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Ahojte!

Vitajte v druhom mesiaci roku 2009. Okrem snehu, dažďu, vetru a premenlivého 
počasia vás čaká nové číslo INTOXI a v teréne aj nové auto. Ak by ste hľadali našu 
mierne hrdzavejúcu bielu Felíciu, už ju nemáme. Auto, ktoré bude naším poznávacím 
znamením okrem väčšieho Ducata, je Opel Astra Combi v modrej farbe a ešte bez nápisu 
Chráň sa sám. Pracujeme na tom, aby tam ten nápis (Chráň sa sám), na ktorý ste zvyknutí, 
bol čo najskôr.

V čísle, ktoré máte práve v rukách, vás na stranách čaká:

2                Anketa o predávkovaní
3, 4            Čo robiť v prípade predávkovania
5, 6           Predstavím Ti šťastie... alebo bezpečnosť pri práci v ...
7, 8           Hetaira VII 
9, 10          Novinka v oblasti riešenia prípadov domáceho násilia
11, 12        Novinky zo sveta: Švajčiari a Švajčiarky volili za ...
13              Osemsmerovka
14               Vtipy
15, 16         Egypt očami freedivera – 3.časť
17, 18         Sociálna asistencia: Implantovanie mikročipov ľuďom ...

Minulý mesiac sa mi do rúk dostala požiadavka od vás, že vám chýbajú príbehy 
a príspevky od tých, pre ktorých tento časopis robíme. Tak by som touto cestou rada 
pripomenula, že ak máš nápad, príbeh alebo článok do INTOXI, daj ho v teréne našim 
terénnym pracovníkom a pracovníčkam a čoskoro ho môžeš vidieť na stránkach 
INTOXI.

Hor sa do tvorby a prinajmenšom do čítania aktuálneho čísla! 

Andrea

Zdroj obrázku na obálke:
Martin Plsko, burningflag.deviantart.com

Občianske združenie Odyseus (vzniklo v roku 1997) poskytuje servisné služby ľuďom, 
ktorí užívajú drogy a/alebo pracujú v sex-biznise a mladým ľuďom. Informácie 
o združení sú dostupné na stránkach www.odyseus.org.
Projekt časopis Intoxi vznikol v roku 2002 ako jeden z nástrojov terénnych sociálnych 
pracovníčok a pracovníkov OZ Odyseus v programe Chráň sa sám. 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. 
Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry SR ako časopis určený výhradne 
špecifickým čitateľom pod registračným číslom: EV 2632/08
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ANKETA NA MESIAC JANUÁR

BOL/ A SI NIEKEDY PREDÁVKOVANÁ/Ý? ČO SI ROBIL/
A?

 Raz dávno. Pichli mu do srdca 

soľný roztok, potom sa prebral. 

Pomohlo mu to.

 Áno. Mne sa to stalo dvakrát. Raz 

som sa prebral až na JISke-  ni� si 

nepamätám. Druhýkrát, keď som 

sa predávkoval, tak sa nič nedialo. 

Dostal som sa z toho sám, bez 

akéhokoľvek zásahu.

 Áno. Pichli sme mu do žily soľ. 

Odniesli sme ho do vane 

a sprchovali studenou vodou. 

Potom sme ho podopreli a chodili 

s ním, aby sa rýchlo zotavil. 

Pomohlo to.

 Nie. Ale ja sám som sa 

predávkoval. Kamaráti ma odniesli 

na lavičku a zavolali lekára.

 Stalo sa mi to. Šlahol som si sám. 

Nikto pri mne nebol. Vyšiel som 

z väzenia, nepoznal som tovar. 

Veľa si nepamätám, ostal som ležať

na zemi a niekto zavolal 

záchranku. Mal som šťastie.

 Kamarát sa predávkoval 

heroínom, bol celý modrý. Zavolali 

sme mu záchranku, tí mu pomohli. 

Prežil to.

 Bol som predávkovaný pikom, ani 

neviem čo sa so mnou dialo, len že 

sestry matky T erezy do m�a dávali 

jeden pohár vody za druhým. Asi 

to pomohlo.

AK CHCEŠ VEDIEŤ, ČO ROBIŤ PRI 
PREDÁVKOVANÍ, OTOČ NA ĎAĽŠIU 
STRANU

Zdroj obrázku:
http://www.nikdy.com/obet03.jpg
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ČO ROBIŤ V PRÍPADE PREDÁVKOVANIA?

PREDÁVKOVANIE ZNAMENÁ PODANIE TAKÉHO MNOŽSTVA DROGY, S KTORÝM SI 
ORGANIZMUS NEVIE PORADIŤ. NIEKTORÉ PREDÁVKOVANIA SA MÔŽU KONČIŤ AŽ 

SMRŤOU, AK ČLOVEK NEDOSTANE VČAS LEKÁRSKU POMOC.

EXISTUJÚ URČITÉ TIPY, AKO ZNÍŽIŤ 
RIZIKO PREDÁVKOVANIA, ALEBO ABY SA 
MINIMÁLNE ZLEPŠILI VYHLIADKY NA 
PREŽITIE, AK UŽ K NEMU DÔJDE:

 neužívaj sám/sama
 pri neznámom tovare alebo zmene 

dílera si nedaj celú dávku naraz, ale 
postupne  (tovar môže byť silnejší)

 vyber si kľudné miesto na 
nastrelenie, kde sa nemusíš 
ponáhľať

 užívaj, len ak si v dobrej psychickej 
pohode

 nekombinuj drogy – napr. heroín 
s alkoholom či s benzákmi, pretože 
ich účinok sa môže znásobovať 
a tým sa zvyšuje aj riziko 
predávkovania– zvlášť nebezpečné 
je kombinovať navzájom drogy 
s tlmivým účinkom (napr.: alkohol, 
heroín, metadon)

 po pauze v užívaní (väzenie, liečba, 
víkend) si nedávaj rovnakú dávku 
ako pred pauzou, pretože tvoj 
organizmus si odvykol. Aj pauza, 
ktorá trvá len dva dni sa ráta. 

Ak si nie si istý/istá silou tovaru, 
môžeš vyskúšať napr. fajčením.   Je lepšie 
si dať najprv menšiu dávku a počkať na to, 
ako bude telo reagovať. 

Keď si vstrekneš celú dávku do žily, 
už sa to nedá vrátiť späť. Ak bola dávka na 
teba prisilná, môžeš sa predávkovať.        

HEROÍN patrí medzi tlmivé drogy a 
pri predávkovaní heroínom sa jedná najmä 
o utlmenie dýchania a srdca. 
Predávkovanie sa tiež prejaví 
nedokrvením končatín a pier („modré“ 
pery, prsty).

Tu sú niektoré tipy, ČO ROBIŤ PRI 
PREDÁVKOVANÍ HEROÍNOM:

1)  Určite predávkovanej osobe nedávaj 
piť, ani ju nedávaj pod sprchu alebo do 
vane.  Keďže je predávkovaný človek 
utlmený, mohol by sa utopiť alebo zadusiť 
sa.
2)  Postaraj sa o to, aby nič nebránilo 
osobe v dýchaní a sleduj dych a činnosť 
srdca. Pokiaľ dýcha, daj ho/ju do 
stabilizovanej polohy, alebo mu/jej aspoň 
opatrne polož hlavu nabok. 
3)  V prípade zástavy srdca alebo/a dychu, 
poskytni  masáž srdca alebo/a umelé 
dýchanie. Platí, že umelé dýchanie začínaš 
2 vdychmi a potom 15 stlačení „srdca“. 
To opakuj, až kým človek nezačne mať 
pulz a nezačne dýchať. 
4)  V prípade ohrozenia života zavolaj 
záchranku (112). Zdravotníci osobe 
vpichnú Nalaxon, látku ktorá pôsobí 
opačne ako heroín. Toto je často jediný 
spôsob, ako zachrániť predávkovanej 
osobe život.
5)  Nedávaj osobe injekciu so soľou. 
Hoci sa soľný roztok v praxi často použije, 
v skutočnosti nemá účinky, ktoré pomôžu 
pri predávkovaní heroínom. 
Predávkovaný/á sa pravdepodobne 
preberie práve na bolesť, ktorú mu 
spôsobíš vpichom. Môže sa stať, že 
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v zmätku môžeš použiť použitú 
striekačku a človeka nakaziť HIV alebo 
hepatitídou. V najhoršom prípade ty 
môžeš byť, v prípade úmrtia, obvinený/á 
z ublíženia na zdraví. . 

PERVITÍN naopak stimuluje činnosť 
srdca a mozgu. Predávkovanie sa prejaví 
zrýchleným tepom, nepokojom, suchom 
v ústach,  bolesťami hlavy alebo 
hrudníka, problémami s dychom. Človek 
môže až upadnúť do bezvedomia, 
zomrieť na infarkt alebo prehriatie 
organizmu.

V PRÍPADE PREDÁVKOVANIA 
PERVITÍNOM PLATIA TIETO TIPY:

1)  Ak je pri vedomí, pomôže čerstvý 
vzduch, prechádzka, usadenie človeka do 
kľudu.
2)  Môžeš dať osobe piť čistú vodu
(človek by nemal piť nasilu) 
3)  Nedávaj príležitosť na posilnenie 
„stíhy“ – snaž sa byť neutrálny/a, nerob 
nepredvídavé pohyby, vysvetli čo robíš. 
Tiež ho nepresviedčaj, že nemá pravdu 
alebo, že hovorí hlúposti.  
4)  Určite nedávaj osobe iné drogy ani 
lieky, napr. na upokojenie.
5) V prípade ohrozenia života zavolaj 
záchranku (112). 

Ak by si bol/a v situácii, že niekto 
sa pri tebe predávkuje, nezdupkaj. Môžeš 
zachrániť človeku život. Ten/ tá ho raz 
môže zachrániť tebe alebo tvojmu 
priateľovi/priateľke. 

Pedro

Zdroje:
www.drug-overdose.com
www.saferinjecting.info

Zdroj obrázku:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ec
omm/doc/current/112_logo.jpg

KEĎ VOLÁŠ ZÁCHRANKU (112)

 MÔŽEŠ VOLAŤ AJ ANONYMNE.

 PRESNE POPÍŠ, KDE SA NACHÁDZA 
OSOBA, KTORÁ POTREBUJE POMOC 
– ULICA, ČÍSLO DOMU,
ORIENTAČNÝ BOD (PRED VOLANÍM 
SA ZORIENTUJ)

 NEHOVOR, ŽE SI NAŠIEL 
„PREDÁVKOVANÉHO“ (NIE KAŽDÝ 
CHCE ZACHRÁNIŤ „FEŤÁKA“
A OPERÁTOR MÔŽE POSLAŤ
SANITKU K INÉMU PRÍPADU) –
STAČÍ KEĎ POVIEŠ, ŽE SI NAŠIEL 
OSOBU V BEZVEDOMÍ (NEDÝCHA,
NEMÁ PULZ). POVEDZ 
OPERÁTOROVI PRIBLIŽNÝ VEK  
A POPIS STAVU OSOBY.

 PODĽA MOŽNOSTI AŽ DO 
PRÍCHODU SANITKY SLEDUJ 
OSOBU, ČI DÝCHA ALEBO NIEKOHO 
POŽIADAJ, ABY ZOSTAL PRI 
ŇOM/NEJ.
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PREDSTAVÍM TI ŠŤASTIE...
ALEBO BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI V SLEPÝCH 

ULIČKÁCH

LITERATÚRY VŠETKÝCH NÁRODOV SÚ PLNÉ OPAKOVANIA.  
NA SLOVO VZATÍ ODBORNÍCI DEBATUJÚ O VECIACH 
STOKRÁT PREŽUTÝCH, NA VIERE V ORIGINALITU ČASTO 
STOJÍ A PADÁ ICH SVET. NEBUDEM SA TVÁRIŤ NIJAK ZVLÁŠŤ 
NOVÁTORSKY A HNEĎ V ÚVODE PRIZNÁM BEZ MUČENIA, ŽE 
O BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI V SEX-BIZNISE SA TOHO NA 
STRÁNKACH INTOXI POPÍSALO UŽ DOSŤ. NAPRIEK TOMU 
VERÍM, ŽE NADŠENÍ ARCHIVNÍCI/ ARCHIVNÍČKY ČASOPISU,
ROVNAKO AKO TÍ A TIE Z VÁS, KTORÍ INTOXI PO
PREČÍTANÍ PRAVIDELNE SKARTUJÚ, SI NIEČO ODNESÚ.

TAK TEDA ZOPÁR ODPORÚČANÍ..

NA PRVÝ POHĽAD
Predtým ako nastúpiš do auta (pri 

prvom kontakte, keď dohaduješ cenu 
a poskytovaný servis),  pozri si interiér 
auta - hľadaj nebezpečné predmety: veľké 
podušky, špagáty, ťažké kovové predmety, 
opasok, zbrane a pod. Nevstupuj do auta s 
viacerými mužmi vnútri!! Dôveruj svojmu 
inštinktu. Ak aj nemáš nikoho, kto ťa 
stráži, tvár sa tak. Pri nastupovaní do auta 
sa pozri, či a kde má kľučky na otváranie a 
zisti ako sa otvárajú dvere. Miesto na 
parkovanie vyber ty. Choď so zákazníkom 
niekam, kde to poznáš. Univerzálne 
pravidlo: čím svetlejšie miesto a bližšie 
k civilizácii, tým lepšie. Šťastie ti 
v slepých uličkách bude predstavené len 
ťažko.

ČO ROBIŤ, AK SA VECI ZVRTNÚ
Ani tvoj inštinkt nie je neomylný. 

Situácia môže vyzerať hladko, keď sadáš 
do auta, no nikdy nevieš, čo za kvietok sa 
z klienta vykľuje. Pár tipov pre prípad, že 
natrafíš na agresívneho zákazníka:

 Taška ani peniaze, o ktoré má 
záujem, nie sú hodné tvojho života.

 Je výhodou, ak sa v takejto situácii 
dokážeš odosobniť. Rozmýšľaj, čo 
tomu človeku ide hlavou.

 Snaž sa ho upokojiť, používaj 
otvorené gestá., v ktorých ti bude 
vidno do dlaní. Otvorená ruka je 
symbolom sily, pomôže ti ľahšie si 
získať jeho dôveru. 

 Na každého násilníka zaberá niečo 
iné. Najprv hovor potichu, nezvyšuj 
hlas, buď priateľská,. Ak to 
nezaberá, skús naopak prejsť do 
hysterického plaču.

 Mysli pozitívne. Nedovoľ strachu, 
aby ťa paralyzoval.

 Povedz agresorovi, že si bola 
s niekým dohodnutá na čase 
návratu, že ťa niekto čaká.

ŤAŽKÉ ROZHODNUTIE
Agresívny zákazník len zriedkakedy 

túži po pozornosti okoloidúcich. Ak už si 
fyzicky napadnutá, krič tak hlasno, ako sa 
len dá. Ak sa situácia odohráva v aute, 
stlač klaksón, svetlá...jednoducho všetko,
čo by sa niekomu zvonku mohlo zdať 
nápadné.. Čas na únik môžeš získať 
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nastriekaním obyčajného deodorantu v 
spreji násilníkovi do očí. Treba ho mať pre 
prípad po ruke. (Veľká „praktická“ 
kabelka, v ktorej obyčajne polhodinu 
hľadáš cigarety, nie je veľmi po ruke.) Ak 
je útočníkom muž, budeš sa s najväčšou 
pravdepodobnosťou musieť rýchlo 
rozhodnúť - bojovať s ním alebo nie. 
Krutý žart prírody, obyčajná 
nespravodlivosť...nech už to nazveme 
hocijako, muži sú skutočne fyzicky 
silnejší. Pokiaľ si nie si istá, že máš šancu 
vyhrať alebo, že ťa plánuje zabiť, nebojuj 
s ním. Silne sa koncentruj na to, že to raz 
skončí a ty vyhľadáš pomoc. Ak chlapík 
nemá 200 kíl a ruky ako drevorubač, tvoje 
vyhliadky na únik sú sľubnejšie. 
V prípade, že neovládaš techniky 
sebaobrany, mier na oči, krk, slabiny 
a hrudník. Zovretie pri škrtení je veľmi 
silné, nestrácaj preto drahocennú 
kyslíkovú rezervu tým, že sa budeš snažiť 
dať jeho ruky preč. Namiesto toho ho 
radšej zdrapni za gule, od bolesti by mal 
zovretie povoliť.

ČO ROBIŤ PO ÚTOKU
 Pamätaj, že nič z toho čo sa stalo, 

nebola tvoja chyba. 
 Nájdi bezpečné miesto, kde sa pred 

útočníkom ukryješ. Požiadaj 
priateľa/ priateľku, aby ostal/ 
a s tebou.

 Neboj sa ísť na políciu po tom, čo 
sa trochu ukľudníš. Naozaj sú tu na 
to, aby ti pomohli.

 Ak sa rozhodneš ísť na políciu, 
uchovaj dôkazy. I keď sa možno 
cítiš špinavá a sprcha je to prvé čo 
túžiš urobiť, aby si zo seba zmyla 
všetko čo sa stalo, pamätaj, že práve 
na tvojom tele sú odtlačky jeho 
prstov, jeho vlasy, DNA...veci, čo 
by ho mohli usvedčiť. Neodporúča 
sa ani umývanie zubov alebo pranie 
oblečenia, ktoré si mala na sebe 

v čase napadnutia. Všetko to môže 
byť dôkaz!

 Akýkoľvek útok ti môže spôsobiť 
šok. Preto je dobré, aby bol pri tebe 
nejaký blízky človek, ktorý ti
pomôže rozdýchať to, utriediť si 
myšlienky, a prípadne spísať všetko 
čo si si zapamätala. (Ako útočník 
vyzeral, bolo na ňom niečo 
špecifické? Čo hovoril atď...) 
Proces rozpamätávania môže byť 
bolestný, ale je nevyhnutný, aby 
bolo spravodlivosti učinené za dosť.

 Vyhľadaj  lekársku starostlivosť, 
i keď nemáš žiadne viditeľné 
vonkajšie zranenia. Je rovnako 
dôležité nechať sa otestovať na 
sexuálne prenosné ochorenia.

 Nezabúdaj, že „vyliečiť sa“ 
z takéhoto útoku nejaký čas trvá. 
Dopraj si preto všetok čas, ktorý
potrebuješ.

O sex-biznise často píšu odborníci, 
ktorí sa s tými, čo túto prácu robia, nikdy 
nestretli. Nestretli sa s vami. Týchto pár 
riadkov sa chcelo priblížiť viac praxi ako 
teórii, lebo násilie páchané na ľuďoch 
poskytujúcich sexuálne služby žiaľ teóriou 
nie je. Dúfam, že ste pri čítaní našli 
užitočné tipy, ktoré vás pred tým 
nenapadli. Ak sú vám tieto veci dávno 
jasné a máte nejaké vlastné užitočné tipy, 
čo vám umožňujú pracovať v tejto brandži 
bezpečnejšie, podeľte sa s nami o ne a my 
ich dáme do obehu v teréne. 

Na záver ma už nenapadá nič 
múdrejšie ako popriať vám v tejto 
horúčave oči na stopkách a slnko v duši.

Katy
Zdroje:
Making sex work safe, brožúrka Protect yourself 

a interný materiál OZ ODYSEUS
Zdroj obrázku:
http://img294.imageshack.us/img294/1647/uzkeu
lickydn8.jpg
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ŠLAPAŤ CHODNÍK, NEZNAMENÁ ŠLAPAŤ PO SVOJICH PRÁVACH!
ČASŤ VII.

Naše potulky po poznávaní 
ľudských právach ľudí pracujúcich v sex-
biznise sa pomaličky chýlia ku koncu. 
Pred nami sú ešte dve mesačné témy a my 
sa teraz opäť pozrieme do Deklarácie 
práv ľudí pracujúcich v sex-biznise. 
V mesiaci február Vám prinášame ľudské 
právo:

PRÁCA V SEX-BIZNISE NEMÔŽE BYŤ 
PREKÁŽKOU PRI ZAKLADANÍ RODINY 

A VÝCHOVE DETÍ.

Toto ľudské právo hovorí 
jednoducho o tom, že ľudia, ktorí 
poskytujú sexuálne služby majú právo 
privádzať na svet a vychovávať deti 
a vstupovať do manželského zväzku. Ak 
sa Vám to zdá samozrejmé, patríte 
pravdepodobne ku tej šťastnejšej skupine 
ľudí pracujúcich v sex-biznise. 
V mnohých krajinách môže byť často 
práca v sex-biznise príčinou napr. 
odobratia detí, napriek tomu, že táto práca 
nič nehovorí o tom, či niekto je dobrým 
rodičom alebo nie. 

V NIEKTORÝCH EURÓPSKYCH 
KRAJINÁCH SÚ ZÁKONY EŠTE TVRDŠIE:

Vo Francúzsku môžu byť deti 
osôb pracujúcich v sex-biznise 
trestne stíhané, ak po dovŕšení veku 
dospelosti žijú z peňazí, ktoré ich 
rod ič ia  zarobia prácou v sex-
biznise. Prekvapivé je, že pokiaľ 
tieto isté deti žijú z peňazí rodičov 
robotníkov/učiteľov/atď. tak môžu 
tak slobodne činiť, pokiaľ im to 
rodičia umožnia...hoc aj do penzie 


V Grécku, kde je práca v sex-
biznise legálna a osoby v nej 
pracujúce sú registrované, nemohli 
tieto osoby dlhé roky uzatvárať 
manželstvo. Keď sa rozhodli 
vstúpiť do manželského zväzku, 
stratili licenciu a právo legálne 
pracovať. 

V Portugalsku oddelenia 
sociálnych služieb a rodinné súdy 
odoberajú osobám pracujúcim 
v sex-biznise právo na výchovu 
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vlastných detí len kvôli ich 
povolaniu, nie na základe 
špecifických dôkazov o ublížení 
alebo neschopnosti plniť si 
rodičovské povinnosti.

Toto bolo len niekoľko ukážok toho, 
ako veľmi môže byť osobám pracujúcim 
v sex-biznise ubližované, keď nie sú 
považované za hodné týchto 
„samozrejmých“ práv. Osoby pracujúce 
v sex-biznise by pritom mali mať právo 
sami rozhodnúť o tom, či a koľko detí budú 
mať. Ich minulá, súčasná alebo budúca 
skúsenosť s prácou v sex-biznise nemá 
automaticky spochybňovať ich spôsobilosť 
byť rodičmi a opatrovať vlastné deti. 
Rovnako by mali mať ľudia pracujúci 
v sex-biznise právo uzatvárať manželstvo. 
Majú mať právo vybrať si životného 
partnera alebo partnerku podľa svojho 
slobodného výberu, založiť si rodinu 
a vychovávať deti. 

Pracovníci a pracovníčky z oddelení 
sociálno-právnej ochrany detí by mali 
v prípade akýchkoľvek pochybností 
prešetriť situáciu v jednotlivých rodinách 
a rozhodovať iba na základe výsledkov 
týchto šetrení. Deti nemôžu byť rodičom 
odoberané iba na základe toho, že mama 
alebo/aj otec poskytujú sexuálne služby. 
Pokiaľ sa o deti poriadne starajú, 
poskytujú im dostatok lásky i adekvátne 
hmotné zabezpečenie, netýrajú ich ani 
nezanedbávajú, neexistujú dôvody na 
ich odobratie z rodiny. 

Z týchto dôvodov ľudia pracujúci 
v sex-biznise prostredníctvom Deklarácie 
žiadajú aj to, aby vláda každej krajiny 
zabezpečila, že nebude ľuďom pracujúcim 
v sex-biznise bránené vo využívaní 
zdravotnej a reprodukčnej starostlivosti. 
Ďalej chcú, aby osoby pracujúce v sex-
biznise a ich rodiny, neboli diskriminované 
a aby bolo rešpektované ich právo na 
súkromie a rodinný život. 

Ako vidíte zdanlivo samozrejmé 
veci, ako napr. právo vstúpiť do 
manželstva, alebo vychovávať deti, sú 
ľuďom odopierané a stávajú sa často. 
Ľudia pracujúci v sex-biznise sú nútení 
vyberať si medzi svojou prácou 
a možnosťou zakladať si rodinu a viesť 
rodinný život. V žiadnej inej profesii ľudia 
nečelia takejto voľbe.

Správajú sa teda jednotlivé krajiny 
k ľuďom pracujúcim v sex-biznise fér? Čo 
si myslíte?

Ľubica

Zdroje obrázkov:
http://img.flog.pravda.sk/7hw/uc6_18914_m.jpg
http://martvandewiel.punt.nl/upload/respect2.jpg

Projekt sa realizuje 
vďaka podpore Nadácie 
otvorenej spoločnosti –
Open Society Foundation 

http://img.flog.pravda.sk/7hw/uc6_18914_m.jpg
http://martvandewiel.punt.nl/upload/respect2.jpg
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NOVINKA V OBLASTI RIEŠENIA PRÍPADOV DOMÁCEHO NÁSILIA

V SLOVENSKEJ LEGISLATÍVE PRIBUDLA V ROKU 2008
NOVINKA V OBLASTI RIEŠENIA PRÍPADOV DOMÁCEHO 
NÁSILIA. NOVÁ PRÁVNA ÚPRAVA ZÁKONA O POLICAJNOM 
ZBORE HOVORÍ O OPRÁVNENÍ PRÍSLUŠNÍKOV 
A PRÍSLUŠNÍČOK POLICAJNÉHO ZBORU SR VYKÁZAŤ 
NÁSILNÚ OSOBU ZO SPOLOČNÉHO OBYDLIA. VOPRED 
UPOZORŇUJEM, ŽE TENTO ČLÁNOK SA BUDE ČÍTAŤ 
MOŽNO TROŠKU ŤAŽŠIE – PREDSA LEN JE O ZÁKONOCH 
A TIE SA NIEKEDY ZROZUMITEĽNE VYSVETĽUJÚ VEĽMI 
ŤAŽKO 

Domáce násilie je trestným činom podľa § 
208 Trestného zákona a odborne sa nazýva 
trestným činom týrania blízkej a zverenej 
osoby. Jedná sa o násilie, ktoré sa 
odohráva v spoločnom obydlí, je 
opakované a odohráva sa medzi blízkymi 
alebo zverenými osobami. Takýmito 
osobami sú napr. manželia, ľudia žijúci 
v partnerskom vzťahu, rodičia a deti, starí 
r o d i č i a  a iní rodinní príslušníci 
a príslušníčky. 

Hoci nemáme na tomto mieste 
dostatočný priestor na podrobné písanie 
o domácom násilí, skúsim aspoň stručne 
vymenovať čo všetko domáce násilie môže 
zahŕňať:

 fyzické násilie – facky, kopance, 
bitka, strkanie, údery predmetmi 
alebo časťami tela, popálenia, 
uhryznutia, rezanie nožom alebo 
iným predmetom, škrtenie a pod.

 psychické násilie – vydieranie, 
citová man ipu lác i a ,  vulgárne 
nadávanie, zosmiešňovanie, 
podceňovanie, vyhrážanie, slovné 
osočovanie, robenie napriek a pod.

 sexuálne násilie – znásilnenie, 
vynucovanie orálneho, análneho 
alebo vaginálneho sexu, nútenie 

partnera/partnerky do nechcených 
sexuálnych praktík a pod.

 ekonomické násilie – zákaz 
pracovať, obmedzovanie 
finančných prostriedkov na 
živobytie a chod domácnosti, 
branie celého zárobku partnerke 
alebo partnerovi a pod.

 sociálne násilie – zákaz 
vychádzania z domu, izolácia od 
priateľov a rodinných príslušníkov, 
zákaz akýchkoľvek vzťahov 
s vonkajším svetom a pod.

Možností ako sa dá domáce násilie 
riešiť, je viacero. Dnes by som vám však 
chcela poskytnúť základné informácie, 
o možnosti vykázať násilnú osobu zo 
spoločného obydlia. Tento „inštitút 
vykázania“ nadobudol právoplatnosť 
15.12.2008 a hoci sú s ním ešte len veľmi 
malé skúsenosti, je určite dobré o tejto 
možnosti vedieť, pokiaľ sa vás týranie 
partnerom alebo partnerkou týka. 
Poprípade ak viete o niekom, komu by táto 
informácia mohla pomôcť, niekedy 
i zachrániť život.

 V prípade domáceho (aj iného) 
násilia stále platí, že je najlepšie 
volať políciu na čísle 112 alebo 158.
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 Policajti a policajtky po takomto 
volaní prídu situáciu prešetriť na 
adresu, ktorú im v telefóne 
uvediete. 

 Pokiaľ policajti zistia, že vám hrozí 
útok na život, zdravie, slobodu 
alebo útok na ľudskú dôstojnosť, 
môžu vykázať násilnú osobu z bytu 
alebo domu (príp. iného obydlia) 
a zakázať tejto osobe vstupovať do 
tohto obydlia 48 hodín. Policajt 
môže osobu vykázať aj v jej 
neprítomnosti. Takéto vykázanie 
oznámi policajt násilnej osobe 
ústne a vymedzí priestor, ktorého 
sa vykázanie týka (napr. celý byt, 
byt aj časť chodby v paneláku, dom 
ako i prístupová cesta k nemu 
a pod.) 

 Policajt o vykázaní vyhotoví 
písomný záznam, ktorý odovzdá 
ohrozenej osobe ako i vykázanej 
osobe. Tento záznam obsahuje 
identifikačné údaje ako napr. meno 
a priezvisko, dátum narodenia 
oboch osôb a uvedie aj čas, dátum 
a priestor, na ktorý sa vykázanie 
vzťahuje. Pokiaľ nie je možné 
niektorej z osôb písomné 
vyhotovenie doručiť, uvedie 
policajt túto skutočnosť v danom 
písomnom zázname.

 Osoba, na ktorej bolo páchané 
násilie musí podať návrh na 
vydanie predbežného opatrenia 
na zákaz vstupu agresorovi do 
bytu. Pri spisovaní tohto návrhu jej 
pomôžu špecializované organizácie 
pomáhajúce obetiam domáceho 
násilia, o ktorých túto osobu 
informuje polícia. V Bratislave je 
to napr. Centrum Nádej – t.č. 0905 
463 425.

Vykázanie zo spoločného obydlia 
skončí uplynutím 48 hodinovej lehoty. Ak 
poškodená osoba podá návrh na vydanie 
predbežného opatrenia, táto lehota sa 
predlžuje až do vydania súdneho 
rozhodnutia v tejto veci. Pokiaľ ohrozená 
osoba nedoručí návrh na vydanie 
predbežného opatrenia súdu, po 48 
hodinách vykázanie zaniká a násilná 
osoba sa môže  vrátiť späť do obydlia. 

Ako to už býva, nie je tento zákon 
bez chýb. 48 hodinová lehota môže byť 
často príliš krátka ale policajti by vás mali 
informovať o tom, kde vám poskytnú 
bezplatnú pomoc pri spisovaní 
potrebných návrhov. Uvidíme, ako sa 
vykázanie ujme a ako budú policajti 
a policajtky postupovať. Isté však je to, že 
na to aby ste sa mohli účinné brániť, 
potrebujete mať informácie. A to je aj 
zmyslom tohto článku – informovať vás 
o tom, že niečo ako vykázanie vôbec 
existuje.

Ľubica      

Zdroj: Novela Zákona o Policajnom zbore 
Slovenskej republiky, konkrétne § 27a 
(Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia)

Zdroje obrázkov:
http://img.topky.sk/zivot/106180.jpg/domace-
nasilie-tyranie-bitka-zena.jpg
http://i.pravda.sk/08/021/skcl/P2920e794_sud2.j
pg

http://img.topky.sk/zivot/106180.jpg/domace-nasilie-tyranie-bitka-zena.jpg
http://i.pravda.sk/08/021/skcl/P2920e794_sud2.jpg
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NOVINKY ZO SVETA

ŠVAJČIARI A ŠVAJČIARKY VOLILI „ZA“ PROGRAM PRESKRIPCIE 
HEROÍNU

ŽENEVA —  Najkomplexnejší legálny 
program preskripcie heroínu 
(poskytovanie heroínu ľuďom, závislým 
na heroíne - na lekársky predpis ) sa 
v decembri  zmenil zo „skúšobného“ na
trvalý vďaka ohromujúcemu množstvu 
hlasov švajčiarskych voličov a voličiek.

Heroínový program,  založený 
v roku 1994, je v súčasnosti 
realizovaný v 23 centrách vo 
Švajčiarsku. Pomohol napríklad znížiť 
vysoký počet užívateľov drog, ktorí sa 
otvorene nastreľovali v parkoch 
a zároveň má zásluhu na znížení 
kriminality a zlepšení zdravotného 
stavu a kvality života ľudí so 
závislosťou na heroíne.

Takmer 1.300 ľudí, závislých na 
heroíne, ktorí boli vybratí do programu, 
navštevovali niektoré z centier raz alebo 
dvakrát za deň, aby dostali presne 
vymeranú dávku čistého heroínu, 
vyrobeného laboratóriom, schváleného 
vládou.  

Užívatelia/ľky heroínu tu mohli 
dostať „nádobíčko“ a čisté ihly, aby sa 
mohli nastreliť pod odborným dohľadom 
zdravotných sestier.  Takisto absolvovali 
poradenstvo od psychiatrov a sociálnych 
pracovníkov.

2.26 milióna Švajčiarov/rok sa 
zúčastnilo na národnom referende.  68% 
z nich hlasovalo za to, aby sa program 
preskripcie stal trvalým.  
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Rada pre kontrolu narkotík OSN  
a USA kritizovali program za to, že môže 
podporovať užívanie drog, a to aj napriek 
tomu, že odborné štúdie tento argument 
vyvrátili. 

Avšak program zaujal pozornosť 
vlád vzdialených krajín, ako napr. 
Austrálie alebo Kanady, ktoré začali 
uvažovať nad začatím podobných 
programov, založených na švajčiarskom 
modeli a niektoré tento program už aj 
spustili.    

Holandsko začalo menší program 
v roku 2006 a v súčasnosti slúži 600 
pacientom.  

Británia už v roku 1920 schválila 
možnosť pre individuálnych lekárov 
predpisovať heroín, ale v posledných 

rokoch taktiež vyvíja podobné projekty, 
založené na švajčiarskom prístupe.  

Belgicko, Nemecko, Španielsko a 
Kanada takisto realizujú podobné 
skúšobné programy.  

Zostáva nám len dúfať, že sa raz 
Slovensko niečo naučí z dobrých 
príkladov zo zahraničia.

Z originálu spracoval Pedro

Zdroj:
http://www.nytimes.com/2008/12/01/world/euro
pe/01swiss.html?_r=3

Zdroje obrázkov:
http://www.eures.sk/images/maps/svajciarsko.gif
http://www.sptimes.com/News/073101/photos/dr
ug-needles.jpg
http://www.russianspy.org/wp-
content/uploads/2006/11/heroin.jpg
http://news.bbc.co.uk/olmedia/1755000/images/_
1759719_heroin300.jpg
http://www.eures.sk/images/maps/holandsko.gif
http://www.idea.gov.uk/idk/aio/8191688

http://www.nytimes.com/2008/12/01/world/europe/01swiss.html?_r=3
http://www.eures.sk/images/maps/svajciarsko.gif
http://www.sptimes.com/News/073101/photos/drug-needles.jpg
http://www.russianspy.org/wp-content/uploads/2006/11/heroin.jpg
http://news.bbc.co.uk/olmedia/1755000/images/_1759719_heroin300.jpg
http://www.eures.sk/images/maps/holandsko.gif
http://www.idea.gov.uk/idk/aio/8191688
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A

V tajničke sa ukrýva výrok francúzskeho spisovateľa Francois de la Rochefoucauld:

„Žiadna maska nemôže nadlho zakryť lásku, ak je, a……………………...……………
(tajničku tvorí 20 písmen).“ 

B K Y T I C A K V E T O V T V P
O R E Š T A U R Á C I A R R Y S
N E A C A I S E M T I V S P Z R
B E Y E R U Ž A D A K S Ú E N D
O I T S E Ň E S Á B L T Z Z A C
N N I T Č I O V E Ž A V V L N E
I E C A E D S I R Ú V Í U I I A
É T E A V A L E N T Í N K V E K
R S C Ť E R A Č Á Ó R O L O L I
A U Ú U R Č V K R N Ť Ť U S Á T
J P R B Š E A Y U Y U A P Ť S N
A D O A E K K N Č E R V E Ň K A
P O H L A D E N I E I Á Ň E Y M
O B J A T I E J E A E D I CH R O
E CH Ý N A V O L I M A Z Ň E D R
BONBONIÉRA, BÁSEŇ, CESTA, DARČEK, DÁVAŤ, DEŇ 
ZAMILOVANÝCH, HORÚCE CITY, KLAVÍR, KYTICA KVETOV, LABUŤ,
LUPEŇ, NÁRUČIE, OBJATIE, ODPUSTENIE, ORCHIDEA, OSLAVA,
POHLADENIE, REŠTAURÁCIA, ROMANTIKA, RUŽA, SRDCE, SÚZVUK,
SVIEČKY, SVIT MESIACA, TÓNY, TRPEZLIVOSŤ, TÚŽBA, VEČERA,
VERŠE, VÍNO, VYZNANIE LÁSKY

Tajnička z minulého čísla:
„...a naša duša odpovedá.“
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V.T.I.P.Y
Staví sa Rus, Američan a Slovák, kto 
má tvrdšiu pálenicu. Rus vytiahne 
vodku, glogne si postavia pred neho 
stoličku a spýtajú sa ho:
- Koľko ich vidíš?
Rus si grgne a povie:
- Dve!
Američan si vezme whisky a povie:
- Vidím ich tri!
Slovák si vezme slivovicu kuká a nič 
nevraví. Ostatní sa ho pýtajú:
- No, koľko ich vidíš?
Chvíľku dumá a potom sa spýta:
- A v ktorej rade?

Ide reportérka po meste a zrazu pred 
jedným domom zbadá šťastne 
oddychujúceho dedka. Príde k nemu 
a pýta sa ho :
- Dedko, prezraďte ako to robíte, že 
vyzeráte tak dobre a spokojne?
- No, každé ráno si dám pol fľašky 
rumu, na obed zo desať pív, vyfajčím 
tak päť krabičiek cigariet a večer 
dopijem tu fľašku rumu.

- Hmm, dobre. A ak sa vás môžem 
opýtať, koľko máte rokov?
- 27.

Ocko, je dnes pekný deň?
- Prečo sa ma to každé ráno 

vypytuješ, Jurko?
Lebo naša učiteľka povedala, že sa 
jedného pekného dňa zo mňa určite 
zblázni.

,,Dedko, už máte 93 rokv. Dokedy by 
ste chceli žiť?"
,,Do sto rokov."
,,Prečo práve toľko?"
,,Čítal som, že u nás po stovke už veľa 
ľudí neumiera..."

Dvaja sa rozprávajú:
- Pán kolega, prišiel som, prosím, na 
to, že papier na výplatnej páske sa 
vyrába z cibule.
- A ako ste na to prišli?
- No, zakaždým, keď sa pozriem na 

pásku, tak mi tečú slzy!

2stránku pripravila Saša



15s          Február 2009               Intoxi

EGYPT OČAMI FREEDIVERA – 3. ČASŤ

NÁŠ DRUHÝ DEŇ V EGYPTSKOM LETOVISKU SHARM EL SHEIKH SA NIESOL V DUCHU 
MAPOVANIA MIESTNYCH PODMIENOK NA FREEDIVING (NÁDYCHOVÉ POTÁPANIE). BLIŽŠIU 
(CUDZIU) PLÁŽ BOLA NAŠA ŠTVORČLENNÁ SKUPINA PREVERIŤ UŽ V PRVÝ DEŇ, TERAZ NÁS
ČAKALA VZDIALENEJŠIA PLÁŽ, KTORÁ UŽ PATRILA NÁŠMU HOTELU.

Nevýhodou bolo, že od hotela bola 
vzdialená asi 3 kilometre, takže sme boli 
viazaní na autobus, ktorý tam chodieval 
v určitých časových intervaloch. Aspoň, že 
prepravoval zadarmo. A tak sme si ho ráno o 
pol desiatej počkali pred hotelom, nastúpili 
(ledva sme sa pomestili) a o 5 minút sme už 
boli na mieste.

Do vody sa šlo po móle tvorenom 
z plastových kociek, ktoré do seba zapadali 
ako skladačka, inak by človek musel prejsť 
do mora po koraloch, ktoré sú chránené. 
More bolo dosť rozbúrené, a tak sa celá 
konštrukcia dvíhala a klesala pod náporom 
vĺn. Musela som si dávať pozor, aby som 
nestratila rovnováhu a nespadla, keďže mólo 
sa dosť vlnilo, a ľudí, ktorí po ňom šli, to 
doslova hádzalo. Mala som na sebe neoprén, 
plavecké okuliare, plutvy a opasok s dvomi 
olovenými závažiami, ktoré vážili približne 
dve kilá. Freediveri, a celkovo všetci 
potápači, potrebujú k svojej výstroji aj 
záťažový opasok, pretože keď si človek 
ľahne na hladinu, voda ho prirodzene 
nadnáša, a tak aby sa nám ľahšie zanorilo, 
používame opasky s olovom. Navyše, keď 
má freediver aj neoprén, potrebuje o to viac 
olova, pretože aj neoprén má tendenciu 
potápača nadľahčovať. Zhruba v 10 metroch 
pod hladinou sa však situácia mení –
freediver už nemusí vynaložiť toľko úsilia, 
aby šiel hlbšie – najťažšie je prekonať 
prvých desať metrov, potom, ak má dostatok 
olova, začne „padať“ dolu. Preto tí, ktorí 
trénujú hlbšie ponory, by to so záťažou 
nemali preháňať.

Pre mňa bola toto prvá skutočná 
príležitosť vyskúšať hĺbky, pretože predtým 
som trénovala len na bazéne. Zopár pokusov 
ponoriť sa hlbšie ako na dno bazénu som síce 

mala aj na slovenských jazerách, ale 
to bolo ešte v lete, predtým, ako som začala 
chodiť  na tréningy, a vtedy som o 
freedivingu nevedela takmer nič. Ako som 
čoskoro zistila, bol veľký rozdiel plávať 
v bazéne a ponárať sa v mori, kde človek 
zápasil s vlnami a musel vyrovnávať tlak. 

Prostredie pod vodou bolo neskutočne 
nádherné. Koralový útes padal do hĺbky 30 
metrov a o kúsok ďalej bola hĺbka určite ešte 
väčšia, čo mi chalani neskôr aj potvrdili, 
pretože oni sa tam, na rozdiel odo mňa, aj 
dostali. Viditeľnosť bola celkom dobrá, ale 
vlny mi tento výhľad dosť kazili. Navyše, ja 
som si  ten podmorský svet ani nestihla 
vychutnávať – nechcela som strácať čas, 
pretože som ho chcela využiť na trénovanie. 
Potápala som sa zhruba pol hodinu, potom 
som šla na breh, oddýchla s o m  si  a 
zopakovala si to. Do vody som celkovo šla 
tri razy, ale nebola som so sebou veľmi 
spokojná. Vôbec mi to nešlo. Myslela som si, 
že ak na bazéne bez problémov zvládnem 40 
metrov na jeden nádych, musím prekonať aj 
20-metrovú hĺbku, čo je polovica. Moje 
ponory trvali okolo 45 sekúnd, ale viac ako 
do 5-metrovej hĺbky sa mi dostať nepodarilo. 
Vzduchu s o m  mala dosť, ale nešlo mi 
vyrovnávať tlak - strašne ma boleli uši a 
nepomáhal ani tzv. Valsalvov manéver –
stisnúť si nos a proti tomuto uzáveru akoby 
vydychovať vzduch. V ušiach by som mala 
pocítiť jemné prasknutie a uvoľnenie tlaku 
spôsobeného vodou. Zhruba v troch metroch 
som to ešte cítila, ale potom akoby to ani 
nebolo možné, musela som sa vždy otočiť a 
ísť k hladine, lebo ten tlak v ušiach sa 
jednoducho nedal vydržať, a keby som 
pokračovala, mohol by mi prasknúť ušný 
bubienok.
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Chalani boli celkom spokojní, pri 
útese sa poriadne vyšantili, ale prekážalo im, 
že nemajú kde upevniť bóju. Pri takomto 
nepokojnom mori by to strácalo význam –
vietor by ju ihneď zaniesol preč a my by sme 
všetku svoju energiu minuli na jej udržanie 
na jednom mieste. Tomáš a Maroš sa pekne 
rozpotápali, dávali 30-metrové ponory, 
Marcel mal podobný problém ako ja – tiež 
mu nešiel vyrovnať tlak, a tak zdolával hĺbky 
okolo 10 metrov.

Keďže hotelový autobus nám ušiel, o 
pol piatej sme si zavolali taxík. Keď sme 
prišli do hotela, šli sme ešte do bazénu robiť 
statiku, teda zanoriť sa a čo najdlhšie zotrvať 
pod vodou so zadržaným dychom. Maroš mi 
meral čas. Signály (poklepanie po pleci) sme 
si dohodli po minúte, po dvoch, a potom 
každých 15 sekúnd. Odpoveďou z mojej 
strany malo byť zdvihnutie ukazováka, aby 
vedel, že som nestratila vedomie. Po minúte 
a pol som začala cítiť nepríjemné chvenie 
v žalúdku. Snažila som sa na nič nemyslieť, 
ale nedarilo sa mi to - stále som musela 
myslieť na svoj čas. Po druhej minúte to bolo 
už dosť nepríjemné. Čas sa vliekol 
nekonečne pomaly, myslela som, že už to 
nevydržím. Keď som zachytila signál v troch 
minútach, tak som sa kŕčovito pridržiavala 
okraja bazénu a trpiteľsky som čelila 
nutkaniu nadýchnuť sa. Vynorila som sa 

v čase 3 minúty 15 sekúnd. Mala som 
neskutočnú radosť, prekonala s o m  svoj 
osobný rekord. Aj chalani zlomili svoje 
osobáky – Marcel dal 3:26, Tomáš 5:03, čo 
už bol naozaj pekný výkon. Maroš to ani 
neskúšal, po 7 rokoch intenzívneho 
trénovania freedivingu by ťažko prekonal 
svoj úctyhodný rekord 5:54. Po našej statike 
sa šiel vybúriť do posilňovne na poschodí. 
Volal ma, aby som sa pridala, ale keď som 
videla zariadenie, príliš ma to nenadchlo. Bol 
tam len stacionárny bicykel a zopár strojov 
na dvíhanie závaží. Chvíľu s o m  si 
zabicyklovala a nechala Maroša samého 
trápiť sa s činkami. Aj tak som bola už dosť 
uťahaná. 

Po šiestej sme mali stretnutie 
s delegátom – bol to Egypťan, a tak sme 
s ním komunikovali v angličtine. Pýtali sme 
sa ho na možnosť dopravy do Dahabu, kde 
sme chceli navštíviť známu potápačskú 
lokalitu Blue Hole. Dal nám číslo na svojho 
známeho, taxikára, s ktorým sme sa hneď 
telefonicky dohodli.

Potom už nasledovala večera, po nej 
sme si ešte na našej izbe zahrali poker a šli 
sme spať, lebo nasledujúci deň nás čakal 
náročný výlet na Blue Hole.

Saša

Na pláži sprava: 

Marcel s bójou, 
ja s fotoaparátom a 
Tomáš s 
monoplutvou
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:
IMPLANTOVANIE MIKROČIPOV ĽUĎOM 

ŽIJÚCIM S HIV

AJ VÁM SA PO PREČÍTANÍ NÁZVU STAVAJÚ VLASY 
DUPKOM? NIE, NEROBÍM SI SRANDU. V INDONÉZII, V 
PROVINCII PAPUA, MAL TOTIŽTO PREJSŤ NÁVRH 

IMPLANTOVAŤ MIKROČIP ĽUĎOM ŽIJÚCIM S HIV.

Papua na východe Indonézie má 
hlásených 5 000 prípadov HIV/AIDS. 
Centrálna vláda Indonézie však odhaduje, 
že prípadov by mohlo byť až 29.000 a 
zaraďuje sa tak k provincii s najvyšším 
počtom ľudí žijúcich s HIV/AIDS 
v Indonézii. 

K šíreniu choroby prispievajú 
rituály s vymieňaním partnerov v 
niektorých kmeňoch, zlá osveta týkajúca 
sa AIDS, ako i nedostatok  kondómov. 

Návrh implantovať čipy pre ľudí 
žijúcich s HIV/AIDS, ktorí „sa správajú 

nezodpovedne ohrozujúc svojim 
sexuálnym správaním ostatných“  prišiel 
od lekára a zároveň člena parlamentu Dr. 
Manangsanga. O svojom návrhu povedal: 

„Čip bude fungovať podobne ako 
pri sledovaní  ohrozených vtákov a 
zvierat. Nemyslím si, že veľa ľudí bude 
označených, ale po mojich skúsenostiach 
s veľkým množstvom prípadov HIV, sa 
musí urobiť niečo drastické. 

Čip by mal vyslať signál vždy, keď 
sa infikovaná krv spojí s neinfikovanou, a 
to umožní monitorovanie rozširovania 
vírusu.“ 

A aby toho nebolo málo, v návrhu 
sa hovorilo aj o tom, aby sa takto 
označeným ľuďom vytetoval 
identifikačný znak, podľa ktorého budú 
lekári vedieť o stave pacienta. 

Okrem implantovania čipov sa 
uvažovalo aj o povinnom testovaní na 
HIV pre všetkých ľudí, ktorí v Papui žijú. 
Tým, ktorým test vyjde pozitívny, bude 
pridelená špeciálna identifikačná karta.

Aj vám sa takéto praktiky zdajú 
absurdné??? Našťastie, také sa zdali aj 
ľuďom v Papui. Preto po dlhšom 
rozmýšľaní, Indonézia upustila od tohto 
sporného návrhu, keďže tento plán 
vyvolal odmietavú reakciu obyvateľov  a 
skritizovali ho aj organizácie na ochranu 
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ľudských práv. Ako sa vyjadrila 
epidemiologička Elisabeth Pisani: 
„Takúto hlúposť je veľmi ťažké 
komentovať aj z pohľadu verejného 
zdravia. „Tiež súhlasíme, že je tu 
urgentná nutnosť niečo robiť, ale veríme, 
že šírenie informácii v oblasti prevencie 
HIV bude oveľa efektívnejšie.“ 

Ale boj ešte nie je skončený. 
Predkladateľ namieta, že aj keď návrh 
parlament neschválil, ak ho schváli 
samospráva, návrh nadobudne účinnosť 
do 30 dní. (v Indonézii je politický systém 
trochu iný a existuje tam veľa  zákonov, 
ktoré schváli parlament, ale samosprávy 
sa nimi neriadia) „Máme silu tvoriť
zákony a musíme schváliť zákon, ktorý 
bude ochraňovať zdravých ľudí, rovnako 
ako tých chorých“, povedal Manangsang.

Papua teda bude ďalej 
rozpracovávať plány na 
schválenie legislatívy
zameranej na boj proti 
šíreniu vírusu HIV a 
choroby AIDS. Ja im budem 
držať palce, aby pritom 
nezabúdali na ľudskú 
dôstojnosť. 

Majte sa pekne. 

Eva

Zdroje:
http://www.sme.sk/c/4227444/hiv-pozitivni-v-
indonezii-nebudu-mat-mikrocipy.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-
pacific/7758331.stm
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1
862347,00.html

Zdroje obrázkov:
http://data.muzikus.cz/save/db_images/28410
http://www.lib.utexas.edu/maps/australia/papua_
new_guinea.gif
http://www.pinknews.co.uk/images/aids.jpg

Našťastie na Slovensku žiadne 
čipy nehrozia a dúfam, že ani nebudú 
a môžeme sa dať na protilátky HIV 
testovať zadarmo a na požiadanie aj 
anonymne. 

Testovanie je totižto jediný 
zaručený spôsob zistenia, či človek žije 
s vírusom HIV. 

Odporúča sa ho absolvovať 
minimálne 3 mesiace po rizikovom 
správaní (napr.: 3 mesiace po 
nechránenom orálnom, vaginálnom či 
análnom sexe, injikovaní cudzou 
ihlou). 

Otestovať sa môžete dať 
v Bratislave v Národnom referenčnom 
centre na Kramároch  v pondelky  a 
stredy od 9,30 do 11,00 alebo aj u nás 
v teréne na niektorých mobilných 
službách (bližšie info o tom kedy sa 
testuje, vám dajú terénni/e 
pracovníci/čky) na našich mobilných 
a terénnych stanoviskách. 

HIV (human immunodeficiency 
virus) je ľudský vírus imunitnej 
nedostatočnosti, ktorý napáda 
imunitný systém človeka a tak znižuje 
jeho obranyschopnosť. Vírus napáda 
predovšetkým biele krvinky. Bunky 
potom nie sú schopné vykonávať svoju 
p ô v o d n ú  funkciu pri obrane 
organizmu a infikovaný človek sa 
potom neubráni ani bežnej infekcii. 
Viac informácií o HIV/AIDS nájdete 
v brožúrkach, ktoré nosíme so sebou 
do terénu.

AIDS (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome) alebo Získaný 
syndróm imunitnej nedostatočnosti je 
posledné štádium HIV infekcie.

http://www.sme.sk/c/4227444/hiv-pozitivni-v-indonezii-nebudu-mat-mikrocipy.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/7758331.stm
http://data.muzikus.cz/save/db_images/28410
http://www.lib.utexas.edu/maps/australia/papua_new_guinea.gif
http://www.pinknews.co.uk/images/aids.jpg
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VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS

ZA PODPORY TLAČIARNE KNÍHTLAČ GERTHOFER ZOHOR

A ZA FINANČNEJ PODPORY OZ 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)
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
20:45-21:15  Avion (Americké námestie, pri pumpe Slovnaft) 
21:15 – 22:00 prechádzame cez Krížnu a Vajnorskú ulicu 

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

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 (pri Národnom tenisovom centre)

Každý pondelok a stredu

11:00 – 13:00 na parkovisku na Slovnaftskej ulici

Každý štvrtok
13:00 – 15:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch

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

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


