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MILÉ DÁMY, MILÍ PÁNI, 
už je to tu zas.  Snehy sa roztopili, vymieňame 
topánky, odkladáme hrubé ponožky a začíname 
piť malinovku.  Neviem ako vy, ale ja (keď pozriem 
na čerstvé ráno, ktoré mám práve za oknom), sa opäť 
prebúdzam k životu. Jednoducho sa teším na veci, čo táto 
jar, leto a jeseň prinesie.   Ale poďme k INTOXI.  Posledné dni 
s kolegyňami rozmýšľame o tom,  ako vám, čo najlepšie priniesť 
informácie o závislosti a liečbe. V uliciach sme sa vám kládli otázku  
NA TÉMU „SKÚŠAL/A SI UŽ DOMÁCI DETOX? AKO SI SA NAŇ 

PRIPRAVIL/A?“. Vaše odpovede nájdete na vedľajšej strane.  Táto anketa 
priamo súvisí s článkom    JA SÁM, JA SÁM....ALEBO DOMÁCI SAMO-
DETOX  od Soni, ktorý je pokračovaním seriálu o závislosti.  Mirka pre vás stvorila 

BALADU O POKAZENÝCH ZUBOCH, v ktorej sa dočítate ako sa starať o svoj 
chrup, najmä ak užívate niektoré drogy alebo metadon.    Odpovede na vaše časté 
„OTÁZKY, KTORÉ FIČIA...“, sa dočítate v tradičnej rubrike sociálnej asistencie na 
stranách 9-10. Viete o tom, že v Česku už nepôjdete do basy za pár jointov? Viac sa 
dozviete v článku o NOVOM TRESTNOM ZÁKONNÍKU V ČESKEJ REPUBLIKE, 
platnom od januára.    Zaujímavé čítanie nájdete aj na stranách 13-14, kde sa dočítate 
o prieskumnej štúdii o tom,  ČO NOVÉ OVPLYVŇUJE DETI A MLÁDEŽ.  
Cestovateľka Saša pokračuje vo svojom OKRUHU PORTUGALSKOM 

A ŠPANIELSKOM, tentoraz po mestách južného Portugalska a španielskej Andalúzie.     
.Užite si to! 
 
                                                                                                                   Pedro 
 

 
Obrázok na prednej strane: http://caruthersville.k12.mo.us/Tiger%20Teeth.jpg 

ARCHÍV STARŠÍCH INTOXI 
! Ak vás zaujíma nejaká téma, 

o ktorej sa písalo v starších číslach  

INTOXI, alebo si chcete zobrať 
staršie číslo iba tak zo záujmu,  
 vyžiadajte si ho(ich) od 

nás v teréne. Máme ich  
 k dispozícii na 

službách s autom. 
 

� 



 ŽENY PRACUJÚCE V SEX-BIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA: 
Chalan, pod menom Dušan, býva v ubytovni za Polusom, je z Banskej alebo Považskej Bystrice. 
Meria asi 175 cm, je chudý, do 70 kg, veľmi sympatický, dobre vyzerajúci – môže mať tak 25-30 
rokov. Oblečené mal čierne rifle a čiernu tenkú koženú bundu a čierne topánky. Mal hnedé vlasy a 
bol oholený. 
Žene, pracujúcej v sex-biznise zobral telefón a peňaženku, vrhol sa na ňu a začal ju vyzliekať. 
Pomohlo, že sa vyhrážala policajtmi. Stalo sa to dvom ženám. 
 

ANKETA NA MESIAC APRÍL: 

SKÚŠAL/A SI DOMÁCI DETOX?  
AKO SI SA NAŇ PRIPRAVIL/A? 
 

 Bola som vtedy tehotná. Chcela som mať zdravé deti. Treba mať pevnú vôľu 

a opakovať si, že človek už nechce užívať. Musí mať psychickú oporu, „niekoho, 

kto ťa podrží“. Ja som mala pri sebe vtedy mamu. O všetko sa starala. Prvýkrát 

som vykrízovala bez liekov (to bol ešte ten slabý bledý tovar). Druhýkrát 

s liekmi/ mama mi chodila predpisovať lieky a postupne som to znižovala. 

Vydržala som tri roky čistá. (Marcela) 

 Antidepresíva, lieky na spanie a na žalúdočné problémy. A tiež som si pomáhal 

kúpeľom. Nejako špeciálne som sa nepripravil. 

 Pomohla mi ho zvládnuť mama/ starala sa o mňa, ako o malé bábo. 

 Pripravil som si lieky. Na priek tomu som to nezvládol. 

 Nepripravovala som sa. Aby ho človek zvládol, musí v prvom rade chcieť, inak je 

to o ničom. A tiež mi pomáhali rodičia. 

 Nepripravil. Pri zvládaní detoxu pomáhala psychická podpora, povzbudzovali ma aby 

som neužíval. Detox by som nezvládol bez rodičov. A celý detox som bol bez liekov. 

 Bojím sa vždy len vracania/ vracala som len žlč, nič som nejedla, ale stále to 

vracanie/ to je pre mňa najhoršie. Nemyslím na drogu, som s ľuďmi, ktorí sú 

fajn, povieme si vtipy alebo tak... Tri Tramaly si dám a idem spať, robím niečo, 

čo by som v kríze nerobila/ napríklad spať by som nešla v kríze. Bolesti ja 

nemám. Ja si viem povedať, že si nedám. Zima, teplo/ to mne nevadí, to sa dá 

prežiť. Na krízu ešte nikto nezomrel. 

 Musíš chcieť sama v sebe, vo vnútri. Začala som sa zaoberať svojím životom 

a riešením problémov. Veľa som nad tým rozmýšľala, niekedy som „bojovala so 

svojím mozgom“, a postupne som znižovala. Potom bola veľmi silná bolesť. mala 

som len Ibuprofen, a to mi zabralo. Raz mi bola zima a raz teplo. Mala som 

trochu pomoc, občas ma niekto prišiel pozrieť. Ale zvládla som to sama. Bolo mi 

dobre, lebo vďaka znižovaniu som nemala silnú krízu. (Nataša) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Pokiaľ ste tehotná, mali by ste sa 
vyhnúť akýmkoľvek  pokusom 
o samodetox. Abstinenčné príznaky 
môžu spôsobiť potrat alebo predčasný 
pôrod. 

JA SÁM, JA SÁM.... ALEBO DOMÁCI SAMO-DETOX 
 

PRESTAŤ UŽÍVAŤ  DROGY JE CESTA DLHÁ A BOLESTIVÁ. NAPRIEK TOMU SÚ NIEKTORÍ 

ODVÁŽLIVCI A ODVÁŽLIVKYNE, KTORÍ/É SA NA TÚTO CESTU CHCÚ VYDAŤ SAMI/Y, BEZ POMOCI 

LEKÁROV. TENTO ČLÁNOK BUDE O TOM, AKO SA NA ŤAŽKÚ A TŔNISTÚ CESTU  PRIPRAVIŤ. 
AKO SUDIČKA VÁM DO VIENKA DÁVAM ŠTYRI DARY: SCHOPNOSŤ PRIPRAVIŤ SA, ZNÍŽIŤ DÁVKU 

NA MINIMUM, ŠŤASTNE PRESTAŤ A ŠŤASTNEJŠIE VYDRŽAŤ. 
 
PRÍPRAVA 
Príprava v sebe zahŕňa mnoho úkonov. 
V prvom rade je dôležité mať jasný plán.  

 
V ostatných prípadoch je dôležité vedieť, 
kedy chcem začať, kde budem, vedieť, čo 
ma čaká a ako sa na príznaky absťáku 
môžem pripraviť. Už teraz by ste mali 
vedieť, čo budete robiť po samo-detoxe. 
Mnohým z vás počas detoxu pomáha, to 
že viete, čo budete robiť po tom všetkom. 
Niekto sa teší, ako strávi čas doma 
s rodinou a iný sa teší, ako 
nastúpi do novej práce. Ak 
máte nejaké záväzky 
(napr.: deti, prácu), 
postarajte sa o to, aby ste sa 
im po dobu najmenej 7-10 
dní nemuseli venovať. 
Nepodceňujte únavu a zlé 
pocity, ktoré samo-detox 
sprevádzajú. Majte pri sebe 
niekoho, kto sa o vás postará. Na prípravu 
si doprajte čas. V každom prípade je 
nutné: 
Pripraviť sa a spoznať prejavy 
abstinenčných príznakov. Je dôležité, 
aby ste vedeli, ako sa konkrétny absťák od 
konkrétnej drogy prejavuje. Reálne 
informácie o drogách a abstinenčných 
príznakoch vám pomôžu zmierniť úzkosti 
a strach. Informácie môžete získať 
u lekárov, ale aj od nás na ulici. Niektorí  

 
lekári vám môžu predpísať aj na konkrétne 
príznaky lieky. Na mnohé príznaky sa 
viete pripraviť aj kúpou voľnopredajných 
liekov. Tie úplne nepríjemné stavy 
neodstránia, ale môžu ich zmierniť. 
Mať človeka, ktorý sa o vás postará. Aj 
jeho treba pripraviť na to, čo sa s vami 
bude diať. Je vhodné, aby bol pri vás, aby 
vám on podával lieky, aby vám 
pripravoval jedlo a dbal na príjem vody 
(2-3l denne). Zároveň by mal vedieť, kedy 
je váš stav tak závažný, že je nutné volať 
lekársku pomoc.   
Potrebujete posteľ, kľudné a pokojné 
miesto, kde budete mať k dispozícii 
sprchu, toaletu. Nadštandardom je mať 
priestor na poprechádzanie sa a niečo na 

rozptýlenie (televízor, 
rádio, a pod). 
V príprave začnite tráviť 
viac času s ľuďmi, ktorí 
neužívajú drogy. 
Rozširujte si okruh takých, 
s ktorými budete môcť po 
detoxe tráviť čas a ktorí 
neužívajú nelegálne drogy. 
Vysvetlite im, čo plánujete 

a získajte si ich podporu. 
 
Naplánujte si prvé aktivity – majte 
zabezpečenú prácu, uvažujte aj 
o dobrovoľníckej práci, zapíšte sa na 
rekvalifikačný kurz, choďte na stretnutie 
anonymných narkomanov, športujte... 
majte hocijaký plán! Vaši priatelia a 
blízki, ktorí užívajú drogy, budú fandiť 
vášmu rozhodnutiu, avšak tí vám žiaľ 
nemôžu byť podporou po detoxe



Absťáky od heroínu  prichádzajú cca za 
8-24 hodín od poslednej dávky a trvajú 
cca 4-10 dní. Pri metadone sa ich 
príchod posúva na cca 12-48 hodín od 
poslednej dávky a trvajú  cca 10-20 dní. 
Príznaky po odobratí pervitínu 
nastupujú  cca do 24 hodín od poslednej 
dávky a trvajú cca 3-5 dní.  

Pokiaľ nevydržíte (ó, áno, pripravte sa 
aj na túto možnosť),   myslite na to, že 
vaša tolerancia sa znížila.  
Užite menšie množstvo, než na aké ste 
boli zvyknutí alebo si drogu 
neinjikujte. Predídete predávkovaniu. 

ZNIŽOVANIE 
I keď sa nedá bez prípravy prestať 
s drogami, relatívne rýchlo sa dá začať 
znižovať dennú dávku drog. Zistite si, 
koľko denne užívate a stanovete si, o 
koľko by ste dokázali denne užívať menej. 
Čím viac sa vám podarí dennú dávku 
znížiť, tým miernejšie budú vaše 
abstinenčné príznaky. Dobrými 
stratégiami sú užívať menej často, 
kupovať si menej drogy alebo užívať 
iným spôsobom, ako injekčným. 
 
PRESTÁVAM 
Náš deň D je tu. Abstinenčné príznaky – 
ich sila a dĺžka – závisia od typu 
drogovej závislosti (závislosť od 
heroínu,od pervitínu, kombinovaná 
závislosť – napr. heroín 
a benzodiazepíny).  
Konkrétnejšie vymenovanie príznakov 
vám ponúkam v tabuľke na ďalšej strane. 
V každom prípade je možné, že počas 
prvých dní môžete pociťovať aj: 
Nervozitu, podráždenie, či paniku, 
zmätenosť a dezorientáciu, halucinácie, 
hnev alebo agresivitu. V liečebných 
zariadeniach sú na tieto prejavy 
uspôsobené podmienky a odborný 
personál.  

VYDRŽÍM 
Obyčajne po samo-detoxe ešte dlho 
necítite eufóriu. Po akútnom zvládnutí 
absťáku nasleduje obdobie minimálne 2 
mesiacov, kedy sa dostavuje silná chuť na 
drogu a veľmi veľa vecí vám bude 
užívanie pripomínať. Práve toto je obdobie 
citlivé na relapsy a recidívy.  

Myslite však na svoj plán (práve teraz sa 
vám hodí, že ste si naplánovali aktivity po 
detoxe a že ste si zabezpečili ľudí, ktorí 
drogy neužívajú, aby s vami trávili čas). 
A pripravte si plán predchádzania recidív 
z INTOXI č.1/2010 (vyžiadajte si ho od 
nás v teréne, ak ho nemáte).  
Je nutné pripomenúť, že detox v zariadení 
i samo-detox sú len začiatkom 
(„vyplavenie drogy z tela“). Nedajú sa 
zamieňať za liečbu. Takže aj po samo-
detoxe je vždy možnosť využiť služby 
zdravotníckych zariadení (CPLDZ, 
psychiatrov alebo psychológov). Kontakty 
na nich vám s radosťou poskytneme 
v teréne. 
 

Strany sú plné  a nevypovedané je len 
posledné sudičkovské prianie: Prajem 
vám, aby ste zo všetkých nebezpečenstiev 
šťastlivo vyviazli.                           -Cоня- 
 
 
Zdroje:  Home – DETOX (2006). HIT UK LTD. 
www.hit.org.uk, 
http://www.wpro.who.int/NR/rdonlyres/4181D35
4-B830-424F-8E0C-
8AA235AA2771/0/ClinicalGuidelines_forweb.pd
f, http://www.ehow.com/how_4850721_detox-
heroin-home.html  
Obrázky: 
http://slog.thestranger.com/files/2008/09/Pow!.jp
g, http://www.petephillips.me.uk/images/zen-
template.jpg  



PRÍZNAKY  
Upozornenie: tento zoznam príznakov nie je úplný. Najlepšie je plán zvládnutia samo-
detoxu skonzultovať s lekárom, ktorý vám vie poradiť, ako sa pripraviť. Kúpu 
voľnopredajných liekov skonzultujte s lekárnikom/lekárničkou. Avšak nečakajte zázraky. 
Voľnopredajné lieky vám môžu príznaky len mierne zmierniť. Nenahradia odbornú 
lekársku starostlivosť poskytovanú v liečebných detoxifikačných programoch. 
 
Neodporúčame samo-detox v prípade kombinovanej závislosti heroínu a pervitínu 
s alkoholom alebo benzodiazepínmi. 

Príznaky po vysadení heroínu 
Príznaky Čo môže pomôcť? 
Nevoľnosť 
a zvracanie 

Lieky proti nevoľnosti, probiotiká, čaj z repíku, vypiť 2-3 litre vody 
denne, ako prevencia dehydratácie, diétna strava bez  tukov 

Hnačky lieky proti hnačke (s účinnou látkou chloroxín alebo loperamid 
hydrochloridum), čaj z repíku alebo listu skorocelu, čierne uhlie, 
vypiť 2-3 litre vody denne ako prevencia dehydratácie 

Pálenie pokožky Teplé kúpele s vonnými olejmi 
Nespavosť V lekárni je možno zakúpiť si bylinné extrakty s celkovo 

upokojujúcim účinkom a guaifenezínu (- má slabé upokojujúce 
účinky a znižuje duševné a emočné napätie. Býva aj súčasťou liekov 
proti horúčke alebo bolesti) 

Bolesť Lieky proti bolesti.  
Potenie a zimnica Lieky s obsahom kyseliny acetylsalicylovej, vitamín C 
Výtok z očí 
a nosa 

Výber kvapiek do nosa a do očí 

Depresia Antidepresíva sú dostupné len na predpis lekára 
Úzkosť Antianxiolitiká (lieky proti úzkosti) sú dostupné len na predpis lekára, 

v lekárni je možno zakúpiť si bylinné extrakty s celkovo 
upokojujúcim účinkom a guaifenezínu 

Iné Masáže  
 

Príznaky po vysadení pervitínu 
Príznaky Čo môže pomôcť? 

Podráždenosť   a 
nepokoj 

V lekárni je možno zakúpiť si bylinné extrakty s celkovo 
upokojujúcim účinkom a guaifenezínu 

Depresia Antidepresíva sú dostupné len na predpis lekára, multivitamíny 
Svalové kŕče Lieky proti kŕčom sú viazané na lekársky predpis 
Poruchy spánku Benzodiazepíny sú dostupné len na predpis lekára, v lekárni je 

možno zakúpiť si bylinné extrakty s celkovo upokojujúcim 
účinkom a guaifenezínu 

Psychotické stavy 
(paranoja,halucinácie.. 

Pri závažných psychotických stavoch odporúčame kontaktovať 
lekára. 

 

 

Článok vznikol ako súčasť projektu Drogová závislosť ako choroba, ktorý podporil Fond Západoslovenskej 
energetiky a.s. v nadácii Pontis. 
 



KALCIUM, čiže vápnik sa nachádza   
v slinách a  pomáha udržiavať zuby 
silné. Vápnik je látka potrebná pre 
pevné kosti a zuby, nachádza sa najmä 
v mliečnych potravinách, z toho 
v najvyšších množstvách v syroch.  
Vedeli ste, že napríklad figy, lieskové 
orechy, sardinky v oleji alebo kel 
obsahujú vysoké množstvo vápnika? 

BALADA O POKAZENÝCH ZUBOCH 
V SÚVISLOSTI S UŽÍVANÍM DROG 

 
„Z METADONU, Z TOHO SA TI POKAZIA ZUBY, LEBO JE TO SLADKÉ. NA TO KAŠLEM, RADŠEJ 

VYKRÍZUJEM NA SUCHO.“ „POZRI, OD KEDY BERIEM PÉČKO, HEN AKÉ MÁM ZUBY!“  
TENTO ČLÁNOK JE PRE MŇA VÝZVA! JA SAMA SA PRI SLOVE „ZUBÁR“ CELÁ ZJEŽÍM! 

SPOMENIEM SI NA SVOJ BOĽAVÝ ZUB, S KTORÝM SA UŽ ROK CHCEM UKÁZAŤ U ZUBÁRA – 

A HOCI CHCEM, NEVIEM SA PRINÚTIŤ!  V TOMTO ČLÁNKU SI POVIEME, AKO PREDÍSŤ 

PROBLÉMOM SO ZUBAMI, ČO ROBÍ SO ZUBAMI METADON A INÉ DROGY A ČO S POKAZENÝMI 

ZUBAMI. ZATNIME TEDA ZUBY A POĎME DO TOHO! 
 
O TESÁKOCH VO VŠEOBECNOSTI! 
 
Na čo slúžia naše zuby? Hlavná úloha 
nášho chrupu spočíva v dôkladnom 
rozdrobení potravy, ktorú sliny navlhčia 
a všetko potom putuje do žalúdka. Väčšina 
dospelých má 32 trvalých zubov. 
Povieš si – 32? To je celkom dosť, ak za 
obeť padne do roka jeden zub (či už ho 
zničí kaz alebo bitka), to ešte pár rokov 
budem mať čím hrýzť! Keby to bolo také 
jednoduché! Zubné kazy spôsobujú 
baktérie, ktoré sa nahromadia v ústach 
v dôsledku (najmä, ale nielen) sladkého 
jedla, ktoré narúša prirodzené chemické 
prostredie v ústach. Baktérie sa pustia do 
rozkladu cukru a narušujú stavbu zubu. 
A často nie jedného, ale viacerých naraz! 
Keďže zub nie je iba nejaký kamienok 
v ústach, ale doslova žije a sú v ňom 
citlivé nervy, 
pokazené zuby 
sprevádza bolesť, či 
tŕpnutie zubov alebo 
možný spoločenský 
trapas – nepríjemný 
zápach z úst. 
Mimochodom – 
množstvo slín 
zohráva podstatnú 
úlohu pri prevencii 

zubného 
kazu, nakoľko 
platí – čím 
viac slín, tým 
viac cukru 
a potravy sa 
zo zubov 
zmyje a tým menej môžu baktérie v ústach 
robiť škodu!. Prečo to všetko hovorím? 
Dočítaš sa nižšie! 
 
METADON A OPIÁTY 
 
Užívanie metadonu je obkolesené 
množstvom mýtov. Žiaľ, spojitosť 
metadonu a kazivosti zubov nie je mýtus, 
ale fakt. K tomu treba však dodať, že 
metadon sám osebe neničí zuby viac, ako 
iné opiáty! To znamená, že užívanie 
heroínu môže mať dopad na zuby rovnako 

ako metadon. 
Povedzme to jedným 
slovom: opiáty majú 
podiel na našich 
zubných kazoch! 
Prečo teda opiáty 
ničia zuby? Jeden 
z dôvodov je, že 
opiáty spôsobujú 
zníženú tvorbu slín 
v ústach a sucho 



AKO ZMIERNIŤ KAZIVOSŤ PRI UŽÍVANÍ 

DROG ALEBO METADONU?  
Zlepšiť ústnu hygienu nie je ťažké 
a občas stačí zopár rád starej mamy. 
Žiaľ, každý chrup je odlišný a zuby 
majú rôznu kazivosť. Ale určite platí, 
že lepšie je zuby chrániť „aspoň 
trochu“ ako im nedopriať žiadnu 
starostlivosť.  
 
 žuj žuvačku bez cukru – žuvanie 

žuvačky podporuje vytváranie slín 
 po jedení si vyplachuj ústa vodou, 

najmä (ale nielen) po tom, čo si 
zjedol/a niečo sladké (napr. určite po 
vypití metadonu) 

 na vyplachovanie úst je tiež veľmi 
dobrá ústna voda (cena je rôznorodá, 
dajú sa kúpiť v drogérii alebo v 
lekárni).  

 používaj zubnú niť (ideálne je 
kúpiť si zubnú niť v drogérií, ak by 
si používal/a krajčírsku niť, daj si 
pozor, aby si si neporezal/a ďasná, 
treba v tom istú šikovnosť a cvik) 

 ak je to možné, umývaj si zuby aj 
3krát denne alebo po každom jedle 
(pokiaľ nie je možné vyčistenie 
kefkou, vypláchni si ústa vodou) 

 obmedzujte sladké jedlá 
 jedz mliečne výrobky - obsahujú 

kalcium (vápnik), ktoré zuby posilní  

v ústach. Ich dôležitá antibakteriálna 
funkcia je potlačená a sliny potom neplnia 
svoju funkciu „prirodzeného čističa“ 
zubov. Na zuboch sa hromadí povlak, 
zvyšuje sa kyslosť v ústnej dutine, 
hromadí sa množstvo baktérií, ktoré robia 
našim zubom šarapatu.  
Pri metadone je však dôvod jeho hlavného 
zlého vplyvu na zuby iný. Okrem toho 
podávaný metadon je veľmi sladký (aby sa 
prekryla jeho horká chuť) a vysoký obsah 
cukru prispieva k riziku pokazenia zubov. 
Dočítala som sa tiež, že metadon niekedy 
zvyšuje chuť na sladké – i to môže 
nepriamo viesť k zvýšenému riziku vzniku 
zubného kazu. 

 
PERVITÍN 
Prečo je užívanie pervitínu spojené 
s pokazenými zubami? Dôvodov je 
niekoľko: niektorí ľudia, keď sú na piku, 
majú zvýšenú chuť na sladké – či už na 
nápoje alebo sladkosti. Pervitín tiež môže 
spôsobiť, že zatínaš zuby, škrípeš zubami, 
čím oslabuješ zubnú sklovinu. Tak, ako aj 
opiáty, môže pervitín spôsobiť sucho 
v ústach. Droga obsahuje taktiež prímesi, 
ktoré sú pre zuby škodlivé. A teraz si 
polož ruku na srdce (alebo skôr na ústa?): 

Ako často si počas pervitínovej jazdy 
spomenieš, že si máš ísť umyť zuby?  
 
NIKOTÍN 
Fajčenie nikotínových cigariet tiež 
prispieva ku kazivosti zubov. Pri fajčení sa 
zvyšuje teplota v ústach, ktorá ničí 
dôležité bunky a baktérie. Tak ako vyššie 
spomínané drogy, aj fajčenie tabaku 
spôsobuje menšiu produkciu slín, ktorá 



Zubná pohotovosť v Bratislave  
sa nachádza v Ružinove,  
ulica Drieňová 38.  
Ordinačné hodiny:  
Po – Pia: 18:30 – 7,00 
So, Ne, sviatky: non-stop 
 
Pri predložení kartičky poistenca 
doplácaš za pohotovostné ošetrenie, 
avšak samotný úkon hradí poisťovňa. 
Pohotovosť ťa ošetrí aj keď nemáš 
kartičku poistenca, avšak všetky 
úkony musíš zaplatiť sám. 

oslabuje zuby. Ďalším problémom sú časté 
zápaly ďasien. Dôsledkom toho začnú 
zuby slabnúť, takýto oslabený zub sa 
začne kývať a raz vypadne.  
 
AKO JE TO SO SUBOXONOM? 
Suboxon nespôsobuje spomínané sucho 
v ústach a nemá vplyv na tvorbu slín. To 
znamená, že málokedy je spájaný 
s pokazenými zubami. 
 
 
 
Okrem vlastnej starostlivosti je dobré 
pravidelne navštevovať zubného lekára. 
Na Slovensku más viacero možností – 
súkromné zubné ambulancie (ošetrenie je 
spoplatnené), neštátne zubné ambulancie 
(ošetrenie je hradené poisťovňou, avšak 
pacient musí niečo doplatiť) a potom 
pohotovostné zubné ambulancie.  
 
Na Slovensku si môžeš slobodne vybrať 
zubára, ku ktorému chceš chodiť. Ak ťa 
však zubár odmietne ošetriť, vyhľadaj 
zubára, ku ktorému patríš podľa rajónu. 
Ten je povinný ťa ošetriť a založiť ti 
zdravotnú kartu. (Žiaľ, ak je tvoj rajónny 
zubár-súkromník, tak či tak budeš uňho 

platiť, pretože (ako som už písala), 
starostlivosť súkromných zubárov nie je 
preplácaná poisťovňou). Pokiaľ by si mal 
problém nájsť svojho rajónneho zubára, 
alebo ak ťa tvoj rajónny zubár nechce 
ošetriť, môže ti v tom pomôcť naša 
sociálna asistentka Eva, alebo sa poraď 
s nami v teréne.  
 

Toľko dnes odo mňa. Dúfam, že si sa 
niečo nové dozvedel/a a s víziou silných 
tesákov si aj zuby občas vyčistíš ☺.  

 

     Mirka 

 
 
Zdroje: 
http://hubpages.com/hub/Dealing-with-Methadone-
Tooth-Decay-Does-Suboxone-Also-Cause-Tooth-Decay 
http://www.maine.gov/dhhs/bohdcfh/odh/pdf/Meth-
Mouth.pdf 
http://www.exchangesupplies.org/drug_information/the_
handbooks/the_methadone_handbook/methadonehbk/eff
ects.html 
http://www.zzz.sk/?clanok=4242 
http://www.zubpohotovost.sk/mapka.htm 
http://www.ftleavenworthlamp.com/articles/2008/07/17/
dod_news/dod5.txt,http://smoking.ygoy.com/2009/08/05
/can-smoking-hasten-tooth-decay/ 
http://www.nefrologia.sk/clanky/obsah-vapnika-v-
potravinach/63 
Obrázky: 
http://s3.hubimg.com/u/501950_f260.jpg 
http://caruthersville.k12.mo.us/Tiger%20Teeth.jpg 
http://mm.denik.cz/56/89/jagr_zuby_sip-300.jpg 
 



OTÁZKY, KTORÉ FIČIA... 
PREŠLO ZOPÁR MESIACOV A JA SA VÁM OPÄŤ HLÁSIM SO SUMÁROM NIEKTORÝCH VAŠICH ŽHAVÝCH 

OTÁZOK, NA KTORÉ SME SA POKÚŠALI ROVNAKO ŽHAVO HĽADAŤ ODPOVEDE. TU SÚ: 
 

„Čakám dieťa a chcela by som vedieť, na aké dávky mám ako matka nárok?“ 

Namiesto dlhých rečí, vám v tabuľke ponúkam prehľad dávok, ktoré 
môžete od štátu dostať. Ak chcete o nejakú z nich požiadať, musíte 
mať trvalý pobyt v SR. O všetky tieto dávky je potrebné požiadať na 
Úrade práce sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu. 
(Výnimkou je len príspevok pri narodení dieťaťa, o ktorý musíte požiadať 
matriku; pozri nižšie).  

 
Mesačne vyplácané 

dávky 
 

 
Výška dávky 

 
Podmienky nároku na dávku 

Rodičovský príspevok 
 

164,22 € 

 

� starostlivosť o dieťa  do troch rokov 
veku (alebo do šiestich rokov, ak má 
dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný 
stav)     

� nemôžeš byť zamestnaný/á  

Zvýšený rodičovský 
príspevok 

256 €  

� vypláca sa do dvoch rokov dieťaťa 
� nárok naň máte, ak sa vám pred 

požiadaním o túto dávku  vyplácalo 
materské alebo ste boli/a  v posledných 
dvoch rokoch pred narodením dieťaťa 
najmenej 270 dní nemocensky 
poistený/á. 

Prídavok  na dieťa 21,99 € 

� starostlivosť oprávnenej osoby o 
nezaopatrené dieťa (dieťa do skončenia 
povinnej šk. dochádzky, najdlhšie do 25 
roku) 

Príplatok k prídavku na 
dieťa 

 
9,96 € 

� tu platí jediná podmienka: ak máte nárok 
uchádzať sa o Prídavok na dieťa, môžete 
sa uchádzať aj o Príplatok k prídavku.   

 
 

Jednorázové dávky Výška dávky Podmienky nároku na dávku 
 

 
Príspevok pri narodení 

dieťaťa 151,37 € 

� žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa 
dostanete na matrike (podľa miesta 
narodenia dieťaťa) spolu s rodným 
listom dieťaťa. Rodný list je potrebný 
pri vybavovaní tohto príspevku. Žiadosť 
o príspevok vám matrika hneď potvrdí. 
S potvrdenou žiadosťou potom pôjdete 



na úrad práce podľa miesta trvalého 
pobytu matky alebo otca dieťaťa. 

Príplatok k príspevku  pri 
narodení dieťaťa 

678,49 € 

� narodenie prvého, druhého alebo 
tretieho dieťaťa, ktoré sa dožilo aspoň 
28 dní 

� matka sa musí od začiatku štvrtého 
mesiaca tehotenstva do pôrodu 
zúčastňovať raz za mesiac 
preventívnych prehliadok u gynekológa 

� príplatok patrí iba tej osobe, ktorá má 
nárok na príspevok pri narodení dieťaťa 

 

„Od novembra minulého roka (4 mesiace) som na „čakačke“ na metadon. Vraj je to 
preto, lebo som poistená v Unione. Ako dlho budem ešte čakať, aby som mohla byť 

konečne nastavená?“ 

Pri love za odpoveďou som natrafila na jednu dôležitú vyhlášku, ktorú vydalo 
Ministerstvo zdravotníctva a ktorá upravuje pravidlá vytvárania čakacích listín (po našom 
„čakačiek“). Vyhláška platí od januára 2010.  
 
Podľa najnovších informácií z CPLDZ Hraničná a zdravotnej poisťovne Union, čakačky 
na liečbu metadonom sa od januára 2010 zrušili. Zaradenie na čakaciu listinu však 
očakávajte v prípade, ak chcete ísť na detox  alebo lôžkovú liečbu (je jedno, v akej 
poisťovni ste poistení/é).  
Pripomínam, že ak chcete absolvovať liečbu metadonom, je potrebné:  

� doniesť si preukaz poistenca,  
� v CPLDZ absolvovať psychologické vyšetrenie, didaktiku a zdravotné vyšetrenie.  

Na metadon sa nastavuje iba jeden krát do týždňa, a to v utorky. Všetky potrebné 
vyšetrenia musíte absolvovať predtým.  
 
Na okraj: Čakacie listiny sú bežným prostriedkom, ktorý aj v iných krajinách slúži na 
dočasné odloženie poskytnutia odkladnej zdravotnej starostlivosti z dôvodu prechodného 
nedostatku finančných prostriedkov alebo kapacít, a to bez ohrozenia zdravia pacienta.  
V prípade, ak by to zdravotný stav vyžadoval, poistencovi bude zdravotná starostlivosť 
poskytnutá okamžite. 

 
Spracovala sociálna asistentka Eva.  
V prípade otázok na tieto alebo iné témy, ktoré vás zaujímajú,  
nás kontaktujte v teréne alebo mňa na t.č.: 0904 655 146.  
 
 
 
Zdroje:  
http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/statne-socialne-davky/ 
prispevok-pri-narodeni-dietata.html?page_id=1190 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.412/2009 
Rozhovor s pracovníčkou CPLDZ, Hraničná   
Emailová komunikácia s Mgr. Janou Buresovou z poisťovne Union 



Dekriminalizácia drog v praxi znamená 
zrušenie trestov za držbu malého 
množstva drogy, určených na vlastnú 
spotrebu.  Ak je v štáte dekriminalizovaná 
držba malého množstva drogy, človek za 
jej držbu nebude posadený do väzenia, ale 
napr. zaplatí pokutu, alebo bude iba 
napomenutý. 
 

Legalizácia v praxi znamená zrušenie 
všetkých trestov za držbu, hoci väčšinou 
stále platia určité regulácie. U nás je napr. 
legalizovaný alkohol – môžeš ho mať pri 
sebe hocikoľko. Avšak napr. predaj 
alkoholu mladistvým pod 18 rokov je 
zakázaný.  

NOVÝ TRESTNÝ ZÁKONNÍK V ČESKEJ REPUBLIKE 
 
OD 1.JANUÁRA 2010  JE V ČESKEJ REPUBLIKE V PLATNOSTI NOVÝ TRESTNÝ ZÁKONNÍK, KTORÝ SA 

DOTÝKA (AJ) ĽUDÍ, KTORÍ UŽÍVAJÚ DROGY.  NÁVRH TOHTO NOVÉHO ZÁKONA SA PRIPRAVOVAL 15 

ROKOV A NAHRADÍ VIAC NEŽ 40 ROKOV STARÝ „TOTALITNÝ“ TRESTNÝ ZÁKON.  PRINESIE VEĽA 

NOVINIEK, AKO NAPR. MOŽNOSŤ DOMÁCEHO VÄZENIA ALEBO ZNÍŽENIE VEKU TRESTNEJ 

ZODPOVEDNOSTI.  NA PRVÉ MIESTO TIEŽ KLADIE TRESTNÉ ČINY VOČI ŽIVOTU A DEŤOM, SLOBODE 

A ĽUDSKEJ DÔSTOJNOSTI. ČO JE, ALE DÔLEŽITÉ PRE NÁS – POSKYTUJE,  OKREM INÉHO, PRESNEJŠIE 

DEFINÍCIE DRUHOV A MNOŽSTVA OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK (ĎALEJ „DROGY“).  
 
JE DRŽBA NIEKTORÝCH  DROG 

V ČESKU LEGÁLNA? 
Hoci niektorí odporcovia zákona tvrdia, že 
Česko legalizovalo niektoré drogy, nie je 
tomu tak. Za držbu akejkoľvek drogy budeš 
potrestaný/á (výnimku majú len niektoré 
subjekty, na základe iného zákona, napr. 
lekáreň, laboratórium). Konkrétny trest 
však závisí od typu konkrétnej drogy i jej 
množstva.    
Česká republika dekriminalizovala 
nezákonné držanie drog pre vlastnú potrebu 
už v roku 1990, odkedy človek bol 
potrestaný len pokutou a zabavením drogy. 

V roku 1999 sa zákony pritvrdili a zaviedol 
sa termín "množstvo väčšie ako malé“. 
Tento termín mal byť používaný na 
rozlíšenie medzi zločinom, za ktorý pôjdeš 
do väzenia a prečinom, za ktorý dostaneš 
napr. pokutu.  Avšak, právnici a sudcovia si 
nad týmto termínom príliš lámali hlavu a aj 
tak si ho vysvetľovali každý po svojom. 
Nastával zmätok, ktorý hádam nový trestný 

zákonník a niektoré súvisiace predpisy 
vyriešia.  
 

TRESTY ZA MNOŽSTVO „VÄČŠIE NEŽ 

MALÉ“  
Keď u teba v ČR nájdu drogu, budeš mať 
problémy. Je však rozdiel „koľko a akej 
drogy“, pretože môžeš dostať rozličnú 
sadzbu alebo iba pokutu.   Napríklad za 
držbu konope (alebo drog taktiež 
obsahujúcich THC) pre vlastnú potrebu v 
množstve „väčšom ako malom“ (a to je 
viac ako 15 g), dostaneš  trest odňatia 
slobody na 0-1 rok.   Za držanie iných drog 
ako konope v množstve „väčšom ako 
malom“ (napr. viac ako 1,5 g heroínu vo 
výške 15% čistoty), môžeš dostať väzenie 
až na 2 roky (0-2 roky).  Prísnejšia sadzba 
teda platí pre všetky drogy, okrem konope.  
 

 
MNOŽSTVO MENŠIE NEŽ MALÉ☺☺☺☺ 
Za držanie malého množstva drog, pre 
akékoľvek osobné použitie,  dostaneš  
pokutu až do výšky 15.000 Českých korún 
(Čk). Rovnakú pokutu zaplatíš  za 
nepovolené pestovanie rastlín alebo húb, 
ktoré obsahujú drogy.   
Pestovanie 5 a menej samičích rastlín 
konope  je považované iba za priestupok a 
zaplatíš  pokutu  max. 15.000 Čk.  Celkovo 
teda platí, že za držbu množstva „menšieho 
ako malého“ nemôžeš dostať basu.   Je 
riešená iba podľa zákona o priestupkoch 
a môžeš dostať pokutu max. 15.000 Čk, 
alebo ti prepadne  nejaký majetok (aj 
prepadnutie samotnej drogy, samozrejme).  
Môžeš však byť aj iba napomenutý/á, ak sa 
jedná o tvoj prvý prehrešok. 



AKÉ MNOŽSTVO JE POVAŽOVANÉ ZA „VÄČŠIE AKO MALÉ“?  (TEDA ZA 

KTORÉ MÔŽEŠ DOSTAŤ VÄZENIE) * 
Droga Množstvo 

väčšie ako 
malé 

Najmenšie 
množstvo účinnej 
látky (aby bolo 
považované za 
väčšie než malé) 

Trest 

PERVITÍN (metamfetamín) Viac ako 2 
gramy 

0,6-0,72 g  0-2 roky 

HEROÍN (diacetylmorfín) Viac ako 1,5 
gramu 

cca 0,2 g 0-2 roky 

KOKAÍN Viac než 1 gram 0,54-0,60 g 0-2 roky 

BUPRENORFÍN 52 mg báza 
56 mg 
hydrochlorid 

52-56 mg  0-2 roky 

MARIHUANA (delta-9-THC) Viac než 15 
gramov sušiny 

1,5 g 
 

1-12 
mesiacov 

LYSOHLÁVKY A ĎALŠIE HUBY  
obsahujúce psilocín a/alebo psylocybín 

Viac než 40 
plodníc huby 

0,05 g báza 
psilocínu alebo 
zodpovedajúce 
množstvo 
psilocybínu  

1-12 
mesiacov 

*výber z nariadenia vlády 
 
 
VÝROBA A DRŽANIE PREDMETU  

K VÝROBE DROGY. 
 

Tu je dôležitá zmena v dolnej hranici 
trestu. Pôvodným trestom bolo odňatie 
slobody na 1-5 rokov, a mení sa na „až 5 
rokov“. To v preklade znamená, že môžeš 
dostať aj trest menší ako 1 rok väzenia.  
Zákonom je dovolené pestovať konope, 
označované ako „technické“, a to 
s obsahom max. 0,3% delta-9-THC. Ak ju 
pestuješ na ploche (alebo súčte viacerých 
plôch) väčšej ako 100 m2, máš 
ohlasovaciu povinnosť voči príslušnému 
Colnému úradu, podobne ako keď niekto 
pestuje mak siaty. 
Nový Trestný zákonník a súvisiace 
nariadenia vlády sa snažia vysvetliť 
nejasnosti okolo držania drog pre vlastnú  

 
 
potrebu. Zdá sa, že obavy niektorých 
európskych politikov z toho, že „Česko 
legalizuje držbu malých množstiev drog 
na osobnú spotrebu“, sú neopodstatnené. 
Už mi zostáva len dodať, že vám prajem, 
aby ste sa s trestným zákonom a so 
zákonom o priestupkoch v praxi vôbec 
nemuseli stretnúť. Veľa šťastia!     

   Pedro 
 
Zdroje: 
EHRN NEWS DIGEST January 2010 
http://www.drogy-info.cz/index.php/ 
info/press_centrum/nedovolene_nakladani_s_drogami_
nova_pravni_uprava_od_1_1_2010 
www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb09040&cd=7
6&typ=r 
http://www.epravo.cz/top/clanky/co-prinasi-novy-
trestni-zakonik-55564.html 
http://www.evropskyrok.vlada.cz/assets/tema/NARIZE
NI_VLADY_MVM_2009-12-14_uplny_seznam.pdf



Nico a Rekha  

ČO NOVÉ OVPLYVŇUJE DČO NOVÉ OVPLYVŇUJE DČO NOVÉ OVPLYVŇUJE DČO NOVÉ OVPLYVŇUJE DETI AETI AETI AETI A    MLÁDEŽ?MLÁDEŽ?MLÁDEŽ?MLÁDEŽ?    
 
SVET SA HÝBE STÁLE DOPREDU. OZ ODYSEUS BOL OSLOVENÝ NADÁCIOU PRE DETI SLOVENSKA 

NA SPOLUPRÁCU, KTORÚ SME NEODMIETLI. ZAPOJIŤ SME SA MOHLI AJ VĎAKA NIEKTORÝM 

Z VÁS. POČAS LETNÝCH MESIACOV SME SA, AKO JEDNA Z MNOHÝCH ORGANIZÁCIÍ, ZÚČASTNILI 

PRVEJ PRIESKUMNEJ ŠTÚDIE NA SLOVENSKU SVOJHO DRUHU. VENOVALI SME SA TÝM 

NAJNOVŠÍM POTREBÁM, PRÍLEŽITOSTIAM A UDALOSTIAM, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ DETI 

A MLADÝCH ĽUDÍ. 
 

NNNNOVOOVOOVOOVO....VYNÁRAJÚCE SA POTREBVYNÁRAJÚCE SA POTREBVYNÁRAJÚCE SA POTREBVYNÁRAJÚCE SA POTREBYYYY    
Prieskumná štúdia sa venovala niečomu, 
čo nazývame novo.vynárajúce sa 
potreby. Tento termín je nový, rovnako 
ako téma, ktorej sa venuje. Je ešte veľmi 
ťažké presne definovať a uchopiť celú 
jeho podstatu. V každom prípade už dnes 
môžeme povedať, že novo.vynárajúce sa 
potreby sú voľne prepojené udalosti, 
príležitosti, hrozby alebo výzvy, 
s ktorými sme sa doteraz v spoločnosti 
nestretli. Môžeme teda o nich hovoriť 
v duchu pozitívnom, kedy predstavujú 
nové príležitosti, ale aj v duchu 
negatívnom, kedy predstavujú nové 
hrozby. Hovoríme oooo    udalostiach, ktoré udalostiach, ktoré udalostiach, ktoré udalostiach, ktoré 
sú svojou povahou naozaj nové, sú svojou povahou naozaj nové, sú svojou povahou naozaj nové, sú svojou povahou naozaj nové, 
nečakané anečakané anečakané anečakané a    niekedy až šokujúce.niekedy až šokujúce.niekedy až šokujúce.niekedy až šokujúce. Sú to 
udalosti,  o ktorých väčšinou vieme ešte 
veľmi málo a najmä nevieme na ne 
reagovať.  
 

AAAAKO TO ZAČALOKO TO ZAČALOKO TO ZAČALOKO TO ZAČALO????    
Vo svete sa deje mnoho nových vecí. 
Bežne sa s nimi stretávame okolo seba. 
Avšak bežne im nepripisujeme iný 
význam ako ten, že nás zaskočia. 
V Holandsku sa v 80.tych rokoch 20. 
Storočia začali týmito novými vecami 
zaoberať Nico van Oudenhoven a Rekha 
Wazir. Začali si všímať nové udalosti, 

situácie a príležitosti, ktoré ovplyvňujú 
život detí a mladých ľudí. Najskôr si 
začali uchovávať informácie o veciach, 
ktoré považovali za neobvyklé. Začali sa 
sami seba pýtať: Sú tieto novinky 
ojedinelé alebo môžeme v budúcnosti 
očakávať ich rozmach? Vieme, aký postoj 
máme k nim zaujať? Aj vďaka takýmto 
otázkam si začali všímať prepojenie 
udalostí, ich dopady na životy detí. Už 
viac ako 20 rokov sa venujú tejto téme 
a upozorňujú na jej dôležitosť.  
 
Pozrite sa aj vy na niektoré udalosti, 
ktoré patria medzi novo.vynárajúce sa 
potreby: 
• V Holandsku sa pedofili snažia založiť 

politickú stranu, ktorá by legalizovala 
pohlavný styk medzi deťmi 
a dospelými 

• V Nemecku rodičia podávajú deťom 
tabletky na zlepšenie výkonu. 

• V Anglicku sa 11.ročný chlapec stal 
najmladším otcom v krajine. 

 



• V Poľsku stojí 4.
ročný chlapec na 
čele bandy, ktorá 
okráda a ohrozuje 
ostatné deti. 

• Po celom svete sa 
rodia deti žijúce 
s HIV. 

Tak čo na ne hovoríte? 
 

AAAAKO SA TVORIA DEJINYKO SA TVORIA DEJINYKO SA TVORIA DEJINYKO SA TVORIA DEJINY 
Vďaka Nadácii pre deti Slovenska sa aj 
Slovensko začalo venovať tejto téme. Pod 
vedením Rekhy Wazir sa je možné 
vzdelávať sa v tejto téme aj tu. Prebehla 
už aj spomínaná prvá výskumná štúdia, 
plánuje sa pokračovať vo vzdelávaní 
ďalších ľudí a vznikla web stránka 
www.codetipotrebuju.sk.  
 
Ja by som rada poďakovala tým z vás, 
ktorí sa zapojili do výskumu. Vďaka 
tomu, že si našli čas a boli ochotní 
zamyslieť sa nad novými udalosťami, 
obohatili štúdiu o jedinečné informácie. 
Pridali sa k nám, bez nároku na odmenu. 
Ich názory sa dostali aj do celoslovenskej 
štúdie, ktorá bude prezentovaná 
v októbri na konferencii a vznikne z nej 
kniha. A to je čo povedať, pretože 
mnoho informácií a udalostí nebolo do 
štúdie vybratých.  Tak teda vďaka vám sa 
zviditeľnili aj tieto novo.vynárajúce sa 
potreby: 
 

„Rodičia sa s deťmi o sexe nerozprávajú. 
Rodia pomaly 10 ročné deti. Mám 11 
ročnú neter, ktorá už mala sex. Nevie 
o sexe takmer nič. So mnou sa rodičia 
rozprávali, vedela som čo je menštruácia, 
kedy môžem otehotnieť. Teraz to deti 

nevedia“ (rozhovor s matkou, klientkou 
programu Chráň sa sám).  
Chýba systematické riešenie  potreby 
detí  mať veku primerané informácie 
o sexe a diskutovať o ňom 
s dôveryhodnou osobou. Výzvou  pre nás 
ostáva riešenie tejto situácie.  
 
Medzi problémy spojené s globalizáciou 
zaraďujeme aj výskyt nových ochorení. 
Dnes sa rodia  na Slovensku  deti   
s ochorením  hepatitídy typu C (HCV). 
Môžu sa narodiť 
rodičom, ktorí  
žijú s vírusom 
HCV. Pre 
prevenciu tohto 
ochorenia u detí  
zatiaľ chýba 
dostatok 
informácií,  často 
ich nemajú ani 
samotní rodičia.  
 

Tak ja  som sa chcela s vami podeliť len 
o toľko. Považovala som to za dôležité, 
pretože aj vy ste nositeľmi informácií o 
týchto nových udalostiach a potrebách. 
Vďaka vám sa spoločnosť môže posúvať 
ďalej. A ja som hrdá, že mi dovoľujete 
posúvať sa spolu s vami. 

. Сoня. 
Zdroje:Zdroje:Zdroje:Zdroje: Oudenhoven, N. a Wazir, R. Novo sa 
vynárajúce potreby detí, kol. autorov (2009). 
Novo vynárajúce sa potreby detí na Slovensku. 
Prieskumná štúdia. Bratislava: Nadácia detí 
Slovenska.  
ObrázkyObrázkyObrázkyObrázky:::: 
http://img.dailymail.co.uk/i/pix/2007/09_03/gu
nkidDM2109_468x668.jpg, 
www.myvisiontest.com/img/upload/pregnant.
lady.jpg  



OKRUH PORTUGALSKOM A ŠPANIELSKOM�
ČASŤ 6. – PO MESTÁCH JUŽNÉHO PORTUGALSKA A ŠPANIELSKEJ ANDALÚZIE 

 
AKO SOM UŽ SPOMÍNALA V PREDCHÁDZAJÚCEJ ČASTI, RÁNO MA PREBUDILI HLASY Z RUŠNEJ ULICE 

A VYTRVALÁ BOLESŤ HRDLA. ALE BOLO TREBA POKRAČOVAŤ V CESTE, A TAK SME SA PO 

RAŇAJKÁCH RÝCHLO ZBALILI A OPUSTILI PEKNÉ PRÍMORSKÉ MESTO LAGOS. 
 
Prvou zastávkou na ceste z Portugalska 
do Španielska malo byť Faro, chceli sme 
to vidieť, pretože som sa dočítala, že má 
zo všetkých miest v Algarve najväčšie 
bohatstvo kultúrnych a historických 
pamiatok. Auto sme zaparkovali na 
rozľahlom parkovisku a vykročili sme 
smerom do centra. Ocitli sme sa na 
pomerne malom námestí Largo da Sé, kde 
stála gotická katedrála z 13. storočia. 
Prekvapilo nás, že po pár krokoch už  
 

 
historické centrum končilo - neďaleko 
odtiaľ sme narazili na klenutú bránu so 
zvonicou a za ňou sa opevnenie 
uzatváralo. Vybrali sme sa ešte kúsok  
ďalej, smerom k rozľahlému parku, kde 
sme sa ešte chvíľu poprechádzali a potom 
sme už namierili smerom k autu. 
Samozrejme, v meste sa dali ešte pozrieť 
nejaké kostoly a pamiatky, ale necítila 
som sa dobre, takže som bola rada, keď 
sme čo najrýchlejšie pokračovali v ceste. 
Predsa len, najviac som sa túžila čo 

najskôr dostať do Cádizu, môjho 
obľúbeného mesta, kde sme mali 
prenocovať. 
Kilometre nám rýchlo ubiehali, 
až sme sa z Portugalska plynulo 
dostali na územie Španielska, čím 
sme sa ocitli v inom časovom 
pásme a hodinky sme si museli 
posunúť - a tak bolo zrazu o 
hodinu viac. Cestou sme sa ešte 
zastavili v Huelve, ale po krátkej 
zastávke a rozhovore s jednou 
Španielkou na tému čo sa dá v ich 
meste vidieť, sme sa dlho 
nezdržali a ponáhľali sa ďalej. 
Odtiaľ to už netrvalo dlho a 
dostali sme sa do Sevilly, ktorú 
som mala možnosť navštíviť už 
pred dvomi rokmi počas kurzu 
španielskeho jazyka. Chcela som, 
aby toto hlavné mesto Andalúzie 
videl aj Maroš. Existovalo už 
v čase Júliusa Cézara, potom sa 
dostalo pod  moslimskú 
nadvládu, ale stále si udržiavalo 
status hlavného mesta - až do 15. 
storočia bolo sídlom kráľov. 



Počas plodného obdobia obchodovania 
s „Novým svetom“ (t.j. Amerikou) sa 
hovorievalo: „Madrid je hlavné mesto 
Španielska, ale Sevilla je hlavným 
mestom sveta.“       
Výhoda bola, že som už presne vedela, že 
sa treba pozrieť na Španielske námestie, 
ktoré tvoril obrovský palác postavený 
do tvaru polkruhu. Počas cesty sme si 
všimli mestský teplomer – ukazoval 
neuveriteľných 44 stupňov! Marošovi sa 
tento palác postavený v roku 1929 veľmi 
páčil, najmä jeho priečelie bohato 
zdobené tzv. azulejos, farebnými 
keramickýmí dlaždicam (slovo azulejo je 
odvodené od arabského výrazu pre 
„kamienok“). V strede navyše dotvárala 
atmosféru mohutná fontána, do ktorej 
som mala chuť v tom teple skočiť. Dobre 
mi však padlo, že som si tam kúpila vejár. 
Odtiaľ sme sa presunuli do mesta Jerez 
de la Frontera, ktoré preslávili kone (v 
meste je Kráľovská škola jazdeckého 
umenia) a vína (odtiaľ pochádza názov 
dezertného vína sherry), ale sklamalo nás. 
Chceli sme sa dostať k hradu, o ktorom 
som sa už dopredu dočítala 
v sprievodcovi, ale nepodarilo sa nám to. 
V centre mesta sme sledovali cestné 

značenia k pevnosti, ale stále sme sa točili 
dokola a nikam sme sa nedostali. Čudné 
bolo aj to, že sme vôbec nevedeli, kadiaľ 
tam ísť, lebo hrad nebolo vidno a ani sa 
tam nenachádzal žiaden kopec, na ktorom 
by niečo také logicky mohlo byť. Po 
hodine nezmyselného krúženia po meste 
sme to vzdali a vybrali sa do Cádizu, 
lebo už sa začalo stmievať a chceli sme si 
nájsť ubytovanie. Pôvodne som chcela ísť 
do centra do penziónu, v ktorom som bola 
ubytovaná pred dvomi rokmi, ale kvôli 
parkovaniu sme zvolili iný hotel. 
Ubytovali sme sa a rýchlo sme vyrazili do 
mesta. Chcela som Marošovi ukázať 
katedrálu so zlatistou kupolou a 
nádherným výhľadom na mesto, ale prišli 
sme príliš neskoro – prehliadky sa už 
nekonali, bola zavretá. Zašli sme akurát 
na večeru, poprechádzali sme sa po centre 
a na záver sme si sadli do vinárne, kde 
sme si dali portské víno. Stále som sa 
necítila najlepšie, tak som sa nemohla 
dočkať, aby sme sa vrátili na izbu a mohla 
som ísť konečne spať.          Saša. 
  
Komentár k fotkám: 
Vľavo: Katedrála v Cádize  
Hore: Španielske námestie v Seville 
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V tajničke osemsmerovky sa krýva výrok Mildred Witte Struven:  
„Hlinená nádoba položená na slnko zostane vždy len hlinenou nádobou. Musí prejsť 
páľavou pece, aby…(tajničku tvorí 18 písmen).“  
 

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

 
 
BATÉRIA, BLČAŤ, ČISTOTA, DIGESTOR, DOSKA, HODINY, HRNCE, 
CHLADNIČKA, KORENIE, KORÓZIA, KUCHYNSKÝ DREZ, KVETY, 
MIKROVLNKA, MISY, MIXÉR, MRAZNIČKA, OBRUS, OHEŇ, PLESEŇ, 
POTRAVINY, PRÍBOR, ROBOT, RÚRA, SKRINKY, SMETI, SPOTREBIČE, 
STOLIČKY, STÔL, ŠPAJZA, UTIERKY, ÚCHYTKY, ÚKON, VARIŤ, ZÁPACH 

 
 
Tajnička z minulého čísla:   
„…vždy sa dá zostať človekom.“  
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Idú medveď a zajko na motorke. Medveď 
zrýchľuje a pýta sa zajka pri 80km/h: 
- Zajko bojiš sa? 
- Nie, hovori zajko. 
Pri 160km/h sa medved pýta zajka: 
- Bojiš sa? 
- Nie, odpoveda zajko. 
Na druhý deň sa to isté zopakuje, len naopak. 
Zajko začne zrýchlovať a pri 150km/h sa pýta 
medveďa: 
- Medveď, bojíš sa? 
- Nie, odpovedá medveď. 
Zajko na to: 
- Ale mal by si sa, lebo nedočiahnem na brzdu. 
 
 
Stretla žirafa myšku a hovorí: 
"Ty ani nevieš, aké to je dobré mať taký dlhý 
krk." 
"Hmmm", myška na to. 
"Vďaka svojmu krku dočiahnem na tie 
najvyššie a najchutnejšie lístky na strome." 
"Hmmm." 
"A keď ich prehĺtam, tak krásne dlho trvá, 

kým to 
prejde 
celým mojim 
krkom:” 
"Hmmm," 
odpovedá  
myška, "a... už si  
nìekedy vracala?" 
 
Na pracovisku hovorí jeden 
kolega druhému: 
- Všimol som si, že naša nová šéfka ťa chce 
vyhodiť. Čo sa stalo? 
- V slabej chvíli chcela, aby som hádal, koľko 
má rokov. 
- No a? 
- Uhádol som. 
 
Móricko pribehne na čerpaciu stanicu a 
hovorí: 
„Ujo, rýchlo nám dajte 10 litrov benzínu!" 
„A načo vám bude?" 
„Horí nám škola." 
 
Osemnásťročná Lenka príde nadránom domov. 
Vo dverách ju už čaká nahnevaná matka: 
„Kde si bola doteraz? Ja keď som bola v tvojom 
veku...” 
„Tak som už mala pol roka.” preruší ju s 
úsmevom dcéra. 
 
Žena vypráža volské oko, keď v tom vtrhne 
do kuchyne muž a začne kričať: 
„POZOR !!! POZOR !!! VIAC OLEJA !!! 
POTREBUJEME VIAC OLEJA !!!! ... 
POZOR !!!! 
OTOČIŤ,OTOČIŤ, OTOČIŤ.... RÝCHLO !!! 
POZOR !!! ZBLÁZNILA SI SA ??? 
TEN OLEJ !!!! PREBOHA, SOĽ !!!! 
NEZABUDNI NA SOĽ !!!!“ 
Žena už to nevydrží a úplne vynervovaná sa 
pýta: 
„Čo tak kričíš ?!? Myslíš si, že neviem urobiť 
jedno volské oko ????“ 
Muž pokojným hlasom odpovie: 
„To len, aby si mala predstavu, aké to je,  
keď mi kecáš do riadenia auta.“

                                                                                                                     
     Dvojstránku pripravila Saša 



 
 

















































































































































































    

    
VVVVYDALO YDALO YDALO YDALO OOOOBČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE OOOODYSEUSDYSEUSDYSEUSDYSEUS    

WWW.ODYSEUS.ORG 
intoxi@ozodyseus.sk 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ  
V BRATISLAVE: 

 

Každú  stredu aKaždú  stredu aKaždú  stredu aKaždú  stredu a    piatokpiatokpiatokpiatok    
18:00 – 19:00  na Trnavskom Mýte (v Podchode) 
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 

 
 
 

TTTTERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOV////ČKYČKYČKYČKY    SSSS    AUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠ::::    
Každú nedeľuKaždú nedeľuKaždú nedeľuKaždú nedeľu    

21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft) 
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte pri Tržnici (pri zastávke trolejbusov) 
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici (pri Národnom tenisovom centre) 
 

KaždýKaždýKaždýKaždý    pondelok a stredupondelok a stredupondelok a stredupondelok a stredu    
11:00 – 13:00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 

 
Každý štvrtokKaždý štvrtokKaždý štvrtokKaždý štvrtok    

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

AkAkAkAk    máš záujem omáš záujem omáš záujem omáš záujem o    testovanie na protilátky HIV a syfilisu, opýtaj sa nás v teréne, testovanie na protilátky HIV a syfilisu, opýtaj sa nás v teréne, testovanie na protilátky HIV a syfilisu, opýtaj sa nás v teréne, testovanie na protilátky HIV a syfilisu, opýtaj sa nás v teréne,     
kde ti povieme konkrétne časy a miesta testovaniakde ti povieme konkrétne časy a miesta testovaniakde ti povieme konkrétne časy a miesta testovaniakde ti povieme konkrétne časy a miesta testovania. . . .     

 
Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  ....    biely Fiat Ducato biely Fiat Ducato biely Fiat Ducato biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi alebo modrý Opel Astra Combi alebo modrý Opel Astra Combi alebo modrý Opel Astra Combi 

ssss    nápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁM    aaaa    logom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUS    
    


