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ÚVOD 

Konečne sa nám trocha oteplilo, veď tá kosa bola na nevydržanie. 

Snáď sa to odrazilo aj na vašich zárobkoch a nálade, veď oveľa lepšie sa zarába keď je 

teplejšie . Ale žiaľ kríza sa nepýta, či je zima alebo teplo 

Asi ste už počuli, že zomrela Whitney.. Ak nie, v tomto čísle o tom píšeme. Určite ste si 
spomenuli  na jej nesmrteľné hity ktoré vás sprevádzali mladosťou a určite viete že jej 
život tiež poznačili drogy. V  Intoxi sa dočítate okrem iného aj nejaké novinky, tak do 

toho, otoč stranu a čítaj 

Máme pre vás aj dobrú správu, chystáme testovanie na HCV.  

Pekný začiatok jari vám praje celá redakcia. 

 

                                                                                                                               Ahojte Ofra 

Zdroj obrázku z titulnej strany: http://www.feelingmovies.sk/wp-content/gallery/2012/whitney-             

houston/whitney-houstone-novinky-recenzia-film-feeling-movies-6.jpg 
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Časopis neprechádza jazykovou úpravou a je nepredajný! 

Časopis Intoxi je určený výhradne osobám injekčne užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim 
v sex-biznise. 

Obsahuje informácie, ktoré pomenúvajú riziká, súvisiace s ich životným štýlom a stratégie 
ako ich znižovať. 

Tento časopis nie je možné kúpiť si v novinových stánkoch. Je distribuovaný 
prostredníctvom terénnych  

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

Články v časopise podliehajú autorskému právu. Žiadna časť časopisu nesmie byť 
kopírovaná, publikovaná, alebo inak rozširovaná bez písomného súhlasu redakcie. 

http://www.feelingmovies.sk/wp-content/gallery/2012/whitney-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20houston/whitney-houstone-novinky-recenzia-film-feeling-movies-6.jpg
http://www.feelingmovies.sk/wp-content/gallery/2012/whitney-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20houston/whitney-houstone-novinky-recenzia-film-feeling-movies-6.jpg
http://www.odyseus.org/
mailto:intoxi@ozodyseus.sk
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ODKLAD VÝKONU TRESTU 
 

Ak vám príde výzva na nástup výkonu trestu, môžete požiadať o odklad nástupu výkonu trestu 
z vážnych dôvodov. Niektoré z dôvodov sú výslovne uvedené v zákone, iné závisia od posúdenia 
súdu. 
V zákone sú konkrétne uvedené ako dôvody odkladu vážne zdravotné problémy, hospitalizácia 
v nemocnici, tehotenstvo alebo starostlivosť o novonarodené dieťa.  

1. Ak je dôvodom zdravotný stav: 

O odklad môžete požiadať, ak pred nástupom výkonu trestu ochoriete na vážnu chorobu a 
vzhľadom na svoj zdravotný stav ste hospitalizovaní/é v nemocnici.  

Podmienky odkladu: Musíte zaslať súdu žiadosť o odklad výkonu trestu spolu s lekárskou 
správou o svojom zdravotnom stave (správa nesmie byť staršia ako 30 dní v deň, keď posielate 
odklad). Nie je určené do kedy najneskôr musíte poslať žiadosť (odo dňa, kedy vám príde výzva 
na nástup) ale mali by ste ju poslať tak, aby ste najneskôr v deň nástupu mali rozhodnutie, či 
žiadosti vyhoveli alebo nie. Čo musí obsahovať žiadosť, je v závere článku. Ak dodržíte všetky 
spomenuté náležitosti žiadosti, môžete si žiadosť napísať aj sami. Ak žiadosť neobsahuje 
uvedené náležitosti, predseda senátu vás vyzve, aby ste doplnili žiadosť v lehote 10 dní, inak sa 
žiadosť neberie do úvahy a musíte nastúpiť na výkon trestu. O tomto musíte byť vo výzve súdu 
poučení/é. 

V prípade, ak ste hospitalizovaní, zdravotnícke zariadenie Zboru väzenskej a justičnej stráže sa 
vyjadrí, či vám môže poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť počas výkonu trestu a ak vám  
potrebnú starostlivosť poskytnúť nemôžu , napíšu, na aký čas navrhujú odložiť výkon trestu. 

2. Ďalším dôvodom na odklad je tehotenstvo a starostlivosť o novonarodené dieťa:  

Výkon trestu odňatia slobody na tehotnej žene alebo na matke novonarodeného dieťaťa 
predseda senátu odloží na jeden rok po pôrode; t.z., že matka nastúpi na výkon trestu až keď má 
dieťa 1 rok.  

3. Ak váš trest neprevyšuje jeden rok, môžete požiadať o odklad výkonu z dôležitých dôvodov.  

To, ktorý z dôvodov vyhodnotí súd ako “dôležitý dôvod“, sa nedá presne stanoviť. Záleží to na 
tom, ako to posúdi súd. Súd musí konštatovať, že ide o dôležitý dôvod na odklad výkonu trestu. 
Odklad vám môžu v tom prípade dať najviac na tri mesiace. Ďalší odklad výkonu tohto trestu 
alebo jeho odklad na dlhší čas ako na tri mesiace môže povoliť predseda senátu len výnimočne z 
obzvlášť dôležitých dôvodov. Obzvlášť závažné dôvody sú najmä, ak by výkon trestu mohol mať 
pre vás ako odsúdeného alebo pre vašu rodinu mimoriadne ťažké následky. Vtedy možno odklad 
povoliť najviac na šesť mesiacov (napr.: ak máte partnera na liečení alebo vo väzení a nemá sa 
kto postarať o dieťa, ale vždy to záleží na posúdení konkrétneho sudcu). 
 

Ak by vám prišlo rozhodnutie, v ktorom nevyhovejú vašej žiadosti o odklad, môžete podať 
sťažnosť. Sťažnosť má odkladný účinok, čo znamená, že pokiaľ vám na vašu sťažnosť 

neodpovedia, nástup sa odkladá. Čiže pokiaľ vám nepríde odpoveď, nastúpiť nemusíte. Až keď 
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vám príde odpoveď, že sťažnosti nevyhovujú, vtedy nastúpiť musíte. Nezabudnite, že ak si 
nepreberiete zásielku, nič tým nevyriešite, pretože už doručením sa má za to, že ste s obsahom 

uzrozumený, teda, že viete, či máte nastúpiť alebo nie. Ak si ju teda nepreberiete a nenastúpite, 
dajú vás priviesť policajtmi. 
 

Už povolený odklad môže súd aj odvolať. A to vtedy, ak by sa zistilo, že zneužívate povolený 
odklad alebo ak je obava, že ujdete. 
Proti rozhodnutiu, ktorým bol povolený odklad výkonu trestu, môže prokurátor podať sťažnosť. 

A to vtedy, ak nesúhlasí, aby vám bol výkon trestu odložený. 
 

ŽIADOSŤ O ODKLAD VÝKONU TRESTU 

Ak si chcete teda napísať žiadosť o odklad sami, žiadosť musí obsahovať:  

1. Hlavička- vaše meno, priezvisko, adresa 

2. Pod hlavičku napíšete adresu súdu, ktorý vás odsúdil. Buď prvostupňový súd, alebo ak ste 
podali odvolanie, tak odvolací súd. 
3. Vec: Žiadosť o odklad výkonu trestu 

4. Na začiatku žiadosti napíšete svoje meno, priezvisko, číslo rozhodnutia, aký skutok ste 
spáchali, aký ste dostali trest, prípadne, či ste boli už trestaní. 
5. Hlavná časť (ktorá sa mení podľa toho, z akých dôvodov žiadate o odklad)! - začnete 
nasledovne: "Žiadam podľa § 410 ods.1 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok o odklad 
výkonu trestu z týchto dôležitých dôvodov:“ tu napíšete všetky dôvody, pre ktoré žiadate o 
odklad trestu. Pokojne sa môžete rozpísať, spomeňte všetko, čo vás napadne, prečo by mal byť 
výkon trestu odložený. 
Ak je to zo zdravotných dôvodov, tak napíšte: „Žiadam podľa §409 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z.z. 
Trestný poriadok o odklad výkonu trestu zo zdravotných dôvodov." A popíšete podrobne váš 
zdravotný stav. K čomu priložíte lekársku správu. A ak ste hospitalizovaní, napíšete tiež adresu 
nemocnice. 

6.Na konci napíšete: "Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem", alebo len "S pozdravom", 
svoje meno, priezvisko a pridáte svoj podpis. Samozrejme, že napíšte aj dátum a miesto 
odoslania. 

1
 

 

Po uplynutí odkladu musíte nastúpiť na výkon 
trestu odňatia slobody. 
Ak by ste nevedeli napísať žiadosť sami, obráťte 
sa na právničku v teréne alebo na hocikoho z nás 
v teréne a dáme vám potrebné informácie. 
 

Právnička Majka 

                                                           
1
 Porov.: http://forum.vazen.sk/viewforum.php?f=13&start=25 

Zdroj: Trestný poriadok- Zákon č. 301/2005 Z.z,  

http://forum.vazen.sk/viewforum.php?f=13&start=25
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AKÚTNA A CHRONICKÁ ŽLTAČKA TYPU C 

Mnohí z vás žijú so žltačkou typu C. Toto ochorenie je dlhotrvajúce 
a má svoje štádia. Väčšina ľudí (80%) nepociťuje žiadne príznaky po 
tom, ako sa nakazí vírusom HCV. To však neznamená, že sa 
v našom tele nič nedeje. Rozoznávame dve štádia ochorenia: 
akútne a chronické. Ako vyzerajú a čo spôsobujú, si môžete 
prečítať v tomto článku. 

Akútne štádium HCV 

Je veľmi nepravdepodobné, že niekto spozoruje svoje akútne 
štádium. Trvá väčšinou 6 mesiacov po infikovaní. (2,3) Počas 
akútnej fázy dochádza k zvýšenému množeniu vírusu HCV v tele. 

Väčšinou bez príznakov. Ak sa aj príznaky objavia, sú veľmi 
nešpecifické:  bolesti brucha, únava, horúčka (3). Na začiatku 
akútneho štádia testy na protilátky HCV vyjdú tzv. falošne negatívne. Dôvodom je, že telo ešte 
nemá protilátky vytvorené.  Akútne štádium hrá významnú úlohu aj pri liečbe HCV. V akútnom 
štádiu sa niektorí vyliečia spontánne. Uvádza sa, že šanca na vyliečenie sa pohybuje v rozpätí 
15-30% (3). Je to malý zázrak. Náš imunitný systém vyhrá nad vírusom HCV bez pomoci liečby. 
Ako spomienka ostávajú v tele protilátky.  

Protilátky na HCV a testovanie 

Spomínali sme, že počas akútneho štádia vznikajú protilátky HCV. Nie je stanovená  presná doba 
vzniku. Niektoré zdroje uvádzajú, že to telu 3 týždne až-3 mesiace (3) a iné, že to trvá 2- 6 

mesiacov (7) po prenose. To znamená, že test na protilátky HCV spoľahlivo vyjde až 6 mesiacov 
po prenose. Test na protilátky HCV nie je jediný, ktorí stačí na potvrdenie diagnózy. Pokiaľ test 
na protilátky HCV vyjde reaktívne/pozitívne, je nutné vykonať ešte test na vírus HCV. Je to preto, 
lebo protilátky HCV ostávajú v tele aj po vyliečení a test na ne reaguje. Na záver ešte jedna 
pripomienka. Protilátky HCV, neposkytujú ochranu pred ďalším nakazením sa HCV. Je dôležité sa 
pred HCV chrániť celý život.  

Chronické štádium HCV 

Väčšina ľudí nemá šťastie, že by sa spontánne vyliečili. Chronické štádium nastupuje po 6 

mesiacoch. Je to po tom, čo imunitný (obranný) systém tela prehral boj nad vírusom HCV. Teraz 

je potrebná liečba na vyliečenie HCV. Pod chronickým štádium rozumieme dlhotrvajúce 
ochorenie – 20 až 30 rokov (4). Počas rokov sa vírus HCV množí a preniká do orgánov v tele. 
Najväčší vplyv má vírus žltačky typu C na pečeň. Vírus žltačky typu C pečeň poškodzuje. 

V poslednej dobe sa ukazuje, že vírus HCV má škodlivý vplyv aj na imunitný (obranný) systém (5) 
tela. Vírus žltačky typu C má vplyv na celé telo. Človek môže pociťovať: sucho v ústach, 
problémy so spánkom, únavu, depresie, poškodenie obličiek,  bolesti kĺbov a svalov. (1)  

Prvých 10 rokov je väčšinou bez príznakov. Človek môže ojedinele cítiť bolesť v bruchu (pod 

pravým dolným rebrom, na mieste kde je pečeň alebo len nešpecifickú tupú bolesť brucha). Táto 
bolesť súvisí s poškodzovaním pečene, ktorú vírus HCV spôsobuje. Ďalším príznakom, ako 
nechutenstvo k jedlu, úbytku hmotnosti, slabosti či vyrážkam na dlaniach, nemusia ľudia 
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užívajúci drogy prikladať veľkú váhu. Dajú sa ľahko zameniť za dôsledok dlhoročného užívania 
drog. (4)  

Lekári nevedia predpovedať či sa vážne problémy u konkrétneho človeka vyvinú alebo 
nevyvinú. To ako sa choroba rozvíja veľmi závisí od každého konkrétneho človeka – jeho stavu 

zdravia, veku, stupňa poškodenia pečene, životného štýlu či konkrétneho typu vírusu HCV. 
Niekto aj po 10 rokoch života s HCV dosiahne minimálne poškodenie pečene, iný môže do 10 
rokov mať rozvinutú cirhózu (stvrdnutie) pečene až umrieť v dôsledku HCV. Predpokladá sa, že  
je potrebných priemerne 20 rokov, aby vírus HCV pečeň vážne poškodil. (5)  

Cirhóza pečene 

Cirhóza a rakovina pečene patria k tým najvážnejším komplikáciám HCV infekcie. Bez pečene 
nemôžeme žiť. Avšak pečeň má veľkú schopnosť sa sama obnovovať. Pamätáte sa na starodávnu 
grécku báj o Prometeusovi? Zeus ho potrestal za to, že ukradol oheň. Dal ho priviazať ku skale. 
Každý deň k nemu zlietal orol a trhal mu pečeň z tela. Pečeň mu počas dňa opäť dorástla a tak 

orol deň čo deň mal čo jesť. Tak nejako odoláva pečeň aj vírusu HCV.  

Cirhóza pečene (v kontexte HCV infekcie) je výsledkom dlhodobého pôsobenia vírusu HCV na 
pečeň. Vírus spôsobuje vážne zjazvenia pečene (známe ako fibróza).  Zároveň sa bunky pečene 
poškodzujú a pečeň vyplňujú nefunkčné zhluky buniek. Nastáva tzv. stvrdnutie pečene. Pri 

cirhóze zjazvenia a zhluky nefunkčných buniek sťažujú funkciu pečene. Vyskytuje sa u 20-30% 

ľudí s chronickou žltačkou typu C. V najhoršom vírus HCV spôsobuje zlyhanie pečene  
alebo rakovinu pečene. Našťastie sa to týka nízkeho počtu ľudí. (6) 

Žiť s vírusom HCV znamená žiť so závažným ochorením. Našťastie sa ochorenie rozvíja pomaly. 
Vďaka tomu máme 
čas rozhodnúť sa, či 
nastúpime na liečbu 
HCV a čas splniť 
všetky podmienky 

zdravotných 
poisťovní.                                                                                                                

-Cоня- 
 

 

Zdroje: (1) http://www.cpmc.org/learning/documents/hepatitisc-

ws.html#Does%20Hepatitis%20C%20Affect%20My%20Whole%20Body?,  (2) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18477352, (3) 

http://www.hepctrust.org.uk/Hepatitis_C_Info/Stages+of+Hepatitis+C/The+acute+phase, (4) 

http://www.ehow.com/about_5494628_hepatitis-effects-treatment.html  (5) 

http://www.hepctrust.org.uk/Hepatitis_C_Info/Stages+of+Hepatitis+C/The+chronic+phase  (6) Guide to hepatitis C for 

people living with HIV. (2009). vyd.: HIV I-base. www.i-Base.info (7) 

http://www.hcvadvocate.org/hepatitis/factsheets_pdf/antibody_test.pdf Zdroj obr.: 

http://www.zeitnews.org/images/stories/liver-2.jpg, http://www.herbalprovider.com/images/liver-disease/stages-of-liver-

damage.jpg  

Článok  vznikol ako súčasť projektu „STOP HCV“, ktorý finančne  podporil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky, 
ktorý spravuje N 

http://www.cpmc.org/learning/documents/hepatitisc-ws.html#Does%20Hepatitis%20C%20Affect%20My%20Whole%20Body
http://www.cpmc.org/learning/documents/hepatitisc-ws.html#Does%20Hepatitis%20C%20Affect%20My%20Whole%20Body
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18477352
http://www.hepctrust.org.uk/Hepatitis_C_Info/Stages+of+Hepatitis+C/The+acute+phase
http://www.ehow.com/about_5494628_hepatitis-effects-treatment.html
http://www.hepctrust.org.uk/Hepatitis_C_Info/Stages+of+Hepatitis+C/The+chronic+phase
http://www.i-base.info/
http://www.hcvadvocate.org/hepatitis/factsheets_pdf/antibody_test.pdf
http://www.zeitnews.org/images/stories/liver-2.jpg
http://www.herbalprovider.com/images/liver-disease/stages-of-liver-damage.jpg
http://www.herbalprovider.com/images/liver-disease/stages-of-liver-damage.jpg
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                                          VAŠE PRÁVA SÚ DÔLEŽITÉ 

Diskriminácia. Slovo, ktoré ste už určite všetci počuli. Možno sa za týmto slovom skrývajú 
mnohé z vašich bolestivých zážitkov. Keď ste sa snažili niečo dosiahnuť, vybudovať, začať 
odznova ale narazili ste na nepochopenie, predsudky a odmietnutie zo strany iných len preto, že 
ste Rómovia/ky, užívate drogy a/alebo pracujete v sex-biznise. Proti diskriminácii sa ťažko 
bojuje, ale verím, že to nie je vopred prehratý boj. 

Spomeniem napr. prípad „Petra“: „Pred nejakým časom som sa rozhodol, že si dám konečne 
život do poriadku. Mal som to všetko premyslené, užívanie som mal pod kontrolou, myslel som si 

, že si nájdem prácu, zaplatím ubytovňu a začnem odznova. Čo sa týka práce, nemal som veľké 
očakávania. Som vyučený elektrotechnik, ale bral by som hocičo, aby som si aspoň trocha 
zarobil. Kúpil som si noviny a pozrel som si inzeráty. Našiel som fakt dobrú ponuku. Hľadali 
niekoho na pomocné práce pri stavbe. Veľmi som sa potešil, požičal som si telefón a hneď som 
tam aj zavolal. Miesto bolo voľné a tá milá pani ma pozvala na osobný pohovor. Keď zbadala, že 
som Róm, jej prístup sa zmenil o 180 stupňov. Že vraj tam bol pred chvíľou uchádzač, ktorý to 
miesto dostal a žiadne iné ponuky teraz nemajú. Robila všetko preto, aby ma dostala von  
z kancelárie. Čo som mohol robiť?“  

 

V tejto situácii bol Peter diskriminovaný na základe jeho etnickej príslušnosti. Jednali 
s ním inak, akoby s ním jednali keby nebol Róm. Odmietnutie niekoho prijať do zamestnania 
kvôli etnickej príslušnosti je veľmi častý spôsob diskriminovania.  

 

Diskriminácia je však každé také správanie, keď sa s vami alebo so skupinou, ku ktorej 

patríte niekto zaobchádza inak kvôli nejakej odlišnosti napr. rasového alebo etnického pôvodu, 
zdravotného či mentálneho stavu, veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, vierovyznania alebo 

iného postavenia (napr. pracovníci/čky v sex-biznise, užívatelia/ky drog, ľudia žijúci s HIV) ako by 

zaobchádzal/a s niekým iným. 

 

Diskriminácia je napr. : keď vás odmietnu ošetriť pretože užívate drogy, ste HIV 
pozitívni/e alebo máte hepatitídu C; keď vás nepustia do podniku, hotela, baru; ak vám 
v podniku nalejú do umelohmotného pohára kým všetci ostatní pijú zo sklenených pohárov. 

 

Od polovice novembra minulého roku sme s vami v teréne vyplňovali dotazníky ohľadne 
diskriminácie. Všetkým vám, ktorí ste si našli čas a vyplnili ho, veľmi ďakujeme.  

 

            V dotazníkoch sme sa vás pýtali čo je to diskriminácia, čo by ste spravili ak by sa vám 
niečo také stalo a či ste sa už s diskrimináciou niekedy stretli.  Dotazníky sme vyhodnotili a vyšli 
nám celkom zaujímavé výsledky. Spolu sme získali od vás 48 odpovedí a z toho až 26 z vás 
odpovedalo správne na otázku, čo to vlastne diskriminácia je.  
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Z dotazníku sme sa tiež dozvedeli, že mnohí z vás ju už zažili v rôznych formách a na rôznych 
miestach, ako napr.: 

 

 

- „ Na verejných záchodoch mi zakázali  utrieť si  ruky do uteráku, že vraj to je pre ľudí.   Ohradil 
som sa.“ 

-„V zdravotnom zariadení mi najprv nechceli pichnúť infúziu, pretože som narkoman. Potom  mi 
sestrička silno pichla injekciu a prišiel primár a povedal mi, že nakoľko som narkoman, odmietajú 
sa so mnou zapodievať“ 

 

- „Doktor sa ma nikdy nedotkol, vždy si natiahol rukavice, keď ma videl – potom ako si 

prečítal moju narkomanskú zložku.“  

-  „Policajti vedeli, že mám HCV, tak naschvál čistili sedačku a kľučky. Policajti mi tykajú, sú 
drzí, lebo vedia, že pracujem v SB“ 

 Z výsledkov je zaujímavý napr. fakt, že iba 5 z vás by požiadalo niekoho o pomoc v prípade 
diskriminácie. Na koho sa teda môžete obrátiť? 

 

Ak máte dôvod myslieť si, že ste sa stali obeťou diskriminácie, máte niekoľko možností: 
V prvom rade sa môžete obrátiť na nás, či už v teréne alebo na čísle Sociálnej asistencie:0904 
655 146, vieme vám sprostredkovať právne poradenstvo a poradiť vám, ako by ste mali ďalej 
postupovať a na koho by ste sa mali obrátiť. O pomoc môžete požiadať aj Slovenské národné 
stredisko pre ľudské práva, ktoré je povinné poskytovať právnu pomoc obetiam diskriminácie. 
Tiež môžete osloviť niektorú mimovládnu organizáciu: Ľudia proti rasizmu, Poradňu pre 
občianske a ľudské práva, Ligu aktivistov pre ľudské práva, Charta 77 či Plán B. Tieto organizácie 
vás môžu zastupovať aj pred súdom. S nadviazaním kontaktu s nimi vám radi pomôžeme. Svojich 
práv sa môžete takisto domáhať na súde. Na konanie pred súdom sa v tomto prípade vzťahuje 
Občiansky súdny poriadok. Ak na súd nechcete ísť sami, vieme vám ponúknuť sprevádzanie. 

 

Aj vaša skúsenosť nám potvrdila, že diskriminácia sa deje a porušovanie práv je takmer na 
dennom poriadku. Asi to nezmeníme zo dňa na deň. Podstatné ale je, že vieme,  kedy sú naše 
práva porušované a čo môžeme s tým robiť. Zmena nastane až keď sa začneme ozývať a budeme 

bojovať za naše práva. 
S dotazníkmi na výmenách chceme pokračovať a ten ďalší bude zameraný na porušovanie 
právomocí zo strany policajtov. Veríme, že sa znova dozvieme nové informácie od vás a že na 
nás čakajú plodné rozhovory na túto tému.  

 

                                                                                                                                                         Dominika 

 
Zdroje: www.diskriminacia.sk, vyhodnotené dotazníky k projektu Druhá šanca 
Projekt Druhá šanca realizujeme vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 
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ZOMRELA WHITNEY HOUSTON (†48)

Telo speváčky našli vo vani. Príčinu úmrtia 
však potvrdí pitva. 

Whitney Houston, ktorá roky kraľovala 
popovej scéne až do doby, kým jej 
impozantný hlas a krásu poznačila závislosť 
na drogách, zomrela v sobotu 11.02.2012 vo 

veku 48 rokov. 

 
 

Úmrtie speváčky oznámila jej hovorkyňa 
Kristen Foster, ale o príčine a mieste tejto 
udalosti bližšie sa nevyjadrila. "Áno, je to 
pravda," stručne potvrdila informáciu o 
úmrtí. 

Speváčka počas vystúpenia v roku 2009 

zažila fiasko, keď ju jej niekdajší fanúšikovia 

vypískali a žiadali vrátiť peniaze za jej 
koncert. Whitney totiž úplne stratila svoj 

nádherný hlas, ktorý si zničila zrejme 
šnupaním kokaínu. Mal to byť jej veľký 
comeback. Whitney bola na vrchole svojej 

kariéry v 80. a 90. rokoch minulého storočia 
ako jedna z 

najlepšie predávaných hudobníčok. Medzi 
jej nesmrteľné hity patria piesne "How Will I 
Know", "Saving All My Love for You" a "I Will 

Always Love You" z úspešného filmu Osobný 
strážca. Nezabudnuteľná interpretka vyhrala 
niekoľko cien Grammy, vrátane tej za album 
a pieseň roka.  

Drogová závislosť si však od Whitney 
Houston vyžiadala svoju daň. Jej hlas stratil 
svoj niekdajší pôvab a predajnosť jej 
nahrávok sa prepadla. 

Zomrela v hoteli po neúspešných pokusoch 
o oživenie 

Nadporučík policajného oddelenia v Beverly 
Hills Marc Rosen potvrdil, že smrť speváčky 
nastala o 15.55 miestneho času v izbe na 
štvrtom poschodí hotela Hilton v Beverly 

Hills. 

 

"Na mieste neboli žiadne očividné znaky, 
ktoré by dokazovali protiprávny zámer," 
povedal Rosen s tým, že situáciu prešetruje 
miestna polícia. Telo Whitney Houston 
podrobili pitve už v nedeľu v noci. Podľa 
neoficiálnych výsledkov, ktoré získali 
americké médiá, mala speváčka vodu v 
pľúcach.  

V hotelovej izbe sa nenašli žiadne ilegálne 
drogy, no všade sa povaľovali fľaštičky od 
liekov na predpis. Podľa servera TMZ.com 
brala Whitney aj xanax. Tento liek má v 
kombinácii s alkoholom silné sedatívne 
účinky.  
Xanax brala speváčka na predpis. Tento liek 

sa užíva najmä vtedy, keď človek 

trpí depresiou, nespavosťou, úzkosťou. 
Používa sa aj na liečbu panických porúch, na 
zmiernenie záchvatov a fóbií. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Príslušníci polície v hotelovej izbe drogy 
nenašli, len lieky na predpis a fľaše od 
alkoholu. 

Výsledky z pitvy 

Smrť legendárnej speváčky Whitney 
Houston vraj spôsobila kombinácia 
antidepresív s aktívnou látkou alprazolam 
(účinná látka, ktorú obsahuje xanax)s ďalšími 
liekmi na predpis a alkoholom. Losangeleský 
koroner to podľa informácií webovej stránky 
TMZ.com oznámil rodine zosnulej. V pľúcach 
Houston, ktorej telo našli vo vani v hoteli 
Beverly Hilton, údajne nebolo toľko vody, 
aby mohli ako príčinu smrti označiť 
utopenie. 

Na tele zosnulej americkej speváčky Whitney 
Houstonovej nie sú viditeľné žiadne znaky 
poranenia a nepredpokladá sa cudzie 
zavinenie jej smrti. Uviedol to losangelský 
koroner Ed Winter, ktorý v nedeľu uskutočnil 
pitvu popovej hviezdy. 

Dodal však, že úrady zatiaľ nevylučujú žiadnu 
príčinu smrti, dokiaľ nebudú mať výsledky 
toxikologických testov. Tie by mohli byť k 
dispozícii v priebehu šiestich až ôsmich 
týždňov.  Koroner uviedol, že na žiadosť 
vyšetrovateľov nezverejní podrobnosti 
o pitve. 

                                                               Ofra 

 

Článok prevzatý z internetu: TASR, SITA 
http://tvnoviny.sk/sekcia/soubiz/prominenti/zo

mrela-whitney-houston-48.html 

http://www.ozodyseus.sk/index.php?option=co

m_content&view=article&id=158&Itemid=190  

Zdroj obr: Sita 

 

 

 

KOKAÍN 

 

Kokaín patrí medzi povzbudivé látky. 
Získava sa z rastliny kokakovníka 
pravého (Erythroxylum 

coca). Jeho účinnou látkou je 
Hydrochlorid kokaínu. 
 

Účinky: 
 

Kokaín pôsobí 15 až 30 min. Po 
intenzívnom zážitku dochádza k útlmu 
(tzv. „come down“). Na 

dosiahnutie opätovného zážitku je 
nutné užiť ďalšiu dávku. To spôsobuje 
častejšie užívanie v 

porovnaní s inými povzbudivými 
látkami. Kokaín povzbudzuje 
organizmus. Zvyšuje fyzickú i 
psychickú výkonnosť. Odstraňuje 
únavu. Blokuje vedenie impulzov 
nervovými vláknami – čo je 

základ jeho anestetických schopností. 
Eufóriu spôsobuje vylúčením 
serotonínu, dopamínu, 
adrenalínu a noradrenalínu. Pre 

užívanie kokaínu je charakteristický 
motorický nekľud. Kokaín 

potláča chuť na jedlo, čo môže viesť k 
prudkému zníženiu telesnej hmotnosti. 
Užívanie kokaínu 

sa často spája so zvýšenou sexuálnou 
aktivitou. V konečnom dôsledku je 
však sex na kokaíne 

zložitejší. 

 

http://tvnoviny.sk/sekcia/soubiz/prominenti/zomrela-whitney-houston-48.html
http://tvnoviny.sk/sekcia/soubiz/prominenti/zomrela-whitney-houston-48.html
http://www.ozodyseus.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=190
http://www.ozodyseus.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=190
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Metadon v tehotenstve 

Do prvého bodu by som dala na 
pripomenutie  niečo v zmlysle, že ak 
žena užíva,  nemala by meniť návyky 
v užívaní sama.  Môže to ohroziť 

dieťa. Úplne prestať s užívaním sa 
preto neuodporúča. Rovnako, 

znižovanie dávok musí byť 
koordinované.  Prejsť na metadon 
môže zvýšiť šance, že sa dieťa narodí 
zdravé.  

Je oproti pouličným drogám čistý, 
bez prímesí a nebezpečných 
chemikálií, 

 pomôže vyhnúť sa krízam, 
ktoré môžu ohroziť tvoje 
dieťa, 

 znižuje riziko úmrtia matky pri 
pôrode, poškodenie dieťaťa 
a pôrodných komplikácií, 

 spôsobuje abstinenčné 
príznaky u novorodenca, na 

ktoré je zdravotný personál 
pripravený,(ako?, čo sa deje 
s dieťaťom?) 

 spája sa s menšími rizikami 
ako injekčné užívanie 
pouličných drog. 

LAURIN PRÍBEH – časť 2. 

 

Verím, že vás príbeh Laury, ktorá žije s HIV a čaká dieťa zaujal. Ešte mesiace pred pôrodom sa 
Laura rozhodla dať dieťa na adopciu, kvôli nemu nastúpila aj na metadon. Celým týmto obdobím 

ju sprevádzala zdravotná sestra a teraz už aj priateľka Abi. Tá stále verí, že Laura by sa o dieťa 
dokázala postarať. Práve nastala chvíľa pôrodu a pre Lauru tak aj najťažšia dilema 

v živote...Nechá si napokon svoje dieťa alebo ho dá na adopciu? 

 

„Keď sa z tohto dostaneš a ja viem, že dostaneš, už nikdy ho nebudeš môcť získať späť...“  
„Ja viem. Bolo mi to jasné od začiatku. A myslím, že je to dobré, lebo v budúcnosti, ak nejakú 
budem mať, mu v jednej z mojich slabých chvíľok zbabrem život. Najlepšie pre neho bude 
nevedieť o mne vôbec nič.“ 

„Ale rodina, ktorá si ho adoptuje o tebe bude vedieť. Budú 
poznať tvoju minulosť, v prípade, že by nastali v budúcnosti 
problémy.“ 

„O tom to celé je, lebo vieš, čo sa o mne dozvedia za veci. Nič 
pekné to nebude...“ povedala nútiac sa do úsmevu v záplave 
sĺz. 
„Nebudeš môcť vidieť ani jeho tvár.“ 

„To viem tiež. Ale nepotrebujem to. Od začiatku som si 
predstavovala, aký bude a odvtedy to mám v hlave. A vieš čo? 
Je nádherný. Najkrajší chlapec na svete. Keď ho uvidíš, povieš 
mi.“ 

„Ak ho neuvidíš ty, neuvidím ho ani ja...“ 

„Abi, prosím ťa. Stačilo.“ Laura mávla rukou a ukončila 
rozhovor. 

 

Abi len ťažko ovládala svoje emócie. Veľakrát hovorili 
o odovzdaní chlapca a spočiatku jej posledné mesiace sama 
pomáhala skontaktovať sa so sociálkou, ale keď videla ako 
veľmi sa Laura pre neho snažila, viac ako kedykoľvek pred 
tým verila, že by jej to išlo dobre a vedela, že v záujme 
dieťaťa by to dokázala. 

 Laura jej dávala dobrú lekciu o tom, čo znamenala sila 
a to bolo ešte viac v rozpore s tým, čo sa malo udiať. 
Odhliadnuc od toho, Abin inštinkt zdravotnej sestry jej 

hovoril, že prvé dni po pôrode budú pre malého ťažké 
kvôli krízam (viď rámček). To znamenalo, že sa mu 
dostane tej najlepšej zdravotnej starostlivosti 
a najlepšie miesto, kde ju mohol dostať bolo tam. 

 „Bola by si skvelá matka, Abi. Je to škoda, že si nemôžem 
vybrať, komu dám to dieťa, bola by si moja prvá voľba, keby 
si ho chcela.“, povedala Laura, kým ju sestra odvádzala do operačnej miestnosti. 
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Abi bez slova s úsmevom prikývla. 
Naspäť na izbe, ale stále pod vplyvom anestézie, sa Laura prebrala. 
„Ako ti je, zlatko?“ Privítala ju Abi a dala jej veľký bozk na čelo. 

„Dobre, ďakujem. Bola si tu celý čas?“ 

„Samozrejme, na tom  sme sa predsa dohodli.“ 

„Môžeš mi dať trochu vody?“ 

„Ešte máš zakázané piť, tak ti iba navlhčím pery. Len spi 
a oddychuj.“ 

 

Úlohy sa teraz vymenili. Abi bola pokojnejšia a starala sa 

o Lauru ako jej mama. Laura zavrela oči, sklonila hlavu, 
ale nemohla zaspať. 
Z jej očí tiekol nekonečný prúd sĺz a Abi jej ich bez slova 

utierala, rešpektovala Laurine ticho a bolesť. Chlapca celý 
deň nespomenuli, hoci občas boli vo večnom tichu ich myšlienky očividné. Abi sa obávala toho, 
ako sa Laurin život vyvinie bez dieťaťa a možnosti získať ho naspäť. To je to, čo ju poháňalo 
vpred a ak by to neprekonala, jej život by vyzeral dosť biedne.  
Laura sa trápila a s prichádzajúcim súmrakom, keď sa duša ukazuje v pravých farbách, sa ticho 
medzi nimi predlžovalo a vzlyky boli hlasnejšie a hlasnejšie. 
„Plač, ak chceš. Nemusíš nič hovoriť.“, povedala Abi, povzbudzovala ju, aby nechala svoje pocity 
plynúť. 
Neplánovala to, ale bolo to ako keby uvoľnila opraty jej ťaživej úzkosti. 
„Ale...bol v poriadku, nie? Urobila som všetko tak, ako mi povedal doktor...“ 

 

Abi videla, že Laura ide vybuchnúť, ale vedela, že je to potrebné a musela jej pomôcť uvoľniť 
svoje pocity. 

„Áno, oddychuj,“ povedala, ako jej hladkala vlasy a podávala ďalšiu vreckovku. „Pýtala som sa 
lekára a všetko je v poriadku. Všetko je v poriadku, nemusíš sa báť.“ 

„Už mi dali lieky, aby sa mi nerobilo mlieko.“ 

„Viem, bola som pri tebe celý čas, pamätáš?,“ povedala s láskou. 
 

Laura sa zhlboka nadýchla a pozrela na Abi: 

„Bude naozaj silný a zdravý. Ja odídem, ale on zostane, vieš? Musela som dať moje meno 
a údaje kvôli adopcii (pozri rámček). Nevedela som, že je to povinné. Nepáči sa mi to, ale hádam, 
že asi nebudem žiť tak dlho, aby ma mohol nájsť, keď bude chcieť.“, žartovala, kým si utierala 
slzy, ktoré jej stekali po tvári bez toho, aby bola schopná ich zastaviť. 
„OK, oddýchni si trochu.“ 

„Abi,“ povedala ako smrkala, „nemôžem si prestať opakovať, že som urobila dobrú vec. Ale 
neviem, ako sa mám zbaviť toho hrozného smútku vnútri, ktorý ma zabíja. Snažím sa dýchať, ale 
nemôžem. Nikdy som mu nechcela ublížiť.“, ako pokračovala nekontrolovateľne vzlykala a cítila 
sa ako keby stála na kraji útesu a nič jej nemohlo zabrániť padnúť.  
„Cítim sa taká prázdna. Ani fakt, že som presvedčená, že je to pre neho to najlepšie ma neteší.“ 

 

Utajený pôrod 

Ak sa rozhodneš dieťa donosiť, ale po 
pôrode sa ho vzdať, môžeš si podať 
žiadosť o utajený pôrod, kedy na 
rodnom liste dieťaťa nebudú údaje 
o rodičoch a pôrod sa uskutoční 
anonymne, dieťa neuvidíš a nebudeš 
s ním na izbe. Šesť týždňov po pôrode 
zanikajú tvoje rodičovské práva, ak sa 
k dieťaťu neprihlásiš v nemocnici. 
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Abi len ťažko rozumela, čo hovorí, ale 
puto, ktoré medzi nimi vzniklo jej to 

uľahčovalo.  
„Ja viem, ja viem,“ hovorila jej, keď ju 
objímala a hladila jej vlasy. 

„Pomôž mi zomrieť, už to 
nezvládnem.“ 

„Pssst. Je to v poriadku, je to 

v poriadku. Zvládneš to, jasné, že 
zvládneš. Po všetkom, čo si zažila...! 
Už to nechcem počuť znova! Tu máš, 
napi sa trochu vody. Musíš odpočívať. 
No tak, rob, čo ti káže tvoja súkromná 
opatrovateľka,“ povedala a pomohla 

jej znova si ľahnúť.  
 

Konečne sa jej podarilo upokojiť ju 
slovami a utlmovákmi, a kým 
pozorovala ako spí, hladkala ju. 

Nemohla si pomôcť len ju obdivovať. 
Zároveň však za ňu cítila veľký 
smútok. 

 

Videla túto ženu, teraz úplne zničenú bolesťou a prázdnotou, ako dala najväčší dôkaz lásky aký si 
kedy dokázala predstaviť.  
A hoci by jej to nikdy nepovedala, zvedavosť ju premohla a Laura mala pravdu. Napriek tomu, že 
veľa plakal, bol rozhodne to najkrajšie dieťa, aké kedy videla. 
 

 

Tak...toto je koniec príbehu. Aspoň toho, ktorý bol uverejnený v knižke. Ktovie akým smerom sa 
uberal život Laury bez svojho syna. V svojej situácii sa rozhodla pre adopciu. Ty sa však môžeš 
rozhodnúť aj úplne inak. Správna možnosť je len tá, ktorá bude vyhovovať práve tebe a tvojmu 

dieťaťu. Ak máš záujem vedieť viac o možnostiach, ktoré máš, neváhaj a opýtaj sa nás v teréne. 
Radi ti so všetkým pomôžeme. 
 

Iveta 

 
Zdroje: 

ALCARAZ, C., CLOTET, B. 2005. Lives. 1st. ed. Ediciones Gráficas Rey, 2005. ISBN 84-609-3857-3, pp.131-139. 

článok Metadon a moje dieťa, INTOXI september 2011 

http://www.health.gov.sk/?najcastejsie-otazky&sprava=utajeny-porod 

Zdroj obr: http://www.babycaredaily.com/wp-content/uploads/2009/06/baby_01.jpg 
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ROVNO DO ZADKU! 

 
Presne tak, drogy môžeš dávať priamo do zadku namiesto do žily! A nemyslím tým do svalu, 
ale priamo do konečníka (análu). Minulý mesiac som to už naznačila v článku a niektorí 
odvážlivci z vás boli ochotní sa so mnou v teréne o tejto téme aj porozprávať. Podľa reakcií som 
pochopila, že tento spôsob užitia nepatrí medzi úplne bežné cesty, ako užiť svoju dávku :) Napriek 
tomu vám však o ňom prinášam niekoľko informácií. Môžete to vnímať ako zaujímavosť zo sveta 
užívateľov/iek v zahraničí, ale dúfam, že niektorých/é z vás inšpirujú výhody, ktoré so sebou 
tento spôsob prináša... 
 

AKO TO PREBIEHA... 

Možno aj takto: Zarábaš si svoju dávku za ťažko naškrabané peniaze. Možno už máš aj krízu. 
Prebieha tvoj vlastný špeciálny postup, zohrievaš, naťahuješ... A potom sa snažíš nájsť nejakú 
žilu, trafiť takú, čo ti ešte dá. Skúšaš osvedčené miesto na krku, do ktorého dávaš už pár rokov. 
Je ale otázkou času, kedy prestane „fungovať“. Alebo sa ponáhľaš, už máš chuť a trafíš si nerv...a 
bolí to úplne neuveriteľne! Alebo skúšaš na triesle? Hľadáš a lovíš. Rozrýpeš si aj to, čo už si 
mal/a zahojené. Ihla je tupá a bolí ťa už len, keď sa na ňu pozrieš. Prípadne sa ti upchala. Máš 
nervy, si naštvaný/á, zúfalý/á, v striekačke čaká dávka.... 
Čo sa dá robiť v takejto prekérnej situácii?  

 

Dať si to cez zadok! Ako na to? 

 

Priprav si dávku ako obyčajne, natiahni ju do striekačky. 
Na hrot ihly pre istotu nasuň oranžový štuplík. Otvor si 
lubrikačný gél, ktorý si dostal/a u nás na výmene. 
Stiahni si nohavice a trochu gélu si natri na ritný otvor 

(anál), aby to išlo ľahšie a neporanil/a si sa. Ihlu zlož, aby ti ostala iba striekačka s dávkou. Tú 
opatrne vsuň do zadku, snaž sa pritom uvoľniť svaly ako keby si si išiel/la uľaviť. Dovnútra ju 
zasuň približne 1 centimeter, naozaj stačí kúsok. Jemne vstrekni dávku. Ak postupuješ správne, 
trvá asi 30 sekúnd, kým sa ti droga dostane do krvného obehu. Niektorí užívatelia/ľky hovoria, 
že je to najlepší pocit hneď po ihle! 

Nemusíš sa báť, svaly na zadku sú pevné a tekutina z teba nevytečie len tak. Na začiatku môžeš 
mať pocit, že ti treba ísť na záchod, ale o chvíľu by to malo prejsť. 
 

ČO JE NA TOM FAJN oproti injekčnému užitiu? 

1. Pri tomto spôsobe užitia existuje menšie riziko, že sa infikuješ HIV! 

2. Alebo hepatitídou B či typom C, alebo inými krvou prenosnými ochoreniami! 
Samozrejme, netreba zdieľať žiadne nádobíčko pri príprave dávky (ihlu, striekačku, vodu, 
filtrík, štupeľ/lyžičku...). 

3. Neprídeš o dávku, keď sa ti upchá ihla. 

4. Nemusíš trápiť svoje žily ani seba – je to rýchle a účinné! Žily majú čas na hojenie. 

Ako je možné, že to funguje?? 

Steny konečníka sú citlivé a  

prekrvené, takže prístup drogy do 
tvojho krvného obehu je 
zabezpečený už za 30 sekúnd. 
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5. Vyhneš sa všetkým rizikám, ktoré súvisia s nebezpečnými miestami na injikovanie, ako je 
krk alebo trieslo. Neriskuješ, že trafíš nerv (=bolesť), že si poškodíš citlivosť končatiny 
alebo spôsobíš ochrnutie. Vyhneš sa tiež riziku vykrvácania a smrti v prípade, že si pri 
pichnutí poškodíš tepnu.  

6. Najbližšia cesta ako sa dostaneš k „tomu pocitu“ bez použitia ihly! Zaručene! 

 

AKÉ SÚ RIZIKÁ 

Ako to už chodí, nič nie je dokonalé. Samozrejme, aj tento spôsob užívania drog má svoje 
nevýhody: 

1. Existuje riziko, že si môžeš zvnútra poškodiť 
a podráždiť konečník. To zas môže spôsobiť ľahšie 
vniknutie HIV, hepatítidy B a C, a pohlavne prenosných 
ochorení do tvojho tela. Nikdy nezdieľaj žiadne 
nádobíčko ani striekačku s niekým iným, inak ti môžu 
hroziť tieto infekcie. Ak robíš análny sex, tak rozhodne 
s kondómom a lubrikantom. 

2. Nemal/a by si to skúšať, ak máš hemoroidy 
(„zlatú žilu“) alebo iné zdravotné problémy týkajúce sa 
konečníka. 

3. Tak ako pri injikovaní, aj pri tomto spôsobe 
užitia ti hrozí predávkovanie. Radšej skúšaj najprv 
s menšími dávkami, na aké si zvyknutý/á. 

4. Ak zdieľaš striekačku pri análnom užívaní drog, 
môže sa stať, že sa infikuješ hepatitídou A, salmonelou 
alebo genitálnymi bradavicami. 

 

Hoci končím článok práve s nevýhodami, verím, že aspoň niektoré plusy tejto metódy vás oslovili. 
Prajem vám chuť do experimentovania a odhodlanie chrániť si svoje žily a zdravie. 

 

Iveta 

 

 

Zdroje: 

SOUTHWELL, M. „Up your bum“ A simple, safer route of drug taking or a squirt too far? [online]. [cit. 2012-02-10]. 

Dostupné na internete: http://www.drugtext.org/library/articles/southwell02.htm 

http://smmgp.groupee.net/eve/forums/a/tpc/f/9954030241/m/3391001622 

http://www.scribd.com/doc/51815887/Safer-Injecting 

Obrázok: http://www.scribd.com/doc/51815887/Safer-Injecting 

 

 

análny otvor 

konečník 
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                         LEGISLATÍVNA ÚPRAVA PRÁCE V SEX-BIZNISE V SR 

 

Práca v sex-biznise nie je na Slovensku právne ošetrená. Prácou v sex-biznise sa priamo 

nezaoberá žiaden zákon. V rámci platného Trestného zákona (č. 300/2005) sa legislatíva zaoberá 
kupliarstvom, obchodovaním s ľuďmi a nútením do prostitúcie. Tresty odňatia slobody sa 
v týchto prípadoch pohybujú v rozmedzí 1-12 rokov podľa závažnosti spáchaného trestného 
činu.  

 

Niektoré bratislavské mestské časti (Bratislava – Podunajské Biskupice, Bratislava – Nové Mesto, 
Bratislava -  Staré Mesto) však prijali všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovuje, že 
ponúkanie a poskytovanie služieb smerujúcich bezprostredne k uspokojovaniu sexuálnych 
služieb na verejných priestranstvách danej mestskej časti je priestupkom proti verejnému 
poriadku. Mestská i štátna polícia tak môže ľudí, ktorí ponúkajú alebo realizujú sexuálny styk na 

verejnosti (nemusí to byť nevyhnutne osoba pracujúca v sex-biznise a zákazník) pokutovať 
sumou cca 33 EUR.  

 

Aký je rozdiel medzi sex-biznisom a obchodom s ľuďmi? 

 

Na základe našich skúsenosti vieme, že mnoho ľudí nevidí rozdiel medzi prácou v sex-biznise 

a obchodom s ľuďmi. Často sa stretávame s tým, že sú tieto dva pojmy zamieňané. Aký je teda 
medzi nimi rozdiel? 

 Ľudia sú obchodovaní z rôznych dôvodov: 
pre prácu v domácnostiach, prácu vo 
fabrikách, prácu v armáde, žobranie, 
sprostredkovaný sobáš či predaj orgánov na 
nelegálne účely. Samozrejme, existuje aj 
obchodovanie ľudí na prácu v sex-biznise, 

ale je to len jedno z mnohých odvetví kam 
obchod s ľuďmi smeruje. 

 Obchod s ľuďmi a nútenie do prostitúcie je 
trestný čin. Práca v sex-biznise je výsledok 

slobodnej vôle človeka. 
 Ľudia pracujúci v sex-biznise sú pracujúci. 

Obchodovaní ľudia sú obete trestného činu. 
 

OZ Odyseus odsudzuje akýkoľvek obchod s ľuďmi, považuje ho za mimoriadne závažný trestný 
čin a útok proti slobodnej vôli človeka. OZ Odyseus však pracuje so ženami, mužmi 
a transgender ľuďmi, ktorí si prácu v sex-biznise vybrali ako svoje povolanie a OZ Odyseus 
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rešpektuje ich právo na vykonanie takéhoto rozhodnutia. Postoj OZ Odyseus je nemenný: 
prácu v sex-biznise vníma ako prácu a rešpektuje ľudské práva ľudí pracujúcich v sex-biznise. 

 

Ľudské práva ľudí pracujúcich v sex – biznise 

 

Ľudia pracujúci v sex-biznise sú ľudia a pracujú. O tejto práci si môžeme myslieť čokoľvek – 

môžeme ju dokonca považovať za nemorálnu. Naše presvedčenia by však mali ísť bokom, pokiaľ 
sa chceme rozprávať o ľudsko-právnej rovine práce v sex-biznise.  

 

Ľudské práva sú ošetrené národnými i medzinárodnými zmluvami a garantujú tieto práva 
všetkým ľuďom. Je preto nepodstatné ako prácou sa človek živí. Práva a ich rešpektovanie sú 
priznané ľuďom bez ohľadu na ich národnosť, farbu pleti, rasu, status v spoločnosti, sexuálnu 
orientáciu, náboženstvo či povolanie. Ľudské práva garantujú slobodnú voľbu človeka pri výbere 
zamestnania či pracovného zaradenia.  

 

Práve tým, že sa nerešpektujú práva ľudí pracujúcich v sex-biznise, dokonca sú veľakrát 
porušované, zvyšuje sa zraniteľnosť ľudí pracujúcich v sex-biznise. Na Slovensku, kde práca 
v sex-biznise nie je legalizovaná, nemajú ľudia, ktorí v tejto oblasti pracujú žiadne právo využívať 
výhody systému sociálneho a zdravotného zabezpečenia. Nemajú ani právo na bezpečné 
pracovné podmienky či prístup ku adekvátnej zdravotnej 
starostlivosti. Ich základné ľudské práva teda nie sú 
rešpektované. 

 

OZ Odyseus sa preto pridalo ku európskemu hnutiu ľudí 
pracujúcich v sex-biznise v boji za ich práva a podpísalo sa 
pod prijatie Deklarácie práv ľudí pracujúcich v sex-biznise 

v Európe. Deklarácia bola schválená v Európskom 
parlamente v Bruseli v októbri 2005 v rámci konferencie 
o práci v sex-biznise, ľudských právach a migrácii. 
Deklarácia je prístupná v mnohých jazykoch vrátane 
slovenčiny na www.sexworkeurope.org. 

 

                                                                                                                           

Ľubica 

 

Zdroj obr: http://www.waterwomensalliance.org/wp-

content/uploads/human-trafficking.jpg , 

http://fineartamerica.com/images-medium/st-louis-prostitution-

granger.jpg 

http://www.sexworkeurope.org/
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O S E M S M E R O V K A 

Tajnička sa skladá z 10-tich písmen 

 

    E    A     E     X      P     L    Ó     Z     I     A     E 

    L     L     E     T     Y         L     É     N     K     I     L 

    E     E     I     D     A     V     P     R     N     D     I 

    K     T     E     T     I     L     N     I     E     É     P 

    T     E     A     L     Á     T     Ó     O     N     P     S 

    R     E     S     P     E     R     A     N     T     O     O 

    Á     P     N     T     A     K     N     B     I     L     M 

    R     I     Y     E     E     S     T     É     T     K     E 

    E     Z     O      P     R     T     E     R     A     Y     T 

    Ň     Ó     R     L     I     G     I     N     I     C     R 

    A     D     U     T     E     P     I     K    A     N     I 

    E     A     E     M     I     S     I     A    A     E     A 

 

 

Edita, elektráreň, elektrina, elipsometria, elitár, Elton, emisia, encyklopédia, 
energia, Enki, entita, epika, epizóda, estetika, estét, etalón, etapa, Etela, 
Etna, etuda, etylén, explózia, euro, Ezop 

 

 

 

 

 

Znenie tajničky z minulého čísla:“ Peniaze alebo Život si mohla vymyslieť iba ty“ 

 

Zdroj: http://www.humanisti.sk/download.php 
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VTIPY

 

Dvaja kamaráti sa dohodnú že vykradnú banku. Keď otvárajú trezor, nájdu len 
vanilkové pudingy a tak ich začnú jesť. Na druhý deň sa na titulnej strane novín objaví 
nadpis: NEZNÁMI PÁCHATELIA VČERA VYKRADLI SPERMOBANKU.....! 

                                                                                   

 

 

Žena leží na posteli a číta knihu, príde za ňou manžel s kozou na rukách a hovorí: ,,Túto 
kravu jebávam, keď máš krámy". 
Žena naňho spoza okuliarov pozrie a hovorí: 
,,Keby si nebol KOKOT, tak si všimneš, že to nie je krava ale koza". 
Muž ani brvou nepohne a hovorí: ,,Ty keby si nebola PIČA, tak si všimneš, že sa 
nerozprávam s Tebou". 

 

 

                                                                                       

Minister financií vystupuje na mítingu: 
-Drahý občania Slovenska, mám pre vás dve 
novinky. Jednu dobrú a druhú zlú ... 
-Povedz najprv tú dobrú !!!- kričia občania. 

-Našej milovanej republike sa dnes podarilo 
uhradiť celý zahraničný dlh!! 
-Hurá!!! 
-A teraz tú zlú ... 
-Máme 72 hodín na opustenie republiky ...                                 
 

 

 

 

   

V parku je skupinka mladých ľudí a okolo idú dvaja policajti so psom, keď policajti zájdu za 

roh kde ich nie je vidieť tak jeden pozerá psovi na vajcia a druhý policajt sa ho pýta: " Čo 
do piče robíš?? No vieš tá partička čo sme išli okolo nej vravela, že „hen ide pes s dvoma 

kokotmi“
. 
Zdroje: http://podnos.xf.cz/photos/photo11.html ,     

http://vtipy.vsetko.com/                                                                                           Dvojstránku pripravila Ofra 
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                                           TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS 

NÁJDEŠ V BRATISLAVE: 
 

 

 

 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY S AUTOM NÁJDEŠ: 

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

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

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

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

Každý štvrtok: 
13:00 – 15:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch (Stavbárska ul.- Vrakuňa) 

 

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

 

 

 

 

 

VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS 

WWW.ODYSEUS.ORG, 

intoxi@ozodyseus.sk
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