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NA ÚVOD  
Voľby máme úspešne za sebou a pred sebou veľkonočné sviatky... 
Tým ktorý sa tešia na šibačku,  prajem veľa šibačov, veľa zábavy a tiež vajec, keď ich tak zdraželi. 
Tak si ich odložte na horšie časy  Ja šibačku a tradície s ňou spojené už moc nedodržiavam ale 
čo si spomínam z minulosti, tak mi utkvelo v pamäti hlavne hádzanie do vane a oblievanie 

pitralonom, po ktorom  som smrdela ešte pár dní. Boli to pekné časy na ktoré rada spomínam. 
Pridávam aj vinšovačku na pobavenie. 

Pri barvení vajíček 

ošukal mne zajíček. 
Zajko, zajko ty si prase, 

ale zítra zajdi zase. 
Zasuneš ho máličko 

a dostaneš vajíčko. 
Veselú Veľkú noc 

Ofra  

Zdroj obrázku z titulnej strany: http://www.stitch-gallery.eu/handiworks/velkonocne-vajce1.jpg,Zdroj vinšovačky: 
http://blahopriania.blogspot.com/search/label/Blahopriania%20na%20Ve%C4%BEku%20noc 
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Časopis neprechádza jazykovou úpravou a je nepredajný! 

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

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

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

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

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

http://www.odyseus.org/
mailto:intoxi@ozodyseus.sk
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Anketa na marec 

Ako si overuješ kvalitu nového tovaru? (keď si dlho neužíval/a, keď zmeníš dílera, príde 
nový tovar...) 

 Opýtam sa druhých, skúsenejších. 

 Pichnem si to a uvidím. A keď nič, tak mi je do plaču. 

 Opýtam sa chlapcov – kde boli, kde kúpili, aké to bolo. 

 Nekontrolujem, radšej ani nechcem o tom počuť. Mám k tomu viacej odpor. 

 Nekontrolujem, rovno si dám. 

 Dám si najprv menej, keď povedia že je silný. Dám si polku. Ak neudrie, dám si zvyšok. A 
ak udrie, tak mi to vydrží dlhšie. 

 Neoverujem. 

 Dám si bez bieleho a uvidím koľko vydrží. 

 Počkám si kým to vyskúša niekto iný. 

 Stále je to o ničom. Ale bojím sa tej novej, toho krokodýla. 

 Jedine z rečí, alebo na sebe vyskúšam. Dávam si celé. Ale dávam pomenej, viacej piko. U 
nás aj tak nebude silnejší tovar. Bojím sa iba toho krokodýla. 

 Na vlastnej koži. 

 Dám si to celé. 

 Mám stále ten istý a dúfam že aj budem mať. Ale ak je nový, tak biele na alobale skúšam. 
Keď je špinavé a smrdí, je to slabšie (nekvalitné). 

 Neskúšam zväčša, lebo je to stále také isté a slabé. Ale teraz som si dala s priateľom piko 
a dali sme si na polku a bolo to riadne silné. Keby som si dala sama, tak kto vie... A 

neznášam takých hrdinov, čo vravia že oni už fetujú dlho, že im to už nič nespraví. Známa 
si minule dala metadon, čo nevedela akú má silu, ani ho nevyskúšala, dala si celú fľašku a 
skončila v kóme. 

 

 

Ženy pracujúce v sex-biznise, pozor! 

Na Slovnaftskej ceste muž na striebornom peguote s topoľčianskou špz-tkou a žltým 
transparentom bez označenia taxislužby, ukradol kabelku a vykopol z auta ženu, ktorá mu 
poskytla orálny sex. Dotyčný si hovorí Tomáš, má asi  24rokov , blond vlasy, vychudnutú 
postavu a väčší penis. V aute mal ženské veci, kabelku a kondómy. 
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AKO SOM SA DOZVEDEL/A, ŽE MÁM HIV 
 

Tento mesiac som sa rozhodla vám sprostredkovať ďalšie príbehy týkajúce sa HIV. Aj vďaka nim 
sa dá spoznať, že HIV sa týka nás všetkých – bez ohľadu na rod, vek, farbu pleti, národnosť, 
sexuálnu orientáciu, prácu, užívanie drog, manželstvo. Napriek tomu, že človeku sa po 
pozitívnom výsledku obráti život hore nohami, aj príbehy Vicky a Doriho sú dôkazom, že nejakým 
spôsobom sa to zvládnuť napokon dá. Ale na to, aby človek dostal/a šancu bojovať s HIV treba 

podstúpiť prvý krok – dať sa otestovať, kým nie je neskoro... 
 

Príbeh Vicky 

Stalo sa mi to pred 19 rokmi – naozaj primitívne a bez súcitu mi doktor povedal, že ma postihlo 
HIV... Rozhodla som sa mu neveriť, odmietala som to, roztrhala som výsledky a bežala do inej 
kliniky na ďalší test. Dúfala som, že tam mi vyjde odlišný výsledok... 
NESTALO SA... 

V tom čase som bola v 5. mesiaci a čakala svojho syna...Odišla som z kliniky v spoločnosti mojej 
kamarátky, veľmi ma podporila, vďakabohu, že bola so mnou...Neskôr ten deň som vyzdvihla 
svojho muža z práce a povedala mu, čo sa stalo u doktora. Odmietol tomu veriť a opakoval, že sa 
musela stať chyba. 
Rozhodol sa, že sa opije a tú noc vytuhol na gauči. Ja som vzala kľúče a nasadla do auta, 

potrebovala som čas na rozmýšľanie a vyčistiť si 
hlavu, bola to pre mňa veľká vec, obrovská výzva. 
Najmä v 5. mesiaci tehotenstva, obávala som sa 
o budúcnosť svojho syna...čo ak bude mať tiež HIV? 

Ja by som to dokázala zvládnuť, nechcela by som 
však nakaziť aj svojho syna...Narodil sa o 4 mesiace 

neskôr a najprv bol otestovaný ako pozitívny. Potom, 
keď mal dva roky mu testy vyšli negatívne (pozri 
rámček vpravo). Vďakabohu. 
Konečne som presvedčila manžela, aby sa dal 
otestovať, dovtedy stále odmietal ísť. Samozrejme, 
test mu tiež vyšiel pozitívne...Zomrel o 2 roky neskôr. 
Verím tomu, že žil s HIV už roky pred tým než ma stretol... 
Necítim k nemu nič zlé, jediné čo ľutujem je, že môj syn už nikdy nespozná svojho otca! 

Dnes o 20 rokov neskôr som zdravá, mám zdravého syna a práve som sa zasnúbila s mojim 

drahým, ktorý je mimochodom HIV negatívny...Nikdy som nemala nijaké príznaky HIV...Mala 
som šťastie vo veľa veciach, napriek tomu, že som pred 20 rokmi musela čeliť tejto 
výzve...Hovorí sa, že život je záhada a všetko sa deje z nejakého dôvodu... 
 

Dúfam, že môj príbeh pomôže, 
usmievajte sa, užívajte si život najlepšie ako viete a môžete...Vicky 

 

 

 

 

Všetci novorodenci, ktorých mamy 
žijú s HIV mávajú po pôrode v krvi 

protilátky na HIV. To však ešte 
nemusí znamenať, že sú infikovaní! 
Ak nemajú HIV, protilátky by mali 

z krvi zmiznúť približne okolo 1 a pol 

roka dieťaťa. Vďaka liečbe sa dá 
riziko prenosu HIV z matky na dieťa 
znížiť až na menej ako 2%. 
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Príbeh Doriho 

Pred 5 rokmi som bol diagnostikovaný s plne rozvinutým AIDS v nemocnici, ktorá bola 5 000 

kilometrov vzdialená od domova. Vlastne mi bolo povedané, že oportúnne ochorenie (viď. 
rámček vľavo), ktoré som dostal by ma zabilo do 
niekoľkých dní, ak by som nebol hospitalizovaný. 
Asi na prvé 4 mesiace som stratil schopnosť chodiť 

alebo vôbec hovoriť. Moje vety boli úsečné a moja 

schopnosť zaoberať sa zložitejšími myšlienkami takmer 
zmizla. 

Strach, zmätok, bezmocnosť a áno, cítil som aj hnev 
a úprimne, stále ho občas cítim. Tým, že som 
heterosexuálny muž, ktorý nikdy nemal sex s mužom 
ani si nikdy nepichal drogy (pozri spodný rámček) sa 
môj strach z odcudzenia a toho, že nikam nebudem 
patriť ešte znásobil. 
Rýchly prestrih do Novembra 2010. V mojej zdravotnej 

dokumentácii je stále napísané AIDS/toxoplazmóza 
(parazitické 

ochorenie) – a vždy to tam bude. Ale vďaka zázrakom 
modernej medicíny, meditácii, pomoci skvelých 
doktorov na klinike tu v Los Angeles (mesto v USA), 

niektorým úžasným priateľom a mojej hlbokej túžbe žiť 
som znovu nadobudol zmysel a silu do života. 
Tak dnes som tu. Cítim sa lepšie ako kedykoľvek 
predtým – chodím, hovorím, žijem svoj život. Dokonca 
vyzerám asi o 10 rokov mladšie než na 52. To je fajn.  
Nebudem klamať a hovoriť ti, že bude všetko dobré 
a bude to ako jarný vánok iba preto, že HIV sa už 
považuje za chronické ochorenie. Sú veci, ktoré lieky 
nespravia. A tie sú hlboko schované. Ale náš úspech sa 
meria schopnosťou liečiť túto časť v nás, vytrvať, liečiť 
sa a znova pokračovať ďalej. 
 

Verím, že vás niečím príbehy Vicky a Doriho zaujali. 

Keby si mal/a akékoľvek otázky týkajúce sa HIV, AIDS alebo testovania, obráť sa na nás v teréne. 
 

Príbehy preložila: 
Iveta 

 
Zdroje: 

http://www.avert.org/hiv-testing-pregnancy.htm 

http://www.aids.org/topics/aids-factsheets/aids-background-information/what-is-aids/safer-sex-guidelines/drug-

use-and-hiv/#anchor67077 

http://www.avert.org/hiv-opportunistic-infections.htm 

http://blogs.poz.com/anonymous/2010/11/newly_diagnosed.html 

HIV a injekčné užívanie drog 

To, že užívaš drogy neznamená, že 
musíš dostať HIV! Aby si zabránil/a 
prenosu HIV pri injekčnom užívaní 
mal/a by si mať vždy svoju ihlu a 
striekačku. Najlepšie je mať všetko 
nové a sterilne zabalené. Aj 

nádobičko. Ak sa to nedá, použi 
svoje(!) použité nádobičko. Ak už 
musíš ísť po niekom, čisti všetko 
viacerými alkoholákmi a ihlu 

vypláchni vodou, SAVOM (aspoň 2 
minúty) a znova vodou. 

Oportúnne infekcie 

sú infekcie a ochorenia, ktoré využijú 
oslabenú obranyschopnosť človeka 
v pokročilom štádiu HIV. Medzi 

najčastejšie patrí napríklad: 
tuberkulóza, zápal pľúc, 
toxoplazmóza, herpes, Kaposiho 
sarkóm (nádorové ochorenie). Človek 
bez HIV sa z nich dokáže vyliečiť 
rýchlejšie a jednoduchšie. 
V neskorom štádiu HIV alebo AIDS 
môžu byť pre človeka smrteľné.  



 

 I                

   INTOXI 04/2012 

Ak má niekto toxickú psychózu: 
 Rozprávaj pokojne 

a zrozumiteľne 

 Rob kľudné a pomalé pohyby 

 Nepresviedčaj ho, že to, čo cíti 
nie je pravda 

 Buď zrozumiteľný/á = všetky 
svoje činnosti vysvetli 

 Uisti človeka, že to čo prežíva sa 
zlepší po vypršaní pika z tela 

TOXICKÁ PSYCHÓZA NA PERVITÍNE 

 

Môže sa to stať komukoľvek. Užívanie pervitínu, môže 
spôsobiť toxickú psychózu. Toxická psychóza je stav 
podobný schizofrénii. Mnohí ho nazývate aj 
„paranojou“, „stíhou“ či „párkami“. Toxická psychóza 
vzniká v dôsledku užívania drog. Od psychózy ako 
psychiatrického ochorenia sa líši tým, že po vyprchaní 
účinku pervitínu príznaky toxickej psychózy zmiznú. 
Závažnosť toxickej psychózy je rôzna. Niekto ju dokáže 
zvládnuť sám a iný môže skončiť v psychiatrickej 
starostlivosti.  

Príznaky toxickej psychózy 

 Halucinácie – najmä sluchové (človek počuje hlasy), hmatové (má pocit, že po ňom niečo 
lezie, niečo ho svrbí, má niečo pod kožou). Zrakové halucinácie sú skôr vzácnosťou.  

 Pocit prenasledovania – človek má pocit, že ho prenasledujú. Má pocit, že sa ľudia proti 
nemu spojili a chcú mu ublížiť.  Pocit ohrozenia nie je založený na skutočnosti.  

 Strata kontaktu s realitou – človek svojim „pocitom“ verí. Bráni sa voči vymyslenému 
prenasledovaniu a údajným útokom akoby boli skutočné. Človek v psychóze môže stratiť 
kontakt s realitou. Teda úplne uverí prežívaniu a môže ohroziť seba alebo ostatných v 

snahe zachrániť sa.  
 Stereotypné činnosti – opakované a často nutkavé pohyby, hryzenie si pier, škrabanie si 

kože.  
 Agresívne správanie – je vyprovokované vierou, že je človek naozaj prenasledovaný, že 

mu chcú ublížiť a pod.  
 

Príznaky toxickej psychózy sa väčšinou pomerne rýchlo zmiernia, hneď po zastavení užívania 
pervitínu a doprania si spánku. Toxická psychóza môže skončiť cca. po 7-10 dňoch od skončenia 
užívania pervitínu. V ťažších prípadoch to môže trvať aj dlhšie (niekoľko mesiacov) a je nutná 
psychiatrická starostlivosť. Ľudia, ktorí dlhodobo pervitín užívajú alebo tzv. „ťažkí užívatelia 
pervitínu“ môžu prežívať psychotické epizódy – čiže návraty týchto stavov aj počas 1 roka 
abstinencie.  
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Koho sa toxické psychózy týkajú 

Nenašla som nikde slovenské výskumy na túto tému. Preto treba brať v úvahu, že výskum, ktorý 
vám ponúkam je zo zahraničia. Jeho výsledky sa nedajú jednoducho preniesť na slovenské 
pomery. Aj kvôli tomu, že tu sa užíva pervitín a inde zas iný typ metamfetamínu (do tejto 
skupiny drog patrí aj pervitín). Zahraničný výskum môže byť však ukážkou, ako by to mohlo 
vyzerať. Ponúkam vám výsledky práce austrálskych kolegov/kolegýň. Podľa nich užívatelia/ky? 
metamfetamínov často zažívajú psychiatrické ťažkosti. Takmer u polovice opýtaných užívateľov 
metamfetamínov (49 percent) bol diagnostikovaný alebo liečený duševný zdravotný problém.  
Štúdie sa zúčastnilo 309 ľudí užívajúcich metamfetamíny pravidelne. Užívali minimálne raz do 
mesiaca.  

U nich sa zistilo, že počas posledného roka života: 

 13 percent zažilo stavy psychózy  
 23 percent zažilo podozrievavosť, neobvyklé myšlienky alebo halucinácie  

U ľudí závislých od pervitínu sa ukázala trikrát väčšia pravdepodobnosť zažitia si psychotických 
príznakov ako u príležitostných užívateľov pervitínu (teda nie závislých od metamfetamínov).  
Toxickú psychózu spôsobuje 

 užívanie pervitínu 

 užívanie pervitínu vo vysokých dávkach 

 užívanie pervitínu v jazdách 

 injekčné užívanie pervitínu 

 nedostatok spánku pri užívaní pervitínu 

Preto, ak chceš znížiť riziko toxickej psychózy, tak skús: 

 neužívať pervitín 

 neužívať pervitín vo vysokých dávkach 

 neužívať pervitín v jazdách 

 neužívať pervitín injekčne 

 ak užívaš pervitín, pokús sa oddychovať, spať a pravidelne jesť 
 

Verím, že Ti informácie pomôžu spoznať bližšie ako toxická psychóza na pervitíne funguje. To, či 
dokážeš zmierniť riziko toxickej psychózy vieš posúdiť ty sám/sama najlepšie. Viem, že nie je čas 
predsavzatí. Predsa len skús sa zastaviť a porozmýšľaj, či je niečo, čo by si chcel alebo chcela v 
súvislosti s užívaním pervitínu zmeniť. Čo by to bolo? Povedz nám to v teréne. Radi tvoju túžbu 
rozvedieme ďalej. A kto vie, možno z toho vzíde aj nejaké predsavzatie :) 

-Coня- 

zdroje:http://healthmad.com/addiction/toxic-psychosis/, 

http://www.withdrew.org/amphetamine_psychosis/encyclopedia.htm#amphetamine_psychosis, 

http://psy.psychiatryonline.org/cgi/reprint/22/10/845, 

http://www.dassa.sa.gov.au/webdata/resources/files/Psychosis_guidelines.pdf  , 

Zdrojeobr.:http://wuhaonyc.com/images/beatles_all.jpg, ,http://www.smokingmeth.net/images/smoking-meth-

photo.gif 

http://wuhaonyc.com/images/beatles_all.jpg
http://www.smokingmeth.net/images/smoking-meth-photo.gif
http://www.smokingmeth.net/images/smoking-meth-photo.gif
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ĎAKUJEME TI ZA VŠETKO MILÁ EVA 

 

 

Od marca  nastala zmena -  v sociálnej asistencii Ťa vystriedala Dominika.  Pre Teba čoskoro 
nastanú milé povinnosti, chceš sa nám pochváliť aké? 

 

Nie je to už žiadnym tajomstvom, keďže neexistujú také šaty, ktoré by to už skryli:-) Začiatkom 
mája by som sa mala stať mamou.  

 

 

Päť rokov si aktívne pracovala v Odyseu, ako si sa k tejto práci dostala? 

 

Šťastnou náhodou. Pred piatimi rokmi som sa vrátila z Anglicka, kde som dva roky žila. Vrátila 
som sa domov – na stredné Slovensko a hľadala som si prácu v oblasti sociálnej sféry.  Priznám 
sa, že Bratislava by bola môj posledný výber, keďže prioritne som hľadala prácu v Banskej 

Bystrici a okolí.  Aj som bola na nejakých tých pohovoroch v mojom kraji, ale ako to už v živote 
chodí, vyhrala práve tá Bratislava:-) Ponuka z Odysea ma totižto natoľko zaujala, že si doteraz 
presne pamätám ako som reagovala, keď som si  ju čítala: „ presne toto by som chcela robiť“.  
A potom to už išlo nejako samé. Prišla som na pohovor a asi o mesiac som už mala dohodnuté  
svoje prvé sprevádzanie na políciu kvôli občianskemu:-)  (škoda, ale už si nepamätám s kým)  

 

Pracovala si s klientmi/kami  ktorí/é  užívajú injekčne drogy, aj so ženami ktoré pracujú v sex-

biznise, často si prichádzala do styku aj s úradmi. Vieš mi povedať s kým bola ťažšia 
spolupráca? 

 

Je mi to ťažko porovnávať takto, keďže práca s klientami/tkami vs.  s úradmi si vyžadovala iný 
prístup a inú spoluprácu.  Zatiaľ čo pri práci  s klientami/tkami  som spolu s nimi  riešila rôzne 
situácie pretože ma o to požiadali (od vybavenia trvalého pobytu, dokladov až po písanie 
sťažností),  pri práci s pomáhajúcimi inštitúciami som bola ja tá, ktorá spolu s klientami/tkami  

od inštitúcií a úradníkov čosi žiadala. Aj práca s klientami/tkami aj práca s inštitúciami bola pre 
mňa veľmi obohacujúca aj keď miestami aj dosť náročná. V každom prípade by som chcela 
poďakovať všetkým klientom/tkám, s ktorými som mohla pracovať, keďže každý/á z nich ma 

niečo naučil/a a som rada, že som aspoň nachvíľu mohla byť súčasťou ich životov.  

 

Pomohla si veľa našim klientom, sociálnu asistenciu si dostala na vysokú úroveň, čo Ti bude z 
tejto práce najviac chýbať? 
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Jáj, to je ťažká otázka.......až na zopár administratívnych povinností okolo projektu mi sociálna 
asistencia úplne sadla, takže chýbať mi bude takmer všetko. Ale ak mám byť úplne konkrétna, 
chýbať mi bude asi najviac ten „Odyseácky duch“. Bojovnosť,  odvaha, nevzdávanie sa, 
profesionalita, ochrana práv klientov/tiek, úcta, priateľské vzťahy....to je len zlomok z toho, čím 
Odyseus vyniká. Ako vám toto nemôže  chýbať? :-) 
 

Sociálna situácia v tomto štáte nie je správne nastavená, Odyseus často supluje chýbajúce 
služby pre našich klientov, čo by si im chcela odkázať? 

 

Nevzdávajte sa a držte sa svojich práv.  Len vtedy ak sa bude o problémoch otvorene hovoriť, 
bude možná zmena.  

Držím vám palce, aby ste mali odvahu začať.... 

 

Aj my Ti držíme palce milá Evka, prajeme Ti aspoň toľko úspechov v Tvojom súkromnom 
živote ako si dokázala v tom profesnom. A mne dovoľ aby som sa Ti poďakovala v mene nás 
všetkých klientov, ktorým si toľké roky pomáhala, Tvoj milý úsmev mi tu chýba....pre Teba 
jedno veľké ĎAKUJEM. 

 

                                                                                                   Sandra 
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            VÝSLUCH PODOZRIVÉHO/OBVINENÉHO A SVEDKA 

VÝSLUCH JE JEDEN Z DÔKAZNÝCH PROSTRIEDKOV, KEDY VÁS PREDVOLAJÚ ZA ÚČELOM PODANIA 

VYSVETLENIA. A TO BUĎ V POZÍCII  PODOZRIVÉHO, OBVINENÉHO ALEBO AKO SVEDKA.  

VÝSLUCH PODOZRIVÉHO 

Hneď po predvedení na stanicu môžete zavolať blízkej osobe a požiadať advokáta o pomoc.  

Po predvedení na stanicu vás vypočujú prvýkrát ako podozrivých, druhý výsluch sa spravidla robí po 
vznesení obvinenia. Výsluch podozrivého pred vznesením obvinenia nesmie byť použitý ako dôkaz proti 
vám v ďalšom konaní- slúži len na prípadne vznesenie obvinenia a začatie trestného stíhania. Ak bolo 
vznesené obvinenie, nie ste už podozriví ale obvinení. 

VÝSLUCH OBVINENÉHO 

Účelom výsluchu obvineného je zistiť objektívnu pravdu, nie dosiahnuť vaše priznanie. K výpovedi 
nesmiete byť nijak donucovaní a musíte byť poučení o svojich právach – o práve vypovedať alebo 
odoprieť výpoveď, o práve na obhajobu a máte tiež právo žiadať vysvetlenie svojich práv, ak niečomu 
nerozumiete. Rovnako musíte byť poučení o všetkých možnostiach, ktoré pripadajú vo vašom prípade 
do úvahy- teda o možnosti a podmienkach podmienečného zastavenia trestného stíhania, uzavretia 
zmieru a zastavenia trestného stíhania či o konaní o dohode o vine a treste. Toto poučenie musíte 
podpisom potvrdiť. Potom vás oboznámia so skutkom, ktorý sa vám kladie za vinu, a vy sa máte k nemu 

podrobne vyjadriť. Môžete teda povedať všetko, čo ozrejmí prípad, čo považujete za dôležité, čo ste 
vnímali, čo ste sa prípadne dozvedeli od iných osôb, ale tiež nemusíte povedať nič. Môžete uvádzať 
okolnosti a dôkazy ktoré vám môžu pomôcť. 

Máte právo žiadať o primeraný odklad prvého výsluchu na účely prípravy obhajoby- o tejto možnosti 
musíte byť poučení. O dĺžke odkladu rozhodne vyšetrovateľ. Máte právo zvoliť si obhajcu a s ním sa 
radiť počas celého výsluchu a celého procesu. Nemôžete sa však radiť o tom, ako odpovedať na už 
položenú otázku. Teda môžete sa s ním radiť, pýtať sa ako máte postupovať, v ktorej fáze je lepšie byť 
ticho a podobne, ale keď vám už dá vyšetrovateľ konkrétnu otázku, nemôžete sa spýtať advokáta „Čo 
mám odpovedať? alebo mám odpovedať?“. Ak nemáte dostatočné prostriedky, aby ste uhradili trovy 
obhajoby, máte nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajcu za zníženú odmenu (o obhajobe už 
v Intoxi bolo písané, tak sa jej ďalej nebudem venovať). 

Keď vás obvinia, máte právo brániť sa spôsobom, aký uznáte za vhodné, pokiaľ tou obranou 
neporušujete zákon. Obvinený môže aj vedome klamať (je to vami zvolený spôsob obrany) a keď vám na 
to neskôr prídu, nemôžete byť potrestaní pre trestný čin krivej výpovede. Je potom na polícii, aby 
preverila inými dôkazmi, či ste hovorili pravdu. Za krivú výpoveď môže byť potrestaný iba svedok.  
Obvinený však nesmie rovnako ako svedok nikoho iného krivo obviniť zo spáchania skutku, čo by bolo 
trestané ako krivé obvinenie!  

VÝSLUCH SVEDKA 

Ak vás predvolajú ako svedka (teda nie ako obvineného), je to preto, aby ste ozrejmili nejakú skutočnosť, 
ktorú ste vnímali sami svojimi zmyslami a ktorá môže byť dôležitá pre rozhodnutie v danom prípade. 
Svedok je povinný vypovedať pravdu. 
Svedok je povinný vypovedať okrem týchto prípadov: 

a) ak ste s obvineným v príbuzenskom pomere (teda obvinený je váš otec, matka, brat, sestra, 
manžel, druh...)- vtedy nemusíte povedať dôvod, prečo nejdete vypovedať- stačí že ste priama 
rodina 
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b) ak by ste sebe alebo blízkej osobe (manželovi, súrodencovi, druhovi,...) spôsobili nebezpečenstvo 
trestného stíhania- stačí keď sa odvoláte na túto obavu  

O týchto dôvodoch odopretia výpovede musíte byť poučení. Po skončení výsluchu máte rovnako právo 
vyjadriť sa k zápisnici pred jej podpisom.  

ČO NIE JE DOVOLENÉ PRI VÝSLUCHU:  
- nesmú vám klásť otázky, ktorými vás navádzajú na nejakú odpoveď alebo na priznanie (napr.: „že si 
tam bol? alebo povedz, že to vrecúško, ktoré bolo vedľa teba, je tvoje“). 
 

- nie sú povolené tzv. chytáky, kedy predstierajú nepravdivé skutočnosti, aby vás dostali (napr.: budú 
predstierať, že majú svedkov, ktorí dosvedčia, že ste niekoho okradli a aj váš spolupáchateľ sa už dávno 
priznal).  

 

-je tiež zakázané šikanovanie pri výsluchu (napr.: tým, že vám dookola kladú tie isté otázky, na ktoré ste 
odpovedali za účelom „zdeptať“ vypočúvanú osobu). Ak sa vám bude zdať, že ide o takéto šikanovanie 
pri výsluchu, upozornite slušne vyšetrovateľa, že ste dané otázky  už dostatočne zodpovedali 

a opakovaním vás nemôžu nútiť zmeniť výpoveď. 
Výpoveď obvineného sa zapisuje do zápisnice. Po 

skončení výsluchu máte právo prečítať si obsah 
zápisnice, žiadať zmenu alebo doplnenie jej obsahu. Ak 

s jej obsahom súhlasíte, potvrdíte to svojim podpisom. 
V zápisnici musia byť uvedené všetky skutočnosti (aj vo 
váš prospech, aj vo váš neprospech). K podpisu zápisnice 
musí byť pribratá nezúčastnená osoba (osoba, ktorá 
nevykonáva výsluch). Samotné odmietnutie podpísať 
zápisnicu nemá veľký význam, keďže v takom prípade 
môže vyšetrovateľ vyhotoviť úradný záznam 
o odmietnutí, nechá vás uviesť dôvody, pre ktoré 

odmietate podpis a zápisnica je v takom prípade použiteľná. Vhodnejšie je buď na úkony pribrať 
advokáta alebo zodpovedne uplatniť svoje práva o ktorých vás poučili a dbať na obsah zápisnice pred 
jej podpisom. Takže čítajte a nepodpisujte nič, čomu nerozumiete alebo to nie je pravda alebo si nie 
ste istí. Žiadajte o prečítanie, o vysvetlenie, spresnenie.  

Ak by ste sa po predvolaní nedostavili na výsluch bez dostatočného ospravedlnenia, môžu vás 
predviesť(o čom musíte byť poučení). 

             

Právnička Majka 

 

 

 

zdroje: Trestný zákon- Zákon 300/2005, Trestný poriadok- Zákon č. 301/2005 Z.z,, Zákon o policajnom zbore- 

Zákon 171/1993 Z.z,, http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=5613, 

http://www.pravnelisty.sk/monitoring-literatury/a110-zakazane-metody-vysluchu. 

Zdrojobr: http://i.pravda.sk/09/123/skcl/P292ff4e7_vysluch4.jpg 

 

http://www.pravnelisty.sk/monitoring-literatury/a110-zakazane-metody-vysluchu
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OD IHLY K IHLE – krátka reportáž o zahraničnom výskume 

 

Štúdia o používaní rôznych ihiel vo výmenných programoch vo Východnej Európe a Strednej Ázii 
predstavila mne doteraz neznáme rozdelenie injekčných striekačiek na tie s menším a väčším 
takzvaným „mŕtvym priestorom“. Pointou a rozlišovacím prvkom je fakt, koľko(krvi a dávky) 
toho v striekačke ostane, keď ju použijete. Hovorím teraz o okom neviditeľných množstvách, 
ktoré sa však od seba líšia, pre lepšie pochopenie pozri porovnanie na obrázku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Striekačka s menším mŕtvym priestorom        Striekačka s väčším mŕtvym priestorom 

 

Zdieľanie ihiel je samozrejme rizikové. No ukázalo sa, že pri zdieľaní striekačky s menším 
mŕtvym priestorom je riziko nákazy HIV nižšie ako pri striekačke s väčším mŕtvym priestorom, 
práve pre odlišné množstvo krvi, ktorá v striekačke ostane. Hoci hovoríme o neviditeľných 
množstvách, vedci vyrátali, že v striekačke s väčším mŕtvym priestorom môže byť až 
1000násobne viac HIV vírusu ako v striekačke s menším mŕtvym priestorom. Striekačky 
s menším mŕtvym priestorom by mohli znížiť počty ľudí nakazených HIV a dokonca hepatitídou 
C. 

Povieš si – tak potom nech výmenné programy rozdávajú striekačky s menším mŕtvym 
priestorom, veď to je hlavným cieľom ihlárov – znižovať riziko nákazy v dôsledku injikovania 
drog. Výskum sa preto podujal pozrieť na to, či a prečo organizácie vo východnej Európe 
a v strednej Ázií ponúkajú respektíve neponúkajú takéto striekačky.  

Výskum ukázal, že zo 17 krajín vo východnej Európe a strednej Ázií, iba 8 používa a ponúka vo 
výmennom programe ihiel typ striekačiek s menším mŕtvym priestorom. Plus, zistili, že iba 
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v JEDNEJ krajine zo 17 injekční užívatelia drog preferovali striekačky s menším mŕtvym 
priestorom. 

Tak sa poďme pozrieť na nevýhody striekačiek s menším mŕtvym priestorom a prečo ich teda 
ľudia, ktorí injekčne užívajú drogy nepoužívajú: 

 striekačky s menším mŕtvym priestorom sú väčšinou tie, kde sa ihla nedá oddeliť od tela – 

čo je problematické, keďže: 
o niektorí užívatelia/ľky naťahujú drogy cez filter bez ihly, aby ju neotupili (koľkí/é z 

vás to robíte? :)  
o keď sa upchá ihla, nemôžeš vymeniť iba ihlu, ale musíš to dať celé do novej 

striekačky 

 striekačky s menším mŕtvym priestorom sú väčšinou vyrábané vo veľkosti 1ml – mnoho 

užívateľov preferuje väčšie striekačky najmä kvôli tomu, že v dôsledku nečistoty tovaru 
potrebujú väčšiu dávku 

 

Nuž – nie je to tak, že by užívatelia/ľky drog nechápali užitočnosť a vyššiu bezpečnosť striekačiek 
s menším mŕtvym priestorom z pohľadu prenosu HIV či hepatitídy typu C. Avšak v mnohých 
prípadoch, sú pre ne takéto striekačky úplne nevhodné.  

Na záver... 

Poviem vám, ako som sa dozvedela o takomto type ihiel, hneď som začala na internete hľadať 
aké sú tie ihly, čo rozdáva Odyseus. Totiž, existujú aj striekačky s menším mŕtvym priestorom 
a zároveň sa z nich dá dať dole ihla (Tak tom dúfala, že možno to budú práve tie naše!). Výsledok 
môjho bádania? Väčšina firiem pri striekačkách s menším mŕtvym priestorom jasne napíše „Toto 
sú striekačky s menším mŕtvym priestorom“. Pri ostatných nenapíše nič – čiže tie sú asi tie 
s väčším mŕtvym priestorom. Nuž, zaujímavý reklamný ťah. Tie striekačky, ktoré ponúkame my 
pri sebe nemali napísané nič o mŕtvom priestore a čiže sú to asi tie, ktoré majú väčší mŕtvy 
priestor. 

Netreba však vešať hlavu! Výskum na záver hovorí – organizácie ako aj lekári by mali tlačiť na 
výrobcov striekačiek, aby ponúkali širší výber a vyrobili striekačky s menším mŕtvym priestorom 
a ktoré by boli vhodné aj pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy. To znamená – striekačky rôznych 
veľkostí a s oddeliteľnou ihlou. Uvidíme, či ponuka striekačiek porastie. 
Toľko na dnes odo mňa. 

 

 

Mirka. 

 

 

Zdroj: Ibragimov, U. & Latypov, A. (2012). Needle and syringe types used by people who 

inject drugs in Eastern Europe and Central Asia: Key findings from a rapid situation assessment. Vilnius: Eurasian 

Harm Reduction Network. 
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ČECHY: CHARITA OD MARCA OTVÁRA 
CHRÁNENÉ BÝVANIE 

 

Čechy-Jihlava: Od 1.marca tohto roku budú môcť 
ľudia, ktorý sa liečia zo závislosti, využiť novú 
službu. Následná starostlivosť mesta Jihlava totiž 

rozširuje svoju socioterapeutickú starostlivosť 
o chránené bývanie.   
 

Chránené bývanie má pomôcť ľudom po liečbe 
závislosti znovu začať žiť samostatný život bez 

návykových látok. Klienti/ky tejto služby tak majú od 1.marca v krajskom meste možnosť využiť 

ubytovanie v byte, ktorý Oblastnej charite Jihlava prenajalo mesto Jihlava. 
„Ubytovanie bude našim klientom poskytované len na prechodné obdobie a jeho cieľom je 
možnosť absolvovať doliečovací program v relatívne bezpečnom prostredí, čo je jedným 
z hlavných  predpokladov pre opätovné začlenenie do bežného života“ vysvetlila vedúca služby 
Jitka Holemarová. Umiestnenie chráneného bývania v krajskom meste zaručuje vyššiu mieru 
úspešnosti ako pri začleňovaní abstinujúcich osôb do pracovného procesu, tak pri hľadaní 
vlastného bývania. Väčšie mestá majú viac možností a  predstavujú pre abstinujúcich/ce 
užívateľov/ky drog lepšie podmienky pre návrat k bežnému životu bez drog. Ambulantná forma 
Následná starostlivosť Jihlava je financovaná z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom 
Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť a zo štátneho rozpočtu ČR. 

V Českej republike je v súčasnej dobe evidovaných zhruba 57 000 ľudí liečených zo závislosti na 
návykových látkach, pričom len malé percento z nich má možnosť využiť služby takzvaných 
doliečovacích programov. Tieto služby pritom veľmi efektívne doplňujú komplex 
socioterapeutickej starostlivosti pri procese reintegrácie (znovuzačlenenia) osôb po liečbe do 
spoločnosti. Majú výrazne pozitívny vplyv v období po liečbe, ktorý posilňuje abstinenta 
a zabraňuje návratu k drogám. „Oblastná charita Jihlava sa rozšírením následnej starostlivosti 
o chránené bývanie snaží o komplexnosť a maximálnu efektivitu služieb, ktoré v Kraji Vysočina 
poskytuje osobám so závislosťou“ dodala Holemárová. 

KOMENTÁR: Články z Čiech, ktoré pravidelne sledujem sú veľmi zaujímavé. Len škoda, že niečo 
podobné nefunguje aj u nás. 

Napríklad, veľa z ľudí, ktorý prestali brať ako teraz ja, má problémy jednak s bývaním a taktiež 
máme problémy znova sa začleniť do spoločnosti, nájsť si prácu a žiť plnohodnotný život. 

Náš štát myslí na nás stále veľmi málo. V niektorých krajinách existujú úspešné pomocné 
programy pre  ľudí, ktorí užívajú drogy. A to nehovorím len o liečení, ale aj starostlivosti pred 
liečbou ako sú výmena ihiel či injekčné miestnosti a rôzne spôsoby počas a po liečbe.   

Organizácii, ktoré sa venujú ľuďom s drogovou problematikou je stále veľmi málo a sú 
obmedzované financiami ale aj predsudkami, lebo na Slovensku nie je bežné brať  drogovú 

závislosť ako chorobu a teda aj závislých ako chorých ľudí. 
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Bolo by potrebné aby sme mali na Slovensku viac organizácii, ktoré poskytujú starostlivosť nielen 
pred ale aj po liečbe, aby sme vedeli že je niekto, kto nám tú pomocnú ruku podá  
a kto má možnosti a vedomosti, ale tiež ochotu nám pomáhať. 
 

Bohužiaľ, stále je to len otázka postoja našej spoločnosti. 

Len kúsok za našimi hranicami, aj v Čechách, v Rakúsku a mnohých vyspelých krajinách je takáto 
služba bežná. Len veľmi pomaly sa približujeme k tomu, čo je u nich štandardom. 

Verím že sa raz dostaneme na podobnú úroveň a aj o nás niekto prejaví záujem... 

 

 

 

 

                                                                                                                        

Ofra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa posledného uskutočneného odhadu výskytu problémového užívania drog 
(NMCD, 2009) môže byť na Slovensku od 4000 do 9800 problémových užívateľov 
opiátov a od 2500 do 9900 problémových užívateľov pervitínu. Rozsah problémového 
užívania v komunite klientov nízkoprahových služieb (mimovládne organizácie 
pôsobiace v teréne) a poskytujúcich hlavne sterilné ihly a striekačky podčiarkuje fakt, 
že takmer všetci klienti sú injekční užívatelia. 
zdroj: 

http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=drogova_situacia_v_s_

3 

 

 

 

 

Článok prevzatý z: http://www.drogy.net/aktuality/z-domova/charita-od-brezna-otevira-chranene-

bydleni.html, autor článku:Zuzana musilová, Foto: www.acho.caritas.cz,Zdroj obr: 

http://www.shc.edu/theolibrary/graphics/homeless.jpg 

 

 

http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=drogova_situacia_v_s_3
http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=drogova_situacia_v_s_3
http://www.drogy.net/aktuality/z-domova/charita-od-brezna-otevira-chranene-bydleni.html,autor
http://www.drogy.net/aktuality/z-domova/charita-od-brezna-otevira-chranene-bydleni.html,autor
http://www.acho.caritas.cz,zdroj/


 

 I                

   INTOXI 04/2012 

JANE AUSTEN – ROMANTICKÁ SPISOVATEĽKA 

 

Asi máloktorým ženským čitateľkám a romantickým dušiam treba predstavovať knihy ako Rozum 
a cit či Pýcha a predsudok, alebo ich filmové podoby. Tieto a veľa ďalších vychádzajú z pera 
anglickej spisovateľky, ktorá zďaleka nemala taký romantický život ukončený happyendom ako 
hlavné hrdinky jej kníh. 

Jane sa narodila sa v roku 1775 Steventone, v kraji Hampshire, do rozsiahlej rodiny reverenda 

Georgea Austena. Pochádzala z ôsmich súrodencov, sama bola druhou najmladšou. Mala šesť 
bratov a staršiu sestru Cassandru, ktorá namaľovala jej jediný vierohodný portrét (dnes sa 
nachádza v Národnej portrétovej galérii v Londýne). Jej bratia Frank a Charles skoro odišli od 
rodiny slúžiť na more, ďalší dvaja bratia sa stali duchovnými a jedného adoptoval bohatý 
príbuzný. 

Začiatky jej vzdelávania mal v rukách jej otec, ktorý jej poskytol základné vzdelanie. Potom 
začalo obdobie jej ďalšieho vzdelávania krátko v Oxforde u jej tety a neskôr v dievčenskej 
internátnej škole v Berkshire. Môžeme teda povedať, že získala vzdelanie kvalitnejšie, než 
ostatné dievčatá v jej dobe, ale jej myslenie i vzťah k literatúre vznikli už skôr vďaka jej záľube v 
čítaní (William Shakespeare, John Milton, Jonathan Swift, Daniel Defoe, Ann Radcliffová, Johann 
Wolfgang Goethe a mnohí iní spisovatelia). V tom čase bola uvedená do spoločnosti a začala žiť 
životom, ktorý sa skladal sa z obvyklých zábav jej spoločenskej vrstvy: plesy, návštevy známych a 
príbuzných, občas aj návšteva Londýna. V dvadsiatich rokoch stretla študenta práv Thomasa 
Lefroya, ktorý bol v ich rodine na návšteve, no jeho rodina s ich vzťahom nesúhlasila, pretože 
Jane bola chudobná. Lefroy bol ako nemajetný študent závislý na finančnej podpore svojej 
rodiny, a tak mladí nemali inú možnosť, len sa rozísť, lebo by ostali úplne bez prostriedkov. V 
láske teda nemala šťastie a rovnako ako jej staršia sestra sa nikdy nevydala. 

V roku 1801 sa rodina presťahovala do Bathu (toto prostredie jej bolo inšpiráciou pre mnohé jej 
diela). Po smrti otca v roku 1805 Jane, Cassandra a ich matka žili s Frankom a jeho rodinou až do 
roku 1809, kedy sa znova presťahovali, tentoraz do Chawtonu. V tom čase už bola etablovaná 
ako spisovateľka, ak sa to tak dá povedať, pretože jej diela vychádzali anonymne (až po jej smrti 
brat Henry priznal verejne jej autorstvo). Jej zdravie bolo silne podlomené. Dnes sa uvažuje, že 
mala asi tuberkulózu. Snaha vyliečiť sa ju viedla do Winchesteru, ale postup ochorenia bol taký 
rýchly, že zomrela do dvoch mesiacov. Jane sa dožila len 41 rokov. Jej telo bolo pochované v 
miestnej katedrále. 

Vo svojich dielach obyčajne zachycovala život vidieckych vyšších vrstiev. Hlavnými postavami jej 
diel sú zvyčajne inteligentné, morálne silné hrdinky, ktoré ostro kontrastujú s pochabosťou 
svojho okolia. „Okolo človeka je plno zázrakov. Zvlášť záhadná mi však pripadá naša schopnosť 
pamätať si či zabúdať“, napísala Austenová. Najstaršie náčrty budúcich slávnych románov 
vznikali už v priebehu 90. rokov 18. storočia. Písať začala pod vplyvom širokého okruhu 
prečítaných diel už ako pätnásťročná. Začínala písaním krátkych próz, neskôr začala s románmi. 
V roku 1797 sa pokúsila predať vydavateľovi román First Impressions (pôvodný názov budúceho 
románu Pýcha a predsudok), čo sa jej nepodarilo. Prvý úspech sa dostavil až predajom románu 
Northangerské opátstvo, ale vydavateľ sa nakoniec rozhodol nič nepublikovať. Až v roku 1810 
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vydavateľ súhlasil publikovať už niekoľkokrát prepracovaný román Rozum a cit na náklady 
autorky. Kniha vyšla anonymne, ale najbližšia rodina o jej autorstve vedela. Kniha slávila mierny 
úspech (Austenová zarobila 140 libier), preto počas nasledujúceho roku prepracovala román 
Pýcha a predsudok, ktorý vyšiel v januári 1813. Potom začala pracovať na románe Mansfieldský 
park, ktorý bol do 6 mesiacov bol vypredaný. Neskôr ešte vyšiel román Emma a ostatné diela sa 

dočkali vydania až po jej smrti.  

V centre diania jej románov zvyčajne stojí mladá žena (alebo niekoľko mladých žien), ktorých 
problémy sú typické pre mladé, nevydaté ženy z vyššej vrstvy na začiatku 19. storočia. Dej sa  
väčšinou zaoberal možnosťou či nemožnosťou dosiahnuť spoločensky vhodný sobáš. Dnes sa 
tento prístup môže zdať otrocký, ale pre vtedajšiu ženu bol výhodný sobáš jediným spôsobom, 
ako dosiahnuť sociálne istoty. Tieto zápletky viedli Jane k vynikajúcemu detailnému opisu 
spoločnosti, ktorý je mierne satirický, ale neprestáva byť láskavý. Zaujímavosťou je, že takmer vo 
všetkých scénach sa vyskytujú ženy. Pravdepodobne to spôsobil fakt, že Austenová sama 
nevedela, ako sa muži rozprávajú, keď sú osamote. 

Ako spisovateľku ju vysoko uznával aj slávny spisovateľ Sir Walter Scott a jej sláva a uznanie 
medzi literárnymi kritikmi od tej doby len stúpa.  

 

                                                   Saša  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jane_Austenov%C3%A1  

http://www.gradesaver.com/author/jane-austen/ 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jane_Austenov�
http://www.gradesaver.com/author/jane-austen/
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A 

PODĽA MAYSKÉHO KALENDÁRA JE  21 STOROČIE,........TAJNIČKU TVORÍ 17 PÍSMEN. 

S T N E M A R T A A T K I L O M E T E R 

M O L I T A N O N D Í O K A L E N D Á R 

T R É N E R K I I N S N P A P R I K A Y 

S P E E O S V S L Ý R O A D R A I L I B 

A O O P R O J E K T Z L P R I N G Š Č O 

R T Á A R U S O O O O R O U O Í E K S  L 

O R Ď V N E R A R B E K D M R D N V M O 

P A P K M K Z O R T E E R E I N E R A V 

M V C E A Í V E E I S A I L T T R N E L 

O I R R R A P K N I H O E E A Ď Á I I S 

A N L P T Y Á E A T N A K C I A L V N E 

C A E E H R Č T O B Á E A D K T N K E L 

I R L O S D A L S K A C N V A E Ó A R E 

N Ň B T E A D M O K Á R  I R E L S A Á K 

A I D V D I O R Č R N L E A Z  I K D D T 

T Ý S Á M L B  I P U S T A T I N A E O R 

S Y L R I Á R A K Č I V O T S A L C P  I 

V O O A Č A O A  I C Á R T S E V K E S Č 

R K R Č K O T R M E L E C C E R E B O K 

M V Y D A V A T E Ľ S T V O O D V A H A 

 

abeceda, akcia, atrament, biliarda, ďatelina, desiata, disjunkcia, dobrota, električka, 
generál, harmonikár, hobit, hospodárenie, hyperbola, kabaret, kalendár, karička, karneval, 
kilometer, kladkostroj, klaksón, koberec, korbáč, kormidlo, kotlina, kotrmelec, lastovička, 
Maďarsko, molitan, narodenie, odriekanie, odvaha, osveta, otvárač, paprika, porast, 
potravina, pozorovateľňa, práca, prápor, prekvapenie, pretekár, priorita, pustatina, 
remeselník, reprezentácia, repríza, roklina, roláda, rovina, rybolov, sedmička, 
sekvestrácia, slivka, smoliar, stanica, sýkorka, škvrnivka, tréner, umelec, varenie, 
vydavateľstvo, vysvedčenie, zrnenie 

Znenie tajničky z minulého čísla: „Esperanto v Prybiline“ 

 

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

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

On: Miláčik, urobíme si pekný víkend? 

Ona: Áno, láska. 
On: Tak ahoj v pondelok. 

 

Rozprávajú sa dve susedky: Ahoj Ruženka, čo nové? No predstav si, dnes ráno pošlem muža po 
zemiaky do obchodu a jeho zrazí auto. 
Čo budeš teraz robiť? 

Asi ryžu... 
 

Všetky dievčatá hľadajú milého, pekného a upraveného chlapca...Ale taký chlapec už chlapca 
má! 
 

Dedko spomína: Keď som bol malý, mama mi dala 20Kčs a poslala ma do obchodu. Doniesol 

som 10 rožkov, dva chleby, liter rumu, balík cukríkov, dve čokolády, toaleťák a ešte mi ostalo 
na kolotoč...Teraz to už nie je  možné-všade majú tie hnusné kamery! 

 

Najväčšia životná tragédia je, keď sa žena vydá z lásky a potom zistí, že ten hajzlík nemá ani 
korunu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojstránku 
pripravila Ofra 

 

 

 

 

 

 
Zdroj obrázku: http://files.shumorom.meu.zoznam.sk/200000053-2d9fb2e99a/vtipy1%20001.jpg  

http://files.shumorom.meu.zoznam.sk/200000053-2d9fb2e99a/vtipy1%20001.jpg
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TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS 

NÁJDEŠ V BRATISLAVE: 

 

Každú stredu je v teréne právnička 

 

 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY S AUTOM NÁJDEŠ: 

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

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

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

Každú stredu: 

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

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

 

 

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

 

 

VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS 

WWW.ODYSEUS.ORG, 

intoxi@ozodyseus.sk

 


