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Máme vás radi/y a vy nás tiež. Aspoň si to 

myslím. Často v teréne počujem vašu otázku 

„Ako sa máte?“, alebo konštatujete „Choďte už 

domov, však je hnusné počasie.“  Je to milé, že sa 

o nás zaujímate. Tak že - ako sa máme?   

        Myslím, že veľmi dobre.   Tento rok máme veľa plánov.  

Najbližšie, už 12. apríla pripravujeme projekt „Farby ulice“.  

V tento deň choďte do centra, trochu sa poprechádzajte.  Na 

niektorých známych uliciach (Grösslingova, Poštová, Zochova...) uvidíte 

v strede chodníka deliacu čiaru. Tá vás bude, okrem iného, odkazovať na 

našu stránku www.odyseus.org.  Kampaň bude zameraná na prevenciu HIV 

a hepatitíd.  V tento deň ráno zorganizujeme tlačovú konferenciu, aby sa verejnosť 

dozvedela, prečo robíme to, čo robíme. 

         Čoskoro v teréne začneme malé kurzy o predávkovaní. Budete si môcť  precvičiť  

dýchanie z úst do úst a masáž srdca, porozprávame sa o vašich skúsenostiach 

s predávkovaním, a o tom, čo sa pri predávkovaní má a nemá robiť. Tiež pripravujeme 

projekt testovania na TBC, HIV a syfilis. Nový komix o závislosti.. A mnoho iného.  

Jednoducho, máte sa na čo tešiť !                                                 Pedro 

 

 

 

 
 

 

                
 
 
Zdroj obrázku na prednej strane:  
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

Obálka: http://www.puzzle-prodej.cz/gallery/eu4570.jpg 

ARCHÍV STARŠÍCH INTOXI 
! 

Občianske združenie Odyseus (vzniklo v roku 1997) 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 
 

Viac informácií na www.odyseus.org alebo mailom na intoxi@ozodyseus.sk 
Časopis neprechádza jazykovou úpravou a je nepredajný! 
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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. 

� 

NOVINKA!!! 
Každú stredu na Slovnaftskej od 11:00- 13:00 hod. môžeš využiť internet v teréne. 

Chceš si vytvoriť e-mailovú adresu a pozrieť poštu? Pokecat na pokeci, facebooku?   
Prečítať si noviny?  Vyhľadať si adresu, telefónne číslo, úradné alebo ordinačné 

hodiny?  To všetko za prítomnosti TSP môžeš už priamo v teréne! 
 

POZRI SI TIEŽ DÔLEŽITÉ OZNAMY NA ZADNEJ STRANE!!! 
 



 

 

ANKETA NA MESIAC APRÍL: 
ČO ROBÍŠ, KEĎ NÁJDEŠ NIEKOHO PREDÁVKOVANÉHO?  
ČO SA TI OSVEDČILO PRI ZÁCHRANE ŽIVOTA?  

 
„Veľakrát som bol pri predávkovaní. Nechcem sa do toho pliesť. Vždy zavolám 

sanitku a odídem. Vždy poviem, že je tam predávkovaná osoba a dovidenia. Veď aj 

mne to urobili, vyhodili ma na chodbu a nechali tam. Ani sanitku nezavolali, až 

kamarát ma našiel a pomohol mi.“ 

 

„Pichla som soľný roztok...vybrala som jazyk, keď modrel. Kontrolujem dýchanie a 

či nezapadá jazyk. Prejsť sa s ním, na balkón, na čerstvý vzduch. Ten jazyk, keď 

zapadne, tak to môže prestať dýchať, nie? Už viackrát som dakoho takto 

zachránila, soľ, čerstvý vzduch, rozprávam sa s ním, to pomáha. Ale soľ pomôže 

len pri heroíne. Sanitku som ešte nevolala. A hlavne nefetujte! ☺ Nepreháňajte to, 

aby ste sa nepredávkovali.“  
 

„Snažil som sa ho prebrať. Keď zmodrá, už je zle. 

Treba sa snažiť ho udržať v bdelosti, dať pozor, aby 

nezapadol jazyk a sledovať, aby dýchal. Na Hraničnej 

nás to učili, keď som chodil na metadon.“ 
 

„Prvýkrát, keď som bol pri predávkovaní som bol sám. 

Bol to strašný stres. Nevedel som, čo mám robiť. 

Snažil som sa kamoša prebrať – fackal som ho, 

oblieval vodou, kráčal som s ním. Vedel som, že je zle, 

keď už modral. Nakoniec sa prebral. Ale neviem ani 

vďaka čomu.“ 
 

„Našla som predávkovanú kamarátku, modrela, jazyk jej zapadol – ten som 

vytiahla. Potom som volala sanitku. Nemôžeme predávkovaného nechať ležať na 

zemi, musíme mu dvihnúť hlavu kvôli jazyku. Treba volať záchranku, ale hneď! 

Počula som ešte, že soľ zaberá. Na sanitku treba aj počkať. Ja sama som bola 

predávkovaná 2 krát.“ 

 

Zdroj obr.: http://www.sunshinecoasthealthcentre.ca/img/drug_overdose_1sm.jpg 

 

I                
   INTOXI 4/2011, s.2   
 



 

 

AKCIA -  ČO ROBIŤ V PRÍPADE PREDÁVKOVANIA 
TÉMU PREDÁVKOVANIA OBRACIAME SPREDU I ZOZADU. KEĎ SA S VAMI O TOM ROZPRÁVAM, 
MNOHÍ MÁTE VEĽA SKÚSENOSTÍ SO ZACHRAŇOVANÍM ŽIVOTA. MNOHÍ HOVORÍTE, ŽE VIAC -MENEJ 

O TOM UŽ VŠETKO VIETE. NAPRIEK TOMU SA NENECHÁM ODRADIŤ. A V HLBŠÍCH ROZHOVOROCH 

ZISTÍME, ŽE VY MI VIETE OBJASNIŤ, AKO TO REÁLNE VYZERÁ A JA VÁM MÔŽEM PREDSA LEN 

PORADIŤ NEJAKÝ TIP, O KTOROM STE DOTERAZ NEVEDELI. TAKŽE POZOR! AKCIA ZÁCHRANY 

ŽIVOTA ZAČÍNA. 
 
Čo robiť pri heroínovom predávkovaní? 
Väčšinou je vidieť, ak niekto prebral. Avšak ako rozlíšiť „kaprovanie“ od reálneho 
predávkovania? Treba kontrolovať vedomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ak človek dýcha.  
 
 

Volaj 112 alebo 155 – volanie je bezplatné 
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Reaguje na oslovenie? ÁNO Pokračuj či človek reaguje na oslovenie 
a nenechávaj človeka osamote 

NIE 

Reaguje na krik? ÁNO 
Pokračuj v kontrole a nenechávaj 
človeka osamote 

NIE 

Reaguje na jemné 
potrasenie? 

ÁNO 

Kontroluj zvracanie, jazyk, 
dýchanie a činnosť srdca. 
Nenechávaj človeka osamote! 

Reaguje na bolestivé 
podnety? Ak mu silne 
nechtom stlačíš ušný lalôčik 
až do bolesti, tak sa preberie? 

NIE 

ÁNO 

Kontroluj jazyk, dýchanie, 
činnosť srdca a či 
predávkovaný/á nezvracia 
a nemá zapadnutý jazyk. 
Kontroluj ďalšie známky 
predávkovania (napr.: modranie 
pier, chrapot). Nenechávaj 
človeka osamote. 
 NIE 

Človek upadol do bezvedomia. Volaj 155 alebo 112 –  volanie je bezplatné! 

Ak človek dýcha a bije mu 
srdce. Ulož ho do 
stabilizovanej polohy, aby sa 
neudusil zvratkami alebo 
jazykom. 

Ak človek nedýcha a nebije mu srdce.  
Poskytni prvú pomoc.  
30x stlač hrudník  
 Spriechodni dýchacie cesty a 2 vdychy. 



 

 

1. Kľakni si vedľa 
predávkovaného. Polož 
ruku (bližšie k Tebe) 
dlaňou hore v pravom 
uhle vedľa tela.  

 2. Druhú ruku (ďalej 
od Teba) prelož cez 
hrudník k lícu. Zohni 
nohu (ďalej od Teba) v 
kolene tak, aby sa 
chodidlo dotýkalo 
zeme.  
Pritiahni koleno k sebe. 

 3. Pokračuj v ťahaní 
kolena k sebe, až sa 
prevalí celý človek na 
bok.  
Skontroluj hlavu a 
spriechodni dýchacie 
cesty (viď obr. hore). 

4. Ohni nohu tak, že 
podopiera telo a je 
umiestnená v pravom 
uhle (ak je to možné).  

Nestrácaj čas bitím človeka, pichaním slaného roztoku, sprchovaním v studenej vode. 
Strácaš cenný čas. Záchranári majú Nalaxone, ktorý môže predávkovanému človekovi 
zachrániť život. 
Ak sa bojíš príchodu polície, nezmieňuj sa o drogách, keď voláš 155 alebo 112. Povedz, 
že si našiel/a niekoho v bezvedomí. Uisti sa, že nikto nekričí v pozadí, keď voláš 
záchranku. Pamätaj si, ak nezavoláš záchranku a niekto zomrie, policajti prídu a budú 
informovať príbuzných a  vyšetrovať smrť. Ak osobe, ktorá zomrela, niekto druhý vpichol 
heroín, môže byť ten, kto ho vpichol, obvinený zo zabitia. 

 
Zopár užitočných obrázkov 

Spriechodnenie dýchacích ciest zabezpečíš, ak jedným pohybom 
zatlačíš čelo dozadu a bradu dole k hrudi. 
 
Týmto pohybom uvoľníš aj zapadnutý jazyk (nemusíš do úst strkať 
ruky). 
 
Pozor musíš dávať na zvratky, tie musíš vybrať. 
 

 
Stabilizovaná poloha 

 
- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Coня-  
 
Článok vznikol ako súčasť projektu „Áno pre život“,               
ktorý podporil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky  

 v nadácii Pontis.  
  
 
 Zdroj obr.:  http://www.zzke.sk/kurzy-prvej-pomoci,    
 www.des511.blogspot.com 
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FENTANYL 
 

PRIZNÁVAM SA, TOTO SLOVO SOM POČULA PRVÝKRÁT V ŽIVOTE IBA PRED NIEKOĽKÝMI TÝŽDŇAMI 

PRÁVE OD VÁS V TERÉNE. VEĽA STE NÁM O TEJTO LÁTKE OCHOTNE POVEDALI. DOZVEDELI SME 

SA, ŽE NIEKTORÍ/É HO FAJČÍTE, INÍ/É ZAS PICHÁTE. ČASTO SA NEBEZPEČNE KOMBINUJE 

S HEROÍNOM A INÝMI DROGAMI. NA OPLÁTKU VÁM TEDA AJ JA PONÚKAM NIEKOĽKO INFORMÁCII 

ZO SVETA, KTORÉ SA MI O FENTANYLE PODARILO VYPÁTRAŤ. NECH VÁM PADNÚ NA ÚŽITOK! ☺ 
 
Čo to je? Čo to so mnou urobí? 
Fentanyl sa v medicíne využíva ako narkotické analgetikum (=liek pre úľavu od bolesti) 
a anestetikum (=liek pre znecitlivenie nejakej časti tela). Lekári ho používajú pri 
operáciách, predpisujú ho pri dlhodobých bolestiach a úrazoch, pre pacientov s rakovinou. 
Teda je jasné, že tlmí bolesť a má podobné účinky ako napríklad heroín, morfín, či kodeín, 
ktoré sú tiež opiáty. Ich účinky už určite poznáš. Oproti heroínu na ulici však môže byť 
fentanyl silnejší 40 až 50-krát, niekedy až 100-krát. Účinky fentanylu môžu trvať od 3 
do 12 hodín, pri injekčnom užití do žily len polhodinu až hodinu. Ľudia, ktorí fentanyl 
užili opisujú hlavne takéto stavy: 

 
• útlm až ospalosť a vyčerpanie, kaprovanie, 
• iba mierne pocity spokojnosti a blaženosti oproti heroínu, 
• intenzívne telesné pocity, pocit tepla zalievajúci celé telo, 
• uvoľnenosť až otupenosť,  potenie, zápcha, 
• útlm dýchania 
• závraty a bolesti hlavy, 
• nutkanie na vracanie a zvracanie, 
• neostré a dvojité videnie, 
• zrýchlené vnímanie času, 
• ťažkosti s rozprávaním. 

 
Možno si povieš, že toto všetko už viac-menej poznáš. Čím je ale fentanyl špeciálny? 
 

� Fentanyl opisujú ako veľmi silný aj ľudia, ktorí „znesú veľa“. To, že užívaš pravidelne 
aj veľké dávky iných drog neznamená, že tvoje telo zvládne aj fentanyl. To dokazuje 
aj množstvo smrteľných prípadov, ktoré má fentanyl na svedomí. Ak sa rozhodneš 
užiť fentanyl, uži iba malé množstvo a inak ako injekčne, napríklad fajčením. 
 

� Na fentanyle človeku rýchlo vzrastá tolerancia - telo potrebuje stále viac tovaru na 
dosiahnutie rovnakých účinkov. 

 

� Veľmi ľahko sa môžeš predávkovať! Ak užívaš fentanyl spolu s heroínom, 
kokaínom, tabletkami, či alkoholom si v naozaj vysokom riziku predávkovania! 
Navyše, pri bežnom toxikologickom vyšetrení sa nedá zachytiť, takže ani na 
pohotovosti nemusia zistiť, že potrebuješ naloxone (látku, ktorá zachraňuje život pri 
opiátovom predávkovaní). Ak si pri niekom, kto sa predávkoval fentanylom, volaj 
sanitku a informuj záchranárov o tom, že ide o túto látku. Ak sa chystáš užiť fentanyl 
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ty, buď v blízkosti ľudí, ktorí by ti v prípade predávkovania mohli zavolať sanitku 
a pomohli ti. Vyhni sa kombinovaniu fentanylu s inými drogami. 

 

� Fentanyl spôsobuje menšie pocity šťastia a spokojnosti ako heroín. Niektorí ho preto 
dokonca volaju „heroín bez duše“ alebo „umelý heroín“. 

 

� Krízy z fentanylu sú vraj horšie ako ktorékoľvek iné. Abstinenčné prejavy tela sú 
v princípe také ako pri heroíne: hnačky, bolesti kostí a kĺbov, potenie, horúčky, úzkosť 
a nepríjemné pocity, kýchanie, tečenie z nosa, zvláštne pocity na koži, nevoľnosť, 
zvracanie, stuhnutosť svalov, halucinácie a podobne, ale užívatelia varujú: sile týchto 
príznakov v kríze sa pri fentanyle vraj nič nevyrovná. Skúsená užívateľka na 
internete píše: „Predstavte si najhoršiu krízu z heroínu akú ste kedy mali...a potom ju 
vynásobte dvakrát, možno trikrát. Kríza z fentanylu je extrémne nepríjemná.“ Ďalší 
užívateľ sa na túto tému vyjadruje takto: „Zistil som, že keď si lepím náplasti celý 
týždeň a prestanem, spôsobí to najsilnejšiu krízu akú som kedy cítil. Silnejšiu ako 
z morfínu, heroínu alebo metadonu.“ 

 

Ako vyzerá? 
Fentanyl má veľa podôb. Pod dohľadom lekára sa užíva buď injekčne vo forme roztoku, 
vo forme náplastí s gélom alebo bez gélu, alebo dokonca vo forme lízatiek, tabliet, či 
sprejov do nosa. Na ulici sa môžeš stretnúť s rôznymi ďalšími „odrodami“ fentanylu, 

napríklad v podobe bieleho či žltého prášku (šnupanie, fajčenie, 
injikovanie). Menej často uvidíš napustené papieriky, ktorých sila 
je veľmi rôznorodá. Tie sa zvyknú nechať rozpustiť pod jazykom 
alebo medzi lícami a ďasnami zubov, rovnako ako aj tablety. 
Pri všetkých formách fentanylu je však pravidlom, že sa dá 
ťažko odhadnúť veľkosť a sila dávky, ktorú si do seba dávaš. 
Obzvlášť nebezpečné je jedenie alebo injikovanie gélu z náplastí - 

keďže náplasti sú určené na postupné uvoľňovanie fentanylu v priebehu niekoľkých dní, 
ich sila je o to väčšia.  
 

Rada sa s tebou viac porozprávam o fentanyle v teréne. A ak sa rozhodneš vyskúšať ho, 
mysli vopred na svoje zdravie a buď opatrný/á.  

                                                                         Ivet 
Zdroje: 
MORGAN, J.P. 1997. Designer drugs. In LOWINSON, J.H., et al. 1997. Substance Abuse A Comprehensive Textbook. 3rd ed. USA : 
Williams & Wilkins, 1997. ISBN 0-683-18179-3 
HANKS, G., CHERRY, N.I. et al. 2010. Oxford Textbook of Palliative Medicine. 4th ed. New York : Oxford University Press, 2010. 
ISBN 978-0-19-857029-5 
HENDRY, J., et al. 1994. New Guide to Medicines and Drugs. 3rd ed. London : Dorling Kindersley, Ltd., 1994. ISBN 0-7513-0102-7 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/fentanyl,   http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=30887 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fentanyl#Illicit_use 
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Najmä v USA, ale aj v Európe, sa fentanyl preslávil veľkým počtom smrteľných 
predávkovaní. Vysoké čísla úmrtí spojených s fentanylom sa uvádzajú napríklad v New 
Yorku, Californii, ale aj Estónsku. Typickým znakom je náhlosť a prudkosť s akou 
prichádza smrť, často pri kombinácii fentanylu s heroínom. 
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ŽENSKÉ ZBRANE TROCHU INAK 
 

PRSIA – OD NEPAMÄTI SYMBOL ŽENSKOSTI A MATERSTVA. MAJÚ RÔZNE TVARY, VEĽKOSTI 

A FUNKCIU. MÁ ICH KAŽDÁ ŽENA, MUŽ, ČI DIEŤA. MY SA DNES ZAMERIAME NA TIE ŽENSKÉ. 
ŽENSKÝ VÝSTRIH ODJAKŽIVA PRIŤAHOVAL MUŽSKÉ POHĽADY.  
 

Prsiam sa dávali rôzne mená, niektoré vtipné, podaktoré menej: cecky, kozy, čučá, 
melóny, nárazníky, airbagy, mliekareň alebo lentilky pod kobercom. Veľa ľudí, veľa chutí.  
Či už je hrudník vyvinutý viac či menej, každý chlap si nájde tie svoje.  A že je z čoho 
vyberať, môžeme vidieť napríklad aj v našom sex-biznise.  Každá jedna z nás (hovorím 
o kolegyniach, aj o sebe), sa snažíme na ulici využiť ženské zbrane čo najviac.  Krásne 
nohy odhaľuje minisukňa a väčšie poprsie hlbší výstrih. Jednoducho magnet na 
zákazníkov. V mojom prípade je to obsah podprsenky, vďaka ktorému už pekných pár 
rokov zarábam.   
Ale aby prsia pekne  vyzerali a boli zdravé,  treba sa o ne poriadne starať. Každodenná  
hygiena, či natieranie dekoltu by mala byť samozrejmosťou. Masáž prsníkov, nechávam 
na zákazníkov☺  Funkcia prsníkov však nie je len estetická, ale aj zdravotná. Počas 
materstva prsia slúžia na kojenie bábätka – materské mlieko je predsa tá najlepšia výživa 
pre bábätko, plná vitamínov a ochranných látok. 
Nedávno sa mi dostal do rúk Domáci lekár A-Z, s článkom o nádoroch prsníka. Tento 
článok ma inšpiroval k písaniu o prevencii rakoviny prsníka. Dúfam, že vám tieto 
informácie dobre poslúžia a zodpovedajú na všetky vaše otázky. 
 
Návod na samovyšetrenie prsníkov: 

1. Vyzlečte sa po pás a postavte sa pred zrkadlo. Obidve ruky voľne 
pripažte a na intenzívnom svetle skúmajte, či nepozorujete zmeny tvaru 
prsníkov a ich okolia, či sa nevyskytujú niekde zdureniny, alebo pokožka 
nie je ako pomarančová kôra, prípadne 
niektorá prsná bradavka nie je vtiahnutá dovnútra. Ak nemáte obidva 
prsníky rovnako veľké, je to prirodzený jav.  

 
 2. Obidve ramená zdvihnite a pokračujte v predchádzajúcom 

pozorovaní tak, že sa pred zrkadlom pomaly otáčate sprava  
doľava a zľava doprava. 

 
3. Uchopte prsníky  
jeden za druhým medzi svoje dlane a najprv vodorovným,  
potom zvislým kĺzavým pohybom ich prehmatajte.  
Pozorujte, či neucítite zatvrdnuté miesto alebo hrčku.  
 
 

 4. Ľavé rameno spustite dolu, pravou rukou dookola 
prehmatajte ľavú prsnú bradavku vo vnútri dvorca, potom ju jemne 

stlačte, či z nej nepresakuje srvátkový alebo krvavý výtok. Tým istým 
spôsobom vyšetrite aj pravý prsník. 
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10, Bratislava II 
 

5. Ľahnite si na chrbát, podložte si pod hlavu malý vankúšik, pod ľavú 
lopatku si položte poskladaný uterák tak, aby ste mali prsník vo 
vyvýšenej polohe. Pravou rukou si prehmatajte prsník a jeho okolie. 
Takisto si vyšetrite aj pravý prsník. 

6. Ľavý prsník si prehmatajte jemným hladiacim tlakom  
vnútornou stranou troch stredných prstov – nie ich končekmi!  
Začnite zvonka zospodu, krúživými pohybmi dookola, vždy bližšie  
k prsnej bradavke. Toto urobte dvakrát. Raz majte ruku založenú  
pod hlavou a raz voľne pripaženú. Takisto postupujte  
pri prehmatávaní pravého prsníka. 

 
 7. Ľavú ruku si založte pod hlavu a pravou rukou podobnými 
pohybmi ako v predchádzajúcom prípade si prehmatajte 
podpazušie, či v ňom nie je hrčka. Takisto si vyšetrite aj pravé 
podpazušie. 

 
 8. Ľavú ruku voľne pripažte.  
Pravou rukou si prehmatajte jamku nad kľúčovou kosťou. 
Takisto si vyšetrite aj pravú stranu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak milé kolegyne, hlavne hlavu hore, prsia do rúk, a ideme na to. Veď samovyšetrenie 
prsníkov je najmenej, čo môžeme pre seba urobiť.  A netreba sa báť, nie každá hrčka 
znamená hneď rakovinu.  Dôkazom toho som aj ja. Už v 16. rokoch som si pri mydlení 
našla hrčku v ľavom prsníku. Následné vyšetrenie ukázalo, že je tuková a nezhubná. Preto 
opäť apelujem na pravidelné preventívne prehliadky u gynekológa. Aj vďaka nim chodím 
každé dva roky na sono prsníkov a podpazušia.  
Dnes mám 34 rokov a jednu neškodnú hrčku  
v podpazuší, ale môžem pokojne spávať.  
Veď vďaka prevencii to mám stále pod kontrolou. 
                                                                            Vaša Sisi 
 
 
Zdroj info a obrázkov: 
http://www.zdraveprsia.sk/index.php?www=sp_file&id_item=28 
 

 

Dôležité: 
Vyšetrujte svoje prsia pravidelne a starostlivo podľa priloženého návodu. Dobré 
miesto na minivyšetrenie prsníkov je aj pod sprchou (ale nie hubkou, iba rukou). Ak 
máte pochybnosti, nestrácajte čas a navštívte lekára.  
Lekár vám pravdepodobne položí nasledujúce otázky: Kedy ste spozorovali podozrivú 
hrčku? Bola bolestivá na tlak? Máte pocit, že sa medzičasom zväčšila? Mal niekto 
v rodine rakovinu prsnej žľazy? Dojčili ste svoje deti? Ako dlho? 
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KEĎ SA PRÁCA OPLÁCA  
 

...ČAKÁM S ROMANOM V RADE  KVÔLI VYBAVENIU OBČIANSKEHO... 
PRED PÁR TÝŽDŇAMI VYŠIEL Z VÄZENIA, NEMAL SA KAM VRÁTIŤ, LEBO VŠETCI ZNÁMI SA MU 

OBRÁTILI CHRBTOM. BÝVA NA ULICI, ZAČAL ZNOVA BRAŤ HEROÍN. JEDINÉ ČO CHCE, JE NÁJSŤ SI 

PRÁCU A AKO HOVORÍ „ZAČAŤ NORMÁLNE ŽIŤ“.... 
  
Práca - v dnešnej dobe hádam najviac skloňované slovo. Pre každého môže znamenať niečo 
iné; pre jedného živobytie, pre iného sebarealizáciu pre ďalšieho zabitie času... Za prácu 
dostávate odmenu – mzdu. Ak pracujete u zamestnávateľa na pracovnú zmluvu, ten vám 
mesačne z vašej mzdy sťahuje aj povinné odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Ak 
máte iba Dohodu o vykonaní práce alebo Dohodu o pracovnej činnosti, zamestnávateľ 
neplatí za vás odvody, musíte si ich platiť sami/y.  Ak pracujete v sex-biznise alebo v inej 
práci bez zmluvy, kde peniaze dostávate „na ruku“, nikto za vás neodvádza povinné odvody. 
Minimálna mzda je v súčasnosti 307,70 €. To znamená, že každý človek musí za svoju prácu 
na plný úväzok (= odrobenie 8 hodín každý pracovný deň) získať minimálne 307,70 €.  

����ÚRADY PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY (ÚPSVAR)���� 

Úrad práce ponúka jednu z alternatív, ako hľadať prácu. Zaevidovať na ÚP sa môžete iba 
osobne a to iba v mieste vášho trvalého bydliska. Zaevidovaním na úrade môžete získať:  

� možnosť dozvedieť sa viac o nových pracovných miestach; 
� príležitosti na účasť na rôznych kurzoch (napr. jazykové, počítačové, rekvalifikačné) 
� rôzne príspevky (na starostlivosť o rodinu alebo ak sa rozhodnete podnikať /založiť si 

živnosť)  

a.....v neposlednom rade, úrad práce za vás bude platiť zdravotné poistenie. 

Od vás sa bude vyžadovať, aby ste sa na úrade hlásili pravidelne každý mesiac. Všetky 
služby poskytované úradom práce ÚPSVaR sú poskytované zdarma. 

����PREDAJ NOTA BENE ���� 

Ďalšou možnosťou práce je predávanie časopisu Nota Bene v Bratislave. Ak chcete  predávať 
časopis, je potrebné, aby ste prišli pred 8,00 v utorok na registráciu. Registrácia predajcov 
prebieha na Karpatskej 10. Po zaregistrovaní dostanete  krátke školenie o predaji a zadarmo 
dostanete prvé 3 časopisy (ostatné si potom kupujete). Za predaj každého časopisu môžete 
zarobiť 0,70€.  Nie sú potrebné žiadne doklady. Okrem poskytovania časopisu vám môže 
organizácia pomôcť pri vybavovaní dokladov, právnej, sociálnej aj zdravotnej pomoci.  

����PRACOVNÉ AGENTÚRY���� 

Pracovná alebo personálna agentúra vo svojej podstate slúži na to, aby sprostredkovala prácu 
a zamestnanie. Celé to funguje na princípe, že zamestnávateľ, ktorý potrebuje zamestnancov 
si objedná a zaplatí nejakú pracovnú agentúru.  
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Agentúra vlastne robí sprostredkovateľa medzi budúcim zamestnávateľom a zamestnancom. 
Človek hľadajúci prácu sa môže v agentúre zaregistrovať buď osobne alebo môže napísať 
svoj životopis, poprípade nejaký  motivačný list, kde zhrnie, čo by chcel robiť a pošle to na 
ich adresu. Ak sa pre neho nájde to správne zamestnanie, agentúra ho nakontaktuje a 
oboznámi ho s konkrétnou ponukou. 
  
Na dnešnom trhu existuje veľké množstvo agentúr a je veľmi náročné si medzi nimi správne 
vybrať. Väčšina agentúr sa zameriava na obsadzovanie pozícií v určitom odbore či sektore. 
Len niektoré agentúry majú v ponuke aj pozície na skrátený úväzok, brigády či tzv. dočasné 
zamestnanie – záskoky. Nie všetky agentúry majú možnosť ponúknuť pozície v zahraničí. 
Medzi najznámejšie agentúry patria napr. INDEX/NOSLUŠ, Trenkwalder, P.J. Servis, s.r.o, 
Agentúra LNY, 

Na čo si dať pozor: Agentúra by: 

 mala mať povolenie Ministerstva práce a sociálnych vecí (túto info zistíte na internete. Ak 
prístup na internet nemáte, môžeme sa na to za vás mrknúť my) 

 po vás nemala chcieť peniaze! Ak vás žiada o poplatky, zbystrite. Väčšina serióznych 
agentúr za registráciu do databázy nevyberá ani symbolické čiastky – je platená od 
zamestnávateľa.  

 mala požiadať o písomný súhlas na uloženie vašich osobných údajov do databázy a mala 
by byť zaregistrovaná na Úrade na ochranu osobných údajov. V prípade ak neuspejete, 
vaše osobné údaje musí agentúra zlikvidovať podľa Zákona č. 428/2002 o ochrane 
osobných údajov.  

����OZ ODYSEUS���� 
 

 Ak by ste mali záujem hľadať si prácu, môžete sa obrátiť na terénne sociálne pracovníčky, 
ktoré by vám mohli pomôcť sprostredkovať kontakt na pracovné agentúry, hľadať s vami 
v aktuálnych pracovných ponukách alebo napísať si a uverejniť svoj inzerát. 

 
 Vieme vám pomôcť aj s vybavením občianskeho preukazu, či napísaním životopisu.  

 
 Ste vítaní/é na našich mobilných službách, kde môžete na hľadanie práce využívať od 

marca počítač, ktorý každú stredu nosíme na výmeny.  Ak na mobilné výmeny nechodíte, 
môžete si s nami dohodnúť stretnutie u nás v kancelárii 

 
 Ak máte kopec času a neviete čo s ním, môžete  pre nás dobrovoľnícky pracovať ako naši 

spolupracovníci/čky na výmenách alebo v kancelárii. Ak máte záujem, kontaktujte nás na 
výmenách alebo na t.č. 0904 655 14 – dovoláte sa sociálnej asistentke Eve, teda mne☺ 

 
Zdraví vás a veľa šťastia v hľadaní, ale hlavne v nachádzaní, praje Eva  

 
Zdroje: 
http://www.upsvar-ba.sk/,  http://poradna.topjobs.sk/hladam-pracu/nezamestnany-neznamena-flakac/ 
http://www.zamestnanost.sk/index.php?menu=4 
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AKO SPRÁVNE NAVLIECŤ KONDÓM ÚSTAMI? 

NEDÁVNO SOM ČÍTAL TENTO KRÁTKY NÁVOD NA NAVLIEKANIE KONDÓMU ÚSTAMI V ČESKOM 

ČASOPISE DEKONTAMINACE. A TAK SOM SI VYŽIADAL SÚHLAS NA ZVEREJNENIE A POSÚVAM 

TIETO OBRÁZKY A INFORMÁCIE AJ VÁM. SPRÁVNE NAVLIECŤ KONDÓM ÚSTAMI JE TECHNIKA, 
KTORÁ MÔŽE SPESTRIŤ VÁŠ SEXUÁLNY ŽIVOT, A PRI PRÁCI V SEX-BIZNISE MÔŽE ZVÝŠIŤ VAŠU 

OCHRANU PRED SEXUÁLNE PRENOSNÝMI OCHORENIAMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondóm vyberieme a uchopíme za 
špičku 

Vložíme si ho do úst, špičkou 
dovnútra. Pozor, je potrebné si ho  
do úst vložiť tak, aby sa dal 
navliecť, teda, vonkajšou stranou  
do úst. 
 

Stočený kondóm si dáme za líce. 

Opatrne natrhneme obal. Predtým 
ho skontrolujeme dátum expirácie, 
a či obal nie je poškodený.  
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Zdroj: Dekontaminace I/2011, vydáva o.s. Sananim.  Ďakujeme za zvolenie použiť fotografie Občanskému 
sdružení Rozkoš bez rizika 

Špičku kondómu pridržiavame 
jazykom o zadnú stranu 
predných horných zubov, 
podobne ako pridržiavaš špičku 
kondómu pri navliekaní rukou. Podarilo sa! Kondóm môžete 

dorolovať rukou.  Špičku stále 
pridržiavajte jazykom, perami, 
alebo prstami, aby sa do nej 
nedostal vzduch. 

Ak je partner pripravený, 
kondóm presunieme dopredu. 
Stočený krúžok máme medzi 
perami a zubami, špička smeruje 
do vnútra úst. 

Špička je vnútri v ústach, kondóm 
zľahka pridržiavame zubami 
a stočený kondóm je medzi lícom 
a zubami. Ak máme kondóm medzi 
lícom a zubami, nie je ho vidno. 
Takto sa dá dokonca aj rozprávať. 
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NOVINKY ZO SVETA: 
„METADON V RUSKU NEBUDE NIKDY 

LEGÁLNY“ 

V KRAJINE S VIAC AKO 2MILIÓNMI UŽÍVATEĽOV/LIEK HEROÍNU, IRINA 

TEPLINSKAYA BOLA JEDNA Z PRVÝCH. BOLO TO V ROKU 1981, KEĎ 

AKO 14-ROČNÁ V BALTSKOM PRÍSTAVE KALININGRAD, PRVÝKRÁT 

UŽILA NELEGÁLNU DROGU. POCHÁDZA Z PRESTÍŽNEJ 

KOMUNISTICKEJ RODINY A BOLA JEDNOU Z MÁLA ĽUDÍ, KTORÍ SI 

MOHLI DOVOLIŤ KÚPIŤ NOVÚ DROGU. STALA SA ZÁVISLOU A ZRAZU, 
NAMIESTO ŠTÚDIA V MOSKVE, ZAČAL MAŤ JEJ ŽIVOT ÚPLNE INÉ 

SMEROVANIE. STRÁVILA VIAC AKO DESAŤ ROKOV VO VÄZENÍ, 
INFIKOVALA SA HEPATITÍDOU C, TUBERKULÓZOU A HIV. 

Počas svojho posledného pobytu vo väzení, ktorý skončil v roku 2007, sa jej HIV  
rozvinulo do štádia AIDS. Hovorí, že  jej život by mohol byť úplne odlišný, keby sa ľudia 
k jej drogovej závislosti správali ako ku chorobe, a nie ako ku zločinu. 

„Odpoveď pre mňa a pre milióny ďalších je jednoduchá – substitučná terapia“ hovorí 
pani Teplinskaya, ktorá teraz, vo svojich 44 rokoch, pracuje pre organizáciu bojujúcu za 
ľudskejšiu protidrogovú politiku v Rusku. Takmer každá krajina v Európe umožňuje 
liečbu metadonom.   Rusko je najväčším svetovým spotrebiteľom heroínu  a najmä (vďaka 
riskantným praktikám pri injikovaní) sa tu rozvinula jedna z najrýchlejšie rastúcich 
epidémií HIV. S desiatkami tisíc ľudí, ktorí na AIDS a predávkovania umierajú každý rok, 
v krajine, kde populácia  klesá, je dvojitá epidémia katastrofou. 

Aktivisti hovoria, že metadon by pomohol skrotiť epidémiu HIV. Liečba metadonom 
taktiež pomáha udržiavať užívateľov/ľky drog v kontakte so zdravotníckym zariadením. 
Dokonca aj v Číne sa využíva liečba metadonom pri liečbe závislosti.  

Ale ruskí vládni činitelia tvrdia, že je absurdné  liečiť drogovú závislosť inou drogou 
a uprednostňujú metódy, ktoré sú založené na úplnom vykrízovaní, a to niekedy aj proti 
vôli človeka. V Rusku je nebezpečné  čo i len diskutovať o metadone – kto ho presadzuje, 
môže byť obvinený z "pro-drogovej propagandy" a byť súdený. Ak niekoho prichytia, že 
užíva alebo distribuuje metadon, môžu ho zavrieť až na 20 rokov – rovnako ako pre 
heroíne. „Neexistuje žiadny logický dôvod, prečo je Rusko proti substitučnej terapii,“ 
hovorí Anya Sarang, aktivistka, ktorá obhajuje zavedenie metadonu. „Bojujem tento boj už 
12 rokov a vôbec nechápem túto mentalitu. Veď máme vedecké dôkazy o tom, že metadon 
funguje.“ 

Pani Sarang a skupina akademikov zo západu uverejnila v minulom roku štúdiu v časopise 
British Medical Journal, ktorá zistila, že plošné zavedenie substitučnej terapie by mohlo 
znížiť šírenie HIV v Rusku až o 55 percent. Odhaduje sa, že viac ako dva milióny Rusov 
injikuje heroín, sú tu desiatky tisíc nových prípadov HIV a ročne cca 30.000 prípadov 
smrti, súvisiacej s užívaním heroínu. Rusko sa nachádza na tranzitnej ceste pre drogy z 
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Afganistanu do Európy a je tu dostupný  lacný heroín. Ak teda nie je liečba metadonom 
zatiaľ dostupná, je nevyhnutné zaviesť dostupné programy výmeny striekačiek. 

Vláda je však pevne presvedčená, že len agresívne zákonné opatrenia môžu fungovať pri 
riešení užívania drog. Programy výmeny striekačiek, financované zahraničnými darcami 
boli v posledných rokoch zrušené, čo vedie k tomu, že mnoho užívateľov/liek drog  zdieľa 
injekčné náčinie.  
Situácia je zatiaľ taká, že sa aspoň diskutuje o tom, či by sa ne mala opätovne zaviesť 
výmena ihiel. Metadon je však úplné tabu. Poprední ruskí špecialisti na drogy odsudzujú 
substitučnú terapiu, ako neúspešný západný prežitok a vidia to ako "legalizáciu" užívania 
drog. 

„Nemáme žiadne dôkazy, zo strany medzinárodného spoločenstva, že metadon je 
efektívny,“ povedala ministerka zdravotníctva, Tatiana Golikova. Evgeny Roizman je 
bývalý ruský poslanec z mesta Jekaterinburgu na Urale. Vedie tam rad kliník, kde 
užívateľov/ľky drog lieči bez akýkoľvek iných liekov na zmiernenie abstinenčných 
príznakov.  

Trvá na tom, že zástancovia metadonu sú proste neúprimní. „Títo ľudia budú hovoriť 
čokoľvek, aby si udržali západné financovanie,“ hovorí pán Roizman. „Pracoval som s 
drogovo závislými mnoho rokov, a môžem vám povedať: metadon nefunguje.“  Plánuje do 
politiky vniesť celú škálu opatrení, vrátane tvrdších trestov pre drogových dílerov a 
povinné testovanie na drogy vo všetkých ruských školách. „Potrebujeme zaviesť povinné 
liečenie pre drogovo závislých, a to v inštitúcii, kde nie sú žiadne drogy“ hovorí. „To je 
odpoveď, nie metadon.“ 

V minulom roku, bol Jegor Bychkov (žiak pána Roizmana) odsúdený na tri a pol roka 
väzenia za únos detí, ktoré užívajú drogy. Jegor Bychkov povedal, že  rodičia závislých 
mu dali povolenie k "vyliečeniu" ich detí.. Pacienti boli mučení, pripútaní k oceľovej 
posteli, hladovali.   

Avšak krajinou sa niesla obrovská vlna podpory pre pána Bychkova. Dokonca aj komunita 
ľudí, čo zastávajú ľudské práva, spolu s cirkevnými a vládnymi predstaviteľmi, sa 
postavili na odpor proti jeho súdeniu.  Súd nakoniec trest zrušil a bol prepustený.  

Pani Teplinskaya, ktorá je ešte stále užívateľkou heroínu, cestovala do Moskvy  na 
stretnutie s pani Navi Pillayovou, vysokou komisárkou OSN pre ľudské práva, kde ju 
plánovala požiadať, aby pritlačila na Ruskú vládu kvôli zavedeniu substitučnej terapie. 
   
„Myslím, že som mohla urobiť veľa dobrých vecí pre moju krajinu,“ povedala. „Ale 
namiesto toho som stratila môj domov, moje zdravie a moju rodinu. Metadon by mi 
pomohol viesť normálny život.“  Ale jej odporcovia sú presvedčení, že práve ich názory sú 
správne.  Pán Roizman hovorí: „Môžu kričať tak hlasno, ako chcú, aj s ich peniazmi zo 
západu. Metadon nikdy nebude v Rusku legálny..“ 

                                                                Pedro 
Zdroj:  http://www.independent.co.uk/news/world/europe/kidnappings-incarceration-and-the-worlds-worst-heroin-habit-
2220673.html 



Pasiem koníky. 
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          DENNÍK BÁBÄTKA – 7. ČASŤ 
                ŠTVRTÝ MESIAC 

 
   

Ach, tie ženy!  

Jednej veci nerozumiem. Keď sme s maminkou u bielej pani, a tá 
ma váži, tak sa mamička vždy poteší, keď pekne priberiem. Ale keď sme doma a sama 
si stúpne na váhu, tak len lamentuje, že by chcela schudnúť. Potom si v počítači pozerá 
nejaké tabuľky, ktoré jej povedia, koľko má jedlo, ktoré zjedla, kalórií. Ak som správne 
pochopil, tak kalórie sú nejaká energia, ktorú keď príjme, musí aj nejakým spôsobom 
vynaložiť, aby nepribrala. Ale stále nechápem, prečo chce byť chudá, veď takto je 
akurát, mne sa páči – je taká mäkučká a keď sa k nej pritúlim, tak ma nič netlačí. Čo 
chce byť vari kostnatá? A ockovi sa podľa mňa páči tiež – aj on si ju rád k sebe privinie, 
ale vtedy sa obyčajne ohlásim mrnkaním, lebo mamička patrí mne a chcem, aby sa len a 
len mne venovala! 
 

15. október - nezvyčajný balík 

Dnes sme boli s maminkou na pošte, netrpezlivo čakala akúsi zásielku. Bol som 
prekvapený, lebo jej došla obrovská krabica, bola ešte širšia ako môj kočík! Bol som už 
zvedavý, čo v nej je, a tak som sa zvedavo prizeral, keď ho doma rozbaľovala. Keď to 
čierne čudo vytiahla, vôbec som nechápal. Mama povedala, že je to plutva na plávanie. 
No nevedel som si predstaviť, ako v tom bude plávať – bolo to veľké a ťažké! Ale 
mamička mala z toho veľkú radosť! 
 

24. október - maminka trénuje 

Dnes bol veľmi zaujímavý deň. Maminka sa už cíti dobre, a tak sa rozhodla, že si pôjde 
zaplávať. Ocko išiel s ňou a zobral 
aj mňa, tak som sa tešil, že budem 
mať nový zážitok. Ocko s maminou 
totiž kedysi trénovali potápanie na 
nádych a na plavárni sa aj 
zoznámili. Ocka to už po rokoch 
postupne prestalo baviť, ale maminka 
má z toho stále radosť. A tak som 
s ockom ostal na tribúne a pozerali 
sme na maminku ako pláva. Veľmi sa 
mi to páčilo! Hneď by som sa k nej 
pridal a plával ako rybička! Lenže vraj 
som na to ešte príliš malý… 

 



 

 

Mamička trénuje. 

2. november - výlet v Rakúsku 

A opäť je tu výlet do susedného Rakúska, de nejakého Parndrofu, vraj tam majú super 
výber oblečenia. Cesta bola dlhá, až som si pospal. Keď som sa zobudil, nakladali ma do 
kočíka. Vôkol boli samé domčeky s obchodmi. Maminka bola dosť sklamaná, nič sa jej 
tam nepáčilo a keď jej už aj niečo padlo do oka, tak to bolo predražené. Chcela si aspoň 
kúpiť nejaké dobré plavky na plávanie, ale ani to tam nenašla. Ockovi sa vraj v Parndorfe 
obyčajne páči, ale tentoraz nemal náladu nakupovať. Rodičia nakoniec v jednom obchode 
kúpili panvicu a šli sme domov, takže nuda.  
 

8. november – veľké pokroky! 

Musím sa pochváliť – cítim sa byť už pohyblivejší a robím pokroky – keď ma mamička dá 
na bruško, viem sa nadvihnúť ručičkami, volá sa to tak smiešne – pasenie koníkov.  

Je mi však čudné, že v poslednom čase chodíme na kontroly k pani v bielom akosi 
častejšie, dokonca sme vystriedali miesto – teraz chodíme do nemocnice. Cítim sa pri tom 
dosť nepríjemne, lebo mi zakaždým pozrú zadoček. Vraj tam mám nejakú vyrážku, 
absces. No je tam toho - taká hlúposť! Pani v bielom obyčajne maminke odporučí, aby mi 
na to dávala nejakú mastičku, ale vyzerá to tak, že nič nezaberá. Minule som sa dosť 
zhrozil, pretože povedali, že ak sa to nezlepší, bude to treba vyrezať! 

 

13. november – kurz plávania 

Mamina sa dnes veľmi tešila – čakal ju kurz plávania s tou čudnou monoplutvou. A keďže 
stále dosť často potrebujem mliečko, šiel som s ňou aj ja. Bola sobota, a tak ocino nemusel 
pracovať, a išiel s nami tiež. Začiatok sa odohrával v istej kancelárii v strede mesta, kde 
mal ich kamarát Juraj z klubu prednášať záujemcom teóriu. Tam som si spokojne sedel 
v autosedačke, na čo Juraj zahlásil, či nie 
som iba bábika. Tak ale veď nebudem im 
robiť hanbu, nie? Vykričal som sa už 
doma, takže chvíľu môžem byť aj 
kľudný. Potom sa šlo na bazén. To mi 
bolo dosť ľúto, lebo to už ma ocino zobral 
domov. Maminku tam však natáčali 
kamerou, a tak mi to potom pustila. 
Vyzeralo to super, aj ja také niečo budem 
chcieť robiť! Vraj sú kurzy aj pre 
bábätká, ale keďže mám problém so 
zadočkom, mamina ma ešte nechce 
brávať. Maminke sa to video nepáčilo a 
kritizovala sa, že pláva ako drevo a že je 
tučná. Čo k tomu dodať – typická žena! 
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OSEMSMEROVKA 
 
 
Tajnička ukrýva výrok francúzskeho herca Jean-Paul Belmonda: 
„Žena je jediný darček,… (tajničku tvorí 18 písmen)“.  
 

G A K Ť Š Á L P I Š R P T 

O K O A K T A Š R R Ó B A 

T L L A R E V O I O K A S 
H E G A O R A Ý F F S V A 

I B L S C A R O L A Ó L N 

C A A E K T P B E S Š N O 

B K M L B S Ú L G H P A L 

A S O B L E Č E N I E K Y 

R H U O Ú V E K I O R R N 

E I R N Z Á S H K N K O Í 
T R I Č K O M Z O A Y J R 

K T Č I A P K A M D A O E 

A S B A A Ň K U S Ó V V L 

N O H A V I C E Ľ M U Á A 
J R U K A V I C E E Š Z B 

 

BALERÍNY, BARETKA, BAVLNA, BLÚZKA, ČIAPKA, FASHION, 
GLAMOUR, GOTHIC, HODVÁB, KABELKA, KROJ, MÓDA, NOBLESA, 
NOHAVICE, NYLON, OBLEK, OVERAL, PRŠIPLÁŠŤ, RIFLE, RÓBA, 
ROCK, RUKAVICE, SAKO, SMOKING, STRIH, SUKŇA, ŠÁL, ŠATKA, 
ŠIFÓN, ŠPERKY, TRIČKO, ÚČES, ÚPRAVA, VESTA, ZÁVOJ 
 
Tajnička z minulého čísla: 
„…a hrať podľa srdca.“ 

 
Dvojstránku pripravila Saša 
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V.T.I.P.Y 
 

 
Pacientka ústavu pre 

bláznov sa prišla sťažovať lekárovi. 

- Pán doktor, prosím vás, preložte ma na 

inú izbu. 

- A prečo? 

- Moja susedka strká každú noc svoje 

prsty do elektrickej zásuvky a kričí: 

Som lampa, som lampa!.A pán 

doktor, vy viete, že keď svieti lampa, 

ja nemôžem spať. 
 
 
Babka má troch synov. Babka bude mať 
narodeniny. Najstarší syn je kúpi veľmi 
pekný dom. Stredný syn jej kúpi dlhú 
limuzínu. A najmladší syn jej kúpi 
papagája, ktorého učili 12 rokov 
rozprávať aj pre nepočujúcich ľudí,  
lebo jeho babka je tak trochu hluchá. 
Babka píše svojím synom ....  
-píše najstaršiemu - „Milý synček, môj 
nový dom sa mi veľmi páči ale dlho mi 
trvá než ho upracem“ 
-píše strednému -„Milý synček, moja 
nová limuzína sa mi veľmi páči, ale šofér 
mi stále hovorí, aby som vystúpila“  
-píše najmladšiemu - „ milý synček tvoj 
darček sa mi veľmi páči . 
PS: to kura bolo výborné.“ 
 
 
Ide psíček a zrazu vidí prasiatko, ktoré 

strašne plače. Psíček sa spýta: 

- Prasiatko, prečo plačeš? 

A prasiatko odvetí: 

- Lebo moja mamička je sviňka! 
 
Vodiča zastaví policajt: 
- Tak pán vodič, fúkajte. 
- Nemôžem, som astmatik. 
- Prejdite po rovnej čiare. 
- Nemôžem, som opitý. 

 
Príde Fero domov a hovorí 

žene: 

- Marka, správaj sa ku mne ako k psovi. 

- Ako to myslíš? 

- Daj mi nažrať a pusť ma von. 

 
Sedia tri netopiere na strome. V tom sa 
jeden vznesie, odletí a za chvíľu sa vráti 
celý zakrvavený. Netopiere sa ho pýtajú:  
“Kde si bol?“  
On odpovedá:  
„Vidíte tamten dom, tak tam je taká 
rodina a ja som ju celú vycucal.“  
Za chvíľu sa zodvihne druhý netopier, 
odletí a onedlho sa vráti ešte 
zakrvavenejší než ten prvý.  
Ostatní sa ho pýtajú:  
„Hej ty, kde si bol?“  
On na to:  
„Vidíte tamtú ohradu? Tak tam je stádo 
kráv a ja som ho celé vycucal.“ 
Chvíľu nato sa zodvihne ten tretí, odletí 
a po chvíli sa vráti zakrvavený skrz 
naskrz.  
Tí ostatní sa hneď pýtajú:  
„No a kde si bol ty?“ 
A on nato:  
„Vidíte tamtú vysokú vežu? Tak tú som 
nevidel.“ 
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VVVVYDALO YDALO YDALO YDALO OOOOBČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE OOOODYSEUS DYSEUS DYSEUS DYSEUS     
WWW.ODYSEUS.ORG,    intoxi@ozodyseus.sk 

TTTTERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOV////ČKY ČKY ČKY ČKY OZOZOZOZ    ODYSEUSODYSEUSODYSEUSODYSEUS        
NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V BBBBRATISLAVERATISLAVERATISLAVERATISLAVE::::    

Každú  stredu:Každú  stredu:Každú  stredu:Každú  stredu:    
18:30 – 19:30  na Trnavskom Mýte (v podchode) 

20:00 – 21:15  prechádzame sa na Hlavnej železničnej stanici 
21:30 – 22:30 prechádzame cez Vajnorskú ulicu 

Poznávacie znamenie Poznávacie znamenie Poznávacie znamenie Poznávacie znamenie HHHH    bandaska sbandaska sbandaska sbandaska s    nápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁM    
 

��� 
 
 
 
 

TTTTERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOV////ČKY SČKY SČKY SČKY S    AUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠ::::    

Každú nedeľu:Každú nedeľu:Každú nedeľu:Každú nedeľu:    
20:00 20:00 20:00 20:00 ––––    21:3021:3021:3021:30 Panónska,Panónska,Panónska,Panónska, parkovisko za zastávkou 93,94 pri predajni Fiat. 

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

 
 
 

    

Každý pondelokKaždý pondelokKaždý pondelokKaždý pondelok    a stredua stredua stredua stredu::::    
11:00 –  13 : 00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 

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

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

ssss    nápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM a    logom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUS    
    

POZOR!!  POZOR!!  POZOR!!  POZOR!!      VVVV    Petržalke Petržalke Petržalke Petržalke robíme výmenu robíme výmenu robíme výmenu robíme výmenu ibaibaibaiba    vvvv    nedele nedele nedele nedele 20202020HHHH21:30. V iné21:30. V iné21:30. V iné21:30. V iné    dni dni dni dni výmena výmena výmena výmena 
neprebieha, aneprebieha, aneprebieha, aneprebieha, a    to to to to ani v okolí "Mani v okolí "Mani v okolí "Mani v okolí "Modréodréodréodrého ho ho ho domu" a taktiež ani v kanceládomu" a taktiež ani v kanceládomu" a taktiež ani v kanceládomu" a taktiež ani v kancelárskych priestoroch rskych priestoroch rskych priestoroch rskych priestoroch 

OZ ODYSEUSOZ ODYSEUSOZ ODYSEUSOZ ODYSEUS....        VVVV    ododododparkovanom parkovanom parkovanom parkovanom aaaaute Fiat Ducato nerobíme výmenuute Fiat Ducato nerobíme výmenuute Fiat Ducato nerobíme výmenuute Fiat Ducato nerobíme výmenu        
aaaa    auto auto auto auto behom týždňa neobsahuje materiálbehom týždňa neobsahuje materiálbehom týždňa neobsahuje materiálbehom týždňa neobsahuje materiál    na výmenu striekačiekna výmenu striekačiekna výmenu striekačiekna výmenu striekačiek....    

MestskéMestskéMestskéMestské    službyslužbyslužbyslužby    počaspočaspočaspočas    majstrovstievmajstrovstievmajstrovstievmajstrovstiev    sveta v hokeji od 29.4sveta v hokeji od 29.4sveta v hokeji od 29.4sveta v hokeji od 29.4. . . . HHHH    15.5.2011 15.5.2011 15.5.2011 15.5.2011 budúbudúbudúbudú    zrušenézrušenézrušenézrušené!!!!!!!!!!!!    
TýkaTýkaTýkaTýka    sa to sa to sa to sa to nedeľnýchnedeľnýchnedeľnýchnedeľných    služiebslužiebslužiebslužieb    1.5., 8.5.,15.5 a 1.5., 8.5.,15.5 a 1.5., 8.5.,15.5 a 1.5., 8.5.,15.5 a stredstredstredstredajšíchajšíchajšíchajších    večerných večerných večerných večerných služiebslužiebslužiebslužieb    4444....5555    a 11.a 11.a 11.a 11.5.5.5.5.    

Služby na Panónskej, na Slovnaftskej aSlužby na Panónskej, na Slovnaftskej aSlužby na Panónskej, na Slovnaftskej aSlužby na Panónskej, na Slovnaftskej a    vvvv    Pentagone Pentagone Pentagone Pentagone zostanú nezmenené!!zostanú nezmenené!!zostanú nezmenené!!zostanú nezmenené!!    
 


