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Ahojte!

Začnime tento mesiac netradične. Dostali sa mi od vás ďalšie spätné väzby do rúk, 
kde by ste si v INTOXI radi/rady prečítali príbehy „z ulice“, vaše vlastné slová a vašu 
vlastnú tvorbu. Táto požiadavka nie je ojedinelá a je aj mojou vlastnou. Ale ťažko vám 
a sebe ju naplniť, keď nepíšete. Tak vás touto cestou chcem poprosiť, aby ste sa zapojili. 
Zapojili? Poviete si, ale ako? No hoďte dačo na papier, kľudne aj kresbu, my ju 
naskenujeme a doneste ju v našich časoch, ktoré nájdete na zadnej strane INTOXI a dajte 
nám ju. Lebo bez vás tie príbehy ťažko napísať...

A keď už sme pri tom písaní, mesiac marec nie je len 
mesiacom knihy, ale aj mesiacom odovzdávania daňových 
priznaní. Aby ste si svoju daňovú povinnosť splnili, musíte do 
konca mesiaca na príslušnom Daňovom úrade odovzdať vyplnené 
daňové priznanie, ak to za vás nerobí váš zamestnávateľ. 
A nezabudnite na nás pri vypĺňaní časti o pridelení 2 percent, 
budeme vám vďační. Potrebné údaje na vyplnenie sú:

 Obchodné meno: ODYSEUS
 Právna forma: Občianske združenie

 IČO: 31 788 734
 Sídlo: Ukrajinská 10, 831 02 Bratislava

Ak budete potrebovať tlačivo na 2 percentá, rady/i vám ho poskytneme. 

Andrea

Zdroj obrázku na obálke:
http://www.ahajokes.com/funpages/taxes01.gif

Zdroj obrázku:
http://www.exil.sk/images/dane.gif

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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ŽENY PRACUJÚCE V SEX-BIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA:

 Muž, vysoký, prešedivelý, nosí silné dioptrické okuliare, má cca 45 rokov, bývalý 
basista. Húli trávu, pije alkohol, je beloch. Núti baby obliecť si kožené veci – vraj ho to 
vzrušuje, napr. kožená bunda, kožené topánky. Zobral ženu do auta, odvliekol ju na 
Vinohrady, pýtala si od neho peniaze vopred, z ktorých časť jej dal a povedal, že zvyšok
jej dá potom, lebo ich musí vybrať z bankomatu. Keď začala žena protestovať, začal 
byť agresívny. Začal po nej kričať: „Čo, tebe sa nepáči, tak dostaneš to čo máš!“ 
a zmlátil ženu – mala otras mozgu a zlomené rebro. Auto bolo modrej farby – zn. Pajero 
Nissan, bratislavská ŠPZ a tento muž má vraj aj malé biele auto.

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

ANKETA NA MESIAC MAREC

V POROVNANÍ S ROKOM 2007 KLESOL POČET 
KONTAKTOV NA PENTAGONE O 40 %.

ČOMU TO PRIPISUJEŠ?

 Prestali fetovať. Možno je to aj 
zmenou času výmeny?

 Pokazili sa kšefty, chodia viac 
do Rakúska zarábať.

 Metadon. Veľa ľudí je na 
metadone. Lepší tovar inde, 
ľudia chodia inde.

 Veľa ľudí je vo väzení.

 Čo ja viem. Neviem. Asi sa začali 
ľudia viacej liečiť. Je menej 
ľudí čo užíva.

 Viac policajtov tu je. Klame sa 
viac pri predávaní-dílovaní, 
ľudia chodia inde.

 Veľa dievčat už nie je na 
Slovnafte – sú vo Viedni, robia 
na Pratri. S nimi sú tam aj 

chlapci, tam si riešia aj tovar. 
Tým pádom nie sú na Pentagone 
– nechodia tam kupovať tovar, 
je tam mŕtvo.

 Klesol počet ľudí čo užívajú. 
Asi sú na metadone. Je to tam 
biedne. Dosť to robia aj tie 
policajné razie, kontroly 
a hliadky.

 Je tu menej dílerov, ľudia 
chodia inde za dílermi. Na 
Pentagone je slabý tovar, 
chodia za lepším. (Biskupice –
tam sa to presunulo)

 Ťažko sa zarába. Menej peňazí. 
Ledva majú na jedlo, nieto ešte 
na drogy – menej užívajú.

Zdroj Obrázku: 
http://www.blindman.sk/foto/man.jpg
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PSI BREŠÚ, KARAVÁNA IDE ĎALEJ?

JE TO UŽ TAKMER ROK ODVTEDY, ČO SOM 
DO INTOXI PÍSALA O PENTAGONE... A 
KEĎŽE DO ĎALŠIEHO PÍSANIA MA NAKOPLA 
NAŠA ŠTATISTIKA, DOVOĽTE MI NA ÚVOD 
NETRADIČNE TROCHU ČÍSEL: V PRIEBEHU 
ROKU 2007 SME VÁM PRED PENTAGONOM 
VYDALI 48 608 NOVÝCH STRIEKAČIEK ZA 
44 641 POUŽITÝCH, KTORÉ STE 
VYZBIERALI. V ROKU 2008 STE NÁM 
DONIESLI UŽ LEN 25 415 KUSOV A MY SME 
VÁM NA OPLÁTKU VYDALI STRIEKAČIEK 
28 659. NIELENŽE MENEJ VYDÁVAME, ALE 
ČORAZ MENEJ VÁS NA STAVBÁRSKEJ AJ 
VÍDAME. HLAVOU SA MI PREHÁŇA VEĽA 
OTÁZOK...SÚ DROGY TEDA NAOZAJ VON?

Tieto dve slová som vyššie 
nezvýraznila náhodne. Je nejaká súvislosť 
medzi ukončeným projektom Drogyvon 
a 40-percentným poklesom vo výdaji na 
Pentagone? 

Projekt Drogy von spustila mestská 
časť Vrakuňa v spolupráci s Radou vlády 
pre prevenciu kriminality začiatkom roka 
2007. Vypracovala ho spoločnosť, ktorá 
predtým riešila problémy bezpečnosti 
v petržalských panelákoch. Zaregistrovať 
ste mohli najmä inštaláciu elektronického 
vrátnika, kamier, zvýšenie počtu 
policajných hliadok (kontrolujú teraz 
okolie v trištvrte hodinových intervaloch) 
a policajné razie v bytoch. Pred začiatkom 
projektu bolo v dome údajne 16 dílerských 
bytov. Zber podkladov pre povolenie na 
domovú prehliadku je práca na jeden až 
dva mesiace. V priebehu roka 2008 
podnikli policajné jednotky údajne 8 
takýchto razií. 

Tento projekt sa zapáčil našim 
českým susedom, ktorý by chceli niečo 
podobné spustiť aj za hranicami. Vraj 
nemá v Európe konkurenciu.

Autor a manažér projektu Peter 
Grečko hovorí, že projekt „vyriešil 
problém kriminality a drog na 50%“. 
Podľa starostu Vrakune Ladislava Faturu 
však samotné zničenie drogovej scény v 
Pentagone nepomôže:

„Ak nebudú mať narkomani drogy v 
tomto dome, jednoducho si nájdu iný 
vhodný objekt, ktorý nie je dostatočne 
dobre strážený a presunú sa tam.” 

Psi brešú, no karavána ide ďalej. Ak 
nepôjde Mohamed k hore, pôjde hora k 
Mohamedovi. Zdvihli pentagonskí díleri 
kotvy? Alebo je lepší tovar inde? Alebo 
proste odzvonilo a vo Vrakuni sa pomaly 
prestáva užívať?

Kto iný pozná odpovede na tieto 
otázky ak nie vy. Viac nám nebolo treba a 
spýtali sme sa vás v rámci tohto mesačnej 
ankety v teréne (viď str.2).

Katy
Zdroj obrázku:
http://barfblog.foodsafety.ksu.edu/DogObedience
Training.jpg
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STAR Z MACEDÓNSKA

SKUPINA ĽUDÍ PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE,
BOJUJÚCICH ZA SVOJE PRÁVA

STAR JE SKUPINA, KTORÁ MI NA PRVÝ POHĽAD 
UČAROVALA. VYTVORILI JU SAMOTNÍ ĽUDIA PRACUJÚCI 
V POULIČNOM SEX-BIZNISE V MACEDÓNSKU A JA MÁM TÚ 
ČESŤ POZNAŤ NIEKOĽKÝCH JEJ ODVÁŽNYCH ČLENOV 
A ČLENIEK, KTORÍ ZA VZNIKOM TEJTO SKUPINY STOJA.

Keďže Martin – jeden zo 
zakladateľov – je mojím dobrým známym 
a kolegom v rámci jedného z našich 
projektov, požiadala som ho o krátky 
rozhovor o tom, prečo vlastne robí to, čo 
robí   

L: Martin, čo je vlastne STAR? Ako 
bola založená a čo je jej cieľom?

M: STAR som založil sám približne pred 
dvoma rokmi, pričom som chcel ľudí 
upozorňovať na ľudské práva nás – ľudí 
pracujúcich v sex-biznise. V súčasnosti 
mám podporu viacerých svojich kolegov 
a kolegýň, ktorí a ktoré sa tiež stali 
aktivistami a aktivistkami v oblasti 
ľudských práv. Našim hlavným cieľom je 
odstrániť stigmu, ktorá je s ľuďmi 
pracujúcimi v sex-biznise spájaná, a to 
v rámci celého Macedónska. Tento cieľ 
chceme naplniť rôznymi aktivitami –
napr. vystupovaním v médiách, 
umeleckými výstavami a pod. Chceme 
poukázať na to, že sme predovšetkým 
ľudia – máme svoje rodiny, vzdelanie, 
hobby... nie sme „len“ ľudia poskytujúci 
platené sexuálne služby. Snažíme sa aj 
o to, aby sa formovala komunita ľudí 
pracujúcich v sex-biznise, aby títo ľudia 
držali spolu a pomáhali si navzájom.

L: Čo bolo tvojou osobnou motiváciou 
stať sa aktivistom a obhajovať ľudské 
práva ľudí pracujúcich v sex-biznise na 
verejnosti?

M: Jednoducho som chcel mať viac 
slobody a lepší život. Veľa som kvôli 
svojej práci v sex-biznise cestoval a videl 

„Chyť ma, ak to dokážeš!“
Martin z Macedónska
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som, akí úžasní ľudia v sex-biznise 
pracujú. Videl som však aj to, aké majú
problémy – násilie na ulici, policajti 
a policajtky prekračujúci svoje právomoci, 
žiadny rešpekt spoločnosti... Vtedy som 
pochopil, že musím niečo robiť, aby sa 
tieto veci menili. Zistil som, že je 
v Macedónsku podobná organizácia akou 
je Odyseus (volá sa HOPS) a že robia veľa 
vecí v prospech ľudí, pracujúcich v sex-
biznise. Nakontaktoval som sa na nich 
a postupne som sa čoraz viac a viac 
zapájal do ich činnosti a snažil sa 
motivovať i ďalších ľudí pracujúcich 
v sex-biznise k tomu, aby sa ku mne 
pridali. Postupne som sa s nimi stretával 

a zisťoval, že na svete je veľa ľudí, 
pracujúcich v sex-biznise, ktorí bojujú za 
svoje práva. To mi dodalo guráž a je to pre 
mňa stále veľká podpora a motivácia ku 
ďalšej práci.     

L: Prečo cítiš potrebu verejne 
vystupovať a obhajovať ľudské práva?

M: Toto je niekedy asi ťažké pochopiť. 
Väčšina ľudí si myslí, že by sme sa mali 
hanbiť za to, čo robíme a nie sa verejne 
„pretŕčať“ niekde v TV. Pozri, vždy keď 
niekto – sociálny pracovník, učiteľ, lekár, 
politik, povie niečo pozitívne na podporu 
ľudí, pracujúcich v sex-biznise, je to 
výborné. Toto vystúpenie môžu vidieť iní 
ľudia pracujúci v sex-biznise a možno si 
o sebe pomyslia, že nie sú až takí hrozní, 
ako stále počúvajú.. môže to byť pre nich 
istý druh podpory, môžu sa cítiť lepšie... 
Samozrejme, ideálne je aj to, ak sa napr. ja 
ako muž pracujúci v sex-biznise za svoju 
prácu nehanbím a som schopný verejne 
vystúpiť. Mnohým svojim kolegom 
a kolegyniam môžem dodať odvahu 
a zvýšiť sebavedomie. Zároveň, viem asi 
lepšie hovoriť o násilí páchanom na nás 
alebo o tom, ako sú naše práva porušované 
než niekto, kto v sex-biznise nikdy 
nepracoval.

L: Čo je podľa teba doteraz najväčší 
úspech STAR?

M: Ja považujem za najväčší úspech to, že 
sa snažíme držať spolu a formovať svoju 
komunitu. Pomáhame si, šírime medzi 
sebou informácie o nebezpečných 
zákazníkoch, podporujeme sa, keď sa deje 
niečo zlé. Môžeme spolu robiť rôzne 
akcie, ktorými poukazujeme na 
porušovanie svojich práv, robíme 
demonštrácie s červenými dáždnikmi 
a pod. Vieš, práca v sex-biznise je skvelá 
práca, nie je to niečo úbohé, za čo sa treba 

„SEX je moja PRÁCA“
Pohľadnica z poslednej akcie
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hanbiť – je to špeciálna práca a ľudia, 
ktorí ju robia, majú veľkú moc... 
Uvedomiť si toto všetko je samo o sebe 
úspechom.

L: Aké sú vaše ďalšie plány do 
budúcnosti? Čo by ste chceli 
dosiahnuť?

M: Ja osobne odchádzam pracovať mimo 
Macedónska, avšak chcem činnosť STAR 
podporovať naďalej. Nie je to jednoduchá 
práca – ľudia, pracujúci v sex-biznise, 
majú svoju prácu a tou je sex-biznis. 
Pracovať ešte v ďalšej skupine, zháňať 
financie, vymýšľať aktivity, chodiť na 
tréningy a robiť ďalšie veci navyše, je 
veľmi náročné a veľa ľudí na to ani nemá 
čas. Je to vložená energia bez vopred 
zaručeného úspechu. Veľmi dlho som aj ja 
sám pracoval pre STAR bezplatne, ale je 
to náročné – potrebuješ zháňať 
zákazníkov, prácu, byť stále v dobrej 
kondícii, upravený atď. a do toho ťa čaká 
ďalšia práca pre STAR, ktorá je 
vyčerpávajúca a stojí ťa veľa súkromia. 
Preto je potrebné, aby nám pomáhali 
sociálni pracovníci a pracovníčky a ľudia 
z iných organizácii. Vidím to sám na sebe, 
že bez ich spolupráce by sme to vôbec, ale 
vôbec nezvládli. STAR bude čoskoro 
v rukách iných ľudí, avšak viem, že 
chceme naďalej pokračovať v aktivitách 
na verejnosti, chceme aktívne vystupovať 
s požiadavkami na ochranu našich 
ľudských práv, chceme docieliť zmenu 
zákonov, a na to potrebujeme veľa 
podpory a sily od všetkých.

Martinovi veľmi pekne ďakujem za 
rozhovor, prajem veľa úspechov a držím 
palce STAR v ďalšom boji za ľudské 
práva ľudí, pracujúcich v sex-biznise.

A teraz mi to dovoľte napísať 
v angličtine, keďže jeden výtlačok Intoxi 
pôjde určite do Macedónska 

Dear Martin, thank you for the 
interview. I wish you lot of success in 
your private life and I will keep my 
fingers crossed for the future STAR 
actions in the field of protecting and 
promoting the human rights of sex 
workers.

Ľubica 
Zdroje obrázkov:
http://www.europskaunia.sk/fileadmin/user_uploa
d/_temp_/macedonsko.PNG
súkromný archív autorky

„Otroctvo a násilie NIE sú súčasťou 
žiadnej profesie.“

Pohľadnica z poslednej akcie
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ŠLAPAŤ CHODNÍK, NEZNAMENÁ ŠLAPAŤ PO SVOJICH PRÁVACH!
ČASŤ VII.

Osem mesiacov kampane 
o ľudských právach sa mesiacom marec 
končí. Neznamená to však, že táto téma 
prestáva byť pre Občianske združenie 
Odyseus zaujímavá. Kedykoľvek budete 
mať pocit, že sú vaše ľudské práva 
porušované, ozvite sa. My sa budeme 
k téme ľudských práv určite i naďalej 
vracať.

Pre posledný mesiac kampane sme 
si vybrali ľudské právo z Deklarácie práv 
ľud pracujúcich v sex-biznise:

OSOBY PRACUJÚCE V SEX-BIZNISE MAJÚ 
PRÁVO ZÚČASTŇOVAŤ SA NA TVORBE 
ZÁKONOV A PRAVIDIEL 
OVPLYVŇUJÚCICH ICH PRACOVNÉ 
PODMIENKY A PROSTREDIE, V KTOROM 
ŽIJÚ.

Toto ľudské právo hovorí o tzv. 
verejnej participácii a práve na slobodné 
združovanie sa. Obe tieto práva sú 
garantované i Ústavou Slovenskej 
republiky. Čo to vlastne znamená?

Veľmi zjednodušene sa dá povedať 
to, že ľudia pracujúci v sex-biznise by 
mali byť prizývaní ku všetkým 
rozhodovacím procesom, ktoré sa ich 
týkajú. Zároveň majú právo vytvárať 
svoje vlastné organizácie, tzn. združovať 
sa v nich a aktívne upozorňovať na 
problémy, ktorým musia pri výkone 
svojej práce čeliť. 

V praxi by to malo vyzerať asi tak, 
že pokiaľ chce mestská časť vydať 
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým 
bude pokutovať ponúkanie 
a poskytovanie sexuálnych služieb na 
verejnom priestranstve danej mestskej 
časti (ako je to napr. v niektorých častiach 
Bratislavy), mali by sa poradiť s osobami 
pracujúcimi v sex-biznise o tom, ako 
môže takéto nariadenie ovplyvniť vašu 
prácu. 

Ľudia pracujúci v sex-biznise by 
mali byť považovaní a považované za 
odborníčky a odborníkov vo svojej 
práci a mali by sa vyjadrovať 
k všetkým legislatívnym a iným 
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zámerom, ktoré s prácou v sex-biznise 
súvisia.

Zároveň majú ľudia pracujúci  v sex-
biznise právo iniciovať akúkoľvek zmenu 
politík, ktoré sa práce v sex-biznise týkajú. 
Majú právo tvoriť zákony o práci v sex-
biznise, majú právo vyjadrovať sa 
k zdravotnej či sociálnej starostlivosti, 
majú právo vytvárať záujmové zoskupenia 
či organizovať demonštrácie. Skrátka, 
ľudia pracujúci v sex-biznise majú právo 
na plnohodnotné uplatnenie v spoločnosti.

Záujmová skupina ľudí pracujúcich 
v sex-biznise zatiaľ na Slovensku 
neexistuje. V zahraničí sa títo ľudia 
stretávajú a komunikujú s verejnosťou, 
novinármi či novinárkami, politikmi 
a političkami, pripravujú zákony, verejne 
vystupujú, žiadajú zmeny a obhajujú svoje 
záujmy. 

Na toto všetko máte právo aj na 
Slovensku. Prax je však často taká, že 
ľudia pracujúci v sex-biznise sú 
z akýchkoľvek rozhodovacích procesov 
vylúčení a vylúčené. Vlastne, veľa ľudí ani 

nenapadne, že môžete mať svoj vlastný 
názor a že môžete niečo chcieť alebo ste 
s niečím nespokojní a nespokojné. Je však 
pravdou i to, že pokiaľ neexistuje 
organizácia združujúca osoby pracujúce 
v sex-biznise, bude verejný dialóg 
prebiehať len veľmi ťažko. I štát potrebuje 
mať organizáciu, ktorá zastreší ľudí 
s rovnakými alebo podobnými 
požiadavkami, pretože nemôže 
komunikovať so všetkými ľuďmi 
pracujúcimi v sex-biznise na Slovensku. 
Preto existuje možnosť „združovať sa“. Má 
byť zárukou toho, že ľudia s rovnakými 
názormi vytvoria skupinu, ktorá bude mať 
právomoc vyjadrovať sa aj za iných ľudí, 
patriacich do tejto skupiny. 

V súčasnosti je jedinou organizáciou 
na Slovensku, ktorá sa vyjadruje k oblasti 
práce v sex-biznise, práve OZ Odyseus. 
Rôzni ľudia sa nás pýtajú na naše názory či 
skúsenosti súvisiace so sex-biznisom. Tieto 
informácie potom veľmi často overujeme 
u vás, priamo v teréne a dávame smerom 
k verejnosti správu o tom, čo potrebujete, 
ako sa máte a čo sú vaše problémy. Aj my 
však s radosťou podporíme akúkoľvek 
iniciatívu priamo z vašich radov. Možno 
i pre vašu motiváciu uverejňujeme v tomto 
čísle Intoxi rozhovor s Martinom 
z Macedónska, ktorý v tejto krajine pracuje 
v sex-biznise a vytvoril skupinu, ktorá 
obhajuje práva ľudí poskytujúcich sexuálne 
služby. 

Pekné čítanie želá
Ľubica        

Zdroj obrázku:
http://img.topky.sk/cestovanie/56159.jpg/Pravo.jp
g

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



9s           Marec  2009              Intoxi                        

SAMARA, САМАРА,

(V ROKOCH 1935 AŽ 
1991 KUJBYŠEV) JE 
MESTO V 
EURÓPSKEJ ČASTI 
RUSKEJ FEDERÁCIE 
NA ĽAVOM BREHU 
RIEKY VOLGA. MÁ 
OKOLO 1.175.000 
OBYVATEĽOV A JE 
ŠIESTYM 
NAJVÄČŠÍM 
MESTOM RUSKA A 
SPRÁVNYM 
STREDISKOM 
SAMARSKEJ 
OBLASTI.

ZDROJ: 
HTTP://SK.WIKIPEDIA.ORG/
WIKI/SAMARA

O ŽIVEJ VODE – PO RUSKY

„ŽIL RAZ JEDEN KRÁĽ A TEN BOL VEĽMI CHORÝ. NIKTO UŽ NEVERIL, ŽE VYZDRAVIE. MAL 
TROCH SYNOV, ALE TÍ LEN SMÚTILI, CHODILI SEM A TAM PO KRÁĽOVSKEJ ZÁHRADE A
PLAKALI. STRETOL ICH STARČEK A SPÝTAL SA, PREČO SÚ TAKÍ 
ZARMÚTENÍ. POVEDALI MU, ŽE OTEC IM JE ŤAŽKO CHORÝ A 
ŽE ZAISTE UMRIE, LEBO MU NIČ NEPOMÁHA. STAREC VRAVÍ:
“VIEM PREŇHO LIEK, JE TO ŽIVÁ VODA. KEĎ SA Z NEJ NAPIJE,
VYZDRAVIE. LENŽE JU ŤAŽKO NÁJSŤ”

TAK SA ZAČÍNA ZNÁMA ROZPRÁVKA OD BRATOV GRIMMOVCOV “O ŽIVEJ VODE”.
V TOMTO ČLÁNKU SÚ POPÍSANÉ TRI “ROZPRÁVKY Z RUSKA”, V KTORÝCH JU UŽ NAŠLI.

SAMARA: "ŽIVOT BOL ZACHRÁNENÝ - TO 
JE TÁ NAJDÔLEŽITEJŠIA VEC."

„Naloxon funguje i v prípadoch, 
keď ostatné metódy zlyhajú. Ten človek 
nedýchal a zmodral - boli sme zúfalí a už 
sme išli volať záchranku. Použili sme 
ampulku čo sme mali pri sebe, ktorá že 
vraj pomôže v prípade predávkovania a 
injekcia do svalu bola naša posledná 
nádej. Boli sme prekvapení, keď sme videli, 
ako rýchlo to zafungovalo, a čo je 

najdôležitejšie, 
život bol 
zachránený.“ -
hovoria klienti z 

Projektu 
Prevencie 

Predávkovania v 
Samare. 

V apríli 
2008 sa 
v Samare začal 

projekt 
"Prevencia 

Predávkovania u 
injekčných 

užívateľov drog" 
a už teraz je 
zrejmé, že jeho 

výsledky 
naplnili všetky 
očakávania. 

"Dva týždne po tom, čo sme začali 
distribuovať naloxon, veľa ľudí už vedelo o 
zázračnom lieku, ktorý funguje okamžite v 
prípade predávkovania a v teréne bol taký 
záujem o ampulky, ako keby sme dávali 
teplé rožky," hovorí Sergej Vorontsov, 
vedúci Projektu Prevencie Predávkovania 
v Samare.

Od začiatku projektu adiktológovia 
a terénni/e pracovníci/čky zrealizovali asi 
200 poradenských konzultácií pre 
užívateľov/ky drog o predávkovaní 
drogami a použití naloxonu. Okrem toho 
sa konali stretnutia s políciou –
pochôdzkár(ka)mi a okresnými 
policajnými inšpektor(ka)mi, zamerané na 
diskusiu o bezpečnosti svedkov 
predávkovania, počas poskytovania prvej 
pomoci. 

Sergej Vorontsov: "Je pre nás veľmi 
dôležité, že dvaja projektoví pracovníci 
(terénni tréneri) boli vyškolení pre ďalšie 
vzdelávanie klientov/tiek projektu 
o prevencii predávkovania a  aj 
o schopnosti poskytnúť prvú pomoc v 
prípade predávkovania, vrátane použitia 
naloxonu. To nám umožňuje vykonávať 
školenia pre užívateľov drog, zameraných 
na poskytovanie informácií o prevencii
predávkovania a o liečbe.“
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NABEREŽNYJE 
ČELNY, 

НА́БЕРЕЖНЫЕ 
ЧЕЛНЫ́

JE DRUHÉ 
NAJVÄČŠIE MESTO 
V REPUBLIKE 
TATARSTAN, RUSKO 
A MÁ 509.870 
OBYVATEĽOV.

ZDROJ: 
HTTP://EN.WIKIPEDIA.OR
G/WIKI/NABEREZHNYE_
CHELNY

Prebehlo 8 tréningov, kde bolo 
vyškolených viac ako 150 zástupcov z 
komunity užívateľov drog. 

Sergej Vorontsov: "Na začiatku 
projektu bol naloxon neznámy a cudzí pre 
klientov, ktorí po ňom veľmi netúžili. Ale 
o pár dní neskôr, ho ľudia začali zháňať 
sami. Poučení o účinnosti naloxonu  ľudia 
radili svojim kamarátom a brali ho aj pre 
nich. "  V rámci projektu 111 klientov 
vyplnilo dotazníky. Ich pozitívna spätná 
väzba na projekt poskytla dobrý základ 
pre rozpoznanie, aký veľký význam má 
pre nich projekt v Samare. Sergej
Vorontsov: "Veľa klientov priaznivo 
komentovalo náš projekt, realizované 
školenia a to, že sa osobitná pozornosť 
venuje otázkam predávkovania. 
Distribúciu naloxonu považujú za 
pomerne významnú, pretože podľa 
niektorých klientov, tento liek zachránil 
životy ich priateľov a známych viac ako 
raz." 

Vďaka projektu, viac injekčných 
užívateľov drog má prístup k 
informáciám o prevencii a liečbe 
predávkovania. Podľa predbežných 
výsledkov v priebehu realizácie projektu 
sa ho zúčastnilo 470 klientov a klientiek  
a bolo poskytnutých 820 ampuliek 
naloxonu. 

NABEREŽNYJE ČELNY: ÚČINNOSŤ 
TOHTO PROJEKTU POTVRDIL SÁM ŽIVOT.

Projekt "Záchrana životov" 
zameraný na poskytovanie informácií, 
školení pre užívateľov drog o prevencií 
predávkovania a prvej pomoci, vstúpil do 
záverečného štádia. Údaje dokazujú, že 
tento druh projektov je naliehavo 
potrebný: v roku 2007 (predtým, ako 
projekt začal) záchranky poskytli pomoc 

pre 435 
užívateľov

drog, pričom 
zaznamenali 

45 prípadov 
úmrtí v 

dôsledku 
predávkovania. 

Počas 
realizácie 

projektu sa 
informácie o 

naloxone 
pomerne 

rýchlo šírili 
medzi 

užívateľmi 
drog. Dopyt po lieku sa zvýšil po tom, 
ako boli známe skúsenosti z reálnych 
prípadov, kedy liek zachránil život. 

"Potom, čo bol ten chlap priateľmi 
oživený naloxonom počas svojho 
heroínového predávkovania, prišiel 
požiadať o liek, aj keď on sám nikdy 
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BIJSK, БИЙСК 

JE MESTO 
V ALTAI KRAI, 
RUSKO A MÁ 

229.412 
OBYVATEĽOV.

ZDROJ: 
HTTP://EN.WIKIPEDI
A.ORG/WIKI/BIYSK

predtým nepočul o projekte" - hovorí 
Rustam Minnibaev, vedúci projektu. 

V rámci tréningu terénni/e 
pracovníci/čky upozorňovali klientov/tky 
na možnosť absťáku pri podaní naloxonu. 
Avšak, pri predbežných výsledkoch zo 
spätných väzieb od všetkých opýtaných, 
boli hlásené iba celkovo dobré stavy po 
podaní naloxonu: "Nemôžeš mať absťák 
po jednej ampulke, ale zvrátiš 
predávkovanie". Táto skutočnosť 
nenechala žiadny priestor pre pochybnosti 
o účinnosti a bezpečnosti lieku. 

"V praxi sa ukázala efektívnosť 
projektu - v priebehu realizácie projektu 
žiadny z klientov nezomrel z dôvodu 
predávkovania. Je tak samozrejmé, že 
musíme pokračovať v našej práci,"  
hovorí jeden terénny pracovník 
podieľajúci sa na projekte. 

Predbežná analýza spätnej väzby 
od klientov a samotná realizácia projektu 
pomohli identifikovať súbor advokačných 
aktivít pre zavedenie prevencie úmrtí v 
dôsledku predávkovania v meste: 

1. presadzovať nákup naloxonu 
rýchlou zdravotníckou pomocou na 
základe vládnej finančnej podpory; 

2. presadzovať legálnosť držby 
naloxonu užívateľmi drog; 

3. presadzovať medzi lekármi 
pracujúcimi s užívateľmi drog 
potrebu predpisovania naloxonu; 

4. presadzovať, aby bol naloxon v 
lekárňach a aby bol vo voľnom 
predaji.

"Nebojím sa už o svoj život - mám 
naloxon!" hovorí klient projektu. 
V rámci projektu bolo distribuovaných 
257 ampuliek naloxonu, 128 osôb bolo 

v rámci individuálneho alebo 
skupinového poradenstva vyškolených a 
každý z nich dostal informácie o lieku, 
jeho popis a použitie. 

BIJSK: NAŠI KLIENTI VOLAJÚ NALOXÓN 
"ŽIVÁ VODA".

"Predtým, 
než bol Projekt 
Prevencie 
Predávkovania s 
využívaním
naloxonu spustený 
v našom meste, 
predávkovanie 
bolo častou 
príčinou úmrtí 
medzi injekčnými 
užívateľmi drog,"
hovorí Natália 
Loginova, vedúca Projektu Prevencie 
Predávkovania v Bijsk. 

Podľa údajov z výskumu 
vykonávaného v rámci projektu, veľké 
množstvo užívateľov drog  zažilo 
minimálne raz predávkovanie heroínom 
alebo bolo svedkom pri predávkovaní.  
"Zastavil som sa na mieste, kde sa ľudia 
našľahávajú. Bol tam pár, čo si práve 
pichal heroín. Manželka sa predávkovala,
tak som zavolal záchranku a do svalu 
vpichol naloxon. Niekoľko sekúnd po 
injekcii dievča vstalo a všetci prítomní 
ľudia boli šokovaní tým účinkom lieku. 
Zachránená dievčina mi poďakovala za 



Intoxi               Marec 2009             12s

liek a požiadala o ampulku, ktorú som jej 
dal po krátkej inštrukcii a poradenstve"-
podľa jedného pracovníka projektu.

Projektu sa priamo zúčastnilo 167 
užívateľov drog. Zúčastnili sa tréningu o 
naloxone a prvej pomoci (v prípade 
predávkovania). Tréning robili peer 
edukátori prostredníctvom mini-sedení na 
miestach, kde sa ľudia obvykle 
našlahávajú alebo prostredníctvom 
individuálneho poradenstva v teréne alebo 
v kancelárii. Poradenstvo realizoval aj 
lekár pre liečbu drogovej závislosti 
v lokálnom CPLDZ. 

"Boli sme tam traja, čo sme si 
dávali u kamoša. Jeden kamoš sa 
predávkoval, ale mala som pri sebe 
naloxon, čo mi dal pracovník projektu. Po 
vpichnutí naloxonu do svalu sa ten 
chlapík postavil rovno na nohy a vôbec 
netušil, čo sa mu stalo. Vďaka naloxonu 
bol život zachránený. Odteraz už vždy 
budem mať naloxon pri sebe a som naozaj 
vďačná Harm Reduction Programu a 
jeho pracovníkom za vzdelávanie o tom, 
čo robiť pri predávkovaní", hovorí 
klientka projektu.

"Klienti, ktorí boli svedkami účinku 
naloxonu, alebo sa zúčastnili na záchrane 
života predávkovanej osoby, za nami 
prichádzajú sami. Celkom často nás  
opätovne navštevujú s cieľom získať 
informácie a samotný liek," hovorí 
Natália Loginová, "na základe analýzy 
skúseností získaných v priebehu realizácie 
projektu našej organizácie máme v 
úmysle pokračovať v činnosti, zameranej 
na prevenciu a liečbu predávkovania 
medzi užívateľmi drog." Doposiaľ bolo 
užívateľom drog v rámci projektu 
distribuovaných 788 ampuliek naloxonu 
(počet kontaktov bol 418).

Pracovník projektu: "Naši klienti 
volajú naloxon "živá voda." Doteraz je 
hlásených 17 prípadov pozitívneho účinku 
naloxónu, keď vytrénovaní a poučení 
klienti projektu boli schopní včas 
reagovať, poskytnúť pomoc a nakoniec 
zachrániť ľudský život".

„A hneď mu ju aj podali. 
Len čo si z nej (kráľ) 
upil, pocítil, ako sa 
choroba tratí. Naraz bol 
mocný a zdravý, ako za 
mladi.“

Katarína

Zdroje:
Citácia z rozprávky O živej vode z knihy 
„Stolček, prestri sa“, Jakob a Wilhelm Grimm, 
vydali Mladé letá, 1968
 Info o projektoch bolo spracované na základe 

správy od Russian Harm Reduction Network 
a jej členských organizácií, ktoré sa 
zúčastnili na danom pilotnom projekte, 
emailová komunikácia 23.1.2009, do 
slovenčiny preložila Katarína

 Info o mestách – wikipédia
 Ilustrácie – autorka článku
 fotografie – od Russian Harm Reduction 

Network

NALOXON - LIEK SA POUŽÍVA NA 
LIEČBU PREDÁVKOVANIA OPIÁTMI. 

NALOXON JE ANTAGONISTA OPIÁTOV A 
ÚČINNE ZVRACIA UTLMENIE 
DÝCHACIEHO CENTRA, ČO JE 
NAJČASTEJŠOU PRÍČINOU ÚMRTÍ V 
SÚVISLOSTI S OPIÁTMI.
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A

Tajnička obsahuje výrok slávneho rímskeho rečníka Marka Tullia Cicera:

„To, čo vytvorila príroda, je vždy lepšie ako to, čo………………………….....
(tajničku tvorí 18 písmen).“

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

AGÁVA, AGÁT, ASTRA, BREČTAN, DUB, FIALKA, HLOH, HRAB, HOREC 
ŽLTÝ, CHRYZANTÉMA, IRIS, JASEŇ, JAVOR, JAZMÍN, JEDĽA, JUKA,
KAMÉLIA, KONVALINKA, LEKNO, LIPA, ĽUBOVNÍK, MÄTA,
OLEANDER, ORECH, ORGOVÁN, ORCHIDEA, PLESNIVEC, PODBEĽ,
PRVOSIENKA, RUŽA ŠÍPOVÁ, SLNEČNICA, SMREK, SNEŽIENKA JARNÁ,
TOPOĽ, TRNKA, TULIPÁN, VŔBA

Tajnička z minulého čísla:
„...predstierať ju, ak nie je.“
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V.T.I.P.Y
Vyšetruje nemocničný primár pacienta:
- Prečo ste utiekli z operačnej sály?
- No, sestrička povedala „Žiadna 
panika, operácia slepého čreva nie je 
ťažká“. - vysvetľuje pacient.
- A čo je na tom také strašné?
- Povedala to chirurgovi!...

Otec prichystal svojej 5-ročnej 
dcérke na školskú besiedku kostým 
zázračnej víly so zázračnou paličkou. 
Malá Marka si ho ihneď vyskúšala. 
Keď vzala do rúk aj zázračnú 
paličku, otec jej vraví:
- Dcérenka moja, keď je z teba taká 
zázračná víla, urob nejaký zázrak...
Marka podišla k postieľke svojho 7-
mesačného bračeka, mávla paličkou 
a zlostne dodá:
- Zmizni!!

Fero išiel na služobnú cestu. Ubytoval 
sa v nejakom podpriemernom hoteli. 
Pri zápise ho recepčný upozornil:

V izbe susediacej s vašou býva 
jeden starý, veľmi nervózny pán.
Prosím vás, správajte sa podľa 
možnosti čo najtichšie.

- Večer, keď sa Fero vyzúval, spadla 
mu topánka s buchotom na 

podlahu. Spomenul si na prosbu 
recepčného a druhú topánku 
položil na zem veľmi opatrne. 
Ráno o tretej ho zobudilo zúrivé 
klopanie na dvere. Otvoril. Pred 
dverami stojí nasratý dedko a kričí:

- Človeče, kedy si už konečne vyzujete 
tú druhú topánku!!!.

Stretne jeden slimák druhého a pýta 
sa:
- Prečo máš rozbitý domček?
- Ale, včera som uháňal po lese a 
zrazu predo mnou
vyrástla huba, a ja 
som v tej rýchlosti 
nestihol
zabrzdiť ani vytočiť, 
tak som vletel rovno 
do nej.

2stránku pripravila      
Saša

Zdroje obrázkov:
http://www.alinka.sk/wp-

content/uploads/huby.thumbnail.jpg
http://obrazky.4ever.sk/pozadie-na-
mobil/najnovsie/zabavne/komar-6133539
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EGYPT OČAMI FREEDIVERA – 4. ČASŤ

NA TRETÍ DEŇ POBYTU V EGYPTE SA NAŠA ŠTVORČLENNÁ PARTIA ROZHODLA 
NAVŠTÍVIŤ ZNÁMY RAJ POTÁPAČOV - BLUE HOLE, ČO ZNAMENÁ MODRÁ DIERA. TENTO 
NÁZOV SI VYSLÚŽILA VĎAKA TVARU KORALOVÉHO ÚTESU – UŽ PÁR METROV OD BREHU 
PADAL STRMO NADOL A VYTVÁRAL TAK ASI 150 M ŠIROKÚ JAMU S HĹBKOU AŽ 120 M. PRI 
POHĽADE Z VÝŠKY V NEJ VODA VYTVÁRALA TMAVOMODRÝ KRUH V KONTRASTE S 
BELASOU FARBOU OKOLITEJ PLYTČINY. BLUE HOLE BOLA PÔVODNE JASKYŇA, V KTOREJ 
SA PREPADOL STROP, ČÍM SA VYTVORILA OBROVSKÁ DIERA. VÝSTUP Z NEJ NA VOĽNÉ
MORE JE MOŽNÝ PODPLÁVANÍM (V HĹBKE CCA 50 METROV) OBLÚKA, KTORÝ TVORIL 
VSTUP DO JASKYNE. PRÁVE TAKÝTO POKUS STÁL ŽIVOT UŽ MNOHO POTÁPAČOV, KTORÍ 
SA O TO POKÚSILI S OBYČAJNÝM VÝSTROJOM. 

V hĺbke nad 40 metrov už nestačí 
dýchať obyčajný vzduch (t.j. zmes kyslíka 
a dusíka), pretože dusík môže pod 
zvýšeným tlakom (ktorý v takejto hĺbke 
pôsobí) vyvolať takzvané dusíkové 
opojenie. Potápač sa pod jeho účinkom 
chová podobne ako človek pod vplyvom 
alkoholu. Aby sa tomu vyhol, musí na 
dýchanie použiť Trimix, teda zmes 
vzduchu, kyslíka a hélia - obsahuje menší 
podiel dusíka a kyslíka než vzduch. 
Ďalšie nebezpečenstvo spočíva v prúdoch 
- ak si na podplávanie potápač vyberie 
nesprávny čas, príliv či odliv môže 
vytvoriť prúd, ktorý ho nemusí pustiť 
ďalej a niekedy dokonca ani späť. Ako 
výstraha pred neopatrnosťou sa na brehu 
v blízkosti Blue Hole nachádzajú 
zlovestne sa týčiace pomníky obetí 
morských hlbín.

Pre tento výlet sme sa rozhodli 
kvôli tomu, že hotelová pláž nebola 
vhodná pre nádychové potápanie – ako 
sme mali možnosť presvedčiť sa deň 
predtým, nepokojné more nám 
znemožňovalo upevniť bóju. Blue Hole 
poskytovala istotu, že podmienky budú 
ideálne – vďaka tomu, že vonkajší útes 
rozbíja vlny, je v tam takmer vždy kľudná 
hladina. 

Naše nadšenie bolo také veľké, že 
sme neváhali cestovať 100 km zo Sharm 
el Sheikhu do Dahabu a následne na Blue 
Hole, ktorá bola od Dahabu vzdialená asi 
8 km. Deň pred výletom sme od nášho 
delegáta získali kontakt na taxikára, 
s ktorým sme sa dohodli na odvoze. Na 
cestu sme vyrazili hneď na druhý deň po 
raňajkách. Pôvodne sme sa chceli odviezť 
len do Dahabu a odtiaľ si prenajať džíp na 
Blue Hole, pretože cesta tam bola pre 
normálne auto takmer neprejazdná. Náš 
taxikár nás však presvedčil, že to zvládne, 
a tak sme sa po neuveriteľne hrboľatej a 
prašnej ceste dohrkotali až na miesto. 
Bolo pol jedenástej a s taxikárom sme sa 
dohodli, že nás príde vyzdvihnúť o pol 
piatej, a potom mu zaplatíme dohodnutú 
cenu - 120 dolárov.

Atmosféra, ktorá tam panovala, ma 
úplne pohltila. Toľko potápačov na 
jednom miesto som ešte v živote nevidela 
– celé pláž sa hemžila kyslíkovými 
fľašami, plutvami a neoprénmi. Pobrežie 
lemovali reštaurácie s jednoduchou 
drevenou konštrukciou, postavené pre 
potápačov tak, aby mali dostatok miesta a 
pohodlia a zároveň poskytovali výhľad na 
more. Maroš mal v jednej z nich 
známeho, Aliho, tak sme šli k nemu a 
rozložili sme sa v boxe na prízemí a 
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uvelebili sme sa pri nízkom stolíku 
obklopenom farebnými vankúšmi. Trochu 
sme si zacvičili, ponaťahovali sa, potom 
sme sa prezliekli do neoprénov a išli sme 
do mora. Ali nám požičal závažie (cca 8 
kg) na upevnenie bójky.

Nepríjemné bolo, že sme mali 
problém nájsť voľné miesto na 
prichytenie bójky, všade bolo veľa 
potápačov. Tým sme stratili asi pol 
hodinu času. Chalanom to nevadilo, mali 
kvalitný neoprén, ale mne už začínala byť 
v neopréne s hrúbkou 3 mm zima. Pri 
plávaní by som to tak necítila, ale pri 
freedivingu, kde treba veľa času 
relaxovať, bola moja potreba tepla väčšia. 
Až keď bola bója pripevnená, mohli sme 
sa začať potápať. Potrebovali sme ju na 

to, aby sme si mohli oddýchnuť a chytiť 
sa jej, bola takým plávajúcim 
ostrovčekom. Z nej viselo lano dĺžky 50 
metrov, na ktorého koniec sme upevnili 
závažie. Tak sme získali akúsi os, popri 
ktorej sme sa ponárali smerom nadol. 

V hĺbke nad 30 metrov už človek 
trochu strácal orientáciu, pretože nevidel 
na hladinu, a toto lano mu malo pomôcť 
dostať sa späť a nezablúdiť. Navyše, 
v hĺbke nad 10 metrov už nepôsobila taká 
vztlaková sila ako v prvých 10 metroch. 
Preto sa hovorí, že prvých 10 metrov je 
pre začínajúceho freedivera najťažších –
musí vyvinúť veľa energie, aby sa dostal 
do tejto hĺbky, potom už len „padá“ 
nadol.

Saša

Reštaurácia na Blue Hole
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:
NADÁVKY NA ÚRAD NEPATRIA!

„POKLADÁM TENTO ROZHOVOR ZA ROVNAKO ZBYTOČNÝ AKO VAŠU PRIHLÁŠKU.“  TAKTO 
UKONČILA ÚRADNÍČKA NÁŠ VČERAJŠÍ TELEFONÁT. NA LINKE SOM OSTALA MILÁ. SOM 
TOTIŽ PACIFISTKA. MOJE OBĽÚBENÉ ZVIERATKO JE OVEČKA. A PREDSA SOM SA V TEN 
VEČER POHÁDALA S KÝM SA DALO. A PREDSA SA MI V NOCI SNÍVALO, ŽE SOM NIEKOHO 
ŠTVRTILA PRÍBOROVÝM NOŽOM.

Momenty, kedy človek nie je 
pánom situácie sú najlepším tréningom 
sebaovládania. Príbehy z prostredia 
úradov patria do tejto kategórie.  Na 
jednej strane priehradky my, od ktorých 
sa očakáva trpezlivá krotkosť...bez 
myšlienky na vzdor...krotkosť baránkov. 
Na strane druhej úradníci/ úradníčky 
noblesne vysedávajúci vo svojich lóžach 
za priehradkou. Na porazenie. 

Stalo sa vám niekedy, že ste 
navrieskali na kyslo tváriacu sa pani za 
okienkom? Mne áno. Prinieslo mi to pocit 
úľavy, ale musím priznať, nikdy žiadnu 
pomoc vo veci kvôli ktorej som na ten-
ktorý úrad prišla. Čoskoro som prišla na 
to, že cesta za úspechom tadiaľto nevedie.

AKO NA NICH?

Úradníci a úradníčky s najväčšou 
pravdepodobnosťou „trpia“ niečím, čo 
som si sama pre seba nazvala syndróm 
dôležitosti. Teda či naozaj trpia je otázne, 
isté však je, že nadávky a urážky pocit 
dôležitosti u človeka nezvyšujú. A aj keď 
ma štve táto mocenská nerovnováha, 
faktom ostáva, že často vidia do štruktúry 
niečoho, o čom my nemáme ani šajnu. 
Potrebujeme ich, preto platí lepšie dostať 
kŕč do sánky od úsmevu ako žalúdočný 
vred od nervov. Ak s niečím nesúhlasíte, 
nerozumiete úradníckemu jazyku alebo sa 
vám nepáči forma, ktorú pre jednanie 
s vami volia, snažte si zachovať nadhľad 

a chladnú hlavu. Verte mi, že dotyčného/ 
dotyčnú úradníka/ úradníčku oveľa viac 
prekvapí ak budete hovoriť o veciach, 
ktoré sú vám proti srsti pokojne ako keby 
ste sa zrazu rozkričali. Pokoj značí silu, 
krik zväčša slabosť.

ČO TO VLASTNE TÁ BYROKRACIA JE?

V slovníku cudzích slov stojí 
„nepružné, papierové úradovanie, 
úzkoprsé lipnutie na predpisoch“.  Niekto 
chápe byrokraciu ako potrebné zlo, ktoré 
je ale prijateľnejšie ako iné spôsoby 
organizácie. Z tohto pohľadu je to akýsi 
bezpečnostný systém, ktorý zabraňuje 
zneužívaniu moci získanej obsadením 
príslušného úradu na vlastné obohatenie. 
Práve z týchto dôvodov existujú v 
byrokratických krajinách predpisy a 
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zákony, ktorými sa musia všetci riadiť a 
rešpektovať ich. Výhodou je určitý 
systém, nevýhodou obmedzovanie 
pružnosti, niekedy neefektívnosť a väčšie 
množstvo infarktov v krajine. Slovensko 
nie je výnimkou. 

ŠKAREDÉ SLOVÍČKA

Napriek tomu, že slovenčina ich 
vyháňa do periférie nespisovných, v 
jazyku majú, podľa mňa, veľmi 
významnú úlohu. Vhodne použité môžu 
rozprávanie okoreniť, dať najavo pocity, 
zdôrazniť kľúčový moment myšlienky 
alebo vyjadriť postoj k určitej osobe a 
poukázať na jej kvalitatívne nedostatky. 

VHODNE POUŽITÉ...

Každý pozná ten slastný pocit 
úľavy, ten padajúci balvan, keď z nás 
nadávka vyletí. Ale to, či vyletí priamo 
úradníčke do tváre alebo až keď sa 
zatvoria dvere, chce len trocha cviku, 
pravidelné dýchanie a mať na pamäti, že 
všetci sme len ľudia s horšími a lepšími 
dňami. Skúste sa zamyslieť o čo lepšia by 
bola vaša motivácia či nálada keby niekto 

namiesto „ty hmhm sprostá“ uznal, že 
vaša práca je náročná a dôležitá.

NA ZÁVER PRÍKLAD, ŽE SA TO DÁ AJ 
INAK:

„Veľmi ma kaká, keď sa ani za 
najvyššiu bytosť na nebesiach nemôžem v 
sieti nemenovaného mobilného operátora
niekam dovolať...na infolinke zo mňa 
robia samca domáceho ťažného zvieraťa. 
Tak sú všetky tie ich múdre rady na 
výlučok pochádzajúci z hrubého čreva 
môjho tráviaceho traktu. Občas sa tak 
rozčúlim, že...ich musím poslať do 
análneho otvoru domáceho zvieraťa 
produkujúceho mlieko. Tým chcem 
povedať, že celá komunikácia 
s nemenovaným mobilným operátorom je 
na ženský pohlavný orgán a pripadám si 
pri nej ako mužský pohlavný orgán.“

Katy

Zdroje: 

http://www.tahaky-
referaty.sk/Byrokracia/19301/&i9
http://zabavablog.blogspot.com/2008/08/ako-
nepoui-vulgarizmy.html

Zdroje obrázkov:
http://www.pretaktovanie.sk/phpBB3/download/
file.php?avatar=6340.jpg; 
http://www.srandicky.net/srandicky/images/usm
ev.jpghttp://www.smisek.cz/images/zoom/anima
ls/viewsize/konsky-usmev.jpg, 
http://i.idnes.cz/08/082/cl/NYV251aff_jazyk_na
_webku_vyplazeny.jpgň
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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


