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Ahojte!

Niekedy fakt nechápem, ako rýchlo ten mesiac prejde a tvoríme pre vás ďalšie číslo 
INTOXI. Akurát je pomaly druhá polovica marca, ochladilo sa nám a je vonku tak pravo 
aprílovo. Raz teplo, raz zima, ako si počasie povie, tak je . 

Mám pre vás novinu: časopis INTOXI je registrovaný na Ministerstve kultúry 
Slovenskej republiky. Ak sa pýtate, čo to pre nás a vás znamená, tak pre nás je to takým 
tým ďalším krôčikom, ako ho robiť pre vás lepšie. Tým, že je registrovaný budeme mať 
možno viac šancí získať peniaze a zároveň nám to dáva „punc“ ozajstného časopisu. Nie, 
že by nebol ozajstný aj doteraz, ale ... ale teraz o tom vedia aj inde . No a stále si 
ponecháme náš „štýl“, ktorý si držíme už pomaly šiesty rok.

Tento mesiac, aprílový, preberie za mňa časopis moja kolegyňa Monika, ak si na ňu 
nespomínate z terénu, určite si spomeniete na články, ktoré písala. Napríklad v minulom 
čísle o víruse HPV a v tomto o Rakovine krčka maternice. Ja sa chystám za deväť dolín, 
riek a hôr, či ako sa to hovorí. A keď sa vrátim, budem tu zase celá celučičká pre INTOXI 

V niektorom z budúcich čísiel pripravujeme článok aj o suboxone, tak verím, že sa 
je na čo tešiť.

Ako vždy si tento mesiac užite a majte sa fajn.
Andrea 

Zdroj obrázku z obálky: http://www.ahajokes.com/funpages/april01.gif

Reg.číslo MK SR: 3923/2008

OPRAVA Z MINULÉHO ČÍSLA 3/2008 zo strany 7: Buprenorfín, mladší 
brat metadonu

Ak sa sem tam kamarátite s WORDom, určite poznáte, ako sa sem tam pohrá 
s písmenkami a poprehadzuje ich tak, ako by ste to nikdy nečakali. To bol dôvod, prečo 
v minulom čísle bolo pár dodatočných úprav na strane 7. Tí, ktorým sa náhodou do rúk 
dostalo neopravené číslo, tak dodatočne vás chcem upozorniť, že v článku sa vyskytly 
chyby, a to, “ Antagonista má účinok opačný (antagonista heroínu je pervitín).“ Je mi 
jasné, že vy všetci a všetky sami/samy dobre viete, že to tak nie je a antagonistom 
heroínu je nalaxon/narcan. Naozaj ma mrzí, že ten wordovský škriatok porobil 
neplechu a toto vyšlo v tlači. Okrem iného sa na našom trhu už nevyskytuje subutex ale 
suboxon. Denná dávka subutexu sa pohybuje v rozmedzí 2 až 16 mg. 
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BA: ŽENY PRACUJÚCE V SEXBIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA:

Agresívny zákazník na Slovnafte

Mal asi 175 cm, nakrátko ostrihaný s čiernou šiltovkou. Bol to pešiak. Najskôr prebehol 
kontakt v pohode. Chcel fajku ale potom ju zavliekol do lesa, kde ju silne udrel po hlave 
a okradol. Žena odpadla, udrela sa a dostala otras mozgu. 
Pravdepodobne muža nalákala retiazka, ktorú mala žena pracujúca v sex-biznise na krku

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

Z DENNÍKA ROMANA

NA DOBROVOĽNOM LIEČENÍ V HRNČIAROVCIACH

16.4., streda

Dneska som mal taký 
nejaký čudný deň. Bol som 
náladový a mo j e  nálady sa 
každú chvíľu striedali. Chvíľu 
som sa cítil dobre a potom som 
bol zasa nervózny a vo vnútri 
som sa vôbec necítil dobre. Mal 
som pocit z chalanov akoby na 
mňa len striehli kedy čo zle 
urobím, a bol som nervózny a 
podráždený z každej maličkosti, 
keď mi niekto niečo povedal. Po 
obede som mal skupinu II fáz a 
bolo mi poukázané na moje 
nevšímanie si vecí okolo seba a 
taktiež na m o j e  neustále 
výhovorky, že neviem, alebo 
nevidel som. Majú zo mňa pocit, 
že akoby som tým stále niečo 
skrýval, a aby som si o tom 
zobral skupinu. No najhoršie na 

tom je, že ja práve nemám tými 

Mojimi odpoveďami 
v úmysle niečo skrývať úmyselne, 
alebo sa vyhovárať. A sám 
poriadne neviem, čo by za tým 
mohlo byť. Akurát čo ma napadá 
jedna vec, a to je moja sebeckosť. 
Tým, že som sebecký, si asi preto 
málo všímam to, čo sa deje okolo 
mňa. No na skupine sa dozviem 
toho možno o sebe viac. 

19.4., sobota

Dnešný deň som sa mal už 
omnoho lepšie, bolesti už 
pominuli a zahral som si aj 
s chalanmi ping-pong. No mám 
ešte stále problémy so žalúdkom. 
Po obede som si trochu pospal a 
odpočíval som, aby som sa z toho 
poriadne dostal. 
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RAKOVINA KRČKA MATERNICE

UŽ NADPIS HOVORÍ O TOM, ŽE TENTO ČLÁNOK BUDE O RAKOVINE KRČKA MATERNICE,
KTORÁ JE JEDNÝM Z NAJČASTEJŠÍCH NÁDOROVÝCH OCHORENÍ U ŽIEN. V TOMTO ČLÁNKU 

SA DOČÍTATE ČO JE TO RAKOVINA, KRČOK MATERNICE, AKÉ TYPY NÁDOROV 
ROZLIŠUJEME A AKÝ JE PROCES A PRÍZNAKY TOHTO OCHORENIA.

Rakovina je označenie ochorenia zo 
skupiny nádorových ochorení. 
Nádorových ochorení je okolo 200 typov. 
Môžu postihovať rôzne druhy buniek, 
ktoré sú základnou stavebnou jednotkou 
ľudského tela. Podľa toho, ktoré bunky a 
orgány postihujú, poznáme aj rôzne typy 
ochorení, napr.: rakovina krčka 
maternice, rakovina pľúc, rakovina 
pečene a pod. 

Rakovina vzniká vtedy, keď sa bunka 
prestane správať „podľa pravidiel“, stáva 
sa abnormálnou a začne sa 
nekontrolovateľne deliť (množiť).

Podobne ako iné orgány tela, aj krčok 
maternice sa skladá z buniek. Za 
normálnych okolností sa bunky delia iba 
vtedy, ak je to potrebné. Tento 
usporiadaný proces udržiava náš 
zdravotný stav v pohode.

Ak sa bunky začnú deliť, keď to nie je 
potrebné, vzniká postupne masa tkaniva, 
ktorú nazývame nádor (tumor). Nádor 
môže byť zhubný (malígny) alebo 
nezhubný (benígny).

 Nezhubný (benígny) nádor nie je 
rakovinou. Vo väčšine prípadov sa 
odstraňuje operáciou a obyčajne sa už 
neobnovuje. Tento nádor sa nešíri do 
iných častí tela a neohrozuje život 
človeka. K nezhubným nádorom 
maternice patria napr.: polypy, cysty a 
myómy.

 Zhubný (malígny) nádor nazývame 
rakovinou. Bunky sa neustálym 
delením množia a tým poškodzujú 
tkanivo a orgány v blízkosti nádoru. 
Nádor sa nekontrolovateľne šíri do 
lymfatických a/alebo krvných ciest. 
Takto sa môžu nádorové bunky dostať 
do iných častí tela, tam sa usadiť 
a ďalej sa deliť. Takýto nádor sa 
nazýva metastáza.

Krčok maternice (cervix) je najnižšie 
uloženou časťou maternice. Predstavuje 
vyústenie maternice do pošvy. 

Rakovina krčka maternice je jednou 
z najčastejších foriem zhubných nádorov 
u žien. Najčastejšie ju vyvoláva Human 
Papiloma Virus (HPV), typu HPV-16 a 
HPV-18.
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PRÍZNAKY RAKOVINY KRČKA 
MATERNICE

Zmeny v dôsledku delenia 
abnormálnych buniek na krčku  maternice 
nespôsobujú bolesť a vo všeobecnosti sú 
bez príznakov. Čiže žena si nemusí 
všimnúť, že je chorá. Príznaky týchto 
zmien rozpozná len gynekológ/ička, 
ktorý/á vás vyšetrí počas bežnej 
preventívnej prehliadky cytologickým –
PAP testom. 

Pre ženy trpiace rakovinou krčka 
maternice sa rozpoznateľné príznaky 
objavujú až vtedy, keď sa už bunky stali 
rakovinovými a šíria sa ďalej do iných 
častí tela.

NAJČASTEJŠÍMI PRÍZNAKMI TOHTO 
POKROČILÉHO ŠTÁDIA OCHORENIA SÚ:

 Krvácanie po vaginálnom sexuálnom 
styku;

 Bolesti v panvovej oblasti;
 Pokročilé štádiá môžu byť 

sprevádzané:
 Stratou chuti do jedla, 

chudnutím;
 Únavou, bolesťami chrbta 

a/alebo dolných končatí;n
 Bolesťami brucha, poruchami 

močenia a stolice;

VO VEĽMI POKROČILOM ŠTÁDIU:

 Abnormálne vaginálne krvácanie 
a/alebo špinenie mimo menštruácie;

 Pretrvávajúci vaginálny výtok, 
ktorý je vodnatý, bledej, ružovej až 
hnedastej farby, prípadne s prímesou 
krvi.

PROCES VZNIKU JE POMALÝ

Bunky na povrchu krčka maternice sa 
niekedy menia na abnormálne bunky a tie 

sa môžu po niekoľkých rokoch ďalej 
premieňať na rakovinové bunky. Preto je 
dosť času na včasné zistenie týchto 
zmien za pomoci už spomínaného PAP 
testu, ktorý vám urobí gynekológ/ička 
v rámci preventívneho gynekologického 
vyšetrenia. Či sú abnormálne bunky vo 
výstelke krčku maternice, možno takto 
ľahko zistiť a situáciu bezpečne zvládnuť 
.

V tomto článku som vám chcela
priblížiť čo je to rakovina a obzvlášť 
jedna z jej foriem, rakovina krčka 
maternice, ktorej vzniku vo väčšine 
prípadov predchádza nakazenie sa HPV 
infekciou. Netreba zabúdať na prevenciu, 
ktorá je najúčinnejšou zbraňou v boji 
proti rakovine. Včasné diagnostikovanie 
ochorenia často krát zachráni a skvalitní 
nejeden život.

V článku Prevencia pred nakazením sa 
ľudským papilomavírusom sa dočítate 
viac o PAP teste a o ďalších spôsoboch 
prevencie, ktoré sú na Slovensku 
dostupné.

monika bj.

Zdroje:

http://www.gpn.sk/slovakindex.php?id=onkogyn
ekologia
http://www.zdravie.sk/sz/content/142-
23645/Nadory-krcka-maternice-
cervikalne-nadory-.html
http://liptak.blog.sme.sk/c/15803/Rakovina-
krcka-maternice.html -MUDr. Peter Lipták
Liga proti rakovine SR, 2007 ( 2. vydanie ), 
MUDr. Ján Simacký, DrSc.,  Doc.MUDr. 
Ladislav Masák, CSc.

Zdroj obr.: 

http://www.biowebgym.szm.sk/clovek/pohl_zen
a.g
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KEĎ SA NEDÁ NEŠKRABAŤ SA

TAK AKO VY MÁTE MOŽNOSŤ ČÍTAŤ INTOXI, AJ 
UŽÍVATELIA VO VEĽKEJ BRITÁNII MAJÚ MOŽNOSŤ
ČÍTAŤ ČASOPIS, KTORÝ JE PÍSANÝ ŠPECIÁLNE PRE NICH.
VOLÁ SA BLACK POPPY A N Á S  ZAUJAL ČLÁNOK,
V KTOROM ROZOBERAJÚ NUTKAVÉ ŠKRABANIE,
VYSKYTUJÚCE SA PRI UŽÍVANÍ STIMULANTOV 
(NAPRÍKLAD PIKA). VYBRANÉ INFORMÁCIE SA MÔŽETE 
DOZVEDIEŤ TU A TERAZ, LEN ČÍTAJTE ĎALEJ.

O ČOM HOVORÍM?

O intenzívnom svrbení a škrabaní, 
o pocite akoby ste mali pod kožou hmyz 
alebo niečo také, o trhaní vlasov, pretože 
pokožka na hlave vám proste nedá pokoj, 
o vytláčaní neexistujúcich vyrážok.

Najčastejšie sa pocit svrbenia 
prejavuje na rukách, tvári, perách, vo 
vlasoch, na ramenách a nohách. Teda 
takmer všade 

ČÍM TO JE?

Stimulanty spôsobujú 
zintenzívnenie nervovej činnosti, čoho 
prirodzenou súčasťou je aj zvýšená 
citlivosť kožných receptorov (pervitín 
môže mať na svedomí aj hmatové 
halucinácie, ale to dnes spomínam len na 
okraj). Jednoducho sa dá povedať, že 
tvoja pokožka je po užití stimulantov 
precitlivená. Jedná sa teda o dôsledok 
chemickej reakcie, prebiehajúcej 
v tvojom tele. Pravda je taká, že v 
skutočnosti nemáš pod kožou NIČ, kvôli 
čomu by si sa musel/a dlhé hodiny 
škrabať. Ak mám byť presná, škrabanie ti 
vlastne vôbec nepomôže. Svrbenie 
prestane samo. Po určitom čase  Teraz 
si asi myslíte, že je vám toto všetko na 
nič, keď si aj tak musíte svrbiace miesto 
poškrabať. Je to pochopiteľné. Aj napriek 
tomu, že poškrabanie často spôsobuje 

ďalšie poškrabanie a môže mať 
negatívny vplyv na pokožku samo o sebe, 
ak je intenzívne (škriabanie a vytláčanie 
sa do krvi). Vedomie, že poškrabkanie je 
neúčinné zrejme nezabráni tomu, aby ste 
sa poškrabali. 

ČO MÔŽE POMÔCŤ?

Black Poppy má pre svojich 
čitateľov zopár rád, a ja ich rada rozšírim 
aj medzi vami. 

1. Je dôležité, aby tvoje telo malo 
dostatok vitamínu B, pretože ten 
pomáha pri hojení rán 
a škrabancov. Vhodným zdrojom sú 
napríklad banány a ryby, alebo si kúp 
v lekárni B-komplex (balenie 20 
tabletiek stojí približne 30 Sk). 
Pomôcť ti môže aj zinok, ten nájdeš 
v arašidoch a slnečnicových 
semiačkach, alebo tiež vo forme 
tabletiek z lekárne či drogérie (balenie 
100 tabletiek stojí asi 130 Sk). 

2. Pokús sa odolať nutkaniu 
poškrabať sa tým, že sa sústredíš na 
nejakú inú činnosť. Môžeš vyskúšať 
hocičo, prepletaj si prsty, žuj žuvačku, 
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upratuj, lúšti krížovku, choď na 
záchod... Hocičo.

3. Natri sa kortizónovým krémom, aby 
si predišiel/la svrbeniu. Krémy, ktoré 
obsahujú kortizón (napr. Locoid), 
pokožku upokoja. Na väčšinu z nich 
budeš potrebovať recept od kožného 
lekára, ale existujú aj niektoré voľne 
predajné. Opýtaj sa v lekárni. 
Pozor! Tieto krémy obsahujú 
hormóny, preto by sa nemali používať 
dlhodobo! Dodržiavaj rady, ktoré ti dal 
doktor! A požiadaj niekoho, aby ti 
pomohol natrieť miesta, na ktoré 
sám/a nedočiahneš.

4. Niekedy môže byť škrabanie 
spojené aj s úzkosťou, stresom či 
nepokojom. Ak zmenšíš vplyv týchto 
faktorov, môže to pomôcť aj 
neškrabaniu.

5. Ak užívaš injekčne a škrabeš sa, 
vždy pred pichnutím (a aj po) si 
umy ruky a dezinfikuj miesto 
vpichu. Toto je veľmi dôležité pre 
zabránenie prenosu rôznych infekcií 
z rúk do rany a z rany do miesta 
vpichu.

6. Na škrabanie nikdy nepoužívaj nič 
ostré alebo špinavé, a najmä nie 
vtedy, keď sa škrabeš tam, kde 
nevidíš, napríklad na chrbte alebo 
vzadu na hlave. Poznámka autorky: aj 
dlhé nechty sú ostré 

7. Vždy sa snaž dodržiavať čistotu 
najviac ako sa len dá, aby si nedal/a 
šancu infekcii. Použi alkoholáky na 
čistenie miesta, ktoré ťa svrbí a tiež 
vyčisti alkoholákmi nástroj, ktorým si 
pomáhaš pri škrabaní.

8. Pravidelne sa krémuj alebo používaj 
telové mlieko. Hydratovaná pokožka 
je odolnejšia, znížiš tým riziko 
poranenia pri škrabaní.

9. Vzniknuté škrabance či rany si 
vyčisti, najlepší je na to 
harmančekový čaj (sušené bylinky 
dostaneš kúpiť v lekárni, nie sú drahé), 
ale postačí aj čistá voda.
Nepoužívaj alkoholáky na čistenie rán! 
Alkohol bráni vytvoreniu chrasty, rana 
bude dlhšie krvácať, pokožka ostane 
po použití alkoholáku extrémne 
vysušená! Ich hojenie urýchliš, ak si 
ich budeš natierať vhodnou masťou. 
V lekárni  ti u rč i te  poradia. Čím 
rýchlejšie sa rana zahojí, tým menšia 
jazva po nej ostane.

10.Rátaj s tým, že v prekúrených 
miestnostiach pokožka svrbí viac.

11.Skús si namiesto poškrabania len 
prejsť po svrbiacom mieste dlaňou, 
len sa “pohladkať”.

12.Krémy, ktoré používaš, by nemali 
byť príliš mastné, to môže spôsobiť 
výskyt nových vyrážok.

Tak to sú rady britských kolegov. 
Dúfam, že vám pomôžu. Akékoľvek 
ďalšie otázky sa nás môžete opýtať 
v teréne. 

PS: Ja som si počas písania tohto 
článku ruky nakrémovala trikrát 

ifka

Zdroj:
Galvagna, V.: Stimulant induced skin picking. In 
Black Poppy, issue 12/2006

Zdroj obrázku:
http://www.fundraisingfromscratch.com/2.5-
ScratchGoldOval.jpg
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ĽUDSKÉ PRÁVA, NIE NÁSILIE!

V MESIACOCH OKTÓBER – NOVEMBER 2007 SME 
USKUTOČNILI PRIESKUM MEDZI VAMI - ĽUĎMI 
PRACUJÚCIMI V SEX-BIZNISE V BRATISLAVSKÝCH 
ULICIACH. PRIESKUM BOL ZAMERANÝ NA 
PROBLEMATIKU NÁSILIA, KTORÉ JE NA VÁS 
PÁCHANÉ, AKO I NA VAŠE SKÚSENOSTI SO 
SPRÁVANÍM PRÍSLUŠNÍKOV A PRÍSLUŠNÍČOK 
POLICAJNÉHO ZBORU SR V PRÍPADOCH, KEDY STE 
POTREBOVALI ICH POMOC... DNES VÁM 
PRINÁŠAME STRUČNÉ VÝSLEDKY TOHTO 
PRIESKUMU A VERÍME, ŽE SME PRE VÁS VYBRALI 
TIE NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE. VÝSLEDKY 
BOLI NA TLAČOVEJ KONFERENCII V DECEMBRI 
2007 PREZENTOVANÉ NOVINÁROM 
A NOVINÁRKAM A NÁSLEDNE ZASLANÉ 
MINISTROVI VNÚTRA, MINISTROVI 
ZDRAVOTNÍCTVA, NÁČELNÍČKE MESTSKEJ 
POLÍCIE BRATISLAVA AKO I GENERÁLNEMU 
NÁČELNÍKOVI PZ SR.

Prieskum sa realizoval v 4 
bratislavských lokalitách (Vajnorská 
a Slovnaftská ulica, oblasť Avionu a 
Pentagonu) a zúčastnilo sa ho celkovo 20 
osôb – 17 žien a 3 muži. Vekové 
ohraničenie účastníkov a účastníčok 
prieskumu bolo 25 – 44 rokov, 
všetci/všetky boli slovenskými štátnymi 
príslušníkmi/príslušníčkami, 8 z nich bolo 
rómskeho a 12 nerómskeho pôvodu. 
Všetci účastníci a účastníčky prieskumu 
pracujú sami/y na seba, t.j. nemajú 
žiadnych pasákov či pasáčky. 
Z celkového počtu pýtaných pracovalo 15 
osôb  v čase prieskumu výlučne na ulici, 
3 osoby na ulici a bytoch, 1 osoba na 
ulici, bytoch a hoteloch a 1 osoba na ulici, 
diskotékach a ako escort.

V prvej časti dotazníka sme sa vás 
pýtali na tie skupiny ľudí, ktorí ohrozujú 
vašu bezpečnosť pri výkone práce:

 18 z vás za ohrozujúcich označilo 
zákazníkov. Zo skupiny zákazníkov 
ste špecificky označili tých, ktorí sú 
agresívni alebo nebezpeční.

 10 ľudí pracujúcich v sex-biznise 
označilo za ohrozujúcu skupinu 
náhodných okoloidúcich mužského 
pohlavia. Jedna osoba označila aj 
náhodné okoloidúce ženského 
pohlavia. 4 osoby pracujúce v sex-
biznise označili za nebezpečných ľudí, 
ktorí podľa výzoru patria k hnutiu 
skinheads, 2 osoby označili za 
problematických opitých mladých 
mužov a 5 ľudí pracujúcich v sex-
biznise identifikovalo ako 
nebezpečných príslušníkov „mafie“ 
alebo inej násilníckej skupiny.  

 8 z vás označilo za nebezpečných 
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príslušníkov a príslušníčky policajného 
zboru.  

„Obávam sa všeobecnej tolerancie 
ľudí voči násiliu, ktoré je na nás páchané.”

„Chýba mi solidarita. Ľudia sa 
dištancujú, keď vidia, že sa deje 
niečo zlé. Radšej otočia hlavu na 

druhú stranu a pozerajú sa inam …”

Veľa z opýtaných ľudí pracujúcich 
v sex-biznise označilo nedostatok 
policajnej ochrany za významný faktor 
prispievajúci k ich pocitu nízkej 
bezpečnosti pri výkone práce. Ľudia 
pracujúci v sex-biznise žiadajú väčší počet 
policajných kontrol a ich pravidelnosť na 
tých miestach, kde pracujú. Žiadajú, aby sa 
k nim polícia správala s rešpektom 
a zabezpečila im bezpečné prostredie.

„Polícia ignoruje situácie, keď som 
napadnutá.”

„Na miestach, kde pracujem je veľmi 
zlé osvetlenie a chýbajú mi 
pravidelné kontroly našej 

bezpečnosti zo strany polície.”

V dotazníku sme sa ďalej venovali 
téme policajnej represie a špecificky 
násiliu zo strany príslušníkov 
a príslušníkov PZ SR.

 14 ľudí pracujúcich v sex-biznise, ktorí 
sa zúčastnili prieskumu, bolo za 
posledný rok pokutovaných zo strany 
polície. 7 z nich dostalo pokutu raz až 
päťkrát v priebehu posledného roka. 

„Policajti veľmi dobre vedia, ktorá 
žena zarába veľa peňazí. Ak takáto 

žena ide so zákazníkom, policajti ich 
kontrolujú ihneď po tom, ako mu 

žena nasadne do auta. Často sa iba 

rozprávajú... Policajti ich pokutujú 
aj v prípadoch, kedy sa ešte nič 

nedeje. Výška pokuty závisí potom 
od toho, aké luxusné je auto, 
v ktorom sedia. Ak je to auto 

exkluzívne, pokuta môže byť aj 5000 
korún.“ 

(pozn. autorky max. výška pokuty 
podľa VZN môže byť 1000 Sk)

 Niekoľko osôb pracujúcich v sex-
biznise uviedlo, že na policajnej stanici 
boli fotografovaní/é a že si policajti 
o nich zhromažďujú informácie, ako 
osobné údaje či  odtlačky prstov.

„Povedali nám, že polícia si robí nejakú 
registráciu osôb, ktoré v našom meste 

pracujú v sex-biznise. Odfotili nás 
a vzali nám odtlačky prstov. Policajti 

povedali, že sú takéto opatrenia 
nevyhnutné – v prípade, že bude nejaká 
prostitútka zavraždená, môžu ju vďaka 

tomu identifikovať.”

Hoci znie táto informácia pre 
mnohých ľudí ústretovo, polícia nemá 
právomoc odoberať vaše odtlačky prstov 
a fotografovať vás, pokiaľ ste nespáchali 
trestný čin. Práca v sex-biznise trestným 
činom nie je. Policajti a policajtky v týchto 
prípadoch teda zneužili  svoje postavenie 
a porušili vaše ľudské práva.

Avšak so správaním policajtov 
a policajtiek nemáme iba zlé skúsenosti. 

Práve naopak, mnohí/é z Vás 
v prieskumu uviedli, že spolupráca 
s políciou prebehla ukážkovo 
a bezproblémovo. 

O tom, ako i o ďalších výsledkoch 
tohto prieskumu sa dozviete viac 
v nasledujúcom čísle Intoxi.

Ľubica
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CHCEM PRACOVAŤ 
V RAKÚSKU, ALE...

... ALE V MINULOSTI MA 
Z NEHO VYHOSTILI

Takýto problém majú niektorí/é 
z vás, preto sme sa pozreli bližšie na 
možné (aj nemožné) riešenia. 
Vyhostenie, teda zákaz vstupu do štátu 
na určitú dobu, ste získali napríklad, ak 
ste vo Viedni pracovali v sex-biznise 
„na čierno“ a objavili vás policajti pri 
kontrole. 

V Rakúsku je možné pracovať 
v sex-biznise legálne, ak spĺňate viaceré 
podmienky, napríklad treba mať 
nahlásený prechodný pobyt v Rakúsku, 
pravidelne absolvovať gynekologické 
prehliadky atď.

V teréne sme sa stretávali s otázkou, 
či sa niečo zmenilo po vstupe Slovenska 
do Schengenského priestoru. Veď viete, 
teraz vás už nikto nekontroluje pri 
prechode hranicami v rámci EÚ. Takže 
teoreticky môžete vstúpiť aj do štátu, 
odkiaľ ste boli vyhostení/é. Avšak problém 
nastane, keď vás tam opäť nájdu pri 
nejakej kontrole. 

A čo potom? Pýtala som sa na 
Rakúskej ambasáde a dozvedela som sa, že 
každý prípad je posudzovaný individuálne. 
Z toho som oveľa múdrejšia nebola. 
Konzultovala som to teda s právničkou, 
aby som sa dozvedela viac. Ak vás nájdu 
pri „bežnej“ kontrole, hoci aj na 
nákupoch v supermarkete, je veľmi 
pravdepodobné, že vás „len“ opätovne 
vyhostia z krajiny. Situácia sa môže 
skomplikovať v prípade, že sa dopustíte 
v Rakúsku trestnej činnosti. (napríklad je 
porušením zákona, ak pracujem bez 

povolenia, ak nemám kontrolu od lekára, 
ak kradnem...). Vtedy môžete byť vzatí/é 
do väzby a aj odsúdení/é, a porušenie
zákazu vstupu do štátu bude 
priťažujúcou okolnosťou.

Druhá možnosť je napísať žiadosť 
o zrušenie rozhodnutia o vyhostení.
V tomto prípade potrebujete vedieť kto 
vydal rozhodnutie, či to bola polícia (a 
ktoré oddelenie, mestská časť?) alebo súd 
(ktorý súd?) a svoju žiadosť adresujete 
práve tam. V prípade, že to neviete, môžete 
žiadosť poslať na rakúsku ambasádu. 

Podstatné je, že takýmto žiadostiam 
sa obvykle vyhovie len vo výnimočných 
prípadoch, a je potrebné ju pádne 
zdôvodniť (môžete skúsiť napísať trebárs 
to, že chcete legálne pracovať v sex-
biznise, ale vaša krajina vám to 
neumožňuje). 

Úspešný výsledok vám nezaručím, 
ale za pokus to snáď stojí.. tak veľa šťastia. 

ifka

Zdroj obrázku:
http://www.eures.sk/images/maps/rakusko.gif
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NOVÝ LIEK NA LIEČBU ZÁVISLOSTI OD STIMULANTOV

A JE TO TU. DOBA IDE DOPREDU, A S ŇOU I LIEČBA
ZÁVISLOSTÍ OD DROG. MOMENTÁLNE SA TESTUJE NOVÝ
LIEK PRE LIEČBU ZÁVISLOSTI OD STIMULANTOV
(KOKAÍNU, PERVITŃU, AMFETAMÍNOV, . . .). LIEK
POTLAČUJE SILNÚ TÚŽBU PO DROGE A EUFÓRIU PO JEJ
UŽITÍ. DOSTUPNÝ BUDE PRAVDEPODOBNE NABUDÚCI
ROK V AMERIKE.

Vigabitrin (liek proti kŕčom), ktorý 
distribuuje firma Ovation 
Pharmaceuticals, bol Americkou 
Agentúrou pre lieky a potraviny (FDA) 
prijatý do r e ž i m u  „zrýchleného 
posudzovania za účelom uvedenia na trh“. 
Ak bude schválený pôjde o prvý oficiálny 
liek pre liečbu závislostí na kokaíne 
a met/amfetamínov (napr. aj pervitín).

Liek, ktorý sa má predávať pod 
obchodným názvom SABRIL, podľa 
všetkého blokuje pocit silnej túžby/ 
neodolateľnej chuti (tzv. Craving) po 
droge a eufóriu po jej užití. 
Pravdepodobne je to spôsobené zvýšením 
mozgovej hladiny neurotransmitera 
GABA.

Neurotransmitery (tzv. 
„neuroprenášači“) sú chemické látky 
umožňujúce prenášať signály medzi 
jednotlivými neurónmi. Existujú rôzne 
neurotransmitery, ktoré majú rôzne 
účinky. Neurotransmiter GABA  tlmí 
procesy, ktoré aktivujú iné 
neurotransmitery (napr. tlmí výdaj 
dopamínu). GABA sa naväzuje na 
receptory iného neurónu. Pri tomto 
naväzovaní sa prenáša impulz, že sa má 
spomaliť uvoľňovanie ďalších 
neurotransmiterov a mozog začne 
vysielať menej impulzov. GABA 
spomaľuje aktivitu ďalších nervových 
buniek či neurónov.

Pokusy na zvieratách a dve malé 
klinické štúdie na ľuďoch ukázali, že liek 
potlačuje craving (neovládateľnú chuť po 
droge) a pocit eufórie, ktorý nastáva po 
užití drogy. Sabril je v súčasnosti v druhej 
fáze testov bezpečnosti, ako ich vykonáva 
Americká Agentúra pre lieky a potraviny 
(FDA). Tretia a pravdepodobne posledná 
fáza posudzovania má začať na budúci 
rok. 

„Domnievame sa, že zaradenie 
Sabrilu do režimu zrýchleného 
posudzovania nám umožní zrýchliť naše 
úsilie priniesť na trh látku, ktorá by 
pomohla s liečbou státisícom ľudí so 
závislosťou na kokaíne a 
(met)amfetamínov,“ povedal Tim Cunnif, 
viceprezident firmy Ovation pre otázky 
regulačných procedúr. Jeho firma na 
druhej fáze spolupracuje s NIDA 
(Národným ústavom USA pre otázky 
zneužívania drog). Americká Agentúra
pre lieky a potraviny FDA už Sabril 
predtým schválila pre liečbu kŕčovitých 
záchvatov epileptikov a kŕčov u detí.

Uvidíme, či a kedy sa Sabril 
dostaví i na Európsky trh. 

karcha
Článok prebratý z portálu: www.drogy-info.cz
Zdroj:  http://www.drogy-
info.cz/index.php/info/monitor/zahranicni/lek_pr
oti_zavislosti_ na_kokainu_a_pervitinu; 
www.drogovaporadna.cz – Co dělají drogy 
v mozku.
Pôvodný text článku nájdete v Chicago Sun –
Times, JoinTogether Hlavný zdroj článku: FDA 
fast-tracks first cocaine, meth



11s                  Apríl 2008               Intoxi

JE SVET DROG ŽENSKÝ ALEBO MUŽSKÝ?
VŠETKÝM JE JASNÉ, ŽE V UŽÍVANÍ DROG EXISTUJÚ URČITÉ ČISTO ŽENSKÉ ŠPECIFIKÁ. TIETO 
ŠPECIFIKÁ SÚ PODMIENENÉ KULTÚRNYM ČI SOCIÁLNYM POSTAVENÍM ŽIEN V SPOLOČNOSTI.

VZNIKAJÚ ODBORY, KTORÉ SA VENUJÚ ŽENSKÝM ŠPECIFIKÁM V SPOLOČNOSTI, TZV.
RODOVÉ ŠTÚDIE.  V OBLASTI UŽÍVANIA DROG SA ODBORNÍCI A ODBORNÍČKY CELÉHO 

SVETA PÝTAJÚ: AKÉ SÚ VLASTNE TIE ŽENSKÉ ŠPECIFIKÁ? DOKÁŽEME NA TIETO ROZDIELY 
PRUŽNE REAGOVAŤ? SÚ NAŠE DROGOVÉ SLUŽBY NA NE DOSTATOČNE CITLIVÉ?  

ZAUJALO VÁS TO? ČÍTAJTE ĎALEJ!

AKO SA OPISUJE ŽENSKÝ A MUŽSKÝ 
DROGOVÝ SVET?

Na základe výskumov a praktických 
skúseností mnohých 
odborníkov/čok z Európy 
môžeme povedať, že muži 
tiahnu viac k užívaniu 
ilegálnych drog (napr.: 
marihuana, heroín, 
pervitín, kokaín a pod) 

ako ženy. Predpokladá sa, že je to tak i preto, 
že muži majú nižšie zábrany kupovať drogy 
na ilegálnom trhu od pouličných dílerov. 

Ďalším rozdielom je zistenie, že ženy 
preferujú príležitostnejšie užívanie. Muži 
užívajú častejšie, a teda pravidelnejšie. 

Do tretice sa nám ponúka ešte jeden 
rozdiel. Ženy, častejšie ako muži, v prípade 
osobných problémov či psychických ťažkostí 
navštevujú lekárov/ky. Čo v konečnom 
dôsledku znamená, že lekári/ky im 
predpisujú lieky 3-krát častejšie ako mužom. 
V Európe tak ženy častejšie užívajú lieky 
(napr.: barbituráty, sedatíva či 
antodepresíva), najmä skryto- doma.

Avšak špecifík je omnoho viac. 
Mnohé z nás neprekvapí zistenie NIDA 
(Národného Inštitútu pre Zneužívanie Drog, 
USA), že účinok pôsobenia drog na ženský 
organizmus ovplyvňuje menštruačný cyklus.
ROZDIEL, PRI KTOROM IDE O ŽIVOT

Existuje rozdiel v ženskom 
a mužskom užívaní, ktorému venujem celý 
odstavec, aby ste si ho lepšie všimli. Ženy sú 
v drogovom svete viac ohrozené žltačkou 
typu C i vírusom HIV. Tieto ochorenia 
majú častejšie ako muži. Ak sa zameriame 
len na injekčný spôsob prenosu, tak môžeme 
pomenovať nasledujúce riziká: 

 Ženy menej často ako muži navštevujú 
programy výmeny injekčných striekačiek
i služby zamerané na liečbu závislosti. 
Tak nemajú svoje vlastné nádobíčko 
a informácie o injikovaní sa dozvedajú 
sprostredkovane od mužov, ktorí na 
výmenu ihiel chodia. Tie informácie 
môžu byť však skreslené. Niekedy sa 
k ženám dostanú  mýty a “nepravdy“ 
napr.: že prevarenie ihly zabije vírus 
žltačky typu C. 

 Ženy nevedia techniku injikácie, a tak sa 
nechávajú injikovať druhou osobou. Tak 
sa vytvára priestor na prenos HIV 
a žltačky typu C (napr.: ak je krv na 
rukách, používa sa 1 injekčná striekačka 
alebo „nádobičko“). Zdieľanie ihiel a 
„nádobíčka“ s partnerom sa považuje, 
rovnako ako sex bez kondómu za prejav 
dôvery. Muži však častejšie injikujú ako 
prví a ženy sú druhé v poradí. Môžu sa 
nakaziť ochorením, o ktorom ani ich 
partner nevedel, ak nebol na testoch alebo 
ak sa nakazil nedávno a stále je v tzv. 
sérologickom okne. Pretože počas tzv. 
sérologického okienka nie je možné ani 
na testoch zistiť prítomnosť vírusu HIV 
a HCV v krvi. 

AKÝ JE TEDA DROGOVÝ SVET?
Vo všeobecnosti je medzi 

problémovými užívateľmi/ľkami drog  viac 
mužov ako žien. v Európe je tento pomer 2:1 
v prospech mužov. Aj preto môžeme 
povedať, že drogový svet je viac mužský. 
Mužskosť drogového sveta podporujú aj 
tvrdenia, že ženy sa k ilegálnym drogám 
dostávajú častejšie cez mužov. Prvé užitie 
nelegálnej drogy u žien často súvisí so 
vzťahom k mužovi, ktorý ich užíva.
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Významnú úlohu 
zohráva pri užívaní drog 
aj násilie páchané 
mužmi na ženách. 
V múdrych knihách sa 
píše o tzv. psychických 
faktoroch akými sú 
napr.: fyzické 
a sexuálne zneužívanie 
v detstve, depresie 
a post-traumatické 
stresy, vzťahy, kde je 
násilie... To všetko hrá dôležitú úlohu v tom, 
či žena prestane alebo bude pokračovať 
v užívaní drog.
DVOJAKÝ METER NA ŽENY

Mohlo by sa zdať, že zodpovedaním si 
týchto otázok budeme múdrejší   a múdrejšie. 
Avšak s odpoveďami pribúdajú nové otázky. 
Ako sa ženám žije v prevažne mužskom 
drogovom svete? Ako sa zmení pohľad na 
ženy užívateľky, keď do ich života vstúpi 
materstvo? Ako na nich pozerajú muži 
užívatelia, ženy užívateľky matky či „ne-
matky“? Ako na ne pozerá neužívajúca 
spoločnosť? .... otázky nekončia.

Na Slovensku nie je ani veľa ľudí, 
ktorí by sa ich pýtali. Jednoducho tak nejako 
žijeme a možno si ani neuvedomujeme, že 
ženy užívateľky žijú v drogovom svete inak 
ako muži. Snáď každý výskum či každá 
zmienka o ženách užívajúcich drogy sa 
neobíde bez komentára. Na ženy, ktoré 
užívajú drogy sa neužívajúca spoločnosť 
pozerá hneď dvakrát. 

Prvý pohľad je rovnaký ako pohľad na 
mužov užívajúcich drogy. Spoločnosť 
neakceptuje užívanie nelegálnych drog.

Druhý pohľad je pohľad na ženy –
matky. Na ženu užívateľku sa automaticky
pozerá aj ako na budúcu matku. Z tohto 
pohľadu je na ňu nazerané ako na ženu, ktorá 
zlyhala. Paradoxne však žena môže zlyhávať 
viac z toho, že ju všetci odsudzujú a miesto 
účinnej pomoci a snahe zabezpečiť jej 
špeciálne potreby, ju odsudzujú Je to 
jednoduchšie. Zaručene to potvrdí naše teórie 
o „zlých ženách“ a hlavne nemusíme nič 
robiť. Ak má žena problémy s užívaním drog 
a je tehotná, emócie „tých druhých“ začnú 

zohrávať veľkú úlohu. 
Určite to poznáte 
sami/samé. 
Mnohokrát s o m  v teréne 
počula vetu, „Ty nebudeš 
dobrou matkou, keď užívaš 
heroín.“ Bez ohľadu na to, 
že heroín nemožno počas 
tehotenstva prestať užívať 
zo dňa na deň. Mnohokrát 
som počula vetu, „Ty nie si 
dobrá matka, keď si 

nechala dieťa v ústave.“ Bez ohľadu na to, že 
takéto rozhodnutie je pre samotnú ženu 
veľmi bolestivé. Napriek tomu, že ak nemám 
možnosť postarať sa o dieťa a viem, že 
v nemocnici alebo v ústave sa o neho 
postarajú lepšie, tak som sa rozhodla pre 
dieťa urobiť to najlepšie, čo sa z tejto pozície 
robiť dá.
KONIEC DOBRÝ, VŠETKO DOBRÉ

Ženské užívanie vyzerá byť 
komplikovanejšie. Avšak hovorí sa, že 
ženský svet je príliš komplikovaný 
a zbytočne emočný . Záver by som 
venovala jednej dobrej správe. Podľa 
výskumu Všeobecnej fakultnej nemocnice sú 
ženy v metadonovom programe Apolinář v 
Prahe v liečbe úspešnejšie ako muži. Vedia 
sa lepšie prispôsobiť pravidlám, vnímajú ich 
menej prísne a v liečbe sú vytrvalejšie. 
Najlepšie z výskumov vychádzajú práve 
ženy, ktoré sú zároveň aj matkami. Práve tie 
sú v liečbe najúspešnejšie. 

Tak vidíme, že všetko zlé môže byť aj 
na niečo dobré. Možno práve špecifiká, ktoré 
k ženskému užívaniu patria, dávajú ženám 
neuveriteľnú s i l u  všetko prekonať 
a zvládnuť. Tak nech sa nám darí.                        

-Cоня –
Zdroje:
http://www.nida.nih.gov/NIDA_Notes/NNVol13N4/Di
rrepVol13N4.html,;13.2.2008;http://www.udel.edu/so
c/tammya/pdfs/Drug%20Use%20and%20Gender.pdf, 
13.2.2008
http://www.drogy.net/clanek/uzivani-drog-a-
genderove-rozdily_2007_04_24.html, Adiktologie č. 
3/ 2007: Bečka, J: Ženy v metadonovém programu 
Apolinář. Obr.: http://www.mrx.no/albums/13.2.2008
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A
V tajničke osemsmerovky nájdete citát francúzskeho spisovateľa Anatole France:
„Umelec musí milovať život a ukazovať nám, že je krásny…………………....
(tajnička má 26 písmen)“

N B H G O G N A V T N E C N I V
J S A L V A D O R D A L Í F E Z
I Z N E S N E B U R L O H R A W
R E S S I T A M H N A I Z I T C
N U X I O R C A L E D O E D J A
A Q N P M E E L K Ó B Y N A S R
V Z O I M O E N R O R T N K B A
T A C C G O N I O E B V A A O V
D L A A O U M E N I E P Z H T A
N E B S Y N A R T R R A É L T G
A V M S A P U G M A N L C O I G

R G I O T T O E O F I M C
H M C I

B Y J S A G E D M A N E T U E O

M B E L G R E C O E I R O C
H L V

E A L D O N A T E L O E K A L B

R O D I N O L E G N A L E C
H I M

L E O N A R D O D A V I N C I I

BACON, BERNINI, BLAKE, BOTTICELLI, CARAVAGGIO, CÉZANNE, DEGAS,
DELACROIX, DONATELO, EL GRECO, FRIDA KAHLO, KLEE, GAUGUIN,
GIOTTO, GOYA, JAN VERMEER, JOAN MIRÓ, LEONARDO DA VINCI, MANET,
MATISSE, MICHELANGELO, MONET, MUCHA, PALMER, PICASSO, RAFAEL,
REMBRANDT VAN RIJN, RENOIR, RODIN, RUBENS, SALVADOR DALÍ, TIZIAN,
TURNER, VELAZQUEZ, VINCENT VAN GOGH, WARHOL

Tajnička z minulého čísla:                                                   „...ešte horšia je tá, ktorá nevie variť, a varí.“
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V.T.I.P.Y

Príde učiteľka do triedy na 
hodinu prírodovedy a hovorí:
- Dnes si dáme malý testík na to, čo 
nám dávajú zvieratká. Tak Janko, čo 
dáva sliepka?
- Vajcia.
- Teraz ty Terezka. Čo dáva ovca?
- Vlnu.
- Teraz ty Dežko. Čo dáva krava?
- Domáce úlohy.

Pán Novák vidí suseda, ktorý sa 
vracia z veľkonočnej šibačky, ako 
stojí pri dverách svojho bytu a 
tichúčko na ne škrabká.
- Pán sused, čo to robíte? - spytuje 
sa ho pán Novák.
- Pst! Žena si bude myslieť, že je to 
náš pes a pustí ma dnu.

Príde chlapík do baru a rozkáže si 
sedemkrát tequilu a jedno pivo na 
spláchnutie. Barman naleje sedem 
panákov a ide čapovať pivo. Za pár 
sekúnd sa vráti s pivom a panáky 
nikde, tak vraví:
”Teda, chlape, to ste sa s tým pekne 
poponáhľal.”
Chlapík odvetí:
”No, keby ste mali to, čo ja, tak by 
ste tiež pili rýchlo.”
”Áno? A čo máte?”
Chlapík siahne do vrecka a vraví:
”No, asi šesť korún.”

V čínskej reštaurácii si pán objedná 
zajaca na smotane a keď mu čašník 
priniesol porciu, pýta sa ho:
- Prosím vás, je ten zajac čerstvý?
- To určite, ešte dnes ráno chytal 
myši!

   

Saša
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POTULKY ANDALÚZIOU – II. ČASŤ

V MINULOM ČÍSLE SOM OPISOVALA SVOJ PRÍCHOD DO HLAVNÉHO MESTA ŠPANIELSKEJ 
PROVINCIE ANDALÚZIE – MALAGY, KDE SOM SA ROZHODLA ÍSŤ NA KURZ ŠPANIELČINY A 

POPRITOM SA POROZHLIADNUŤ AJ PO INÝCH MESTÁCH PROVINCIE. VO SVOJOM 
ROZPRÁVANÍ SOM SPOMENULA AJ MIESTNE HISTORICKÉ PAMIATKY, ALE V TEJTO ČASTI 

BY SOM CHCELA POKRAČOVAŤ INÝMI STRÁNKAMI TOHTO VŠESTRANNÉHO MESTA A 
SVOJHO POBYTU.

Keďže nielen štúdiom je človek 
živý, povedala som si, že treba spoznať aj 
kultúru, čo je v prípade Španielska veľmi 
príjemné. V škole sme totiž mali možnosť 
prihlásiť sa na lekciu španielskeho 
národného tanca flamenco s našou 
profesorkou, ktorá bola zároveň aj 
skvelou tanečníčkou. A tak sme hneď po 
vyučovaní spolu s ďalšími spolužiačkami 
vytvorili skupinu amatérskych tanečníc. 
Pred školu položila profesorka CD-
prehrávač, obula si pevné tanečné 
topánky, a za chvíľu sa už ozývali tóny 
chytľavej melódie. Flamenco, ako som 
čoskoro zistila, je nielen nádherný, ale aj 
dosť náročný tanec – rukami sa robia 
krúživé pohyby zápästím a zároveň ich 
tanečnica dvíha nahor nad hlavu a potom 
pomaly nadol. Zároveň musí byť v 
miernom podrepe a pracovať aj nohami, 
kde robí úplne iný pohyb – „vyklopkáva“ 
nimi do rytmu. Väčšinou sa dupe tak, že 
prvá dopadne špička chodidla a potom 
päta (čím vzniknú 2 „dupy“), alebo celým 
chodidlom (1 „dup“). Aj naša pamäť mala 
čo robiť - tá zostava rozhodne nebola 
jednoduchá. Bola jedna hodina poobede a 
slnko jasne svietilo, a tak sme sa pri tanci 
riadne potili. Navyše som si po hodine 
našla na dekolte výrazné stopy po 
opálení, veď koho by napadlo dávať si do 
školy krém na opaľovanie? 

Po škole a troche kultúry si človek 
zaslúži aj trochu zábavy – a Malaga v 
tomto skutočne mala čo ponúknuť. A tak 
som sa jedného dňa vychystala spoznávať 
centrum a jeho nočný život. 

Do srdca mesta som sa už veľmi 
tešila, keďže bolo trochu "odruky" a v 
miestnej doprave som sa až tak 
nevyznala, ešte som si ho nestihla 
pozrieť. Navyše, chodiť v noci sama po 
uliciach neznámeho mesta by asi nebol 
veľmi dobrý nápad. Teraz som mala tú 
výhodu, že som mala "sprievodcu" –
Juanan, teda Juan Antonio, môj 
španielsky kamarát, sa ponúkol, že ma 
vezme na večeru s kamarátmi a potom mi 
ukáže miesta, kde sa tancuje salsa. 

„Rande“ sme mali mať pred 
„Ayuntamiento“, teda radnicou, 
postavenou začiatkom 20. storočia v 
neobarokovom štýle. Pozdĺž nej sa tiahol 
„Paseo del parque“, úžasný park, či skôr 
botanická záhrada, s množstvom 
tropických rastlín. Pohľad na nekonečné 
rady paliem a pôvabné fontány ma 
doslova fascinoval. Keď sme sa stretli, 
zamierili sme do okrajovej časti Malagy, 
kde nás čakali jeho priatelia.

Musím povedať, že rozumieť 
španielskej konverzácii bolo pre mňa 
skutočne náročné. Ale keď som dávala 
dobrý pozor, po chvíli sa mi podarilo 
zachytiť pointu. Španieli sú veľmi 
priateľskí, ale angličtinu moc 
nepoužívajú, preto komunikovali so mnou 
výlučne po španielsky. Dali sme si 
typické španielske chuťovky, nazývané 
tapas, čo boli vlastne malé chlebíčky 
alebo žemličky obložené všetkým 
možným - pikantnou salámou chorizo, 
syrom, olivami, sardinkami, osmahnutou 
paprikou, či šunkou jamón... To sme 
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potom zapili mojím obľúbeným 
tinto verano, vínom miešaným s 
limonádou. A potom sme sa vybrali do 
centra tancovať. V meste to doslova žilo, 
po promenáde sa prechádzali ľudia, na 
námestiach som mohla vidieť hlúčiky 
mladých, ktorí popíjali, smiali sa, všade 
panovala dobrá nálada a čulý ruch ako 
cez deň, hoci bolo jedenásť hodín. 

Juanan ma zaviedol do podniku 
Asúcar, ktorý nazvali podľa 
juhoamerického slangu - slova azúcar, čo 
znamená cukor. Tam sa totiž tancovala 
salsa, ktorú prisťahovalci z Južnej 
Ameriky doslova milujú. Musím povedať, 
že od prvej chvíle, ako som vstúpila do 
toho podniku, som bola unesená. Učili 
tam salsu, ale nie tak, ako tu, v Bratislave, 
za peniaze, ale zadarmo! Ľutovala som, 
že nemám so sebou tanečné topánky, tie, 
čo som mala na sebe, sa mi strašne 
šmýkali. A tak som sa hneď pridala ku 
skupinke tancujúcich a napodobňovala 
kroky učiteľa tanca. Salsa Juananovi na 
moje prekvapenie veľmi nešla, ale keď 
začali hrať bachatu, ktorá je podľa mňa 
rozhodne ťažšia ako salsa, okamžite sa 
chytil a tancovalo sa mi s ním výborne. 
Navyše, ako typický Španiel vyzeral 
veľmi dobre, a tak som si stále v duchu 
musela pripomínať, že som zadaná. Už 
bolo dosť neskoro, a tak som si povedala, 
že je čas pobrať sa na nočný autobus. 
Juanan bol taký milý, že ma odprevadil až 
k apartmánu. Zaspávalo sa mi skvele, 
moji spolubývajúci ma nerušili hlasným 
rozprávaním sa ako predchádzajúce 
večery,  lebo tentoraz som s nimi 
„vyhúpala“ tým, že som šla spať neskôr 
ako oni. Bol to veľmi pekný večer, ale to 
ranné vstávanie do školy bolo teda oveľa 
horšie. 

Do školy som, samozrejme, 
meškala. I keď sa mi podarilo chytiť 
autobus, už počas cesty smi bolo jasné, že 
idem neskoro. Bolo mi blbé prísť v 

prostred vyučovania, tak som si sadla do 
najbližšieho baru, vytiahla svoj denník a 
začala písať dojmy z predchádzajúceho 
večera. Barman sa síce na mňa dosť divne 
pozeral, ale bolo mi to jedno. Veď aj tak 
som ešte žiadnu hodinu nevynechala, a 
jedna absencia ma predsa nezabije. 
Osvieženie v bare mi príde vhod a aspoň 
v škole na ďalšej hodine nezaspím.

Pokračovanie v ďalšom čísle...

Saša.

                                               
Ayuntamiento de Málaga

Zdroj obrázka:
http://www.aunaocio.com/zonaweb/jelala/image
nes/album
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:

ZMENIL/A SI  ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU?

MOŽNO SA AJ TEBE STALO, ŽE SA ŤA MILÍ PÁNI V OBLEKOCH 
(ALEBO MILÉ DÁMY V KOSTÝMOCH ) SNAŽILI PRESVEDČIŤ, ŽE 
NEJAKÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA JE LEPŠIA AKO TVOJA 
SÚČASNÁ. MOŽNO SI ANI NEPAMÄTÁŠ, ŽEBY SI PODPISOVAL/A 
ZMLUVU O POISTENÍ A MOŽNO SI VÔBEC NIČ NEPODPISOVAL/A,
LEN SI DALA SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE..  NAPRIEK TOMU SI S 
PREKVAPENÍM ZISTIL/A, ŽE SI OD NOVÉHO ROKA POISTENÝ/Á V 
INEJ POISŤOVNI...

Hľadajúc rozuzlenie tejto záhady, 
som sa napríklad dozvedela, že na 
Slovensku sú stovky ľudí, ktorí od milých 
pánov a dám získali skreslené  informácie 
o výhodách ponúkaných poisťovní.  
Množstvo z nich si ani  neuvedomovali  
čo podpisujú... a niektorí si mysleli, že 
podpísali nejakú anketu. 

Podľa Branislava Juhásza z 
poisťovne Union vraj „existuje menný 
zoznam poistencov, ktorí podali čestné 
vyhlásenie o tom, že im bola ponúkaná 
finančná alebo vecná odmena za 
podpísanie prihlášky do Európskej 
zdravotnej poisťovne“ Aj takéto praktiky 
vraj v minulom roku používali niektoré 
poisťovne, aby si „ulovili“ poistencov. 

Podľa Zákona o zdravotnom 
poistení „zmeniť zdravotnú poisťovňu je 
možné vždy len k 1. januáru 
nasledujúceho kalendárneho roka. 
Prihlášku možno podať najneskôr do 
30. septembra kalendárneho roka“. V 
praxi to znamená, že ak si momentálne 
poistený/á napr. vo Všeobecnej poisťovni 
a do 30.9. 2008 podpíšeš prihlášku trebárs 
do Európskej zdravotnej poisťovne, od 
januára 2009 už budeš poistencom 
Európskej. 

Veľa „lovcov“ zo zdravotných 
poisťovní sa objavuje práve ku koncu  
septembra, keďže dovtedy je ešte šanca 
„namotať“ ľudí, aby sa poistili na 
nasledujúci rok. 

Po zmene zdravotnej poisťovne ťa 
tvoja súčasná poisťovňa automaticky 
odhlási z tvojej dovtedajšej poisťovne. Čo 
by si mal/a urobiť ty, je do  ôsmich dní 
vrátiť preukaz poistenca zdravotnej 
poisťovni, v ktorej si bol/a doposiaľ 
poistený/á. 

Treba si dať bacha aj na to, aby si 
sa nepoisťoval/a do dvoch poisťovní. Je 
to zo zákona protizákonné a môžeš  za to 
dostať pokutu až do výšky 5 000 Sk. 
Zistilo sa, že v tomto roku bolo takto 
poistených až 25 tisíc ľudí. 

ČO ROBIŤ AK SI V POISŤOVNI, V KTOREJ 
BYŤ NECHCEŠ?

Ak si myslíš, že došlo k sfalšovaniu 
a bol/a si prepoistený/á  proti svojej vôli, 
si si istý/á, že si sa do žiadnej poisťovne 
neprihlasoval/a, najlepšie a najrýchlejšie 
je:
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 podať písomnú sťažnosť do 
zdravotnej poisťovne, v ktorej si 
poistený/á; 

 pripojiť Čestné prehlásenie (s 
tvojimi identifikačnými údajmi 
a podpisom)  o tom, že si prihlášku 
do novej poisťovne nepodával/a. 

V súčasnosti je prax taká, že po 
preverení skutočnosti uvedených 
v sťažnosti sa poistný vzťah stornuje 
(nemusíš byť grafológ/ička, aby si videl/a 
úplne odlišné podpisy, vymyslené čísla 
OP a pod.) 

Ďalšou možnosťou je:

 podať trestné oznámenie za 
zneužitie osobných údajov a potom 
vo veci koná polícia. 

 podať na súd žalobu o zrušenie 
právneho úkonu, ale súdy konajú 
dlho a teda konanie nemusí byť 
efektívne. 

Ak máš prístup na internet a chceš 
si overiť, v ktorej poisťovni si poistený/á, 
môžeš tak urobiť na stránke www.udzs.sk
(sekcia „portal). Stačí, ak uvedieš len 
svoje rodné číslo.

AKÉ POISŤOVNE MÁME NA SLOVENSKU?

Zdravotné poisťovne sa líšia a na 
základe týchto odlišností si môžeš vybrať tú, 
ktorá najviac spĺňa tvoje očakávania. Rating 
(hodnotenie miery dôveryhodnosti), ktorý 
vypracoval Health Policy Institute (HPI) je 
prvým porovnaním zdravotných poisťovní na 
Slovensku. 

Podľa Health Policy Institute, rating 
ukazuje veľké rozdiely medzi súkromnými 
a štátnymi poisťovňami. Prvé štyri 
priečky obsadili súkromné poisťovne, 
posledné dve miesta patria štátnym 
poisťovniam.  

Prajem veľa správnych rozhodnutí

Eva

Zdroje:
http://financie.etrend.sk/111109/moje-zdravotne-
poistenie/ako-si-vybrat-poistovnu
https://www.ezp.sk/index/index.php?ids=323
http://hn.hnonline.sk/c1-22373210-lov-na-klientov-
ataky-pokracuju
http://szalay.blog.sme.sk/c/111802/Ktoru-zdravotnu-
poistovnu-si-mam-vybrat.html
http://www.porada.sk/t69773-zakon-o-zdravotnom-
poisteni-od1-10-2007-do-31-12-2007-a.html
Interné zdroje OZ Odyseus
Zdroje obrázkov:
http://www.mudr.saskova.szm.sk/images/classic%20
II.jpg
http://www.inet.sk/images/user/kusenda_tomas/Prest
igio-LCD_PC.jpeg

ŠTÁTNE SÚKROMNÉ

Všeobecná ZP Dôvera
Spoločná ZP Apollo 

Union
Európska ZP 



VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS ZA FINANČNEJ 

PODPORY LUKÁŠA FILU

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)
20:50 – 21:15 Avion (lavičky pri Blumentálskom kostole)
21:15 – 22:00 prechod cez Krížnu a Vajnorskú ul. 

Každú nedeľu

19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

Testovanie * na protilátky syfilisu a HIV a výmena ihiel prebieha:

Každú nedeľu

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

Každý pondelok 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 alebo biela Škoda Felícia s nápisom 
CHRÁŇ SA SÁM


