Kondóm používajú ľudia, ktorí 
majú svoje zdravie pevne v rukách. 
Pokiaľ viem, medzi čitateľkami Intoxi 
je ich veľmi veľa a verím, že to tak 
stále bude (a že sa páni pridajú ).  
Písanie o sexe bolo rýchle a snáď 
i čítanie bolo podobné. Proste na ex!

- Соня-

Zdroje:
http://www.spiderbytes.ca/Sex/SexActs_Vaginal
Sex.shtml, www.wikipedia.org.

Zdroj obr.:
http://5nam.ttvnol.com/uploaded/ndungtuan/femi
dom1.jpg
http://www.1800safety2.com/products/product_i
mages/safer_sex/lubricants_2.jpg

http://www.spiderbytes.ca/Sex/SexActs_VaginalSex.shtml
http://www.wikipedia.org/
http://5nam.ttvnol.com/uploaded/ndungtuan/femidom1.jpg
http://www.1800safety2.com/products/product_images/safer_sex/lubricants_2.jpg
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TEHOTENSTVO A UŽÍVANIE DROG (2. ČASŤ)

V MINULOM ČÍSLE INTOXI, SOM VÁM PREDSTAVILA TÉMU 
TEHOTENSTVA A UŽÍVANIA OPIÁTOV (HEROÍN, METADON),
DNES SI PRE ZMENU POVIEME O PIKU A TROCHU AJ 
O ALKOHOLE, MARIHUANE A TABAKU. ZAČNIME VŠAK RADAMI,
KTORÉ SA HODIA PRE KAŽDÚ TEHOTNÚ ŽENU.

ŽIVOTOSPRÁVA A TEHOTENSTVO, ALEBO 
TIPY PRE NASTÁVAJÚCU MAMIČKU:

 Jedz čo najpestrejšiu stravu a dbaj, 
aby obsahovala veľa živín, vitamínov a 
minerálov. Radšej častejšie a v menších 
porciách.
 Vhodné potraviny sú ovocie, 
zelenina, mäso, strukoviny, obilniny. 
 Pi veľa mlieka a jedz veľa 
mliečnych výrobkov (rast dieťaťa si 
vyžaduje dostatočný prísun vápnika). 
Vápnik obsahujú napr. aj brokolica, 
kapusta, čínska kapusta, vlašské orechy, 
mak...
 Snaž sa o čo najoptimálnejší 
denný režim (dostatok spánku 
a odpočinku, pohyb na čerstvom 
vzduchu).
 Čím menej stresu, tým lepšie.
 Pi veľa tekutín, aspoň liter a pol 
vody denne, podľa možnosti aj viac.
 Počas tehotenstva je pre dieťa 
najdôležitejšia stabilita a pravidelný 
životný rytmus.

AKO PÔSOBIA NA PLOD JEDNOTLIVÉ 
DROGY POČAS TEHOTENSTVA:

STIMULANTY (napr. pervitín, 
kokaín)

Stimulanty môžu spôsobovať stratu 
chuti do jedla, a to má vplyv na výživu 
dieťaťa počas tehotenstva. Vrodené vady 
nie sú dostatočne preskúmané, ale plod 

môže trpieť napr. nárazovým 
zvýšením krvného tlaku. U tehotných 
žien, ktoré užívajú tento typ drog sú 
potraty omnoho častejšie než u matiek, 
ktoré užívajú iné drogy.
Ak stimulanty užíva žena, ktorá kojí, 
dostávajú sa priamo do materského 
m l i e k a .  Dieťa môže začať byť 
nepokojné, môže mať poruchy spánku 
a môžu sa dostaviť epileptické 
záchvaty. Kojenie sa preto neodporúča.

ALKOHOL

Alkohol je droga, veľmi často 
užívaná počas tehotenstva. Ak tehotná 
žena nadmerne užíva alkohol, môže tak 
s veľkou pravdepodobnosťou porodiť

→ AK UŽÍVAŠ STIMULANTY A SI 
TEHOTNÁ, SNAŽ SA JESŤ ČO 
NAJPESTREJŠIE, ABY SA ZNÍŽILO 
RIZIKO NÍZKEJ PÔRODNEJ 
HMOTNOSTI, PRÍPADNE 
SPOMALENÉHO VÝVINU. SNAŽ SA 
ČO NAJVIAC ZNÍŽIŤ DÁVKU, TO 
ZVYŠUJE PRAVDEPODOBNOSŤ, ŽE 
DIEŤATKO SA NARODÍ ZDRAVÉ. 
IDEÁLNE JE ÚPLNE PRESTAŤ 
UŽÍVAŤ STIMULANTY. VYSADENIE 
STIMULANTOV NIE JE PRE TEBA ANI 
TVOJE DIEŤA ŽIVOT OHROZUJÚCE, 
NA ROZDIEL OD OPIÁTOV.  PRÁVE 
NAOPAK, ODPORÚČA SA POSTUPNE 
PRESTAŤ UŽÍVAŤ, ALEBO UŽÍVANIE 
STIMULANTOV ČO NAJVIAC 
OBMEDZIŤ. 
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dieťa s tzv. fetálnym alkoholovým 
syndrómom. Takéto deti majú zvláštny, 
pre toto ochorenie typický vzhľad (býva 
poškodené aj srdce a končatiny), možné 
je zníženie rozumových schopností 
(mentálna retardácia).

→ Alkohol sa dostáva i do materského 
mlieka. Ak bez alkoholu nemôžeš 
vydržať, pi tesne po kojení. Menej je v 
tomto prípade vždy viac.

MARIHUANA

O fajčení marihuany počas 
tehotenstva sa vie zatiaľ málo, ale ukázalo 
sa, že má na dieťatko menší vplyv, než 
napríklad alkohol alebo tabak.

→ Je rozumné neužívať marihuanu počas 
tehotenstva, no žiadny z výskumov 
neukázal negatívny vplyv na vývin 
novorodenca.

TABAK

Fajčenie počas tehotenstva 
nespôsobuje žiadne vrodené vady, ale
plod má počas fajčenia obmedzený prísun 
kyslíka a deti fajčiarok majú obvykle 
nižšiu pôrodnú hmotnosť.

→ Skončenie s fajčením, ale 
i obmedzenie fajčenia počas tehotenstva 
môže pozitívne ovplyvniť pôrodnú 
hmotnosť dieťatka a znížiť riziko 
predčasného pôrodu.

ČO DODAŤ NA ZÁVER…

Vyhľadaj lekára, ktorý Ti pomôže 
a nájde s Tebou najvhodnejší spôsob, aby 
si priviedla na svet zdravé dieťa. Lekári 
zaoberajúci sa tehotenstvom u žien –
užívateliek sú napríklad v nemocnici na 

Antolskej v Petržalke, na Kramároch, 
alebo navštív metadonovú ambulanciu. 

Kedykoľvek sa tiež môžeš obrátiť 
na nás, terénne sociálne pracovníčky 
a pracovníkov. Vieme Ti odporučiť 
konkrétneho gynekológa, s ktorým sa 
nebudeš musieť báť hovoriť otvorene. Aj 
v tomto prípade platí, že čím skôr, tým 
lepšie. Šance sú veľké.

Monika Br.

Zdroje:
ABOUT METHADONE. The Lindesmith 
Center-Drug Policy Foundation. 2000.
PRESTON, A. Drogy na předpis 2. Vše 
o metadonu. Olomouc: Votobia, 1999.
DEKONTAMINACE, časopis o. s. Sananim, 
máj 2001. článok Dítě přes palubu.
http://www.primar.sk/Page.aspx?ID=2666
http://www.mamatata.sk/index.cfm?Module=Art
icle&Page=ShowArticle&ArticleID=201&Sectio
nID=2&SubSectionID=22
http://www.drogy.sk/nezavislost/nezav0100.html
#tehotenstvo
http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=Act
iveWeb&page=WebPage&DocumentID=1407
http://www.obfocus.com/high-
risk/amphetamine.htm
http://www.postgradmed.com/issues/1997/09_97
/king.htm
http://www.rwh.org.au/wads/health-
info.cfm?doc_id=3844
ZIMMEROVÁ, L. – MORGAN, J. P. 
Marihuana. Mýty a fakta. Vydání první. Praha: 
Volvox Globator, 2003.

Zdroje obrázkov:
http://web.changenet.sk/aa/files/7e67d316d5286
39533058cdd4d2ec440/tehotn__1.jpg
http://www.hakom.sk/images/D10.gif

http://www.rwh.org.au/wads/health-info.cfm?doc_id=3844
http://web.changenet.sk/aa/files/7e67d316d528639533058cdd4d2ec440/tehotn__1.jpg
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A
Tajnička ukrýva čínske príslovie:
„STO MUŽOV MÔŽE VYTVORIŤ TÁBOR,……………………………. (32 písmen)“

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

ČESKÁ REPUBLIKA, ČIERNA HORA, ČILE, DÁNSKO, FRANCÚZSKO,
GHANA, GRÉCKO, IRÁN, ÍRSKO, JAPONSKO, KÓREA, LAOS,
MAĎARSKO, MALTA, MAROKO, NEMECKO, OMÁN, PERU, POĽSKO,
PORTUGALSKO, RAKÚSKO, RUMUNSKO, RUSKO, SLOVENSKO,
SOMÁLSKO, SUDÁN, SÝRIA, ŠPANIELSKO, ŠVAJČIARSKO, ŠVÉDSKO,
TALIANSKO, TOGO, UKRAJINA, VEĽKÁ BRITÁNIA, VENEZUELA,

Tajnička z minulého čísla:
„...počúvajú. A to je ten problém.“
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V.T.I.P.Y
Príde žena za svojím 
manželom do krčmy a 
nahnevane mu hovorí:
-"Nemyslíš, že tých pív 
bolo na dnes už 
dosť?"
-"Máš pravdu, zlatko. 
Vrchný, jeden 
koňak!!!"

Trnavský futbalista radostne telefonuje 
svojmu otcovi:
- Otec, bol si na futbale?
- Nebol synak.
- To je škoda! Dal som dva prekrásne 
góly.
- Výborne, som na teba hrdý. A ako 
skončil zápas?
- 1:1, otec...

Vo firme zamestnajú 
nového pracovníka a 
majster ho hneď vezme do 
parády:
- "Tak, mladý, tu máš metlu 
a pôjdeš zamiesť halu."
- "Ale ja som inžinier!", 
hovorí nováčik.
- "Aha", škriabe sa majster 
za uchom, "tak ja ti to teda ukážem!"

Rozprávajú sa dvaja chlapci:
- Kde je Janko?
- V nemocnici.
- A čo sa mu stalo?
- Vyhral v škole súťaž "Kto sa najviac 
vykloní z okna".

Ježko sa pýta zajaca:
- Prečo máš také krátke uši?
- Lebo som romantický.
- A to s tým ako súvisí?
- To vieš, raz som sa tak započúval do 
spevu slávika, že som nepočul kosačku.

Zdroje obrázkov:
http://img.bleskovky.sk/zivot/74335.jpg/pivo.jpg
http://www.kinekus.sk/img/produkty/4610303.jp
g
http://www.petafoo.com/files/images/bunny-
cups.jpg

Saša
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AKÝ JE TVOJ PRÍBEH?

PRACUJEŠ V SEX-BIZNISE? AKO SA TI ŽIJE? ČO BY SI CHCELA, ABY O TEBE 
ĽUDIA VEDELI?

Ľudia o vás hovoria, ale nepoznajú 
vás. Preto vzniká voči vám množstvo 

predsudkov, stereotypov 
a nedorozumení. Hnevá ma to. 

Rozhodla som sa teda napísať niečo, 
čo by mohlo pomôcť, čo nie je 

vymyslené, ale z reálneho života. 
Z vášho života. 

Chcem prísť na to spolu s vami, čo 
sa dá robiť a čo by vám uľahčilo 

súčasný život. Mám v úmysle 
dozvedieť sa, čo potrebujete z vášho 
hľadiska, ako vy vidíte svet a čo 
chcete ľuďom povedať o svojom 

živote.

Oslovujem Ťa preto s ponukou, aby si mi porozprávala tvoj životný príbeh na 
diktafón. Nahrávka sa použije pri písaní mojej výskumnej práce o pouličnom sex-biznise. 
Zachovanie anonymity je samozrejmosťou, všetky osobné údaje budú pre tvoju ochranu 
zmenené.

Ak máš záujem ísť do toho, neváhaj a ozvi sa na moje telefónne číslo 0915 
768 362 (stačí aj prezvoniť, ja zavolám). 

Ako poďakovanie Ti ako študentka môžem ponúknuť 100 Sk stravný lístok.

Monika Br.

P.S. Aj naďalej sa uvidíme v teréne, prípadne sa na mňa opýtaj ostatných terénnych 
sociálnych pracovníkov a pracovníčok.

Zdroj obrázku:
http://www.wordit.com/words/wp-images/myimages/karma_sutra_a_tale_of_love.jpg
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:

PRVORODIČKY MOŽU ZÍSKAŤ 25 TISÍC

V JEDNOM Z MINULOROČNÝCH ČÍSIEL INTOXI SOM VÁS  
INFORMOVALA AJ O TOM, ŽE SA ZVÝŠIL PRÍPLATOK, KTORÝ 
MÔŽE ŽENA DOSTAŤ PRI NARODENÍ PRVÉHO DIEŤAŤA. MÁM 
DOBRÚ SPRÁVU: TENTO PRÍSPEVOK SA OD FEBRUÁRA EŠTE 

ZVYŠUJE

Ak sa ti narodí tvoje prvé dieťa a 
dožije sa 28 dní, budeš si môcť uplatniť 
vyšší príplatok k príspevku pri narodení 
dieťaťa. 

Ak si k tomu prirátame príspevok 
pri narodení dieťaťa a všetko si to 
zrátame, môžeš dostať 25 tisíc korún. 
(príspevok pri narodení dieťaťa – 4560 Sk 
+ príplatok – 20 440 Sk. ) Toto však platí 
len v prípade, ak čakáš svoje PRVÉ dieťa 
a splníš isté PODMIENKY (ktoré sa 
oproti minulému roku sprísnili).

KEDY MÁŠ NÁROK NA PRÍSPEVOK?     

- ak máš trvalý pobyt v SR;
- ak preukážeš, že si od začiatku 

štvrtého mesiaca tehotenstva 
pravidelne raz mesačne chodila na 
preventívne gynekologické prehliadky; 
pričom za preventívnu prehliadku sa 
považuje aj pobyt v zdravotníckom 
zariadení

- ak sa ti pri prvom pôrode súčasne 
narodí viac detí, nárok na 20-tisícový 
príplatok k príspevku  ti vzniká na 
každé dieťa, ktoré sa dožilo aspoň 28 
dní.;

- ak si ho uplatníš na okresnom Úrade 
práce. 

Nárok na príspevok a na príplatok 
zanikne po šiestich mesiacoch od 
narodenia dieťaťa. 

KEDY NEMÁŠ NÁROK NA PRÍSPEVOK?  

- ak si dala privolenie na osvojenie 
dieťaťa;

- ak bolo dieťa zverené do náhradnej  
starostlivosti;

- ak si po pôrode bez súhlasu 
ošetrujúceho lekára dieťa opustila 
a nechala ho  v zdravotníckom 
zariadení;

- ak sa dieťa narodilo v cudzine a už si 
dostala príspevok alebo inú dávku 
tohto druhu.

PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA –
4560 SK - je jednorazová štátna sociálna 
dávka, ktorou štát prispieva na pokrytie 
výdavkov spojených so zabezpečením 
nevyhnutných potrieb novorodenca. Na 
tento príspevok máš nárok pri narodení 
každého dieťaťa. 

PRÍPLATOK K PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ 

DIEŤAŤA – 20 440 SK – je jednorazová
štátna sociálna dávka, ktorou štát pripláca 
na zvýšené výdavky spojené so 
zabezpečením nevyhnutných potrieb 
dieťaťa. Na tento príplatok máš nárok len 
pri narodení prvého dieťaťa.

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.atpjournal.sk/nazor/img/palecHore1.gif&imgrefurl=http://www.atpjournal.sk/nazor/prispevok.php%3Fid%3D87&h=24&w=20&sz=1&hl=sk&start=2&um=1&tbnid=Z2-hT1SYsmMh2M:&tbnh=24&tbnw=20&prev=/images%3Fq%3Dpalec%2Bhore%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dsk%26lr%3Dlang_en%257Clang_sk%26newwindow%3D1%26sa%3DN
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.atpjournal.sk/nazor/img/palecDole1.gif&imgrefurl=http://www.atpjournal.sk/nazor/prispevok.php%3Fid%3D87&h=24&w=20&sz=1&hl=sk&start=2&um=1&tbnid=C97CJdESL702VM:&tbnh=24&tbnw=20&prev=/images%3Fq%3Dpalec%2Bdole%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dsk%26lr%3Dlang_en%257Clang_sk%26newwindow%3D1%26sa%3DG
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NA AKÉ ĎALŠIE PRÍSPEVKY MÁŠ AKO 
RODIČ NÁROK?

Vyššie spomínané príspevky pri 
narodení dieťaťa sa poskytujú 
jednorazovo – teda dostaneš ich iba raz. 
Existujú však aj ďalšie štátne dávky, 
ktorý sa ti ako rodičovi vyplácajú každý 
mesiac. Môžeš si ich uplatniť na Úradoch 
práce, sociálnych vecí a rodiny podľa 
trvalého pobytu. Na tieto príspevky máš 
nárok bez ohľadu na to, či si predtým 
platil/a poistenie alebo nie.

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK (4 440 SK 
MESAČNE)
- je štátna sociálna dávka, ktorou štát 
prispieva rodičovi (alebo osobe, ktorej 
bolo dieťa zverené do starostlivosti) na 
zabezpečovanie riadnej starostlivosti o 
dieťa do troch rokov veku dieťaťa.
Podmienky nároku na rodičovský 
príspevok:

o Riadna starostlivosť - je 
starostlivosť poskytovaná dieťaťu v 
záujme jeho fyzického vývinu a 
duševného vývinu, ktorou sa 
zabezpečuje najmä jeho primeraná 
výživa, hygiena a dodržiavanie 
preventívnych lekárskych 
prehliadok.

o Trvalý alebo prechodný pobyt 
rodiča (alebo osoby nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov) a dieťaťa
v SR

PRÍDAVOK NA DIEŤA ( 540 SK MESAČNE)
- je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi 
(alebo osobe, ktorej bolo dieťa zverené do 
starostlivosti) na výchovu a výživu 
nezaopatreného dieťaťa. 
Za nezaopatrené dieťa – sa považuje 
dieťa do skončenia povinnej školskej 
dochádzky alebo do 25 roku veku, ak 
študuje na vysokej škole.

Podmienky nároku na prídavok na dieťa:
o starostlivosť oprávnenej osoby o 

nezaopatrené dieťa;
o trvalý alebo prechodný pobyt rodiča 

(alebo osoby nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov) a 
nezaopatreného dieťaťa v SR.

Nariadením vlády sa tieto dávky môžu 
upraviť vždy k 1. septembru bežného roka.

Viac sa mi do článku nezmestilo. Želám 
príjemný nemrznúci  február

Sociálna asistentka Eva (0904 655 146)

Zdroje:   

Novela Zákona č.235/1998 Z.z. o príspevku pri 
narodení dieťaťa

http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SM
C=1&id=182

www.sme.sk

Zdroje obrázkov: 
http://hanakova-
gynekologie.wz.cz/images/4_07/01.jpg
http://missorka.rajce.idnes.cz/Valuska_1._rok/image
s/P8081502.jpg

http://www.employment.gov.sk/DIS/davky_statnej_soc_podpory/pridavok_2004_upraveny/nezaopatrene_dieta.htm
http://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=182
http://www.sme.sk/
http://hanakova-gynekologie.wz.cz/images/4_07/01.jpg


VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS

WWW.ODYSEUS.ORG

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ V 

BRATISLAVE:

Každú  stredu a piatok
18:00 – 19:00 na Trnavskom Mýte (pri Tržnici)
!!!POZOR zmena!!! od 12.12.2007 v podchode na Trnavskom Mýte
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 a HIV 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 – 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

* ak máš záujem o testovanie, opýtaj sa nás v teréne, kde ti povieme konkrétne časy a 
miesta testovania. 

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


	PRVORODIČKY MOŽU ZÍSKAŤ 25 TISÍC

