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Ahojte!

Po mesiaci knihy tu máme mesiac bláznov(stiev). Začne sa to 1.aprílom, Dňom 
vtákov, a pokračovať bude počasím, na ktoré si zvykáme už pomaly počas celého roka. Ak 
čakáte, že bude nejaký „chyták“ aj v INTOXI, práveže naopak. Nalistujte si stranu číslo 10 
a prečítajte si náš najnovší „oznam“ a zároveň prosbu voči vám, ktorých sa to týka. 

V minulom roku sme na jednom z pracovných stretnutí vytvorili s mojimi 
kolegyňami poslanie časopisu INTOXI. Uvedomila som si, že som vám ho doposiaľ 
neuverejnila, takže tak urobím a ak máte nejaké pripomienky k tomuto poslaniu, kľudne to 
povedzte terénnym pracovníčkam/pracovníkom a my sa pozrieme na to, čo sa s tým dá 
urobiť.

Poslaním časopisu Intoxi je vytvoriť priestor pre všetkých, ktorí chcú 
prispieť k skvalitneniu života ľudí užívajúcich drogy a/alebo pracujúcich 
v sex-biznise prostredníctvom zdieľania dôležitých informácií a názorov.

Andrea

Zdroj obrázku na obálke:
http://st.blog.cz/s/smolika.blog.cz/obrazky/9148861.jpg
Zdroj obrázku:
http://blog.sme.sk/blog/838/13821/udiv.jpg

Občianske združenie Odyseus (vzniklo v roku 1997) poskytuje servisné služby ľuďom, 
ktorí užívajú drogy a/alebo pracujú v sex-biznise a mladým ľuďom. Informácie 
o združení sú dostupné na stránkach www.odyseus.org.
Projekt časopis Intoxi vznikol v roku 2002 ako jeden z nástrojov terénnych sociálnych 
pracovníčok a pracovníkov OZ Odyseus v programe Chráň sa sám. Časopis Intoxi je
určený výhradne osobám injekčne užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim v sex-biznise. 
Obsahuje informácie, ktoré pomenúvajú riziká súvisiace s ich životným štýlom 
a stratégie ako ich znižovať. Tento časopis nie je možné kúpiť si v novinových stánkoch. 
Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry SR ako časopis určený výhradne 
špecifickým čitateľom pod registračným číslom: EV 2632/08
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ANKETA NA MESIAC MAREC

KEBY SI MOHLA/ MOHOL ZMENIŤ JEDNU 
VEC VO SVOJOM ŽIVOTE,

ČO BY TO BOLO?

 Chcela by som sa narodiť do 
milujúcej rodiny.

 Teraz by som sa išla liečiť. 
Nikdy by som nezačala.

 Normálne žiť ako každý iný 
človek. Keď tu stojíš, ľudia sa 
na teba zvláštne pozerajú. Hanba 
veľká. Chcela by som inú prácu. 
To, čo robím ľudia nechápu ako 
prácu.

 Chcel by som prestať fetovať, už 
by som chcel žiť ináč.

 Nič. Nič mi nechýba teraz.

 Vymazať z môjho života heroín.

 Kľudne by som aj týždeň bola 
hladná na ulici len keby som sa 
nebudila na krízu.

 Nájsť si normálnu ženu, sám 
seba.

 Aby sa mi vrátila imunita, čo sa 
zdravia týka a meno, ktoré som 
mal predtým.

 Nefetovala by som, ani by som 
nezačala.

 Aby boli ceny za fajku zase také 
ako po revolúcii a nikto nešiel pod 
cenu.

 Aby sa na mňa vlastná rodina 
nedívala cez prsty.

 Prestal by som rozmýšľať.

 Venoval by som sa vzdelaniu.

 Prestala by som fetovať.

 Žil by som normálne. 

Zdroje obrázkov:
http://www.goodcommitment.tv/wordpress/wp-content/uploads/2007/10/chimpanzee_thinking_poster.jpg
http://www.cuimrc.cf.ac.uk/sites/www.cuimrc.cf.ac.uk/files/s_change.jpg
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JA SOM VYNAŠLA SEX-BIZNIS

„VYNAŠLA SOM SEX-BIZNIS. SAMOZREJME NIE TÚ 
AKTIVITU. TEN TERMÍN.  TENTO VYNÁLEZ BOL 
MOTIVOVANÝ MOJOU TÚŽBOU ZLADIŤ MOJE FEMINISTICKÉ 
CIELE S REALITOU MÔJHO ŽIVOTA A ŽIVOTMI ŽIEN, KTORÉ 
POZNÁM. CHCELA SOM VYTVORIŤ ATMOSFÉRU TOLERANCIE 
VNÚTRI A VONKU ŽENSKÉHO HNUTIA PRE ŽENY PRACUJÚCE
V SEXUÁLNOM PRIEMYSLE.“
(CAROL LEIGH, ALIAS SCARLOT HARLOT – VIĎ OBRÁZOK,
PRACUJE V SEX-BIZNISE VIAC AKO 20 ROKOV)

Pre mnohých bežných ľudí je sex-
biznis niečo nepochopiteľné 
a odsúdeniahodné. Prekvapujúco aj pre 
mnohých odborníkov (lekárov, právnikov) 
je to tak. Ešte prekvapujúcejšie je, že sa 
k tomu prikláňajú aj mnohé/í feministky/i. 
No najprekvapujúcejšie (a neviem, či len 
pre mňa) je, že si to často krát myslia aj 
samotné ženy a muži, čo ponúkajú platené 
sexuálne služby. 

Za tie roky sa mi pri práci v teréne 
x-krát stalo, že sa (mi) ľudia 
ospravedlňovali za svoju prácu, 
potrebovali ju obhajovať a samozrejme, že 
bola prítomná aj silná potreba sa 
dištancovať  a prehlasovať „hnusí sa mi 
to“. Je mi jasné, že môj názor (v tomto 
prípade nesúhlasný) nemusí veľa 
znamenať, keďže v sex-biznise 
nepracujem a nemám tak „skúsenosť 
z prvej ruky“. A tak som sa rozhodla 
prostredníctvom kníh, článkov, web 
stránok a osobnej komunikácie s ľuďmi zo 
sex-biznisu niektoré veci objasniť. Preto 
sú všetky nasledujúce výroky
v nasledujúcom texte  prísne len a len od 
ľudí zo sex-biznisu. A to nielen pre ľudí 
pracujúcich v sex-biznise.

ČO JE SEX-BIZNIS

„Komerčný sex je starobylý a 
rozšírený jav. Ženy, muži a transgender 
ľudia sex predávajú po celom svete, a 

robili tak vždy. Je užitočné myslieť 
na prácu v sex-biznise ako na predaj 
služieb a času, nie ako na predaj svojho 
tela.“( Carol Leigh)

RÔZNORODOSŤ SEX-BIZNISU

„Komerčný sex sa odohráva 
mnohými spôsobmi  a zahŕňa veľa rôznych 
typov ľudí. Ľudia z rôznych spoločenských 
vrstiev a tried predávajú sexuálne služby z 
rôznych dôvodov. Tieto dôvody sa často v 
priebehu času menia. Niektorí ľudia 
poskytujú sexuálne služby na plný 
pracovný úväzok, zatiaľ čo iní sex 
predávajú len sporadicky. Hoci niektorí 
ľudia chcú pracovať v sex-biznise a iní sú 
nútení predávať sexuálne služby, nie je 
užitočné vidieť sex-biznis  ako dobrovoľnú 
alebo vynútenú prácu. V skutočnosti medzi
vzdelanou a vynaliezavou ženou, ktorá sa 
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rozhodne pre prácu v sex-biznise zo 
širokej škály možností a chudobnou,
nevzdelanou ženou, ktorá je fyzicky 
nútená pre túto prácu, je  celé spektrum 
rôznych ľudí. Napríklad, niektorí ľudia sú 
vystavení tlaku zo strany príbuzných, ale 
majú možnosť ukončiť prácu v sex-
biznise, ak si to želajú. Ostatní/é vidia 
sex-biznis ako znesiteľnú prácu, hoci nie 
ideálnu, čo si však myslí aj veľa iných, či 
dokonca väčšina ľudí o svojich 
pracovných miestach.“ (NSWP web)

KTO SÚ ĽUDIA V SEX-BIZNISE?

„Sme pracujúce/i, čo používame 
svoj rozum a svoje schopnosti, aby sme 
zarábali. Sme hrdé/í, že podporujeme 
seba a svoje rodiny. Dávame na seba 
navzájom pozor pri práci, bojujeme za 
bezpečné a férové podmienky v našom 
biznise a za rovnaké práva pre všetkých 
v rámci spoločnosti.“ ( Empower)

HISTÓRIA TERMÍNU SEX
WORKER
(z angl. Sex = sex, work = práca, tj. v slov. 
preklade osoba pracujúca v sex-biznise). 

Osobou, ktorá prvá verejne použila 
termín sex-biznis (sex work) bola 
v 70.tych rokoch Carol Leigh, známa 
aktivistka, žena pracujúca v sex-biznise 
a umelkyňa. „V roku 1978 som sa 
zúčastnila konferencie v San Franciscu. 
Plánovala som sa identifikovať ako 
prostitútka, čo v tom čase bolo v kontexte 

verejného a politického života úplne 
nové.(..) Našla som miestnosť, kde mal 
byť workshop o prostitúcii. Ako som 
vchádzala, videla som papier s názvom 
workshopu. Obsahoval frázu „sex use 
industry“ (pozn. prekl.: odvetie sexuálneho 
použitia = slovo use znamená použí(va)ť, 
využí(va)ť). Tie slová vyčnievali 
a zahanbovali ma. Ako môžem sedieť 
uprostred ostatných žien ako politicky 
rovnocenná, keď som bola takto 
zobjektivizovaná, označená ako niečo 
„použité“, zastierajúc moju rolu aktívnej 
pracovníčky a manažérky v tomto 
biznise? A tak na začiatku workshopu som 
navrhla, aby sa názov zmenil na „Sex 
Work Industry“ (sex-biznis), pretože to 
popisuje, čo ženy robia. Vo všeobecnosti, 
muži využívajú služby a ženy ich 
poskytujú.“  

Obmedzený priestor dvoch stránok 
v jednom čísle časopisu je pomerne
limitujúci na tak rozsiahlu, priam 
nekonečnú tému. Verím, že sa k tomu 
budem v budúcich článkoch vracať, a to 
z rôznych pohľadov. Na záver už len to, 
že keď som sa jednej kolegyne zo 
zahraničia pýtala, čo si jej syn myslí 
o tejto práci, tak jej on odvetil, že je ako 
kvetinárka. Kvetinárka preto, lebo aj ona 
svojou prácou prináša ľudom radosť. Nič 
krajšie som doposiaľ nepočula.

Katarína

Zdroje:
Carol Leigh
NSWP web : http://www.nwsp.org/
Empower: http://www.empowerfoundation.org/

Zdroje obrázkov:
http://farm1.static.flickr.com/61/204642642_a03
c6f676c.jpg?v=0
http://www.las-vegas-criminal-
defense.com/images/Prostitution.jpg
http://www.conservativewomen.org.uk/photos/pi
cs/sex-worker.jpg
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MEDZINÁRODNÉ DNI V MESIACI APRÍL

1. apríl - Medzinárodný deň vtáctva
alebo tzv. Prvý apríl - jeho história súvisí 
so zmenou kalendára na gregoriánsky. 
Dávne kultúry oslavovali Nový rok 1. 
apríla, ale v 16. Storočí pápež Gregor VIII 
zaviedol nový kalendár, tzv. gregoriánsky, 
miesto starého juliánskeho. Nový kalendár 
označil začiatok nového roka na prvý 
január. Vo Francúzku to však mnoho ľudí 
odmietlo alebo o tejto zmene neboli 
informovaní, a tak pokračovali v oslavách 
Nového roka prvého apríla. Ostatní ľudia 
si z nich začali z nich robiť žarty a skúšali 
na nich triky.

2. apríl - Svetový deň povedomia o 
autizme - autizmus je jednou z 
najzávažnejších porúch detského 
psychického vývoja. Slovo autizmus 
pochádza z gréckeho slova „autós“ = sám. 
Pôvod choroby nie je známy, predpokladá 
sa, že ide o genetický defekt, ktorý sa 
prejavuje ako ochorenie nervových buniek 
mozgu. Dôsledkom poruchy je, že dieťa 
dobre nerozumie tomu, čo vidí, počuje a 
prežíva. Žije ponorené vo vlastnom svete 
predstáv a myšlienok.

4. apríl - Medzinárodný deň
uvedomenia si hrozby mín a potreby 
spolupráce v akciách proti mínam.

7. apríl - Svetový deň zdravia -
oslavuje sa od 1950; v tento deň v roku 
1948 založili WHO - Svetovú 
zdravotnícku organizáciu.

8. apríl - Medzinárodný deň Rómov 
- vyhlásený v 1990 na 4. kongrese 
Medzinárodnej rómskej únie (IRU); 
pripomína výročie založenia 
Medzinárodnej rómskej únie v Londýne.

9. apríl - Zelený štvrtok - ľudový 
názov bol prevzatý z germánskeho 
bohoslužobného názvoslovia, zo slova 
„greinen“ – nariekať. V starej Cirkvi sa 
totiž v tento deň konalo zmierenie 
kajúcnikov - bol to deň ľútostivého, ale i 
radostného plaču, keď sa verejní hriešnici 
po dlhšom pokání mohli zúčastniť na 
sviatostiach Cirkvi. Verejní hriešnici sa 
podobali suchým ratolestiam, ktoré sa po 
polepšení zazelenali na strome Cirkvi. Na 
niektorých miestach sa v tento deň 
používalo rúcho zelenej farby a aj zvyk 
požívať v tento deň veľa zeleniny 
podporoval názov tohto dňa.
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10. apríl - Veľký piatok - v 
rímskokatolíckej cirkvi sa konajú obrady, 
v kostoloch a na kalváriách miest sa 
uskutočňujú krížové cesty a pri nich si 
veriaci pripomínajú udalosti od odsúdenia 
Ježiša Krista až po jeho smrť na kríži a 
pochovanie. Čítajú alebo spievajú sa pašie 
a je to deň pokánia a prísneho pôstu. 

11. apríl - Biela sobota - podľa 
pradávnej tradície je táto noc nocou 
bdenia. Biela sobota je oslavou Kristovho 
zmŕtvychvstania. Na bielu sobotu večer, 
pôvodne v noci, keď sa začínala aj 
židovská Pascha (sviatky Židov konané na 
pamiatku poslednej večere v egyptskom 
zajatí).

12. apríl - Veľkonočná nedeľa  -
začiatok Veľkej noci (završuje 
veľkonočné trojdnie - Zelený štvrtok, 
Veľký piatok a Biela sobota). 

16. apríl - Svetový deň hlasu
(iniciovaný brazílskymi odborníkmi na 
ušné, nosné a krčné choroby v 1999) - hlas 
je zvukový prejav ľudí a mnohých zvierat, 
ktorý sa vytvára hlasovými orgánmi. 
Ľudský hlas je najprirodzenejší zdroj 
zvuku. Takisto je základom ľudskej reči a 
spevu. Prechádzaním vzduchu z pľúc cez 
hlasivky, ktoré rozkmitá, vzniká zvuk. Ten 
je potom zosilnený ústnou a 
nosohltanovou dutinou. Významnú úlohu 
pri výslednej forme zvuku majú ešte pery, 
jazyk či zuby.

17. apríl - Svetový deň hemofílie
(Svetová federácia hemofílie – WHF, 
pripomína sa od 2003 –  40. výročie 
vzniku WHF) - hemofília je vrodená 
krvácavá choroba. Je to genetická 
porucha, ktorá spôsobuje nedostatočnú 
tvorbu bielkoviny krvnej plazmy, a tým aj 
nedostatočnú zrážanlivosť krvi, čím 
vzniká problém v zastavení krvácania po 
poranení.

18. apríl - Svetový deň kultúrneho 
dedičstva – Medzinárodný deň pamiatok 
a sídiel (Medzinárodná rada pre pamiatky 
a sídla – ICOMOS – podnet na sympóziu 
v 1982, oslavuje sa od 1984)

22. apríl - Deň Zeme - začal sa 
oslavovať v 1970 v USA, pripomíname si 
ho preto, aby sme si uvedomili závislosť 
na daroch Zeme a pochopili, že zemské 
zdroje nie sú nevyčerpateľné 

24. apríl - Sviatok sv. Juraja, patróna 
vojakov, rytierov, lukostrelcov a skautov.

25. apríl - Svetový veterinárny deň
(Svetová veterinárna asociácia – WVA, 
oslavuje sa od 2001)

26. apríl - Výročie černobyľskej 
havárie a tragédie

28. apríl - Svetový deň bezpečnosti 
a zdravia pri práci

29. apríl – Medzinárodný deň tanca
- zámerom Medzinárodného dňa tanca je 
zjednotiť v tento deň všetky formy tanca, 
osláviť túto umeleckú formu a zvýrazniť 
jej všestrannosť, vďaka ktorej prekračuje 
politické a kultúrne bariéry a spája ľudí v 
mieri a priateľstve. Za Medzinárodný deň 
tanca bol zvolený deň, kedy sa v roku 
1727 narodil v Paríži veľký reformátor 
tanca Jean Georges Noverre - baletný 
majster a choreograf.

Saša

Zdroje:
http://www.nocka.sk/medzinarodne-svetove-dni
http://www.exil.sk/?id=544&tree_id=99600
Zdroje obrázkov:
http://www.oecd.org/vgn/images/portal/cit_731/0
/54/39748906GlobalForum_50_150dpi.jpg, 
http://www.theage.com.au/ffximage/2006/08/17/2
_Curious_060816033610057_wideweb__300x37
5.jpg
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EPILEPSIA

PRE NIEKTORÝCH CHOROBA ZAHALENÁ RÚŠKOM 
TAJOMSTVA, PRE INÝCH PRAVIDELNÁ „SPOLOČNÍČKA“ A 
PRE TÝCH OSTATNÝCH ÚPLNÁ NEZNÁMA..... A PREDSA SA 
ODHADUJE, ŽE NA SVETE ŽIJE OKOLO 50 MILIÓNOV ĽUDÍ S 
EPILEPSIOU, Z TOHO ASI 50 TISÍC NA SLOVENSKU. ROČNE 
PRIBÚDA NA SLOVENSKU PRIBLIŽNE 2500 ĽUDÍ S TOUTO 
CHOROBOU. TO UŽ ASI STOJÍ ZA POVŠIMNUTIE...

NA ÚVOD ZALOVME TROCHA V BIOLÓGII

Epilepsia je porucha centrálneho 
nervového systému, hlavne mozgu. 
Jednoducho povedané, náš nervový 
systém tvorí akúsi komunikačnú  sieť, 
ktorá kontroluje každú myšlienku, pocit, 
dojem, pamäť a pohyb. Nervy  pôsobia v 
celom tele a rovnako ako telefónne káble, 
umožňujú aby mozog mohol 
komunikovať s každučkou časťou nášho 
tela cez elektrické signály. Pri epilepsii, 
mozgové elektrické signály majú 
tendenciu stať sa nepravidelnými do takej 
miery, že môžu spôsobovať periodické 
záchvaty (prejavy epilepsie).

Príčin vzniku epilepsie je veľké 
množstvo: nádory, úraz mozgu s jeho 
poškodením a následnou jazvou, rôzne 
metabolické a vývojové poruchy a 
podobne. V každom prípade, v Rovnako 
záchvaty môžu mať rôznu formu: od 
typických "veľkých" záchvatov - tzv. 
"grand mal" s bezvedomím, kŕčmi, 
pomočením a pohryznutím jazyka až po 
veľmi nenápadné formy, ktoré sa 
prejavujú len krátkou stratou vnímania 
okolia. Môžu byť také neškodné, že si im 
neprikladá dôležitosť  nevšimne ani 
postihnutá osoba ani laici v jeho okolí, aj 
keď priamo pozorujú záchvat. Jediným 
príznakom epileptického záchvatu môže 
byť nepozornosť trvajúca päť až desať 
sekúnd alebo zášklby jedného ramena. 

Teda sa môže stať, že 5 -10 
sekundový výpadok si všimneš, ale 
nenapadne ťa, že je to epilepsia a neriešiš 
to. Poznáme viac ako tridsať druhov 
epileptických záchvatov a ešte viac 
druhov epilepsií, pretože sa môžu 
vyskytnúť aj kombinácie viacerých 
odlišných druhov záchvatov. Človek 
žijúci s epilepsiou má obvykle iba jeden 
druh epilepsie s jedným až tromi druhmi 
záchvatov. Intervaly medzi jednotlivými 
druhmi záchvatov môžu byť od niekoľko 
sekúnd až po niekoľko rokov alebo 
dokonca aj desaťročí. Epilepsia je
liečiteľná a teda nemusí byť celoživotná.  
Liečba je v prvom rade medikamentózna, 
v ťažkých prípadoch sa pristupuje ku 
chirurgii alebo implantácii 
elektrostimulátorov, ktoré rušia príčiny 
záchvatov.

Výraz „epileptické záchvaty“ je 
označenie, za ktorým môžu byť veľmi 
rôzne poruchy. Avšak u mnohých ľudí je 
príčina záchvatov stále neznáma, aj pri 
dnes dostupných vyšetrovacích metódach.



Intoxi               Apríl 2009            8s

Nie každý záchvat znamená epilepsiu!!!

Napríklad, epileptický záchvat 
môžete zažiť pri ťažkom poranení hlavy, 
pri predávkovaní, či abstinenčných 
príznakoch – neznamená to ale hneď, že 
máte epilepsiu.  Aj keď príčina pretrváva 
alebo sa znovu vyskytne a vedie k 
opakovaným záchvatom, nemusí to byť 
ešte prejav epilepsie.

O epilepsii sa nehovorí, pokiaľ sa 
nevyskytnú aspoň dva epileptické záchvaty 
bez známej spúšťacej príčiny, to znamená, 
že sa vyskytli spontánne.

EPILEPSIA VERZUS UŽÍVANIE

HEROÍN, METADON

Heroín zaraďujeme medzi utlmujúce 
látky, patrí do skupiny narkotických 
analgetík známych ako opiáty. 
Mechanizmus účinku opiátov na 
epileptické záchvaty  nie je doposiaľ úplne 
objasnený. Podľa niektorých autorov, 
užívanie heroínu v kombinácii s inými 
látkami (napr. pervitín alebo alkohol) môže 
záchvaty spôsobiť. Pri injekčnom užívaní 
heroínu sa záchvaty môžu vyskytnúť aj ako 
reakcia na infekcie spôsobené injekčným 
užívaním. A taktiež, heroín sám osebe sa  
často užíva  s rozličnými prímesami, ktoré 
tiež môžu spôsobiť reakciu v podobe 
záchvatu.

Čo sa týka užívania metadonu, 
niektoré opiáty, ak sú užívané vo vysokých 

dávkach,  môžu spôsobovať záchvaty a je 
teda pravdepodobné, že metadon môže 
spôsobiť to isté. Niektoré predpísané lieky 
na epilepsiu (napr. Dilantin) nemusia s 
metadonom dobre reagovať. Avšak vo 
väčšine prípadov, predpísané lieky, ak sú 
užívané podľa pokynov ošetrujúceho 
lekára/ky, môžu byť aj naďalej užívané 
spolu s metadonom. 

Len pripomínam, že ak máš 
epilepsiu a chceš požiadať o liečbu 
metadonom, môžeš tak urobiť. Ako je 
známe, o substitučnú liečbu metadonom 
požiadať napr. v CPLDZ na Hraničnej. 
Najlepšie je tam prísť v časoch od 8-14,00 
v pracovných dňoch (vtedy to ide 
rýchlejšie) alebo do 20,00.  Pri vyšetrení 
povedz  lekárovi/lekárke, ak o svojej 
epilepsii vieš, prípadne aké lieky užívaš.

PERVITÍN

Pervitín zaraďujeme medzi látky s 
povzbudivým účinkom a jeden z účinkov 
pri jeho užívaní je to, že človek nemá 
potrebu spánku. No a podľa niektorých 
autorov, práve nedostatok spánku môže 
byť spúšťačom k záchvatom pre ľudí s 
epilepsiou. Tak ako aj pri heroíne,  aj tu 
platí, že záchvaty môže spôsobiť užívanie 
pervitínu v kombinácii s inými látkami a 
pri infekciách spôsobených injekčným 
užívaním.  Záchvat môže spustiť aj 
užívanie pervitínu vo vysokých dávkach. 

ALKOHOL

Ak máš epilepsiu, pitie alkoholu 
(najmä vo väčších množstvách, či v 
kombinácii s inými látkami) môže mať pre 
teba veľmi vážne následky. V súvislosti s 
epilepsiou, lekári varujú pred pitím 
alkoholu viac ako pred užívaním iných 
látok. Dokonca, u ľudí s epilepsiou sa 
záchvaty môžu prejaviť už po vypití 
tretieho alkoholického nápoja. 
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Lieky na epilepsiu tiež môžu veľmi 
znížiť toleranciu na alkohol, to znamená, 
že sa môžeš rýchlejšie opiť aj pri vypití 
menšieho množstva alkoholu.  

Trochu sme si toho dnes „naložili“, 
no ja  dúfam, že je z čoho do života 
vyberať.

Majte sa pekne. 
Eva

Zdroje:
http://www.epilepsy.com/epilepsy/provoke_alcoh
ol
http://www.tigis.cz/PSYCHIAT/psych303/08.htm
http://www.harmreduction.eu/
http://www.epilepsy.com/epilepsy/provoke_drugs

Zdroje obrázkov:
http://notisam.files.wordpress.com/2008/10/epilep
sia.jpg
http://aulautista.files.wordpress.com/2008/12/epile
psia.jpg
http://www.welt.de/multimedia/archive/00658/eng
_drug_abuse_1_BM_658442g.jpg
http://www.epilepsyheartland.org/images/gtcfirsta
id.gif

PRVÁ POMOC PRI 
EPILEPTICKOM ZÁCHVATE

 NIEČÍM PODLOŽTE HLAVU 
(KABÁT, SVETER, TAŠKA...)

 UVOĽNITE DOTYČNÉMU/NEJ 
ŠATY OKOLO KRKU A 
NECHAJTE HO/JU VOĽNE 
LEŽAŤ – NESNAŽTE SA 
ZÁCHVAT ZASTAVIŤ, SKONČÍ 
SÁM.

 NEVYŤAHUJTE POČAS 
ZÁCHVATU JAZYK,
NEVKLADAJTE NIČ MEDZI 
ZUBY.

 PO ODZNENÍ ZÁCHVATU JE 
VHODNÉ 
DOTYČNÉHO/DOTYČNÚ 
OTOČIŤ NABOK A HLAVU
SKLONIŤ TAK, ABY HLIENY A 
SLINY MOHLI VOĽNE 
VYTEKAŤ VON Z ÚST.

 ZOSTAŇTE S 
DOTYČNÝM/DOTYČNOU AŽ 
DOVTEDY, KÝM 
NENADOBUDNE PLNÉ 
VEDOMIE ALEBO NEBUDE
SCHOPNÝ/Á POSTARAŤ SA O 
SEBA SÁM/SAMA.
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STALO SA  V NEDEĽU NA TRNAVSKOM MÝTE . . .

RADA BY SOM VÁM OPÍSALA SITUÁCIU, KTORÁ SA UDIALA NA
NAŠOM PRAVIDELNOM STANOVISKU, KDE VYMIEŇAME IHLY -
LEKÁREŇ PRI TRNAVSKOM MÝTE.

Všetko to začalo v nedeľu v noci 
veľkým rachotom. Ten zvuk bol hlučný 
a prenikavý. Strhla som sa a všimla si, že 
jeden muž stojí pri vchodových dverách 
bytovky, ktoré sú hneď vedľa vchodu 
lekárne, kde zvykneme stáť s naším 
autom každú nedeľu. Pravdepodobne 
vylomil zámok, aby sa dostal dnu. Išlo 
o nášho klienta – osobu, ktorá si ku nám 
chodí meniť ihly. Dvere vylomil a držal 
ich, aby sa tam mohol ísť spolu so svojou 
partiou nastreliť.

Tento zvuk zrejme zaujal aj dvoch 
obyvateľov domu, ktorí následne  vyšli 
von a začali si nás a naše auto fotiť. 
Pristúpila som k nim. Z rozhovoru 
vyplynulo, že sa im nepáči, že tu stávame, 
pretože: sa vylamujú dvere; chodia sa do 
ich vchodu nastreľovať ľudia; nachádzajú 
vo vchode pohodené použité ihly; majú 
tam neporiadok a výkaly; . Všetky tieto 
príčiny pripisujú nám – OZ Odyseus. 
Vidia to tak, kebyže tu nestojíme 
a nemeníme ihly, tieto problémy nemajú. 
Ťažko sa potom vysvetľuje, keď vidíte 
ako štyria ľudia, ktorí si boli u nás práve 
vymeniť ihly, vylomia vchod a idú do 
vnútra. Ťažko sa argumentuje, že my –
OZ Odyseus- s tým nemáte nič spoločné, 
a že toto miesto, kde práve stojíme, je pre 
nás (z pohľadu výmeny ihiel, distribúcie 
kondómov a kontaktu s vami) strategicky 
dôležité...A ja dúfam, že aj pre vás. 

Pre nás je dôležité mať dobrý 
kontakt s obyvateľmi, ak realizujeme 
program výmeny ihiel a distribúcie 
kondómov v blízkosti obytných zón. Je to 
dôležité preto, aby obyvatelia nespísali 
proti nám petíciu a nemuseli sme odísť 
preč.  Je tu však aj ďalšia možnosť - že by 

sme svoju prácu, výmenu ihiel 
a distribúciu kondómov, robili niekde na 
odľahlom mieste, kde nebudeme síce 
nikoho rušiť, ale budeme zároveň 
i ďaleko od vás. Už sa nám v minulosti 
stalo, že nás tlak a silná nespokojnosť 
obyvateľov vyhnali z niekoľkých miest, 
kde sme stávali. Preto by sme vás 
CHCELI VŠETKÝCH POPROSIŤ, 
ABY STE REŠPEKTOVALI 
SÚKROMIE OBYVATEĽOV 
NACHÁDZAJÚCICH SA 
V BLÍZKOSTI NAŠICH 
STANOVÍSK! PREDOVŠETKÝM 
V NAŠEJ PRÍTOMNOSTI – TEDA 
POČAS NAŠICH VÝMENNÝCH 
HODÍN. 

Plne si uvedomujem a viem, že ste 
dospelí ľudia, sami zodpovední za svoje 
správanie. Avšak týmto správaním 
určitým spôsobom komplikujete i našu 
prácu. Boli by sme neradi, keby vaše 
správanie spájali s našou organizáciou 
a programom výmeny ihiel. O potrebe a 
dôvodoch výmeny ihiel asi nemusím 
hovoriť. Programy výmeny injekčných 
striekačiek sú, žiaľ, stále vnímané zo 
strany širokej verejnosti kontroverzne. A 
takáto „reklama“, či „nálepka“ im určite 
nepomôže k akceptácii verejnosťou.

Je dosť pravdepodobné, že 
takýmto prístupom budeme musieť pre 
silnú nespokojnosť obyvateľov opustiť 
toto stanovisko a presunúť 
sa...niekam...inam...ďalej od 
bytoviek....a tým pádom pravdepodobne 
i ďalej „od vás“. Skúsme sa pozrieť aj na 
tú druhú stranu mince.....

karcha
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NOVINKY  Z DOMOVA

DROGY VON! DROGY VON!

UŽ OD ZAČIATKU ROKA 2007 SA VO VRAKUNI 
STRETÁVAME S BEZPEČNOSTNÝMI 
OPATRENIAMI, KTORÉ SÚVISIA S PROJEKTOM 
DROGY VON (VIAC O ŇOM SME PÍSALI 
V INTOXI Č. 3/2008). ČAS PLYNIE...
ELEKTRONICKÝ VRÁTNIK NA PENTAGONE JE 
NAINŠTALOVANÝ... KAMEROVÝ SYSTÉM SA 
TEŠÍ ZDRAVIU... POLICAJNÉ RAZIE SÚ NA 
PENTAGONE HOJNÉ... PENTAGON JE STÁLE 
NAJVIAC KONTROLOVANÝ DOM NA 
SLOVENSKU. ČAS PLYNIE A NA STRÁNKACH 
ČASOPISU INTOXI DÁME SLOVO TVORCOM 
A PODPOROVATEĽOM  PROJEKTU.

„V našom baráku máme dílera už 
kopu rokov. Vo štvrtok je dodávka vo 
veľkom, v piatok začína distribúcia 
pouličným dílerom. V noci z piatka na 
sobotu je alarm-day. To tí, čo majú menej 
peňazí, než stačí na dávku, vykrádajú 
zaparkované autá okolo.“  Aj takto to 
vidia obyvateľa Pentagonu. Preto 
poniektorí podporujú projekt Drogy von, 
ktorý sa stará o ich bezpečnejšie bývanie. 

V októbri roku 2008 sa na projekt 
prišla pozrieť riaditeľka odboru prevencie 
kriminality českého ministerstva vnútra 
Jitka Gjuričová. Podľa nej projekt nemá 
konkurenciu v celej Európe. Autor 
projektu Peter Grečko môže byť 
s takýmto názorom spokojný. Pentagon je 
neslávne preslávené miesto užívaním 
drog na chodbách a v spoločných 
priestoroch brán 40 a 42 na Stavbárskej 
ulici. Avšak, ako hovoria obyvatelia, 
situácia sa po začatí projektu Drogy von 
zlepšila. "Predtým bolo bežné, že si drogu 
pichali niekde na schodoch, dnes je to už 
zriedkavé," hovorí obyvateľ Pentagonu. 
"Vďaka magnetickým kľúčom sa sťažil 
vstup do domu, na chodbách a v 

spoločných priestoroch je konečne 
čistejšie, lenže niektoré problémy stále 
pretrvávajú.“ Problémy mávajú najmä 
deti a ženy, ktoré v dome bývajú  Ľudia, 
užívajúci drogy, totiž vyčkávajú pred 
vchodom a spolu s nimi sa pretlačia cez 
bránu.

Napriek tomu, že počet ľudí, 
kupujúcich si v Pentagone drogy, príliš 
neklesol, úspech sa dostavil. „Viditeľnosť 
predaja a užívania drog sa znížila o 80 
percent,“ potvrdil Grečko.  Takže, hoci je 
užívanie drog stále na denno-dennom 
poriadku, obyvatelia sa tešia, že sa stiahlo 
do súkromia bytov. Zároveň je čistota 
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v dome lepšia o 60 percent. „Podobá sa 
teraz horším domom v Bratislave, ale už 
nie je najhorším,“ vysvetľuje Grečko. 
A vďaka tomu sa projekt oplatí 
realizovať, myslia si drogy neužívajúci 
obyvatelia Pentagonu.

V projekte sa teda bude 
pokračovať. Podľa starostu Vrakune 
Ladislava Faturu však samotné zničenie 
drogovej scény v Pentagone celej oblasti 
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," vysvetľoval. A veru, 
obyvatelia bytov na Stavbárskej 34 a 36 
už v tejto súvislosti pocítili prvé 
problémy. Aj preto sú s projektom ďalšie 
plány. Uvidíme či sa stanú aj realitou. 
Takže, čo sa chystá?

Treba sa zamyslieť nad väčšou 
spoluprácou domov, ktoré majú 
problémy. Zapojiť by sa mali aj tie, ktoré 
zatiaľ žiadne problémy nepociťujú, aby 
boli pripravené na zmeny. Vyhnú sa 
tomu, že sa problém presunie do ich 
menej stráženého domu. O spoluprácu 
má záujem aj mestská časť Podunajské 
Biskupice. „Drogy, alkohol, bezdomovci 
sú spoločným problémom, ktorý musíme 
riešiť. Sme v úzkom kontakte s Vrakuňou. 
Najlepšie by bolo, ak by sme, okrem 
všetkých opatrení a prevencie, tieto 

problémové skupiny dostali z oboch 
mestských častí,“ uviedla pani starostka 
Alžbeta Ožvaldová.

Ďalej sa zvažuje zvýšiť efektivitu 
niektorých vrátnic a vylepšiť kamerový 
systém. Plánuje sa vytvoriť úplne nový 
rozmer ochrany domov prostredníctvom 
súkromnej bezpečnostnej služby tzv. 
SBS-ky. Ak by sa zámer vo vybraných 
domoch osvedčil, stalo by sa z toho 
štandardné riešenie. Rada vlády pre 
prevenciu kriminality zriaďuje skupinu 
expertov, ktorá by riešila špecifické 
problémy bytových domov na celom 
Slovensku. Členmi skupiny budú 
zástupcovia polície, ministerstva vnútra, 
spravodlivosti, financií a práva.

Do tretice,  projekt Drogy von II sa 
rozšíri aj o prevenčný aspekt. Plánuje sa 
veľká informačná kampaň, ktorá by 
mohla slúžiť aj ako šoková terapia. Pri 
vstupe do paneláku sa rozvešajú 
fotografie. „Budú ukazovať, do akého 
stavu dokáže droga dostať človeka po 
určitom čase užívania. Sú to naozaj 
nechutné obrázky,“ informuje starosta 
Pentagonu Ladislav Fatura.

Tak toto sú najbližšie plány 
s projektom Drogy von. Či sa naplnia, 
uvidíme v budúcnosti. 

-Соня-

Zdroje:
Narkomani sa presunuli: denník SME 6.3.2007, 
Pentagón: 
Drogy sú stále dnu: denník Pravda 3.10.2008
www.diskusie.sme.sk, 
Problémové domy chcú políciu: denník SME 
21.11.2008
Zdroje obrázkov:  
http://www.sme.sk/cdata/2935785/1.jpg
http://i.pravda.sk/07/121/skcl/P041f78e7_0212_
Pentagon_1.jpg
http://www.unipo.sk/_/IP_vonkajsia.jpg
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A

V tajničke sa ukrýva výrok českého historika Josefa Poláčka:

„Neveriť nikomu a ničomu znamená ………………………………………..… 
(tajničku tvorí 10 písmen).“

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

BAHNIATKA, BARÁNOK, BIELA SOBOTA, GOLGOTA, JAVY,
KATOLÍK, KOLÁČE, KORBÁČ, KRASLICE, KRIZMA, KRÍŽ,
MAĽOVAŤ, NÁDEJ, PÔST, SVIEČKA, OHEŇ, OKTÁVA, OKÚPE, OMŠA,
PASCHA, POLIEVAŤ, POKÁNIE, POKOJ, POSLEDNÁ VEČERA,
RAPKÁČ, ŠIBAŤ, ÚKON, UKRIŽOVANIE, VAJÍČKA, VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA, VEĽKÝ PIATOK, VERIŤ, VZKRIESENIE, ZAJAC, ZELENÝ 
ŠTVRTOK, ZNAKY, ZVONY

Tajnička z minulého čísla:
„…bolo vytvorené umelo.“
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V.T.I.P.Y

Doktor pri vizite ukazuje skupine 
mladých začínajúcich lekárov röntgenovú 
snímku.
- Ako vidíte, pacient kríva, pretože má 
značne zakrivenú lýtkovú i holennú 
kosť.
Michal, čo by ste robili v takomto 
prípade vy?
- No, odpovie zadumaný mladý lekár, 
myslím si, že aj ja by som kríval.

Príde pani do drogérie a pýta si niečo 
proti komárom. Vedúci ide do skladu a 
za chvíľu prinesie injekčnú sadu a 
vysvetľuje:
- Keď chytíte komára, zoberte injekciu a 
pichnite mu ju rovno medzi oči. Do 5 
minút uhynie.
- Ale to keď ho chytím, to ho môžem 
rovno zabiť!
- No, alebo tak.

Manželka sa pýta manžela: - Miláčik, 
videl si už pokrčenú päťdesiatku?

- No, videl.
- A stovku?
- Aj tú.
- Ale pol milióna si ešte nevidel, že?
- No to som ešte nevidel!
- No tak sa choď pozrieť do garáže.

Dežo na stavbe reve na majstra:
- Pán majster, pán majster, pomoc, 
odtrhlo mi prst.
- Dežo čo si robil?
- Ale tu som to takto... do kelu, aj druhý 
mi odtrhlo.

"Joj, bolí ma bruško" - vzdychol si Janko.
"To preto ťa bolí, že ho máš prázdne." -
hovorí mu mama.
Na druhý deň išli ku tete Stele a tá hovorí: 
"Tak ma bolí hlava.."
A Janko jej hovorí: "To preto ťa bolí, že 
ju máš prázdnu."

2stránku pripravila Saša
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EGYPT OČAMI FREEDIVERA – 5. ČASŤ

POSLEDNÚ ČASŤ SVOJHO ROZPRÁVANIA SOM VENOVALA NÁŠMU VÝLETU NA BLUE 
HOLE (MODRÁ DIERA), ZNÁMEJ POTÁPAČSKEJ LOKALITE VZDIALENEJ ASI 110 KM OD 
SHARM EL SHEIKHU, KDE SME BOLI UBYTOVANÍ. NA TOMTO MIESTE SME SA SNAŽILI 
POSUNÚŤ SVOJE HRANICE V NÁDYCHOVOM POTÁPANÍ DOSIAHNUŤ ČO NAJVÄČŠIU HĹBKU.
K TOMU NÁM MALA DOPOMÔCŤ BÓJA PRIPEVNENÁ O SKOBU NA KORALOVOM ÚTESE A 50
METROVÉ LANO, POZDĹŽ KTORÉHO SME SA PONÁRALI NA JEDINÝ NÁDYCH.

Najťažšie bolo pre mňa, ako 
začínajúceho freedivera dosiahnuť hĺbku 
10 metrov, kde ešte pôsobila dosť veľká 
vztlaková sila a človek musel vyvinúť 
veľkú energiu na jej prekonanie, čím 
spotreboval veľa vzduchu, čo skracovalo 
čas pobytu pod vodou. Samozrejme, mali 
sme opasky so závažím, ale s olovom 
bolo treba narábať obozretne – chalani 
mali asi 5 kg, ale mne stačili dve a cítila 
som sa dostatočne vyvážená. Keby sme to 
so závažím prehnali, vo väčšej hĺbke by 
sme už mohli mať problém vrátiť sa 
nahor. 

Veľmi som chcela zažiť ten stav 
beztiaže, ale práve dosiahnuť hranicu 10 
metrov bolo pre mňa najťažšie. Ani nie 
tak kvôli tomu, že by som mala 
nedostatok kyslíka alebo sily, ale kvôli 
vyrovnávaniu tlaku. Pri potápaní s 
bombou mi to nikdy nerobilo problémy, 

vždy som si len chytila nos a potom 
som prudko do neho vydýchla (tzv. 
Valsalvov manéver). A v ušiach som 
potom počula jemné prasknutie a napätie 
povolilo. Pri nádychovom potápaní to 
bolo iné. Bez problémov sa mi podarilo 
vyrovnať tlak v 5 metroch, a potom som 
už cítila bolesť v uchu a nech som robila 
čokoľvek, a z celej sily pretláčala vzduch 
cez zapchatý nos, nič nepomáhalo. Po pol 
hodine mi už bola zima, tak som vyšla 
von. Chalani sa ešte ostali potápať. Bola 
som už dosť hladná a chcela som si dať 
koláčiky z obedového balíčka z hotela, 
ale všimla som si, že po zemi sa váľali 
načaté rožky. Neďaleko sa ponevierala 
mačka, takže mi hneď bolo jasné, odkiaľ 
vietor fúka a kto je tým zlodejom. 

Chalani to brali vážnejšie ako ja a 
nechceli nič jesť, lebo správny freediver 
sa ide potápať na lačný žalúdok. O takú 
hodinu-dve sme sa obliekli do neoprénov 
a šli sme opäť do vody. Maroš ma 
nahovoril, nech ideme kúsok od Blue 
Hole, na lokalitu nazývanú Bells (Zvony). 
Šli sme k nej po súši popri cintoríne 
potápačov, ktorí precenili svoje 
schopnosti a našli smrť v mori. Do Bells
sa vstupovalo úzkou medzerou 
v tabuľovom útese, ktorý tvoril plytčinu 
pozdĺž brehu. Od nej bolo možné zostúpiť 
nadol komínom dĺžky 27 metrov a cez 
akési okno vyjsť do mora. My sme touto 
cestou nešli (keďže také hĺbky som ešte 
nezvádala), vybrali sme si cestu po 
„povrchu“ a podplávali sme len malý 
otvor v hĺbke 5 metrov. Už aj po tom som
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bola rada, že som to prežila. Cestou 
k Blue Hole sme plávali popri koralovom 
útese, na ktorom sa kde-tu objavili veľké 
žlté morské „ruže“. Pri jednej z nich ma 
Maroš odfotil. Upozornil ma, že ma ide 
točiť na video, tak som sa prekonávala a 
snažila som sa vydržať pod vodou čo 
najdlhšie. Potom však zistil, že sa mu 
minula batéria, a tak celý pokus vyšiel 
nazmar. Dosť ma to rozladilo – tešila, 
som sa, že budem mať pamiatku. 

Hlavne, že stihol natočiť všetkých 
ostatných. Boli mi jasné, že treba 
zaznamenať najlepšie výkony, a ja som sa 
napríklad Tomášovi nemohla vyrovnať, 
ale pomyslela som si, že iný chlap by to 
spravil naopak, a mne ako žene by dal 
prednosť Ale taký bol Maroš. 

Potom sme sa pridali k chalanom, 
ktorí strážili bóju a usilovne kmitali popri 
nej. Konečne sa mi podarilo dosiahnuť 
hranicu 10 metrov, z čoho som mala 
veľkú radosť, i keď z pohľadu 

freedivingu bol tento údaj smiešne nízky. 
Marcel mal podobný problém 
s vyrovnávaním tlaku a nepomáhali mu 
ani kvapky do uší – preto bol rád, keď sa 
nakoniec dostal do hĺbky 18 metrov. 
Marošovi a Tomášovi ako skúseným 
freediverom zatiaľ „stačili“ štyridsiatky, 
čo sme s Marcelom ticho obdivovali –
vždy zmizli niekde dole pod nami 
v hlbinách, kde sme na nich ani 
nedovideli, a ten pohľad vo mne dokonca 
vyvolal strach, aby sa im nič nestalo.          

Po potápaní sme si dali ešte večeru 
a o piatej nás už prišiel vyzdvihnúť 
dohovorený „taxík“. Do hotela sme sa 
vrátili okolo po siedmej. Skúšala som si 
dať ešte statiku na bazéne, ale moc mi to 
nešlo, asi som už bola príliš unavená.          

Saša  
Zdroje obrázkov:
http://www.hectoryague.com/Website%20pics/E
gypt/blue_hole11_s.jpg

archív autorky
               

Ja na Blue Hole 
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:
TRESTNÝ ZÁKON A UŽÍVANIE DROG

VYZERÁ TO TAK, ŽE OD MÁJA BUDETE MAŤ 
MOŽNOSŤ V TERÉNE VÍDAŤ NOVÉ TVÁRE.
MINULÝ MESIAC SA U N Á S  ZAČAL VÝCVIK 
ČERSTVEJ VÁRKY TERÉNNYCH 
PRACOVNÍKOV/PRACOVNÍČOK. PÝTATE SA,
PREČO ZAČÍNAM TAKTO ZDANLIVO „ OD
VECI“? NA NAŠOM PRVOM VÝCVIKOVOM 
STRETNUTÍ SME SA OKREM INÉHO BAVILI I 
O  TOM, ČO HOVORÍ ZÁKON NA 
PRECHOVÁVANIE DROG PRE VLASTNÚ 
POTREBU.  NAPADLO MA, ŽE BY BOLO FAJN 
OŽIVIŤ TÉMU DROG A ZÁKONA I MEDZI VAMI.

Trestnosť prechovávania drog pre 
vlastnú potrebu bola znovu zavedená 
v roku 1994. Približne v tomto roku začal 
na Slovensku narastať počet 
užívateľov/užívateliek drog. Hoci 
vzájomná súvislosť nie je preukázateľná, 
jedno je isté. Viaceré svetové štúdie 
potvrdili, že represívne opatrenia 
k riešeniu drogovej situácie nevedú. Vedú 
však k tomu, že väznice sa napĺňajú 
ľuďmi, ktorí užívajú drogy. Novelizácia 
trestného zákona z roku 2005 v mnohom 
pritvrdila. Podľa koncepcie väzenstva 
v Slovenskej republiky je obava, že 
približne 9 600 miest pre odsúdených 
a obvinených na Slovensku, nebude 
stačiť. Čo sa teda novelizáciou v roku 
2005 zmenilo v „drogových“ 
paragrafoch? Zopakujme si, ktoré trestné 
činy spojené s nelegálnymi látkami 
slovenská legislatíva rozlišuje....

§ 171 NEOPRÁVNENÉ PRECHOVÁVANIE 
DROGY PRE VLASTNÚ POTREBU

Ak prechovávaš pre vlastnú 
potrebu „drogu“, v množstve, ktoré 
zodpovedá najviac trojnásobku obvykle 
jednorazovej dávky, môžeš dostať basu 
na 3 roky. Ak máš toho u seba pre 

vlastnú potrebu viac (najviac 
desaťnásobok jednorázovej dávky), 
môžeš ísť sedieť až na 5 rokov.

Jednorazová dávka sa definuje 
na expertíze. Určuje ju sila účinnej látky 
a pomer prímesí v droge.

§ 172 NEOPRÁVNENÁ VÝROBA,
DISTRIBÚCIA A DRŽBA DROGY

V chládku si môžeš posedieť 4 až 
10 rokov ak drogu vyrobíš, dovezieš, 
vyvezieš, kúpiš, predáš, vymeníš, 
zadovážiš, alebo prechovávaš. Rovnaký 
trest ti hrozí ak niektorú z týchto činností 
sprostredkuješ.

  Situácia sa skomplikuje a trest sa 
zvýši na 10 až 15 rokov ak spravíš 
niektorú z týchto činností a:

a) už si bol/a za taký čin odsúdený, 
b) díluješ osobe, ktorá sa lieči zo 

závislosti a je na metadone 
c) závažnejším spôsobom konania, 
d) na chránenej osobe, alebo
e) vo väčšom rozsahu.

15 rokov nie je pri tomto paragrafe 
maximálna sadzba. Trest sa automaticky 
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prehupne do rozmedzia 15 až 20 rokov
ak „drogu“ vyrobíš, dovezieš, vyvezieš, 
kúpiš, predáš atď. a spôsobíš tým  ťažkú 
ujmu na zdraví alebo smrť. Až 20 rokov ti 
tiež hrozí ak je v celej veci zapletená 
osoba mladšia ako pätnásť rokov alebo 
keď sa množstvo drog, ktoré napr. 
dovážaš do krajiny, dá počítať na 
kamióny. .
20 až 25 rokov alebo celý život v base 
dostaneš v prípade, že pri dílovaní, 
výrobe, predaji „drogy“ atď., vážne zraníš 
alebo zabiješ viac ľudí. Priťažkávajúcou 
okolnosťou pri porušení paragrafu 172 je 
i napr. členstvo v organizovanej 
teroristickej skupine a rovnako, ako vo 
všetkých prípadoch, veľké množstvo 
drog. 

§ 173 NEOPRÁVNENÁ VÝROBA DRŽBA 
PREDMETU URČENÉHO NA VÝROBU 
DROGY

Variči a varičky pozor! Ak sám/ 
sama vyrobíš alebo niekomu z partie 
zadovážiš predmet na výrobu drogy, 
môžeš byť potrestaný/ á väzením na 3 až 
15 rokov. 
Sadzba sa posúdi podľa toho aký veľký 
prospech z toho budeš mať. 

§ 174 ŠÍRENIE TOXIKOMÁNIE

Zvádzanie iného človeka na 
zneužívanie drogy (inej ako alkoholu), 
alebo podnecovanie či šírenie zneužívania 
drogy.
Môžeme to chápať napr. ako:

- prehováranie na užívanie 
drog

- schvaľovanie užívania drog 
(napr. keď umožním užívať 
drogy vo svojom byte)

- podnietiť rozhodnutie alebo 
náladu na užitie drog

Základná sadzba je 1 až 5 rokov. 
Ak spáchaš tento čin napr. voči osobe 
mladšej ako 15 rokov alebo verejne, môže 
trest dosiahnuť 3 až 8 rokov.

Áno, viem, paragrafy nie sú práve 
vzrušujúce „čteníčko“. Fakty ale nepustia 
- okrem svojich ľudských práv by mal 
človek poznať činnosti, za ktoré môže byť 
obžalovaný. Poznanie je nástrojom našej 
orientácie vo svete a ja osobne zastávam 
názor, že len to, čo poznáme môžeme 
meniť.

Zdroje:
http://www.cudzieslova.estranky.cz/
http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/trestny-
zakon/
interné materiály OZ Odyseus
www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/C89C1C
A9D77F67CDC1256F820030768D/$FILE/Mate
riál do Kolégia ministra 2004.doc

Zdroje obrázkov:
http://www.pramen.info/images/e7fb952dd00d0
8f0b7678120e22e7304.jpg
http://www.alterego.sk/obalky/47785V.jpg

Podľa Trestného zákona č. 300/2005 
spracovala Katy
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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


