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Ahojte!

Tak je to tu! Májové číslo, historicky prvýkrát pripravované mnou, Monikou . Čo  
Andy spomínala v minulom čísle, teraz sa naplnilo. Tvoriť časopis, vďaka Andreinej 
predpríprave bola malinka . Nuž Andy, ďakujem Ti za jasné inštrukcie a prehľadnú, už 
spomínanú predprípravu. Uľahčilo mi to prácu a samozrejme aj ušetrilo čas.

Priznám sa, že ma neraz napadlo, či sa to podarí a májové číslo bude. No, uf, som 
rada, že sa moje obavy nenaplnili a vy, tak ako i my, držíte a držíme nové INTOXI 
v rukách. 

V tomto čísle máte možnosť si prečítať opäť zaujímavé články a pokračovanie 
cestopisu od Saši. Spomeniem snáď veľmi zaujímavý článok o vplyve vírusu HCV na 
metadonovú substitúciu, či článok o kodeíne a samozrejme pokračovanie prieskumu na 
tému „Ľudské práva, nie násilie!“ a anketku z ulíc Bratislavy. 

Ja vám prajem príjemné listovanie stránkami INTOXI a veľa slnečných a teplých 
májových dní. 

A aby som nezabudla, prijímame i kritiku...Takže ak vás čokoľvek napadne 
k INTOXI, ako ho vylepšiť, dajte nám typy. Nechceme ho tvoriť iba pre vás, ale pre vás 
spolu s vami!   

monika bj.

Zdroj obr.: www.vivo.sk/fotografia-16951.html

Registračné číslo MK SR: 3923/2008
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Z DENNÍKA ROMANA

NA DOBROVOĽNOM LIEČENÍ V HRNČIAROVCIACH

20.4., nedeľa
Dnes sa cítim tiež celkom dobre, 
no dal som si na dnes ešte diétu, 
lebo ešte nie som celkom 
v poriadku. Dnes som sa venoval 
svojim povinnostiam služby a 
vyhodnotením, čím som zabil celé 
doobedie. Poobede som už nič 
nerobil a len som oddychoval, 
hral ping-pong a karty 
s chalanmi na izbe.

21.4., pondelok
Dnešný deň som sa mal celkom 
dobre, a aj keď bol Veľkonočný 
pondelok, bol tento deň v tomto 
prostredí pre mňa ako každý iný, 
no sem-tam som ušiel 
myšlienkami do minulosti, ako 
som chodil na šibačky, čo u mňa 
vyvolalo celkom pekné spomienky. 
No v podvečer som bol trochu 
nervózny z toho, že sme mali 
s Michalom menšiu slovnú 
výmenu, pretože sa mu nepáčilo 
vyhodnotenie, ktoré som robil. 
Ináč som sa mal celkom dobre a 
taktiež ma potešilo moje 3. miesto 
v umiestnení v stolnotenisovom 
turnaji s 3C.

23.4., streda
Dnešný deň som sa cítil celý 
dobre, aj keď som potom k večeru 
pociťoval napätie a nervozitu. Ešte 

včera večer, keď som na bilancii
oznámil, že ukončím liečbu, tak 
som sa cítil tak nepríjemne až do 
druhého dňa. Cítil som v sebe 
úplné prázdno, ktoré vychádzalo 
z môjho vnútra, akokeby som 
v sebe úplne nič nemal. Bol to dosť 
nepríjemný pocit amal som pocit, 
že som tu na sebe za tú dobu 
nespravil vôbec nič. Aj keď na 
druhej strane vidím na sebe, že 
niečo som so sebou urobil. Aj keď 
toho nie je moc, nejaké zmeny na 
sebe vidím. Síce je dosť možné, že 
mi to vonku nebude asi stačiť, no 
na druhej strane si zase myslím, 
že to tam vonku nejako zvládnem. 
Včera som ešte večer vyprával 
s pánom pedagógom a chvíľu sme 
spolu hovorili. Povedal mi, že aby 
som si to ešte dobre premyslel a 
dnes ešte aj spolu s vami o tom 
podebatujeme. No myslím si, že 
som sa už rozhodol, pretože mám 
pocit, že nie som ešte na to dosť 
pripravený, aj keď neviem, či je to 
správne slovo, pripravený. No 
chcel by som sa vám poďakovať za 
vašu ochotu a trpezlivosť pomôcť 
mi, ktorú ste preukazovali počas 
pobytu na oddieli 3C, čo som bol 
tu. Ďakujem.
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                       Prevencia  H P V                               
                                                                                   Obr.1

Týmto článkom sa pokúsim nadviazať na dva 
predošlé, a to: H P V (Ľudský PapilomaVírus) a Rakovina 
krčka maternice.

Už viete, že existuje množstvo typov HPV infekcií. Preto sa budem venovať 
typom, ktoré zodpovedajú za vznik rakoviny krčka maternice. Sú to HPV – 6, 11, 16 
a 18. 

Nenápadne pripomeniem, že príznaky nakazenia sa týmito typmi HPV nemusia 
byť/nie sú voľným okom rozpoznateľné. Rozpozná ich jedine lekár –
gynekológ/gynekologička počas pravidelnej preventívnej prehliadky... 

Čítajte ďalej     

Možnosti prevencie:
 Pravidelné preventívne 

gynekologické  prehliadky, PAP 
test

 Očkovanie 
 Používanie bariérovej ochrany 

pri sexe – používanie kondómov 
(mužských či ženských) znižuje 
riziko prenosu infekcie HPV 
pohlavným stykom. 

Čo sa deje počas preventívnej 
gynekologickej prehliadky?
Pri gynekologickom vyšetrení Ti lekár 

skontroluje oblasť genitálií, pošvu, 
maternicu, vajíčkovody, vaječníky, 
močový mechúr a konečník. Pohmatom 
môže zistiť zmeny v ich tvare a veľkosti. 

Pri vyšetrení hornej časti pošvy 
a krčka maternice použije kolposkop. 
Kolposkop je zväčšovací prístroj - lupa, 
ktorým sa dá rozšíriť pošva a tým sa tieto 
časti sprístupnia jeho zraku. 

Potom Ti z povrchu krčka maternice 
odoberie vzorku na PAP test. Použije pri 
tom vatový tampón alebo špeciálnu 
kefku. Odber materiálu je jednoduchý 
a bezbolestný. Odobratý materiál pošle do 
cytologického laboratória, kde ho vyšetria 
pod mikroskopom. Či sú alebo nie sú na 
krčku maternice bunky 

v predrakovinovom štádiu, takto včas 
zistia a pomôžu Ti situáciu bezpečne 
zvládnuť. 

Ak žena chodí na pravidelné 
gynekologické vyšetrenia s PAP testom, 
gynekológ/gynekologička má niekoľko 
rokov čas, aby zabránil vzniku rakoviny.

Odporúča sa chodiť na vyšetrenia 
s PAP testom pravidelne 1x ročne. Na 
tieto prehliadky má každá žena nárok, 
sú preplácané zdravotnými poisťovňami. 
Sú zadarmo. 

Očkovanie ako účinná ochrana
Očkovanie dokáže vyvolať tvorbu 

protilátok proti konkrétnym typom HPV ( 
HPV – 6, 11, 16 a 18 ). Tvoje telo 
potrebuje tieto protilátky, aby bolo 
schopné obrániť Tvoj organizmus. Sú aj 
ženy, ktoré majú veľmi dobrý imunitný 
systém, ktorý dokáže sám spoľahlivo
zabojovať a organizmus si prirodzene 
vytvorí účinné ochranné protilátky. 

                                                                                         

 Obr.2  (obr.: Ty a Ja  musíme byť bez HPV)                                        
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   Vakcíny, ktoré sú/budú na trhu:                                         
 SILGARD – umožní tvorbu 

protilátok proti štyrom typom: HPV 
– 6, 11, 16 a 18. Je určená pre 
dievčatá vo veku 9 – 12 rokov 
a mladé ženy od 16 do 26 rokov, pre 
chlapcov vo veku 9 – 15 rokov, ktorí 
sa môžu stať prenášačmi tohto 
vírusu                                                   
a budú tiež chránení proti vzniku 
rakoviny penisu, konečníka a dutiny 
ústnej. 

 CERVAVIX – táto vakcína dorazí 
na trh v priebehu tohto roka. Umožní 
tvorbu protilátok proti dvom typom: 
HPV – 16 a 18. Je určená len pre 
dievčatá a ženy vo veku od 9 do 55 
rokov. 

Obr.3

Očkovaciu látku pichajú do svalu 
ramena a/alebo do stehenného svalu. 
Riziká očkovania sa môžu vyskytnúť pri 
alergii na kvasinky a/alebo ak je žena 
tehotná.                                    

Očkovanie je zatiaľ, okrem 
pravidelných preventívnych 
gynekologických prehliadok, najlepšou 
a najúčinnejšou ochranou. V Európskej 
únii sa už uvažuje o zavedení povinného 
očkovania.

Cena očkovacej vakcíny, ak sa od 
začiatku roka nič nezmenilo, je 5 134 Sk. 
Pre kompletné zaočkovanie sú potrebné 3 
samostatné dávky očkovacej vakcíny. 

Čiže to spolu stojí okolo 15 000 Sk. 
Smutný je tento fakt, a ešte smutnejšie je, 
že zdravotné poisťovne sa dištancujú od 
preplácania, či čiastočného preplatenia 
vakcín.

Ja dúfam, že vám týchto nenáročných 
pár riadkov pomohlo vkĺznuť tejto téme 
pod kožu . Zároveň si uvedomujem, že 
nie každá z vás sa rozhodne napr. pre 
očkovanie, ktoré je finančne náročné. 
Jednoducho som sa chcela podeliť o 
poznatky, aké možnosti prevencie máme 
k dispozícii. 

- monika bj. -

Obr.4

ZDROJE: 
http://www.gpn.sk/slovakindex.php?id=onko
gynekologia - MUDr. Mária Hronská   

        https://www.zdravie.sk/sz/content/596-
30085/Uz-aj-na-slovensku-je-vakcina-proti-
rakovine- krcka-maternice.html

ZDROJE OBRÁZKOV:
OBR č 3 

http://www.24hod.sk/obrazky_clankov/2007071
0T164752+0100x/73265.jpg

OBR č 1 
http://media.philly.com/images/20070708_inq_h
pv08-b.JPG
        OBR č 2 
http://www.brown.edu/Students/INDY/cms/imag
es/stories/2006_11_30/hpv.jpg

OBR č 4 
http://img.lrytas.lt/show_foto/?id=11697032951
169163695&s=1&f=1
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NOVINKY ZO SVETA
Hepatitída C: zaujímavý paradox pri substitúcii metadonom

Je možné, že z drogovej scény môže vzísť poznatok, ktorý by výrazne zmenil pohľad 
na niektoré  všeobecne uznávané predstavy o funkcii ľudského organizmu? Ukazuje 
sa, že takýto názor nie je možno natoľko absurdný, ako by sa mohlo na prvý pohľad 

zdať. Príkladom môžu byť nasledujúce riadky.

V dnešnej dobe stále stúpa počet 
užívateľov/liek opiátov žijúcich s vírusom 
hepatitídy C (ďalej HCV). Medzi ľuďmi, 
ktorí nastúpili na substitučnú liečbu 
metadonom v niektorých z terapeutických 
centier a kliník v zahraničí, sa počet ľudí 
žijúcich s vírusom HCV pohybuje až okolo 
96%.

Marc Shinderman a Sarze Maxwell z 
Centra pre problémy so závislosťou 
v Chicagu sa zaoberali zvýšenými 
požiadavkami na dávku metadonu u ľudí 
žijúcich s vírusom HCV.   Z 558 ľudí, ktorí 
navštevovali metadonový substitučný 
program bolo u 60% (335 osôb) 
diagnostikovaná HCV. Väčšina z nich 
užívala injekčne heroín. Bez ohľadu na 
vek, mali ľudia žijúci s HCV dlhšiu históriu 
užívania heroínu. Väčšina z nich dlhodobo 
navštevovala metadonový substitučný 
program a počas liečby nebolo u nich 
zaznamenané zneužívanie ilegálnych drog.

Čo sa týka dávok metadonu, 
priemerná dávka, ktorá bola podávaná 
HCV negatívnym ľuďom,  bola 119mg 
metadonu/deň (rozpätie sa pohybovalo od 
10 – 600mg/deň). U ľudí žijúcich s HCV 
dávka metadonu dosahovala v priemere 
179 mg metadonu/deň, ale rozpätie bolo 
podstatne širšie (až do 1300 mg/ deň). 
Priemerná substitučná dávka metadonu 
u ľudí žijúcich s HCV bola viac než o 50% 
vyššia ako u HCV negatívnych osôb 
v metadonovom substitučnom programe.

    Shinderman a Maxwell sa zamýšľajú 
nad tým, ako je to možné. Všetky doterajšie 
poznatky hovoria o tom, že ochorenia 
pečene zhoršujú jej funkciu. Logicky by 
mali ľudia žijúci s HCV potrebovať menej 

metadonu. V skutočnosti je tomu však 
presne naopak. Najnovšie výskumy 
potvrdzujú, že vírus HCV aktivuje nejaké 
doposiaľ neznáme enzýmy, čo vedie 
k rýchlejšej látkovej premene metadonu 
v pečeni. Tým sa zvyšujú požiadavky na 
dávku metadonu u ľudí žijúcich s HCV. 
Tento jav je na klinike Shindermana 
a Maxwella natoľko známy, že pokiaľ príde 
človek v metadonovej substitučnej liečbe 
s požiadavkou na zvýšenie dávky 
metadonu, sú mu automaticky navrhnuté 
testy na zistenie protilátok HCV v krvi. 
Nejde o jedinečné pozorovanie. O tejto 
skúsenosti hovorili viacerí lekári na 
konferencii Európska asociácia liečby 
závislosti od opiátov 2005. 

Podľa Maxwellových slov si tento 
pozoruhodný fenomén vyžiada ešte 
dlhodobý výskum. Začiatkom roku 2000 
prebiehala príprava rozsiahlej štúdie na 
vzorke cca 1000 osôb, ktorá mala bližšie 
objasniť vplyv jednotlivých mechanizmov 
na metabolizmus metadonu. Výsledky sa 
nám zatiaľ nepodarilo získať.

Aj keď si na zodpovedanie mnohých 
otázok budeme musieť ešte nejaký čas 
počkať, už  dnes môžeme skonštatovať, že 
nie je nič zvláštne na tom, ak človek žijúci 
s HCV v metadonovej substitučnej liečbe 
žiada o vyššiu dávku metadonu. Taktiež je 
možné  odporučiť testy na protilátky HCV, 
pokiaľ človek príde s požiadavkou na 
zvýšenie nastavenia metadonu.

Preložila Соня
Prebraté z http://www.zdrava-rodina.cz/ - na 
podklade článku v Addiction Treatment Forum 
2000; 9(4):4-7 na www.atforum.com                        
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Vojna proti drogám na thajský spôsob 

Thajský predseda vlády od začiatku svojho nástupu do vlády sľuboval vojnu proti 
obchodu s drogami. A stalo sa... 

Nový thajský predseda vlády Samak  
Sundaravej v spolupráci s ministrom 
vnútra Chalermom Yoobamrungom sa 
rozhodol znovu vyhlásiť „vojnu drogám“. 
Tá prvá  v roku 2003 zapríčinila smrť 
tisíckam  ľudí, údajne zapletených do 
obchodu s drogami. Zabíjanie na príkaz 
vlády, pod vedením jej vtedajšieho 
predsedu Thaksina Shinawatra, trvalo 
vtedy 3 mesiace. Za toto obdobie prišlo 
o život viac ako  2500 ľudí. Ako sa však 
neskôr ukázalo, viac ako polovica obetí 
bolo nevinných. O život napríklad prišiel 
aj jeden pár mladých ľudí, ktorý nečakane 
vyhral v lotérii veľkú sumu peňazí.  
Polícia ich preto upodozrievala z obchodu 
s drogami a zastrelila. Ako sa však neskôr 
ukázalo, tieto obete boli nevinné.
Napriek týmto zisteniam i existencii 
písomných dôkazov o tom, že vysokí 
vládni predstavitelia oficiálne nariaďovali 
v kampani používať obzvlášť tvrdé 
metódy, nikto nebol dodnes obvinený zo 
zodpovednosti za zabíjanie.
Súčasný predseda vlády sa napriek 
skúsenostiam z minulosti rozhodol znovu 
začať s touto krvavou vojnou. „Moja vláda 
musí zabezpečiť realizáciu tejto kampane 
proti obchodu s drogami za každú cenu. 
Polícia musí byť v strehu 24 hodín denne. 
Pri zásahoch proti drogám dochádza aj k 
zabíjaniu … mimosúdne vraždy sa 
vyskytujú“ V tejto súvislosti sa vyjadril aj 
thajský minister vnútra: „Keď sa 
dohodneme na stratégii, ktorá si vyžiada aj 
3000 či 4000 obetí, budeme ju realizovať .

Podľa Amnesty International,  vyjadrenia 
tohto druhu vyznievajú, akoby chcel 
premiér občanov Thajska vopred pripraviť 

na novú vlnu nezákonného zabíjania. 
Takýto postup sa javí ako cynický pokus o 
prevenciu proti domácej i zahraničnej 
kritike.

Mimovládne organizácie z rôznych častí 
sveta, ktorým nie je ľahostajná situácia 
v Thajsku sa spojili a  vyjadrili listom 
svoje odmietavé stanovisko. Okrem iného 
vyzývajú „aby sa v jednotlivých krajinách 
po celom svete spolupracovalo s ľuďmi, 
ktorí užívajú drogy.  Ľudský prístup 
k drogovému problému by sa mohol začať 
rozvíjať napríklad aj zavedením 
národných harm reduction stratégií 
podporujúcich harm reduction služby, 
ktoré by boli súčasťou zdravotnej 
a sociálnej politiky v jednotlivých štátoch.   
Užívatelia drog sú súčasťou spoločnosti, 
nie jej nepriateľmi. Snahy o riešenie 
problematiky zneužívania drog by nemali 
prispievať k neľudskému zaobchádzaniu 
alebo k ničeniu životov užívateľov drog.“
OZ Odyseus sa pripája k takmer 
stovke organizácií, ktoré svojim podpisom 
vyjadrili svoj odcudzujúci postoj k 
neľudským praktikám thajskej vlády. Svoje 
odmietavé stanovisko sme vyjadrili 
v podpornom liste thajským mimovládnym 
organizáciám, ktoré pracujú s užívateľmi 
drog a bojujú proti neľudskému zabíjaniu 
vo svojej krajine.  

Spracovala Eva 

Zdroje:
http://www.theage.com.au/news/world/echoes-of-
black-list-in-renewed-thai-drug-
war/2008/02/23/1203467455541.html
http://www.actupny.org/reports/thai_support.html
http://www.itpcru.org/en/thai
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ĽUDSKÉ PRÁVA, NIE NÁSILIE!

          V aprílovom čísle Intoxi sme Vám 
predstavili prvú časť toho najzaujímavejšieho 
z výsledkov prieskumu, ktorého sa zúčastnili 
niektoré a niektorí z Vás – ľudí pracujúcich 
v sex-biznise v Bratislave. 
         Prieskum bol zameraný na výskyt násilia 
páchaného na ľuďoch pracujúcich v sex-
biznise a vzťahy s políciou. Aj v tomto vydaní 
Intoxi Vám prinášame zaujímavé čítanie 
o Vašich výpovediach a skúsenostiach s násilím 
a prácou polície. Len pre spresnenie ešte 
dodám, že sa prieskumu zúčastnilo 20 ľudí 
pracujúcich v sex-biznise a tu sú, možno aj 
Vaše, výpovede: 

 6 ľudí pracujúcich v sex-biznise 
uviedlo, že sa im polícia 
v poslednom roku vyhrážala (z 
týchto 6 ľudí boli traja muži 
pracujúci v sex-biznise).

„Bol to psychoteror – vzali ma aj 
so zákazníkom na policajnú 

stanicu. Po krátkej dobe môjho 
zákazníka prepustili, ale mňa nútili 

robiť kliky, musel som objímať 
záchodovú misu, zatiaľ čo sa 

policajti na mňa pozerali 
a zabávali sa.”

 6 ľudí pracujúcich v sex-biznise 
uviedlo, že ich policajti nútili 
k tomu, aby im poskytovali 
sexuálne služby bezplatne

„Policajti mi povedali, že ak s nimi 
nepôjdem zadarmo, podhodia mi 

nejaké drogy do tašky a odvedú na 
policajnú stanicu. Vyhrážali sa mi,

že ak ich neobslúžim, nebudem

môcť viac stáť na tom mieste, kde 
som stála.”

„Policajti ma vyviezli mimo mesta 
a dožadovali sa sexu bez platenia.”

„Raz jeden policajt chcel, aby som 
robila priamo pre neho.. Tvrdil, že 

mi bude vodiť zákazníkov... 
Odmietla som to.”

Ľudia pracujúci v sex-biznise majú 
veľa skúseností s rôznorodými reakciami 
polície v prípadoch násilia, ktoré je na 
nich páchané. To, ako v prípade 
ohrozenia polícia zareaguje, má vplyv na 
kvalitu ich života.  

 7 z 20 dotazovaných ľudí 
pracujúcich v sex-biznise má pozitívnu 
skúsenosť so správaním polície. 
V prípade, že nahlásili trestný čin, ktorý 
bol na nich spáchaný, správali sa k nim 
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príslušníci a príslušníčky polície 
s rešpektom, ich výpoveď bola braná 
seriózne a trestný čin bol vyšetrený. Jedna 
žena pracujúca v sex-biznise uviedla, že 
„policajti boli veľmi nápomocní“ a iná 
žena uviedla, že „ak by polícia neprišla, 
mohla zomrieť“.

„Ak sa deje niečo naozaj vážne, policajti sú 
celkom nápomocní. Vypočujú ma, opýtajú 
sa na opis nebezpečného zákazníka, vzali 

ma už aj do auta a išli sme sa popozerať po 
okolí a hľadali sme spoločne človeka, ktorý 

ma napadol alebo jeho auto...”

„Policajti ma veľmi podporovali, aby som 
podala trestné oznámenie a aby mohol byť 

agresor uväznený.”

 rovnako, teda 7 z 20 dotazovaných ľudí 
pracujúcich v sex-biznise uvádza, že 
má negatívne skúsenosti so správaním 
polície. Títo ľudia uvádzajú, že keď sa 
obrátili na políciu so žiadosťou 
o pomoc, nezachádzali s nimi policajti 
s rešpektom a ich výpovede neboli 
brané seriózne a nebolo začaté 
vyšetrovanie.

„Policajti mi povedali, že to je moja 
vina, keď som bola napadnutá a vraj 

som nemala provokovať.”

„Policajti sa ku mne nesprávali 
s rešpektom pretože som Rómka, 

pracujem v sex-biznise a som 
bezdomovkyňa.”

Z výsledkov prieskumu vyplynulo, že 
žiadate rešpekt a väčšiu ochranu polície 
v prípadoch, kedy je na vás páchané 
násilie. Veľa ľudí pracujúcich v sex-biznise 
uviedlo, že by privítali zvýšenie 
policajných hliadok na miestach, kde 
pracujete. 

Výsledky prieskumu demonštrujú 
vysokú mieru tolerancie k násiliu a nízke 
porozumenie s ľuďmi, ktorí v sex-biznise 
pracujú. 

Ako ľuďom pracujúcim v sex-biznise 
sú vám často upierané práva, na ktoré máte 
legitímny nárok. Slovenská spoločnosť má 
problém rešpektovať vašu voľbu povolania 
a právo takúto voľbu učiniť. 

Avšak, vďaka mnohým pozitívnym 
prípadom pri riešení násilia páchaného na 
ľuďoch pracujúcich v sex-biznise 
hodnotíme správanie a prístup polície na 
Slovensku za nadštandardný. V porovnaní 
s inými krajinami, v ktorých sa prieskum 
realizoval, máte oveľa viac pozitívnych 
skúsenosti s prácou polície než vaši 
zahraniční kolegovia a kolegyne. Hoci je 
správanie policajtov a policajtiek 
v mnohých prípadoch alarmujúce, veríme, 
že s našou podporou budete motivovaní/é 
k podávaniu sťažností na prešetrenie 
postupu konkrétnych policajtov 
a policajtiek. 

Len tak sa docieli, aby sa nepremlčali 
skutky, ktoré jednoznačne porušujú vaše 
ľudské práva a znemožňujú vám rovnaké 
zaobchádzanie. 

                                      Ľubica

Zdroj obr:
http://www.mladi.sk/clanky_subory/nasilie_pacha
ne_na_zenach.jpg
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Príbeh z prostredia tovární
PEČEŇ

Rada by som vám v našom príbehu predstavila Pečeň. Možno sa čudujete, prečo som 
si z mnohých telesných orgánov vybrala práve ju. Ja sa nečudujem. O pečeni chcem 

písať najmä preto, pretože ju na ulici často spomíname v súvislosti so žltačkami 
(vírusy žltačky poškodzujú práve pečeň) a užívaním drog (niektoré drogy, najmä 

alkohol, poškodzujú pečeň).

V hlavnej úlohe – Pečeň
Pečeň je najväčšia žľaza a zároveň 

i najväčším vnútorným orgánom ľudského 
tela (váži okolo 1,5kg). Nájdeme ju 
v pravej časti brucha a sčasti ju ochraňujú 
rebrá. Tvarom sa podobá pravouhlému 
trojuholníku. V ľudskom organizme nie je 
jedinečná len kvôli veľkosti. Svoje 
nezastupiteľné miesto si získala aj vďaka 
svojim schopnostiam. Zabezpečuje okolo 
500 dôležitých funkcií. Bez pečene by 
človek nedokázal žiť a do 24 hodín by 
umrel. Lekári a vedci doteraz nevynašli 
žiaden prístroj, ktorý by dokázal Pečeň
nahradiť.

Pečeň = hrdinka z prostredia tovární
Veľmi často sa môžete o Pečeni

dočítať, že je to taká malá fabrika alebo 
laboratórium vo vnútri ľudského tela. 
Tento názov si zaslúžila vďaka schopnosti 
spracovať krv, ktorá do nej priteká. Ak by 
sme mali tú možnosť a išli by sme sa 
pozrieť do tejto továrne, mohli by sme 
vidieť ako sa v Pečeni všetko, čo telo 
príjme (myslím tým potraviny, tekutiny, 
alkohol a iné návykové látky) spracuje. 

Skúste si predstaviť, že čistíte 
chladničku: to, čo je dobré, vyberiete 
a uvaríte z toho nejaké dobré jedlo, to čo je 
pokazené, vyberiete a zneškodníte napr.: 
vyhodením do koša. Tak podobne funguje 
aj Pečeň. To, čo sa do nej dostane, spracuje 
tak, že vytiahne všetko pre telo dobré 
(napr.: bielkoviny, tuky) a uskladní, 

poprípade pošle ďalej, aby tieto živiny telo 
použilo. Zároveň funguje  ako tá, ktorá 
zneškodní všetko zlé, napr.: nečistoty, 
odpadové látky či toxické látky (k nim sa 
radia aj drogy). 

Medzi funkcie Pečene teda patrí:
 vytváranie životne dôležitých látok 

napr.: bielkoviny, tuky a cholesterol
 skladovanie cukrov – cukor je zdroj 

rýchlej energie
 tvorba žlče, ktorá je potrebná pre 

naše pokojné trávenie 
 odstraňovanie a neutralizovanie 

odpadových látok, nečistôt 
a toxických látok a iných pre telo 
nepotrebných látok 

Hlavná hrdinka v ohrození
Na Pečeň, rovnako ako i na nás, 

číhajú rôzne nebezpečenstvá. Čierne 
podsvetie, ktoré si cibrí zuby na našu 
hlavnú hrdinku, je rozdelené na dva 
nebezpečné gangy. Úlohou týchto gangov 
je poškodiť alebo úplne zničiť Pečeň.
V dôsledku týchto útokov môže mať 
pečeň oslabené funkcie alebo úplne 
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zlyhá. Keďže je Pečeň pre nás životne 
dôležitá, oslabenie alebo zlyhanie sa 
vážne prejaví na našom zdraví. 

Prvý gang sa volá gang vírusov. Je 
to veľmi nebezpečná skupina, na čele 
ktorej stojí najmä rodina Žltačkových
(rod Hepatitidus). Do pečene sa dostávajú 
rôznymi cestami podľa školy, ktorú 
dostali.

Napríklad Žltačka A sa k pečeni 
môže dostať cez špinavé ruky, Žltačka B
najmä cez nechránený sex a Žltačka C
prevažne cez použité pomôcky na 
injikáciu ( ihly,  lyžičky, atď). Druhá 
nebezpečná skupina sa zoskupila okolo 
rodiny Otravových. Otravovci idú na vec 
tak, že prostredníctvom rôznych látok,
ako napr.: alkohol, lieky či jedovaté huby, 
donesú do pečene škodlivé látky. 
Neustále odstraňovanie týchto látok 
Pečeň unaví, až môže dôjsť k jej 
oslabeniu alebo zlyhaniu.

Regeneračná schopnosť pečene
Jedinečnosť našej hrdinky sa 

objavuje i na poli boja proti gangom rodín
Žltačkových a Otravových. Pečeň má totiž 
úžasnú schopnosť obnovy poškodení–
nazýva sa to aj ako schopnosť 
regenerácie. Preto Pečeň predstavuje 

hrdinku, ktorá je schopná dlhodobo čeliť 
proti agresívnym gangom, kým dôjde 
k narušeniu jej funkcií.

Kto pomáha Pečeni v boji?
Naša hrdinka nie je len odvážna, 

ale aj múdra. Preto pri boji s gangami, 
vždy rada príjme pomoc, ktorá jej je 
ponúknutá. Preto by som vám rada 
predstavila tých, ktorí po jej boku bojujú 
proti gangom:

 Očkovacia látka proti Žltačke 
A a Žltačke B – je schopná ich 
odzbrojiť natoľko, že nemôžu 
Pečeni ublížiť

 Alcohol free man – alkohol je jedna 
z najškodlivejších látok pre pečeň. 
Keď sa alkoholu vyhnete, bude 
mať vaša Pečeň viac síl 

Sme na konci nášho príbehu o Pečeni,
o nástrahách , ktorým musí čeliť, ale i o 
jej pomocníkoch. Verím, že sa vám 
príbeh páčil a hrdinku ste si obľúbili. Na 
ďalšie čítanie, poprípade rozprávanie 
v uliciach sa teší

Соня
Zdroje: 
http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/, 
http://hnonline.sk/, Covisa, J.V.(2004). Praktická 
zdravoveda. Bratislava: Mladé letá
obr. : http://www.consuminstit.sk/images/18.jpg
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Kodeín

Prvoradé využitie morfínu i heroínu bolo a malo by byť v oblasti zdravotníctva. 
Avšak obe látky prinášajú mnoho problémov – tlmia dýchanie či vyvolávajú 

závislosť. Preto farmaceutický priemysel na celom svete vydal miliardy na vývoj 
analgetík, ktoré by boli lepšie a bezpečnejšie. Chemici farmaceutického priemyslu 

vyrobili tisíce látok, ktoré sa od morfínu líšia iba v niekoľkých atómoch a dnes je už 
dostupná rada alternatívnych liekov. Úspešnými pokusmi nakoniec vyrobili látky, 
ktoré síce majú bolesť tlmiacu schopnosť, ale stále vyvolávajú závislosť. Jedným 

z nich je aj kodeín. Tak si myslím, že by asi bolo fajn niečo viac vám o ňom napísať.

Analgetiká sú liečivá, ktoré pôsobením na 
centrálnu nervovú sústavu potláčajú a/alebo 

znižujú vnímanie bolesti bez toho, aby 
spôsobovali stratu vedomia. K najsilnejším 

analgetikám patria opioidné analgetiká: morfín, 
polosyntetické deriváty, syntetické deriváty napr. 

metadon a slabšie analgetikum Kodeín.

Určite mnohí z vás majú skúsenosti 
s detoxom v niektorom z centier pre 
liečbu drogových závislostí.na Slovensku. 
Pri liečbe od závislostí na opiátoch sa 
bežne v znižujúcich dávkach používa 
práve kodeín.

Čo je teda Kodeín?
- je to alkaloid, čo je dusikatá látka 
rastlinného pôvodu obsiahnutá okrem 
iného aj v ópiu
- je agonista heroínu i morfínu, čo 
znamená, že tiež v mozgu pôsobí na 
ópiové receptory., ktoré tlmia bolesť,  
vyvolávajú eufóriu a spôsobujú závislosť. 
Typické je zúženie zreničiek a spomalené 
dýchanie.
- Kodeín sa využíva v medicíne:

 významne prispel v oblasti 
medicíny a farmakológie pre svoje 
antitusické účinky, čo znamená , že 
sa kodeín využíva ako jeden z 
liekov proti neproduktívnemu 
kašľu (bez vykašlávania hlienu) –
antitusikum. Na tento typ kašľu sa 
využívajú látky príbuzné morfínu, 
ktoré však majú väčší účinok na 

potlačovanie kašľa než na 
potlačovanie bolesti. Kodeín 
pôsobí v tej časti mozgu, ktorá sa 
podieľa na kašľovom reflexe. Tlmí 
v tejto oblasti nervové bunky, takže 
vzruchy z receptorov v dýchacích 
cestách už kašľový reflex 
nevyvolávajú. Tento liek je však 
nebezpečný, keď sa použije pri 
kašli s veľkou tvorbou hlienu, 
pretože to môže viesť 
k zadržaniu hlienu vylučovaného 
dýchacími cestami. Tieto sekréty 
potom môžu zablokovať niektoré 
z dýchacích trubíc a tak prispieť 
k zadržaniu baktérií. To môže 
viesť k infekciám ako je 
napríklad zápal pľúc. 

 vo veľkej miere sa tiež využíva pri 
krčnej a pľúcnej tuberkulóze, 
v psychiatrii a k zvýšeniu 
analgetického účinku antipyretík.

 pri liečbe drogovej závislosti 
opiátového typu

Trochu z histórie
Po prvýkrát bol kodeín izolovaný v 

roku 1832 francúzom Jean-Pierre 
Robiquetom ako nečistota vyskytujúca sa 
v dávke morfínu. Od tej doby sa 
skúmaním  účinkov zistilo, že kodeín má 
nielen podobné vlastnosti  ako morfín, ale 
aj štruktúru. 
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Čo sa stane keď kodeín zjem?
Kodeín sa dobre vstrebáva v tráviacej 

sústave. V pečeni sa zmení na morfín 
a norkodeín. Morfín  a norkodeín sa spolu 
s kodeínom čiastočne naviažu na kyselinu 
glukurónovú a vylúčia sa močom. 

Väčšina látok sa vylúči do 6 hodín po 
podaní, úplne za 24 hodín. Len malé 
množstvo sa vylúči stolicou. 

Účinky kodeínu hlavne pri vyšších 
dávkach:

- pocit tepla
- zvýšená dráždivosť
- mizne sexuálna túžba, bolesť aj 

pocit hladu
- objavuje sa „namotávka“ v podobe 

škriabania sa
- sčervenanie kože, ľahostajnosť
- závrate, nutkanie k zvracaniu 

a zvracanie
- kodeín nemá tzv. „stropný 

efekt“, čo znamená, že pri ňom 
existuje riziko predávkovania!

Chemický vzorec kodeínu

Príznaky predávkovania:
- spomalené a plytké dýchanie
- zúžené zrenice (špendlíkové 

hlavičky)
- namodralé pery a nechty na rukách
- zápcha
- slabý pulz
- nízky krvný tlak
- kŕče v žalúdku
- zmätenosť

Pri predávkovaní sa podobne ako pri 
heroíne podáva čistý antagonista opiátov 
– Naloxon alebo Nalorfín.

Inak,ak máte hocičo o čom sa chcete 
v Intoxi dočítať, sem s tým, dajte nám 
vedieť. Radi napíšeme o tom, čo vás 
zaujíma.

Jana
Zdroje článku:
http://a1b2c3.com/drugs/opi005.htm#Codeine
http://www.drug-overdose.com/codeine.htm
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kode%C3%ADn
Léky, drogy, jedy – Trevor Stone, Gail 
Darlingtonová
Zdroje obr.:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/thumb/e/ed/Codeine.png/200px-Codeine.png
http://www.detox2day.com/wp-
content/uploads/2007/11/codeine.jpg

Kodeín ako tableta
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A
V tajničke osemsmerovky nájdete citát, ktorého autorom je francúzsky filozof a matematik 
René Descartes:

„Žena netúži ani tak po kráse, ako po tom,... (tajnička má 11 písmen)“

A K B A K S A M Á V O Ť E L P

M A K E U P E D I K Ú R A I Y

O D F A R B O V A N I E L M G

N E CH T Y V O D A É S N Á A N

I R I A S Y A E I F Í Ó R G I

T N Y M A M M P C K Š K I E L

E Í K P L É U I K O T I P P E

L K Č Ó V R I L U P E L Š Á E

P O Á N A K R Á S A T I A O P

E Z T Y N O Á C O Ľ E S N Č Ý

I M A Č K R L I P O C I R N K

N E N R A E O A I V E O E É C

E T Ó E L K S L L A R D I T I

T I P D A T É I D N U Á Č I M

S Č M Ú A O L É G I Z K Ž E E

I K A P A R O CH N E K I Ú M CH

Č A Š A I G Ó L O T A M R E D

ceruzka, čierna špirála, čistenie pleti, depilácia, dermatológia, diéta, fén, gél, chemický 
peeling, image, kaderník, korektor, kozmetička, krém, lak na vlasy, liposukcia, make up, 
mikádo, natáčky, nechty, očné tiene, odfarbovanie, opaľovanie, parochne, pedikúra, pilník, 
pleťová maska, púder, riasy, rúž, silikón, solárium, šampón, štetec, tampóny, voda

Tajnička z minulého čísla: „...že je krásny. Bez neho by sme o tom pochybovali.“

                        Saša
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V.T.I.P.Y

Dežo si v krčme prezerá výplatnú 
pásku a lamentuje:
- Bože, taká malá výplata! Ako len 
uživím ženu a deti?
Kamaráti, s ktorými sedí pri pive, 
mu hovoria:
- Dežo, ukáž nám tú výplatnú 
pásku!
- A načo? chcete vidieť, aký mám 
plat?
- Nie, my sme ešte nikdy nevideli 
výplatnú pásku!

Matka hovorí svojej dospievajúcej 
štrnásťročnej dcére:
- Mali by sme sa o niektorých 
veciach vážne poradiť.
- A čo chceš vedieť, mami?

Francúz, Angličan a Slovák sú v 
pralese, chytia ich ľudožrúti a 
povedia im: "Zabijeme vás a 
urobíme si z vás kanoe, ale môžete 
si vybrať druh smrti."
Angličan si vyberie pištoľ, a 
predtým ako si strelí do hlavy 
povie: "Boh ochraňuj kráľovnú, a 
potom sa zastrelí."
Francúz si vyberie kord, a predtým 
ako sa prebodne povie: "Selaví a 
prebodne sa."
Slovák si vyberie vidličku a celý sa 

začne pichať. Je to strašný pohľad 
a keď je už celý dopichaný, tesne 
pred 
tým ako poslednýkrát vydýchne, 
iba potichu povie: "A máte po 
kanoe."

Príde zlodej do domu a niekto na 
neho kričí: "Ceri ťa vidí? Ceri ťa 
vidí!"
Zlodej zbadá klietku a v nej 
papagája. Zasmeje sa a klietku 
zakryje. O chvíľu sa z klietky ozve: 
"Ceri nie je papagáj, Ceri je pitbull!"

                                                    Saša
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Potulky Andalúziou – III. časť

V minulom čísle som opisovala nočný život španielskeho mesta Malagy, kde som 
navštevovala kurz španielčiny. Keďže do školy som chodila len v pracovné dni, 

nemohla som sa dočkať, kedy konečne príde víkend. Chcela som navštíviť ďalšie 
krásne a známe mesto Andalúzie – Granadu.

Granada je známa predovšetkým 
obrovskou pevnosťou s nádhernými 
záhradami – Alhambrou (červený hrad). 
Táto pamiatka  je tvorená súborom 
palácov, pevností a veží obklopenými 
záhradami v arabskom štýle z 13. a 14. 
storočia, a bola dokonca vyhlásená za 
dedičstvo UNESCA. Zaujímavé je, že 
vplyv na toto mesto mali až tri 
náboženstvá – islam, židovstvo a 
kresťanstvo. Roku 711 si ho podmanili 
moslimovia a neskôr sa stalo významným 
politickým, hospodárskym a kultúrnym 
centrom Maurského štátu. Začiatkom 13. 
storočia zaznamenalo mesto nebývalý 
hospodársky rozvoj, stalo sa jedným z 
najľudnatejších miest v tomto období i 
hlavným mestom Granadského emirátu. 
Katolícky králi ho znovu dobyli až v roku 
1492. 

Keď som po dvoch hodinách 
docestovala z Malagy do Granady, šla 
som k najbližšej autobusovej zastávke, 
aby som zistila, ktorý autobus ide do 
centra. Horšie však bolo to, že som 
netušila, kde mám vystúpiť. Zrazu som 
ako zázrakom počula slovenčinu, nejaké 
dve dievčatá sa rozprávali mojou rodnou 
rečou. Hneď som sa im prihovorila, či mi 
nevedia poradiť. Tak sme spoločne 
vystúpili pri katedrále a vzápätí už išli 
svojou cestou.

Blízko som zazrela kníhkupectvo, 
tak som tam šla a kúpila som si knihu o 
Andalúzii, kde boli mapy niektorých 
miest, vrátane Granady. Z mapy mi však 
vôbec nebolo jasné ako sa dostanem na 
Albaicín, odkiaľ by som mala mať dobrý 
výhľad na slávnu Alhambru. Pozrieť si ju 

zvnútra som nemala šancu, to by som 
musela mať zakúpené lístky minimálne 
mesiac dopredu. V obchode mi poradili, 
aby som šla na autobus, ale nikde som 
nemohla nájsť zastávku. A tak som sa 
vybrala viac-menej naslepo do uličiek, 
ktoré stúpali smerom nahor. Dúfala som, 
že vyjdem na nejaký kopec, odkiaľ 
budem mať prehľad. Mala som šťastie. Po 
polhodine chôdze som sa dostala na 
rozhľadňu Mirador de San Nicolas, kde 
už postávali skupinky ľudí, ktorí nadšene 
upierali svoj zrak na jediný predmet ich 
zájmu – na majestátnu Alhambru. 
Rozprestierala sa hneď na vrchu oproti a 
bol to skutočne nádherný pohľad –
kontrast horúcej tehlovej farby múrov a 
bledých zasnežených vrcholkov pohoria 
Sierra Nevada, ktoré tvorilo impozantné 
pozadie. 

Cesta naspäť taktiež nebola vôbec 
nudná. Albaicín je totiž najstaršia štvrť v 
Granade a tvorí ju zaujímavá spleť uličiek 
v arabskom štýle. Domy tu majú svoje 
dvory, patiá, kde človek nezriedka vidí 
milé fontánky a záhony s pestrofarebnými 
kvetmi. Taktiež sa tam nachádzajú 
reštaurácie, ktoré hosťujú spevákov a 
hudobníkov, čo pre cudzinca zneje 
neuveriteľne romanticky ako z 
juhoamerickej telenovely. Páčili sa mi aj 
malebné obchodíky lemujúce cestu nadol, 
pripomínalo mi to exotiku Maroka -
trblietavé lampy, drevené ozdoby, 
strieborné šperky, farebné náušnice 
(jedny som si hneď kúpila), bohato 
zdobené šaty a koberce, voňavky, 
krabičky vykladané drobnými perličkami, 
vodné fajky...  
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Dole v centre ma ešte čakala prehliadka 
gotickej katedrály Svätej Márie, v ktorej 
možno nájsť aj kaplnku s hrobkou 
kráľovského páru Ferdinanda 
Aragónskeho a Izabely Kastílskej, ktorá 
je (okrem iného) známa tým, že podporila 
výpravu Krištofa Kolumba do Indie, ktorá 
nakoniec viedla k objaveniu Ameriky.

Potom ma už čakala cesta späť do 
Malagy. Na stanici som si spravila krátke 
občerstvenie a ešte predtým, ako mi šiel 
autobus, pokúšala som sa zatelefonovať 
priateľovi na Slovensku. Nedvíhal. Celú 
cestu v autobuse som o tom premýšľala a 
nemala z toho vzťahu práve najlepší 
pocit. Nepáčilo sa mi, ako sa choval. Hoci 
som bola v zahraničí, vždy som si  našla 

spôsob, ako ho kontaktovať, šla som do 
internet café, alebo som mu volala z 
telefónnej búdky. Aj roaming som si 
vybavila, takže sme si mohli bez 
problémov posielať smsky. Štvalo ma, že 
sa viac nesnaží. Navyše, začínala som 
cítiť, že niekde asi bude chyba, pretože mi 
vôbec nechýbal...

Nasledujúci deň bola nedeľa.
Vstala som dosť zavčasu a rozhodla som 
sa, že navštívim kostol, ktorý stál na 
konci ulice, kde som bývala. Kostol bol 
neveľký, ale veľmi pekný, obklopený 
záhonmi zelene. Vnútri boli už nejakí 
ľudia, ale musela som skonštatovať, že 
slovenské kostoly (čo sa týka počtu 
mladých ľudí) sú na tom rozhodne lepšie. 
Osadenstvo tvorili totiž zväčša starší 
ľudia. A pritom, podľa štatistík, až 95% 
Španielov je katolíckej viery, ale zrejme 
ide skôr o tradíciu ako o skutočné cítenie. 
Z týchto úvah ma vytrhol pekne zdobený 
interiér a múdry nápis na stene: „Vypnite 
si mobily, keď hovoríte s Bohom, 
nepotrebujete ich.“

   
Pokračovanie v ďalšom čísle... 

                          Saša
                                           

Zdroj obrázka:
http://c2r4a1.blogspot.com/2007/02/granada-

spain-21-22-feb-2006-alhambra.html
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Anketa z Bratislavských ulíc ...

Ľudí pracujúcich v sex-biznise sme sa v mesiaci marec pýtali, aké správanie sa im 
osvedčilo v prípadoch, kedy boli napadnutí alebo napadnuté agresívnym 
zákazníkom. Prinášame Vám odpovede, ktoré môžu aj Vám pomôcť v prípadoch, 
kedy Vás pri práci bude obťažovať či ohrozovať nebezpečný zákazník...

„Urobím všetko, čo chce. Radšej mu spravím fajku zadarmo, akoby sa mi malo stať niečo horšie...“

„Nikdy som nemala zlú skúsenosť a robím to už 10 rokov.“

„Zostanem kľudná, nezvyšujem hlas, nebránim sa voči slovnej agresii a nehecujem ho! Bránim sa až voči 
fyzickej sile!“

„Nebránim sa, lebo to ho ešte viac rozdráždi... Teraz nosím pri sebe kaser, tak by som mu ho nastriekala 
do očí.“

„Mňa nikdy nikto nenapadol, bola som vždy strážená. Kamoška ma strážila, zapisovala si ŠPZ áut 
a vedela, kedy sa mám vrátiť. Ak som meškala, dala som jej info cez telefón.“

„Kričím a búcham ho do hlavy.“

„Fyzicky sa bránim napriek tomu, že mi búši srdce.“
                               

„Snažím sa nedať najavo svoj strach...“

Zdroj obr.:
http://www.clipartof.com/images/clipart/thumbnail2/5356_angry_woman_slapping_a_man_across_the_fa
ce.jpg
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:          

NAHLASOVANIE   TRVALÉHO  POBYTU
AHOJTE,

Ako som sa na vlastnej koži presvedčila pri sprevádzaní niektorých z vás, vybavovanie trvalého 
pobytu nemusí byť vôbec jednoduché. Na nasledujúcich riadkoch vám ponúkam dúfam užitočné 
informácie o tom, ako sa dá trvalý pobyt vybaviť pomerne rýchlo a bezbolestne

Trvalým pobytom je pobyt v mieste, kde sa 
trvalo zdržuješ. Ak si zmenil/a trvalý pobyt, 
resp. ak si sa presťahoval/a na miesto, kde 
plánuješ trvalo žiť, potrebuješ túto zmenu 
nahlásiť. Údaj o trvalom pobyte budeš 
potrebovať na zapísanie do občianskeho. 

Postup pri nahlasovaní zmeny 
trvalého pobytu je takýto: 
1. pôjdeš na Miestny úrad v mestskej časti, 

kde sa naviac vyskytuješ. 
2. na Miestnom úrade nájdeš  oddelenie pre

trvalý pobyt, kde si zoberieš „tlačivo na 
trvalý pobyt“. 

3. po vyplnení tlačiva a predložení 
potrebných dokladov t i  bude vydané 
potvrdenie o trvalom pobyte,  za ktorý sa 
platí 100 Sk. 

Doklady, ktoré treba predložiť na  
Mestskom úrade: 

I. Ak bývaš v dome alebo byte, na nahlásenie 
trvalého pobytu budeš potrebovať:

- platný občiansky preukaz. Ak nemáš 
občiansky, tak predložíš buď pas alebo 
osvedčenie o občianskom preukaze nie 
staršie ako 3 mesiace (to si vybavíš na 
polícii)

- ak si spoluvlastníkom domu alebo bytu, 
tak budeš potrebovať doklad o vlastníctve 
alebo spoluvlastníctve budovy alebo bytu
nie starší ako 3 mesiace

- ak dom alebo byt  vlastní niekto iný, 
budeš potrebovať písomné potvrdenie 
vlastníka domu alebo bytu o tom, že  
súhlasí s tvojim prihlásením na trvalý 
pobyt. Poskytneš aj vlastníkove osobné 
údaje ako meno, priezvisko, rodné číslo, 

číslo občianskeho preukazu a adresu jeho 
trvalého pobytu.

II. Ak si na ulici, budeš potrebovať predložiť:  
občiansky preukaz, pas alebo rodný list.

!!! PO VYDANÍ POTVRDENIA O TRVALOM 
POBYTE SI POVINNÝ/Á VYBAVIŤ SI ČÍM 
SKÔR NOVÝ OBČIANSKY PREUKAZ NA 
POLÍCII. 

Teda ďalší postup je takýto: 
4. s potvrdením o trvalom pobyte sa 

dostavíš na Oddelenie dokladov na 
polícii. So sebou si dones 2 fotky (3x3,5 
cm), občiansky a 150 Sk kolok, ak 
občiansky nemáš, tak 500 Sk kolok a 
rodný list. 

5. po predložení týchto náležitostí ti bude 
na počkanie vystavený nový OP 
s informáciou o tvojom novom trvalom 
pobyte. Ak bývaš na ulici, tak ako 
trvalý pobyt sa uvedie iba mestská časť, 
napr: Bratislava - Staré mesto. 

Zvyšné doklady, ako napr. pas a karta 
poistenca sa potom vybavujú s novým OP.

Tak toľko pre dnešok odo mňa.
V prípade záujmu o sociálno - asistenčné 
služby, kontaktujte buď terénne 
pracovníčky/kov alebo priamo mňa na tel. 
čísle: 0904 655 146

majte sa fajn☺
Eva

Zdroje: 
http://mesto.sk/bratislava/ako_vybavit/byvanie_pobyt
http://portal.gov.sk/Portal/sk
Zákon 500/2004 Z.Z. o hlásení pobytu občanov 
Slovenskej republiky a registri obyvateľov 
Slovenskej republiky



VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS ZA FINANČNEJ 

PODPORY LUKÁŠA FILU

WWW.ODYSEUS.ORG

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ V 

BRATISLAVE:

Každú  stredu a piatok

18:00 – 19:00 na Trnavskom Mýte (pri Tržnici)
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
20:50 – 21:15 Avion (lavičky pri Blumentálskom kostole)
21:15 – 22:00 prechod cez Krížnu a Vajnorskú ul. 

Každú nedeľu
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

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

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

Každý pondelok
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

* ak máš záujem o testovanie, opýtaj sa nás v teréne, kde ti povieme konkrétne časy a 
miesta testovania. 

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo biela Škoda Felícia s nápisom 
CHRÁŇ SA SÁM


