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BOL/A SI UŽ NA LIEČBE? ČO TI TAM (NE)VYHOVOVALO? 
SPRIEVODCA LIEČEBNÝMI ZARIADENIAMI  

TEST: JE LIEČBA PRE MŇA? 
 

IHLA V TELE 
PRÍBEH O INJEKČNEJ MIESTNOSTI 
 

ANTRAX ZABÍJA ĽUDÍ UŽÍVAJÚCICH HEROÍN V EURÓPE 
 

ANTIVÍRUSOVÁ LIEČBA HIV ZNIŽUJE RIZIKO PRENOSU NÁKAZY! 
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Neviem ako vy, ale ja sa tieto dni cítim tak 
strašne unavený, že sa mi ani nechce držať oči 
otvorené. Asi to poznáte. Ráno sa zobudíte a ste 
unavenejší, ako ste boli večer. A večer vás to ťahá ku 
spánku, ale „veď ešte toľko vecí musím vybaviť...“.  
Keďže sa však začal máj - mesiac lásky – mohli by sme sa 
zamerať trochu viac na seba. Veď aj v Biblii sa píše: „Miluj 
svojho blížneho, ako seba samého“. Poďme sa mať radi/y!!! 
Poďme rozmýšľať nad tým, čo robíme, ako to vylepšiť, ako sa o seba 
lepšie postarať, ako si zlepšiť svoje zdravie (čo tak ráno zopár klikov, 
alebo beh namiesto chôdze cestou na autobus ? ☺)...    Ja som začal chodiť do 
práce na bicykli.  Vetrá sa mi pritom hlava a robí mi to dobre.    
A o tom je pre mňa máj.    
                                                                                                                   Pedro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj obrázku na prednej strane:  Fragile Images 

ARCHÍV STARŠÍCH INTOXI 
! Ak vás zaujíma nejaká téma, 

o ktorej sa písalo v starších číslach  

INTOXI, alebo si chcete zobrať 
staršie číslo iba tak zo záujmu,  
 

vyžiadajte si ho(ich) od 
nás v teréne. Máme ich  
 k dispozícii na 

službách s autom. 

� 

V júli (18-23.7.2010) sa vo Viedni uskutoční konferencia AIDS 2010.  Je to 
najväčšia svetová konferencia o HIV/AIDS, a bude tu „za rohom“.   Časť tohto 
podujatia, Global Village,  bude po celý týždeň úplne zdarma. Bude to priestor pre 
ľudí z celého sveta, aby  zdieľali svoje názory, vedecké poznatky alebo skúsenosti.  
A to rôznou formou. Budú tu semináre, diskusie, koncerty, tanečné a divadelné 
vystúpenia,  filmy, výstavy  atď.    Nebudeme tam chýbať ani my, OZ Odyseus.   
Príďte aj vy!  Plánujeme tiež zorganizovať spoločný výlet na konferenciu.   
Viac sa dočítate v ďalších číslach INTOXI!       



 ŽENY PRACUJÚCE V SEX-BIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA: 
 

12.4  Slovnaftská:   Pešiak, 30-tnik, vyšší, športovejší typ, nakrátko vlasy so začínajúcimi 
šedinami. Odmietol zaplatiť, mal vypité. V minulosti nerobil problémy, chodieval na bicykli 
alebo pešo. 
Slovnaftská:   Modrý PickUp, so značkou SC... Mladý, požaduje zadarmo a je agresívny, 
porezal žene nohy.  Špinavý blond, 25-30 rokov. 
 

V prípade, že i Ty vieš o agresívnom zákazníkovi, daj to vedieť ostatným! 

ANKETA NA MESIAC MÁJ: 

BOL/A SI UŽ NA LIEČBE?  
ČO TI TAM (NE)VYHOVOVALO? 
 

 „Na liečení som bol vo väzení v Leopoldove. Nevedel som,  

ako to tam funguje. Nevedel som, že môžem zavolať doktorku, keď mi bolo zle. 

Tak som 4 dni ležal v strašných krízach. To som vtedy bral ten čierny heroín 

(3+5 g denne). Nedali mi nič. Potom som spal. Po 4 dňoch som sa dostal 

k doktorke. Dala mi lieky+Tramal, Diazepamy. Tak som si ich dal všetky naraz.  

A to zabralo. Okrem tých liekov mi nedali nič iné, nikto sa so mnou nebavil.“ 
 

 „Pezinok. Hraničná + Jaskov rad.   Príliš prísne pravidlá, veľa zákazov, v kríze 

človek musí upratovať/žehliť, vydržala som vždy len 1 deň. Ani svoje sladkosti 

nemôžeš zobrať, ani sirup. Prísne pravidlá nezvládam. Som teraz na metadone 

4+ke, zatiaľ mi to vyhovuje.“ 
 

 „Som na metadone 5 rokov (som na 8). Vybrala som si metadon, lebo som nechcela 

drogovať a chcela som žiť ako normálni ľudia. Chcem ísť z metadonu postupne dole. 

Odkedy som na liečbe, tak sa mi podarilo získať dôveru ľudí (nerobím problémy ako 

predtým, keď som brala H). Lepšie sa mi žije. Nemusím hneď ráno zháňať peniaze 

na H. Mohla som sa vrátiť späť domov a nežijem   už na ulici.“ 
 

 „Bol som v Levároch, pri Piešťanoch, viac menej dobrovoľne+nasilu, kvôli rodine.  

Má to výhodu, že človek má kde vykrízovať – postarajú sa o neho, dajú lieky, 

v tom je to dobré.  Keď človek krízuje doma, prídu kamaráti, zazvoní mobil 

a máš po detoxe.“  

 „Bola som na Hraničnej na detoxe. Je to ťažké. Keď má človek krízu, práve 

vtedy sa musí hýbať, pracovať, chodiť na programy. Po 3 dňoch som odišla, 

nezvládla som to. Bola som aj na metadone, ale nevyhovoval mi, bolo mi z neho 

zle.  Tablety a postupne znižovať+ to by mi sedelo.“  

Zdroj obrázku:   

http://img.slate.com/media/1/2057072/123076/2076327/2076328/030106_TeensDrugs.gif 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

LÔŽKOVÁ LIEČBA 
Si hospitalizovaný/á v liečebnom zariadení 
(CPLDZ, nemocnica). To znamená, že celú 
dobu sa liečiš mimo domova a bez kontaktu 
s ostatnými. 
 

Lôžkový detox  
Tzv. Režimová liečba zabezpečuje 
pravidelnosť a sebadisciplínu pri realizácií 
aktivít. Väčšinou hovoríme o tom, že každý 
deň má pevne stanovený program alebo režim, 
ktorý sa musí dodržiavať. 
• Farmakoliečba (podľa potreby dostávaš 

lieky na zvládnutie abstinenčných 
príznakov) 

• Skupinová psychoterapia (rozhovory 
v skupine s ostatnými pod dohľadom 
terapeuta) 

• Možnosť relaxačných aktivít ako napr.: 
cvičenie, pozeranie filmov, pracovné 
činnosti, muzikoterapia, arteterapia  a pod. 

• Doba trvania: odporúča sa 2 týždne 
 
Lôžková liečba 
• Môžeš na ňu nastúpiť po ambulantnom 

alebo lôžkovom detoxe 
• Podľa dĺžky trvania sa delí na  
o  krátkodobú – niekde sa zamieňa za 

detox, doba sa pohybuje od 1-3 mesiacov 
o  strednodobú – doba sa pohybuje 2 – 6 

mesiacov 
o  dlhodobú – doba sa pohybuje okolo 1,5 

roka 
• Farmakoliečba sa využíva zriedkavo. Slúži 

na prekonanie psychických problémov 
spojených napr.: s nespavosťou, úzkosťou, 
depresiami.  

• Rovnako ako pri lôžkovom detoxe sa 
využíva režimová liečba, skupinová 
psychoterapia a ako pri ambulantnej liečbe 
individuálna psychoterapia. 

AMBULANTNÁ LIEČBA 
Dochádzaš do liečebného zariadenia 
(CPLDZ, psychiatrická ambulancia) 
z domu. Frekvencia dochádzania sa 
líši od denného po niekoľkokrát za 
mesiac. Záleží od konkrétneho 
zariadenia. 
 
Ambulantný detox 
• Farmakoliečba (podľa potreby 

dostávaš lieky na zvládnutie 
abstinenčných príznakov) 

• Individuálna psychoterapia 
(rozhovory so psychológom, 
psychiatrom, terapeutom) 

• Doba trvania: 7 - 30 dní 
 
Ambulantná liečba 
• Možnosť nastúpiť po 

ambulantnom alebo lôžkovom 
detoxe 

• Individuálna psychoterapia 
(rozhovory so psychológom, 
psychiatrom, terapeutom) 

• Skupinová psychoterapia 
(rozhovory v skupine s ostatnými 
pod dohľadom terapeuta) 

• Niektoré zariadenia (napr.: denný 
stacionár) ponúkajú celodennú 
starostlivosť podobnú režimovej 
terapii (vysvetlenie viď. nižšie) 

• Doba trvania: odporúča sa 1 rok 

SPRIEVODCA LIEČEBNÝMI ZARIADENIAMI 
 
MNOHOKRÁT SA ROZPRÁVAME O LIEČBE ZÁVISLOSTI A VYBERÁME A PREBERÁME... Z TVOJICH 

MOŽNOSTÍ, Z TVOJICH NÁZOROV, Z TVOJICH TÚŽOB. PRI VÝBERE SA SNAŽÍME ZOHĽADNIŤ SYSTÉM 

LIEČEBNÝCH ZARIADENÍ, KTORÉ NA SLOVENSKU MÁME. A KEĎ SA V ROZHOVORE STRETNEME, TAK TI 

PODÁME ADRESÁR S ADRESAMI KONKRÉTNYCH LIEČEBNÍ . TAK SA POĎME POZRIEŤ, ČO VÁM SYSTÉM 

PONÚKA. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart, pozri tu 
nájdem 

rozdiely medzi 
ambulantnou 
a lôžkovou 

liečbou 



RESOCIALIZÁCIA A DOLIEČOVANIE 
Žiješ v resocializačnom zariadení alebo v dome na pol ceste, po 
absolvovaní liečby. Veľmi často ide o život v komunite 
rodinného charakteru. 
• Nastupuješ na ňu po liečbe alebo na odporúčanie psychiatra 
• Dĺžka resocializácie sa pohybuje od 1 – 2 rokov 
• Resocializácia je spoplatnená. Poplatok za pobyt možno 

hradiť z dávok v hmotnej núdzi. Niekde je poberanie dávok 
hmotnej núdze podmienkou pre vstup na resoc. 

•  Rovnako ako pri lôžkovom detoxe sa využíva skupinová 
psychoterapia a ako pri ambulantnej liečbe individuálna 
psychoterapia. Pomoc pri hľadaní zamestnania. 

• Ponúka sa pracovná terapia, rodinná terapia, návšteva 
kultúrnych a športových podujatí a iné relaxačné aktivity. 

• Ambulantne a bezplatne je možné v rámci doliečovania 
využívať skupiny abstinentov alebo psychoterapeutické 
kluby. 

 

SUBSTITUČNÁ LIEČBA 
Je zároveň ambulantná 
 
Dochádzaš do liečebného zariadenia 
(CPLDZ, psychiatrická ambulancia) 
z domu. Na liečbu sa využíva substituent  
( = látka s podobným účinkom, ako droga) 
s cieľom stabilizovať a postupným 
znižovaním dosiahnuť abstinenciu. 
• Zatiaľ je možná len na liečbu závislosti 

od opiátov  (napr. heroínu) 
• Je možné si vybrať medzi liečbou 

buprenorfínom alebo metadonom. 
• Doba trvania: odporúča sa min. 1 rok, 

inak časovo nie je obmedzená 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak toto sú možnosti, ktoré na Slovensku máme. V prípade záujmu o konkrétnosti, ako sú 
adresy, telefónne čísla, či podmienky liečby vám s radosťou dáme v teréne. Pýtajte si 
letáčik Chcem sa liečiť.  
Článok vznikol ako súčasť projektu Drogová závislosť ako choroba, ktorý podporil Fond 
Západoslovenskej energetiky a.s.- nadácia Pontis. 
 

                                                                                                                                    Cоня 
 
Zdroje obrázkov:    http://www.simpsoncrazy.com/content/pictures/lisa/LisaSimpson11.gif, 
http://images2.fanpop.com/image/photos/9300000/Bart-Simpson-bart-simpson-9343942-500-500.gif, 
http://nd01.blog.cz/650/484/3d84c0ce03_4758529_o2.gif,  
Zdroje informácií:   http://www.cpldz.sk/, www.infodrogy.sk 

BBaarrtt,,  vveeddeell  ssii,,    
žžee  rreessoocc  

aa  ddoolliieeččoovvaanniiee  
hhrraajjúú  vvýýzznnaammnnúú  
úúlloohhuu  vv  lliieeččbbee??  

HHmmmmmm......  jjaa  
uužž  ttoo  mmáámm  
jjaassnnéé..  MMoojjaa  
vvooľľbbaa  jjee  
ssuubbssttiittúúcciiaa!!!!!!    



TEST – JE LIEČBA PRE MŇA? 
 

AK MÁŠ CHUŤ, VYSKÚŠAJ SI  ORIENTAČNÝ TEST. NAPOVIE TI, DO AKEJ MIERY SI 

PRIPRAVENÝ/PRIPRAVENÁ NA LIEČBU. TEST JE LEN ORIENTAČNÝ. O OTÁZKACH SA MÔŽEME 

POROZPRÁVAŤ – DO AKEJ MIERY S NIMI SÚHLASÍŠ A DO AKEJ MIERY SÚHLASÍŠ S VÝSLEDKOM. 
 

 
Ak s vetou súhlasíš, zakrúžkuj číslo na konci vety: 
Raz a navždy chcem skončiť s užívaním drog (0) 

Len si chcem dať na chvíľu pauzu od užívania drog (2)  

Myslím si, že mne nemôže nikto iný poradiť ako riešiť 
problémy spojené s užívaním drog (3) 

Potrebujem si vyriešiť dôvody, prečo a akým spôsobom 
užívam drogy (0) 

Keď teraz odídem do liečby, nebudem sa mať kam vrátiť 
späť (2) 

Skúšal/a som už sám/sama alebo aj s pomocou prestať s užívaním drog, ale nevyšlo mi to. 
Teraz to chcem skúsiť opäť. (0) 

Chcem užívanie drog dostať pod kontrolu, a nie hneď so všetkým prestať. (3) 

Je pre mňa dôležité ostať so svojim partnerom/partnerkou alebo rodinou (2) 

Mala som alebo mám vážne psychické ochorenie (2) 

Nemám nikoho, kto by sa mi postaral o deti (2) 

Skôr už som bol/a na lôžkovej liečbe, kvôli užívaniu drog, ale nevyšlo mi to. Prešiel čas 
a veľa vecí je v mojom živote inak. (0) 

Potrebujem v živote spraviť niekoľko dôležitých zmien (0) 

Predtým som o tom neuvažoval/a, ale teraz som rozhodnutý/á, že nastúpim na liečbu (0) 

Je pre mňa dôležité nájsť nový prístup k životu (0) 

Nepotrebujem žiadnu terapiu (3) 

Nezvládnem ísť na detox a tam naraz všetko vysadiť (3) 

Nezvládnem rozprávať na skupine pred cudzími ľuďmi (2) 

Chcel/a by som, aby mi ľudia, ktorí sú na tom podobne ako 
ja, povedali, ako riešiť problémy s drogami (0) 

Už nejakú dobu uvažujem o liečbe (0)  



VYHODNOTENIE TESTU: 
Spočítaj si body. Nezabúdaj, že test je len orientačný!!!  
 
0-3 body 
Pravdepodobne si sa už rozhodol/a pre liečbu. Toto rozhodnutie, rovnako ako spôsob 
akým uvažuješ o riešení svojich problémov, ktoré súvisia s užívaním drog znamená, že sa 
Ti pravdepodobne podarí nájsť vhodný typ liečby. 
 
4-7 bodov 
Pokiaľ sa rozhodneš riešiť svoje 
problémy, ktoré súvisia s užívaním 
drog, môže Ti toto rozhodnutie pomôcť 
ísť do liečby. Na druhú stranu to vyzerá 
tak, že pravdepodobne ešte nie si 
rozhodnutý/á nastúpiť do liečby alebo 
máš zásadné výhrady napr.: s tým ako 
liečebne fungujú, s financiami. 
Najväčšími prekážkami môžu byť 
skutočnosti, ktoré sú obodované 
hodnotami 2 a 3. Ak chceš aj napriek 
tomu nastúpiť na liečbu, porozprávaj sa s odborníkom/čkou na drogové závislosti alebo 
s nami, či je možné tieto prekážky prekonať. Môžeme spoločne začať pracovať na 
prípadnej zmene Tvojich cieľov a na hľadaní vhodnej liečby, ktorá by zodpovedala 
Tvojím očakávaniam. 
 
8 a viac bodov 
Pravdepodobne nie si pripravený/á na uskutočnenie zásadných zmien, ku ktorým liečba 
väčšinou smeruje. Možno uvažuješ nad liečbou, ale vďaka niektorým skutočnostiam 
(obodované hodnotami 3), bude pre Teba ťažké nájsť zodpovedajúci typ liečby. Ak budeš 
chcieť nastúpiť na liečbu, nevyhneš sa asi zmene niektorých postojov a názorov. Zmena je 
však možná a pomôcť Ti k nej môže aj poradenstvo u nás v teréne alebo inde. Postupne 
môžeš meniť svoje užívanie drog, životné postoje a spôsob, akým o svojom užívaní drog 
uvažuješ tak, aby si mohol/a nastúpiť na Tebe vyhovujúcu liečbu. 

 
Pripravila Cоня 

 
 
Zdroj testu: Preston, A., Malinovski, A. (2007). Pruvodce léčbou v terapeutické komunitě. Praktická 
příručka pro uživatele drog. Úrad vlády ČR: Praha, ISBN 978-80-87401-28-4 
Zdroj obrázku: http://www.eracewalk.com/img/WB20cx2.gif, 
http://www.celebratedrugrehab.com/images/cross3.jpg, 
http://www.vincecartersanctuary.org/Portals/61544/images//jumb.bmp 
http://drug-addiction-recovery.org/files/2010/02/3-drug-rehab-centers.bmp 



IHLA V TELE 
 
OBČAS SA STANE, ŽE KEĎ SI ČLOVEK VPICHNE IHLU, TAK SA ZLOMÍ. POTOM SA 

IHLA STANE SÚČASŤOU NÁŠHO TELA A MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE ZDRAVOTNÉ 

PROBLÉMY AŽ SMRŤ. PRETO JE DOBRÉ VEDIEŤ, ČO ROBIŤ V TAKEJTO  
SITUÁCII A AKO JEJ PREDÍSŤ. 
 
Štúdia z Veľkej Británie zistila, že 20% injekčných užívateľov/liek drog má skúsenosť so 
zlomenou ihlou počas doby užívania. Z výsledkov zároveň vyplýva, že ihla sa môže zlomiť 
každému/každej bez rozdielu veku a skúseností. Vy nám v teréne tiež často potvrdzujete, že 
máte skúsenosť so zlomenou ihlou, ktorá putuje vo vašom tele. 
 
PREČO SA IHLA ZLOMÍ A ZOSTANE V TELE? 
V našich podmienkach je hlavným dôvodom zlomenia ihly najmä  používanie nesprávneho 
typu ihly (napr.: používanie inzulíniek na injikáciu do žily) alebo vpich do miesta, kde je 
vpich náročný (napr. trieslo alebo krk). Ihla sa môže zlomiť, ak je chybne vyrobená alebo 
poškodená. Taktiež opakované používanie tej istej ihly zvyšuje riziko jej zlomenia. Ďalším 
rizikom zlomenia je pichanie do stuhnutej žily s chronickým zápalom alebo náhlym pohybom 
v mieste vpichu. 
 
ČO SA STANE S IHLOU V TELE/ŽILE? 

 Ak ti ostane ihla pod kožou alebo vo svale, môže sa obaliť fibrínovým tkanivom, čo nie 
je nebezpečné, ale môže to byť bolestivé. 

 Ihla môže spôsobiť vytvorenie abscesu. 
 Ak sa ti ihla zlomí v žile alebo blízko žily a jej časti preniknú do žily, môžu putovať 

krvou a spôsobiť embóliu, čo môže trvať niekoľkých hodín až dní. Embóliu môžeš mať 
aj bez komplikácii a preto je ťažké ju rozpoznať bez lekárskeho vyšetrenia. 

 Ihla môže cez krv putovať telom a môže spôsobiť tržné rany hlavných ciev, čo môže 
viesť k smrteľným komplikáciám, napr. k  pneumotoraxu (porušenie hrudnej steny 
a následné vnikanie vzduchu do hrudníka medzi pľúca a hrudnú stenu. Pľúca sa zmrštia 
a prestanú sa podieľať na dýchaní, teda človek prestane dýchať). 

 
AK SA IHLA ZLOMÍ POČAS INJIKOVANIA, SPRAV NASLEDOVNÉ: 
1) pokús sa vybrať zlomenú ihlu z tvojho tela. Existuje niekoľko spôsobov: 

- ak trčí z kože, tak ju vyber 
- ak ihla ostane pod kožou je možné ju vytlačiť alebo vysať ako triesku. Buď však 

opatrný/á!! Môže to dopadnúť aj zle!!! Ihla sa môže zatlačiť ešte hlbšie, môžeš sa 
poraniť, alebo poškodiť žilu a budeš  potrebovať chirurgické ošetrenie. Ak si nie si 
istý/á, kde sa ihla nachádza, skús použiť magnet na vyhľadanie ihly. Tento spôsob nie 
je 100%.  

- ak ihla je hlbšie alebo ju nevieš hneď nájsť, nehraj sa na chirurga, nikdy nevieš, čo sa 
môže stať, lebo nejde o triesku v prste. 

2) ak sa ihla zlomila, presvedč sa, či máš obe časti zlomenej ihly. 
3) ak sa ti ihlu nepodarí vybrať a máš kartičku zdravotného poistenia, choď za svojim 

všeobecným lekárom, aby ti dal výmenný lístok a navštív chirurgickú ambulanciu. 
V akútnom prípade ťa v ambulancii zoberú aj bez výmenného lístka. Ak nemáš kartičku 
zdravotného poistenia, ošetria ťa v prípade ohrozenia života na centrálnom príjme. Pri 



ošetrení ti spravia röntgen, zoperujú a v nemocnici budeš musieť ostať min. na 1 deň. Keď 
sa rozhodneš ísť k lekárovi, ponúkame ti možnosť sociálnej asistencie. 

AKO PREDÍSŤ ZLOMENIU IHLY? 
o používaj overenú značku a typ ihiel (najlepšie ihlu na injikovanie do žíl) 
o použi vždy novú, vlastnú, sterilnú ihlu (s novou ihlou sa ľahšie injikuje) 
o použi škrtidlo na zafixovanie žily 
o vyhni sa pichaniu do stuhnutých skôrnatených žíl 
o nemanipuluj s už vpichnutou ihlou (pohybovanie so zapichnutou inzulínkou, môže 

spôsobiť odlomenie hrotu) 
o pichaj si v bezpečnom prostredí, aby ťa nikto neprekvapil a aby si sa nemusel/a 

ponáhľať 
 
Embólia je upchanie časti cievneho riečišťa (pľúc, mozgu, končatín, srdca) krvnou 
zrazeninou, menej často upchaním tukovými časticami, cudzími telesami, vzduchom alebo 
plodovou vodou. 
Môže prebiehať veľmi nenápadne, ale môže byť aj príčinou náhlej smrti. Pri embólii cudzieho 
telesa je nutné jeho chirurgické odstránenie. 
 
Na záver Vám prajem, aby Vás zlomené ihly obchádzali, a ak by náhodou zostali v tele,  
aby sa z neho rýchlo bezpečne dostali.                                                             Majka ☺ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ihly v krku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje:  
NORFOLK, G. A. - GRAY, S. F.: Intravenous drug users and broken needles—a hidden risk?. In: Addiction. Roč. 98, č. 
8,  2003, s. 1163-1166(4) 
http://forum.opiophile.org/archive/index.php/t-7238.html 
http://groups.google.com/group/alt.drugs.hard/browse_thread/thread/1fbd2f8f3f40b669 
http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=121906 
http://www.consultantlive.com/display/article/10162/39049?verify=0 
http://www.kardioklub.biznisweb.sk/info/opisy-ochoreni/plucna-embolia/ 
Zdroj obrázku:   http://www.consultantlive.com/display/article/10162/39049?verify=0 



ROZPRÁVKA O INJEKČNEJ MIESTNOSTI 
 

MESTO FRANKFURT PATRILO NA ZAČIATKU 90-TYCH ROKOV K MIESTU S NAJVÄČŠOU KONCENTRÁCIOU 

INJEKČNÝCH UŽÍVATEĽOV/LIEK DROG. OBĽÚBENOU ČASŤOU MESTA, KDE SA UŽÍVATELIA/KY DROG STRETÁVALI, SA 

STALA ČASŤ TAUNUSANLAGE, KDE SA V BEŽNÝ VÍKEND STRETLO AJ 1000 UŽÍVATEĽOV. ÚŽÍVANIE DROG NA 

VEREJNOSTI SA STÁVALO TŔŇOM V OKU MNOHÝM ĽUĎOM. ICH NESPOKOJNOSŤ AKO AJ  VEĽKÉ MNOŽSTVO ÚMRTÍ, 
KTORÉ BOLI  V TEJTO ČASTI ZAZNAMENANÉ Z DÔVODU PREDÁVKOVANÍ, VIEDLI K TOMU, ABY KOMPETENTNÍ/É 

ZAČALI TENTO PROBLÉM RIEŠIŤ. PO MNOHÝCH KOMPLIKÁCIÁCH  VZNIKLA V ROKU 1994 PRVÁ INJEKČNÁ 

MIESTNOSŤ VO FRANKFURTE – KONKRÉTNE NA SCHIELESTRASSE.  PO 16 ROKOCH JE FRANKFURT MESTOM SO 

ŠTYRMI INJEKČNÝMI MIESTNOSŤAMI. JA SOM V JEDEN PEKNÝ MARCOVÝ DEŇ NAVŠTÍVILA JEDNU Z NICH.  
 

Je piatok. Stretnutie s riaditeľom 
injekčnej miestnosti alebo 
„Drogenkonsumraum“ mám dohodnuté 
na obed. Ako je to u mňa zvykom, 
prichádzam na miesto svojho cieľa 
o niečo skôr. Mám teda možnosť vidieť 
život na ulici Niddastrasse, kde sa cieľ 
mojej cesty nachádza. Ulica je takmer 
prázdna, sem – tam vidím spiacich ľudí 
na chodníku. Kráčam ďalej smerom 
k hlúčiku asi 7 ľudí, ktorých už z diaľky 
vidím. Áno, som na mieste. Prekĺzam 
pomedzi hlúčik, ani sa nenazdám a už mi 
presklené dvere otvára pracovníčka 
zariadenia. Jej úlohou je hneď pri vstupe 
dávať pozor, aby do miestnosti vchádzali 
iba vyvolení/é (teda injekční/é 
užívatelia/ky drog nad 18 rokov, ...a 
dohodnuté návštevy, teda ja ☺). Zakrátko 
sa už stretávam s riaditeľom zariadenia 
pánom Ronaldom Schneiderom, ktorý ma 
ochotne sprevádza týmto miestom, ktorý 
je v slovenskej realite ešte stále iba 
rozprávkou... 

Zariadenie je rozdelené na dve 
hlavné časti. Tá prvá, popri ktorej hneď 
pri vchode prechádzame - je kaviarnička, 
kde si klienti/tky môžu oddýchnuť, 
prípadne sa osviežiť nealkom.  Je tu teraz 
málo ľudí, keďže zariadenie je dnes (tak 
ako každý deň okrem pondelka) otvorené 
od 11,00, čiže zatiaľ len hodinu. Pri 
jednom stole podriemkáva jeden z prvých 
dnešných klientov. Aha, prichádza ďalší. 
Pripravuje si svoj občiansky preukaz, 
ktorý ukazuje pracovníkovi pri 

„registračnom stole“.  Klient mu ukazuje 
aj malý sáčok s dávkou, ktorú práve ide 
užiť v injekčnej miestnosti. Dozvedám sa, 
že jedným zo základných pravidiel, je 
zákaz dílovania alebo zdieľania drogy. 
Preto sú zamestnanci povinní zabezpečiť, 
aby vstup do injekčnej miestnosti mali len 
tí/tie klienti/tky, ktorí si prinesú svoju 
vlastnú dávku na vlastné užitie.   

Klient sa ešte chvíľu rozpráva 
s pracovníkom a dostáva už pripravenú 
nerezovú „tácku“ s lyžičkou, striekačkami 
(môže si vybrať z piatich druhov), voda, 
alkoholáky, suché tampóny, filtríky, 
askorbín a škrtidlo. So svojim 
„vybavením“ klient odchádza do 
injekčnej miestnosti. Je to  presklená 
miestnosť s rozlohou asi 5x5 metrov. Po 
celom obvode miestnosti sú nerezové 
stoly so stoličkami určené pre 12 ľudí. 
Svoje „pracovné miesto“ musí každý/á 
klient/tka po použití vydenzifikovať, až 
tak ho môže použiť ďalší klient/ka. Tu mi 
môj sprievodca zdôrazňuje ďalšie 
pravidlo, podľa ktorého sa klienti nesmú 
injikovať navzájom alebo nechávať 
pohodené otvorené ihly. Pracovníci/čky 
musia pravidelne sledovať, „čo sa 
v miestnosti deje“, aby mohli v prípade 
potreby zasiahnuť. Je dôležité, aby 
„zachytili“ akékoľvek príznaky 
predávkovania a vedeli poskytnúť prvú 
pomoc. V prípade vážnejších komplikácií 
je k dispozícii aj lekárka. Dozvedám sa, 
že za rok evidujú v zariadení cca 200 
prípadov, kedy musí personál okamžite 



Injekčné miestnosti  (bezpečnejšie 
priestory injekčnej aplikácie alebo 
„centrá pre užívanie“ (consumption 
rooms)) sú výrazy, ktoré sa používajú 
na označenie profesionálne vedených 
zdravotníckych alebo sociálnych 
zariadení, kde majú užívatelia 
drog/užívateľky ľudia, možnosť užiť 
svoju dávku v bezpečnom 
a hygienickom prostredí, pod 
dohľadom lekára/ky a sociálnych 
pracovníkov/čok. Klientami/tkami 
injekčných miestností ľudia nad 18 
rokov, ktorí pravidelne injekčne 
užívajú drogy.  
Podľa štúdie EMCDDA (Európskeho 
monitorovacieho centra pre drogy) má 
existencia injekčných miestností 
najmä tieto významy:  

• Zníženie úmrtnosti medzi 
užívateľmi/kami drog, 

• Zníženie prenosu ochorení 
(napr.: HIV, HCV a pod) 

• Zvýšenie prístupu 
užívateľov/liek drog 
k zdravotnej a sociálnej 
starostlivosti vrátane prístupu 
k liečbe 

zasiahnuť a poskytnúť prvú pomoc aj 
v prípade predávkovaní. Každý klient/tka 
má najviac 30 minút na to, aby si svoju 
dávku pripravil/a a užil/a ju. Momentálne 
sú v injekčnej miestnosti traja klienti. 
Každý z nich na inej strane miestnosti 
v tichu aplikujú svoju dávku. ..  
Čo ešte injekčná miestnosť ponúka?  

• Akútnu zdravotnú starostlivosť, 
najmä pri príznakoch 
predávkovania 

• Výmenu použitých striekačiek za 
čisté 

• Kontakty na iné pomáhajúce 
organizácie (liečebné zariadenia, 
ubytovne, denné centrá, substitučná 
liečba...) 

• Informačné materiály 
o bezpečnejšom užívaní, 
infekčných chorobách, drogách...., 
ktoré sú pre klientov/tky 
k dispozícii na viditeľných 
miestach zariadenia 

• Využitie injekčnej miestnosti každý 
pracovný deň od 11,00 do 23,00 
(pondelok od 17,00) 

V spleti mojich nekonečných otázok 
a vytrvalých odpovedí môjho hostiteľa si 
ani neuvedomujem ako letí 
čas...Pohľadom na hodinky si 
uvedomujem, že čas vyhradený na moju 
návštevu sa už naplnil. Škoda. Lúčim sa 
s mojim milým hostiteľom, posledný 
pohľad na už známe miesta a odchádzam 
do slnečného dňa  tam vonku...  
Príbehy a rozprávky, ako je táto,  sú 
super v tom, že sa pri nich človek 
pozitívne naladí, aj keď vie, že príbeh nie 
je skutočný. Moja rozprávka z Frankfurtu 
je iná...skutočná. Pre Slovensko však 
naďalej ostáva iba rozprávkou, dúfam, že 
raz s dobrým koncom.  
 
Dobre naladená vás pozdravuje sociálna 
asistentka Eva (0904 655 146) 
 
 
 
 
Zdroje:  
http://www.emcdda.europa.eu/themes/har
m-reduction/consumption-rooms 
interné materiály Drogenkonsumenraum 
vo Frankfurte 



Bacillus anthracis 

ANTRAX ZABÍJA ĽUDÍ UŽÍVAJÚCICH HEROÍN V EURÓPE 
 
OD DECEMBRA 2009 SA EURÓPOU ŠÍRI HEROÍN ZNEČISTENÝ ANTRAXOM. TENTO HEROÍN 

SPÔSOBUJE VÁŽNE OTRAVY, NIEKEDY AŽ SMRTEĽNÉ. NIE JE ŽIADNA ISTOTA, ŽE STE OD TOHTO 

ZNEČISTENÉHO HEROÍNU OCHRÁNENÍ I  VY, KEĎŽE ČLOVEK NIKDY NEVIE NA STO PERCENT, 
ODKIAĽ JEHO TOVAR POCHÁDZA. JA SA VŽDY ZĽAKNEM, KEĎ SPOMÍNATE, ŽE SA CÍTITE ZLE A ŽE 

NEVIETE, Z ČOHO TO MÔŽE BYŤ. ABY SOM ZMIERNILA AJ SVOJ STRACH, PRINÁŠAM VÁM 

INFORMÁCIE O TOMTO HEROÍNE. VERÍM, ŽE AJ VĎAKA TOMU SA VYHNEME OTRAVE.  
 
ANTRAX V HEROÍNE 
K 30. marcu 2010 bolo v Škótsku, Anglicku a Nemecku zaznamenaných oficiálne 35 
prípadov znečisteného heroínu. Z týchto prípadov bolo 13 prípadov smrteľných. Najviac 
prípadov má zaznamenané Škótsko. 
Vzhľadom na to, že všetky prípady 
znečisteného heroínu sú spôsobené rovnakým 
pôvodcom (Bacillus anthracis) je predpoklad, 
že k znečisteniu došlo z jedného zdroja ešte 
pred dovozom heroínu do Škótska 
a Nemecka. Tento fakt spôsobuje oprávnené 
obavy, že znečistený heroín sa môže 
nachádzať aj v iných krajinách Európy, 
vrátane Čiech a Slovenska. Našťastie, 
doposiaľ v týchto krajinách nebola hlásená 
žiadna otrava.  Človek sa však musí mať na 
pozore. 
 
 ANTRAX 

Antrax je bakteriálna infekcia spôsobená baktériou Bacillus 
anthracis. Choroba sa najčastejšie vyskytuje v oblasti Ázie, Afriky 
a časti Európy. Znečistený heroín nie je možné rozoznať od 
pouličného heroínu, ktorý nie je znečistený antraxom. Pokiaľ je 
heroín znečistený antraxom, je možné sa nakaziť všetkými 
spôsobmi užívania: injikovaním, inhalovaním aj šnupaním 
poprípade, keď sa dotýkate znečisteného heroínu. Nie je častý 
prenos z osoby na osobu alebo prenos vzdušnou cestou (napr.: 
kýchnutím).  
 

AKO MÔŽEM SPOZNAŤ OTRAVU ANTRAXOM 
Nevýhodou je, že otrava antraxom sa prejavuje podobne ako iné ochorenia. 
Pri injekčnom užití: 
2-7 dní po infekcii sa začínajú prejavovať príznaky. Infekcia začína sčervenaním, 
opuchnutím a svrbením v mieste vpichu alebo v jeho okolí. Podobne, ako po bodnutí 
hmyzom. Počas 1-2 dní sa infekcia mení. Tvorí sa vyrážka s hnisom (podobne, ako pri 
abscese) a potom sa mení na vriedok vyplnený tekutinou. Obyčajne sú bezbolestné, môžu 
mať v strede čiernu bodku. Je možné pozorovať zvýšenú teplotu, bolesť hlavy, nevoľnosť, 



celkovú únavu a slabosť podobne ako pri chrípke. V prípade neliečenia sa riziko úmrtia 
pohybuje od 5-20% 
Pri inhalovaní 
2-6 dní po inhalovaní sa dostavia príznaky podobné 
chrípke (zvýšenú teplotu, bolesť hlavy, nevoľnosť, 
celkovú únavu a slabosť a pod). Neskôr možno pozorovať 
ťažkosti v dýchaní a bolesť na hrudníku. Neliečená 
choroba je väčšinou smrteľná.  
Aj preto je dôležité, v prípade akýchkoľvek podozrení, 
vyhľadať lekársku pomoc, aby bola podaná účinná liečba. 
Na liečbu sa využívajú antibiotiká. Samozrejme je 
dôležité prestať s užívaním znečisteného heroínu. 
Zároveň je dôležité upozorniť o možnej infekcii aj ostatných ľudí, ktorí užívajú heroín z 
toho istého zdroja. Ochorenie je vážne a môže spôsobiť smrť. 
 
Prosím podeľte sa o informácie z tohto článku aj s ostatnými, aby boli pripravení. Napriek 
tomu si prajem, aby tento článok bol len informačným. Že vám prinesie správy zo 
zahraničia o tom, s akými ťažkosťami sa ľudia, užívajúci heroín, stretávajú.  Verím, že 
tento heroín k vám nedorazí.  

                                                                                                 Соня 
Zdroje: http://www.hps.scot.nhs.uk/anthrax/documents/anthrax-workers-guide-2010-02-01.pdf , 
http://www.hps.scot.nhs.uk/anthrax/documents/anthrax-drug-user-info-2010-01-13.pdf , 
http://www.drogy-
info.cz/index.php/o_nas/varovani_nove_drogy/vyskyt_antraxu_u_uzivatelu_heroinu_ve_skotsku_anglii_
a_nemecku  
Zdroje obrázkov: http://images.mirror.co.uk/upl/m4/nov2009/1/0/heroin-user-pic-getty-573408488.jpg, 
http://www.heraldscotland.com/polopoly_fs/heroin-
1.999282!image/4226183788.JPG_gen/derivatives/landscape_620/4226183788.JPG, 
http://faculty.ksu.edu.sa/shoeib/Pictures%20Library/bacillus%20anthracis%20vegetative.jpg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od 3. mája začíme LETNÚ  KAVIAREŇ na Slovnaftskej ceste. 
Každý pondelok od *11:00 - 16:00 hod.* si môžeš posedieť (u nás pri aute) pod 
slnečníkmi, osviežiť sa kávou, malinovkou, alebo čajom podporujúcim funkcie 
pečene.  Výmena a distribúcia inj. striekačiek, kondómov a ďalšieho  
zdravotníckeho materiálubude prebiehať počas celých 5 hodín! 
 
PRÁVNE PORADENSTVO, ktoré zabezpečuje organizácia Plán B, môžeš  
využiť u nás „v aute“  - v predĺžený pondelok 17. 5. 2010 (11-16:00), ale aj vo 
štvrtok 13.5. a 27.5 od 13:00 do15:00 . 
 
TESTOVANIE na protilátky syfilisu a HIV  môžeš opäť od mája u nás využiť.  
A to počas predĺženého pondelka (11-16:00)  3.5.  a 24.5 ,  v stredu 12.5. a 26.5. 
(11-13:00) .  Je možné, že  budeme testovať aj ďalšie dni!  Môžeš to zistiť cez 
SMS na číslo 0944/057428 (Peťo).    



ANTIVÍRUSOVÁ LIEČBA HIV 
ZNIŽUJE RIZIKO PRENOSU NÁKAZY! 

 
VONKU SA NÁM KONEČNE OTEPĽUJE! ABY TI BOLO EŠTE TEPLEJŠIE, 
PRINÁŠAM TI HORÚCU NOVINKU ZO SVETA VÝSKUMU O HIV!  
VO FEBRUÁRI 2010 SA TOTIŽ KONALA KONFERENCIA V SAN FRANCISCU 

(ŠTÁT KALIFORNIA V RÁMCI USA). NA PROGRAME BOLO MNOHO 

PREZENTÁCIÍ ZAUJÍMAVÝCH VÝSKUMOV, KTORÉ PRINIESLI NOVÉ 

POZNATKY O HIV, JEHO LIEČBE A PRIDRUŽENÝCH OCHORENIACH.  
JEDEN KONKRÉTNY VÝSKUM MA ZAUJAL NATOĽKO, ŽE SOM SA ROZHODLA 

S TEBOU OŇ PODELIŤ.  
 

 
HIV SA NEDÁ VYLIEČIŤ, ALE... 
 
HIV sa (zatiaľ) nedá úplne vyliečiť. Vírus mutuje a mení sa tak rýchlo, že momentálne lieky 
dokážu len spomaliť množenie vírusu v tele. Liečba HIV sa volá antivírusová liečba. Vždy sa 
používajú kombinácie rôznych liekov, aby zachytili vírus v rôznych štádiách jeho 
rozmnožovania. Pri liečbe sa sledujú dve dôležité veci, a to 
→ vírusová záťaž – ľudovo pomenované množstvo HIV vírusu v krvi 
→ množstvo CD4 buniek – už vyššie som spomínala, že HIV napáda práve tieto bunky. Preto 
lekári sledujú, ako sa CD4 bunky držia v tomto boji.  
 
U ľudí, ktorí nežijú s  HIV, sa počet buniek CD4 pohybuje od 400 – 1700 na mililiter kubický 
krvi (počet kolíše a je rôzny u mužov a žien). Človeku žijúcemu s HIV tento počet klesne, 
väčšinou sa pohybuje okolo 500 až 600.  Keď sa zistí prudký pokles buniek, alebo pokles pod 
350, vtedy lekár rozhoduje, či začať liečbu a tak pomôcť organizmu bojovať s HIV. 

STRUČNE NA ÚVOD O HIV A JEHO LIEČBE  
 
Skôr než sa pustím do písania o výskume, pripomeňme si pár info o HIV.  
HIV je vírus získanej imunitnej nedostatočnosti. Znamená to, že keď sa niekto infikuje 
vírusom HIV, ten napáda jeho obranyschopnosť, teda imunitný systém. Imunitný systém 
nás chráni pred ochorením a v čase choroby bojuje s baktériami a vírusmi. HIV špeciálne 
napáda takzvané CD4 bunky, ktoré sú súčasťou imunitného systému. V konečnom 
dôsledku to spôsobuje, že sa naše telo nedokáže až v takej miere chrániť pred chorobami. 
Žiaľ, náš imunitný systém na vírus HIV systém nestačí. HIV sa dá liečiť, ale nedá sa 
v súčasnosti vyliečiť. Napriek tomu človek žijúci s HIV môže prežiť dlhý a plnohodnotný 
život. 
 
HIV vírus sa prenáša krvou, pohlavnými tekutinami (semenom, sekrétom z pošvy)  
a materským mliekom, čiže →  

� nechráneným sexom (riziko je aj pri orálnom sexe! najmä ak mávaš v ústach ranky 
alebo tvoje ďasná krvácajú) Riziko výrazne narastá ak má jeden z partnerov nejaké 
iné sexuálne prenosné ochorenie. 

� zdieľaním ihiel 
� dojčením 



VÝSKUM 
 
Poďme k výskumu, ktorý od začiatku toľko 
sľubujem.  Výskum sa konal v Afrike, trval 
24 mesiacov. Zúčastnili sa ho partnerské 
dvojice opačného pohlavia (čiže muž + 
žena), kde jeden z partnerskej dvojice žil s 
HIV. Koľko ľudí sa výskumu zúčastnilo? 
Číslo je obrovské – 3381 dvojíc! 
 
Vedci pozorovali prenos vírusu medzi 
partnermi, pričom medzi ďalšie oblasti, 
ktoré ich zaujímali, patril aj fakt, či sa 
dvojica chráni používaním prezervatívu a či 
sa partner žijúci s HIV lieči. 
 
ČO VEDCI ZISTILI?  
Ľudia žijúci s HIV, ktorých počet CD4 
buniek bol menej ako 200 na mililiter 
kubický krvi, boli päťkrát „rizikovejší“ 
preniesť vírus HIV na svojho partnera ako 
tí, ktorých počet CD4 buniek bol nad 350. 
Najvyššia pravdepodobnosť prenosu HIV 
je u neliečených partnerov/partneriek 
žijúcich s HIV, ktorí/é majú nízky počet 
CD4 buniek v krvi. 
Výskumníci vyrátali, že riziko prenosu 
HIV je až o 92% znížené u ľudí, ktorí sa 
liečia.  
 
Samozrejme, tieto výsledky nie sú 
jednoznačné a vo výskumoch sa pokračuje. 
Otázkou napríklad je, akú úlohu tu zohráva 
barierová ochrana. Až 30% ľudí vo 
výskume uviedlo, že mali nechránený sex – 
to znamená zvýšené riziko prenosu HIV. 
 
Samotný kondóm chráni pred HIV na cca 
85%  (a to za predpokladu, že ho používaš 
pravidelne a správne) Toto percento sa 
znižuje, ak máš skúsenosť s prasknutím 
alebo zvlečením kondómu). Samotné 
výskumy účinnosti kondómy sa rôznia.  
Z výskumu  vyplýva, že medzi významnú 
formu ochrany pred HIV patrí to,  keď 
partner/ka žijúci/a s HIV absolvuje  
antiretrovírusovú  liečbu. 

 
 
Na záver výskumnej štúdie samotní vedci 
povzbudili páry, aby používali ochranu 
(napr. kondóm, alebo femidom), ktorá 
spolu s antivírusovou liečbou výrazne 
znižuje riziko prenosu HIV. 
 
Tak – to je odo mňa na tento mesiac 
všetko! V teréne ti rada odpoviem na 
zvedavé otázky, pripomienky... a dúfam, že 
ťa článok zaujal a poučil. 
V prípade, že máš chuť 
ísť na testy, tak šups – 
povedz nám v teréne  
a radi pôjdeme s tebou. 
Užívaj máj – lásky čas – 
ideálne s kondómom! ☺ 
 
Mirka 
 
 
 
 
 
voľný preklad zo stránky 
http://www.aidsmap.com/en/news/062B2F32-
1B29-4CCA-A047-820E21721D9B.asp  
www.hivaids.sk 
Zdroj obrázkov: 
http://fruitfly.files.wordpress.com/2008/08/shout.
gif 
http://aids.projekt.sweb.cz/obrazky/ostatni/kondo
m%20v%20kruhu.JPG 

 

Kde sa testovať na HIV? 
 
Národné referenčné centrum HIV – 
Limbová 12, zastávka Kramáre. 
Pondelok a stredu: 09,30 – 11,00 
Testovanie je bezplatné, možnosť 
anonymného testovania 
 
Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Bratislava 
Ambulancia odboru epidemiologie 
Trnavská cesta 68  
Pondelok - piatok od 7,30 do 10,30  
 



OKRUH PORTUGALSKOM A ŠPANIELSKOM 
ČASŤ 6. – SKALA 

 

 ĎALŠIE RÁNO SME SA ZOBUDILI V CÁDIZE, V MOJOM OBĽÚBENOM PRÍMORSKOM 

MESTEČKU, KTORÉ SA NACHÁDZA V JUŽNEJ ČASTI ŠPANIELSKA. EŠTE STÁLE SOM SA NECÍTILA 

DOBRE, HRDLO MA POBOLIEVALO A ŤAŽKO SA MI DÝCHALO. NAPRIEK TOMU SOM SA TEŠILA, ŽE 

UVIDÍM NAJOČAKÁVANEJŠIU ATRAKCIU NÁŠHO POBYTU – MIESTO, KTORÉ JE OBKLOPENÉ 

ŠPANIELSKYM ÚZEMÍM, ALE PATRÍ SPOJENÉMU KRÁĽOVSTVU VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO 

ÍRSKA – GIBRALTÁR.   

 Gibraltár (často prezývaný The Rock - Skala) sa nachádza na juhu Pyrenejského 
polostrova, v bode, ktorý je najbližšie Afrike, a vytvára tak významnú úžinu. Je takmer 
celé obklopené morom - jeho hranica so Španielskom má iba 1,2 km, ďalších 12 km tvorí 
pobrežie. Pre túto strategickú polohu (spojenie medzi Stredozemným morom 
a Atlantickým oceánom) bol predmetom záujmu Španielov, ktorí sa vždy usilovali o jeho 
pričlenenie. Po prehratej vojne bolo však v roku 1713 nútené prenechať ho Spojenému 
kráľovstvu. V roku 1967 sa ho Španieli opäť pokúšalo získať, a tak vyhlásili referendum o 
pripojení k Španielsku. Dopadlo to pre nich fiaskom - až 99% obyvateľstva si želala 
zotrvať ako britská kolónia.  

Do GPS navigátora v aute sme si chceli zadať ako cieľ cesty Gibraltár, ale 
nepodarilo sa, tak som nahodila najbližšie mestečko – La Linea, ktoré patrí Španielsku. 
Potom sme už sledovali tabule, ktoré by nás mohli nasmerovať na „Skalu“ a po 



počiatočných zmätkoch sme sa 
dostali až na hranice. Boli sme 
prekvapení, že vstup do mesta 
vôbec nebol jednoduchý 
a plynulý. Jediná cesta po 
pevnine sa kríži s 
medzinárodným letiskom, čo 
predstavuje unikátnu 
križovatku, riadenú bežnými 
semaformi. Práve keď sme tade 
prechádzali my,  závory boli 
pre leteckú prepravu uzavreté, 
tak sme si museli počkať. 
Pohľad na „Skalu“ bol 
ohromujúci – hrdo stúpala 
z mora a jej vrchol bol zakrytý rannou 
hmlou. Toto vápencové bralo, na ktorom sa 
Gibraltár nachádza, má v najvyššom bode 
až 426 m. Dlho sme neotáľali a vybrali sme 
sa po serpentínach nahor.  

 
Viedla tam aj špeciálna lanovka, ale 

na tú čakal dlhý rad ľudí. Naše požičané 
auto Seat Ibiza dostalo poriadne zabrať – 
cesty na Skale boli jednoducho strašné – 
úzke a strmé, pričom sa bolo treba vyhýbať 
množstvu iných áut. Pri parkovaní sa 
Maroš zapotil, lebo nás blokovali iné autá, 
pneumatiky doslova škrípali na rozpálenom 
asfalte. Auto našťastie vydržalo a my sme 
sa mohli ísť pozrieť von a prejsť sa.  

Prvé, čo sme navštívili, bola jaskyňa 
sv. Michala, v ktorej bola objavená prvá 
lebka neandertálca ešte pred slávnym 
objavom v nemeckom Neandertale. 
Dokazuje to, že gibraltárska skala bola 
obývaná už od doby kamennej. Potom sa 
stala domovom barbarských kmeňov a v 8. 
storočí sa tam usídlila marocká armáda 
vedená Tárikom ibn Sijádom. Ten nechal 
skalu po sebe premenovať na Džabal al 
Tárik (Tárikova skala), z čoho vznikol 
skomolením Gibraltár. Mauri na skale 
postavili pevnosť, z ktorej sa časti 
zachovali dodnes. 

Po prehliadke jaskyne sme sa vybrali 
na vrchol, kde bola vybudovaná plošina 
s vyhliadkou, odkiaľ sa nám naskytol 

úžasný pohľad na celý Gibraltár, more a 
Afriku. Na tomto mieste sa zároveň končila 
lanovka. Stála tam reštaurácia, predajňa 
suvenírov a okolo sa motalo množstvo 
voľne pobehujúcich opíc. Práve fakt, že sa 
tu nachádza jediná európska kolónia opíc, 
je známym lákadlom pre turistov. Opice sú 
miestnymi obyvateľmi dosť rozmaznávané 
kvôli legende, ktorá tvrdí, že Gibraltár bude 
britský, kým tu budú žiť opice, tak ich, 
napriek upozorneniam, často kŕmia. Vďaka 
tomu sú opice dotieravé až drzé. 

Na mieste sa predávali aj lístky na 
výlet loďou za divými delfínmi. 
Nerozmýšľali sme dlho a kúpili sme si ich. 
Nebolo to síce najlacnejšie, ale vždy som 
túžila vidieť delfíny naživo, takže som 
neváhala. Potom sme sa už vybrali dolu do 
mesta, aby sme zistili, odkiaľ odchádza 
loď. Zišli sme autom nadol a zaparkovali 
sme pri prístave. Výlet loďou bol 
zaujímavý, lebo sme sa celých 90 minút 
plavili okolo polostrova a počúvali výklad 
sprievodcu o jeho histórii. Na záver som 
však bola strašne sklamaná – zo 
sľubovaného stretnutia s delfínmi neostalo 
nakoniec nič – na žiadnych sme totiž 
nenarazili - vraj sa to niekedy nepodarí...                  

                                               Saša 
Obrázok hore: Gibraltar 
Obrázok vľavo: Skala   
 
Zdroj obrázku vľavo: http://www.holidays-
uncovered.co.uk/subject-images/Gibraltar%206628.jpg



O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A 
 
 
Tajnička osemsmerovky ukrýva výrok ruského básnika, prozaika, dramatika a publicistu - 
Maxima Gorkého: 
„Ak nájdeš v živote  .... (tajničku tvorí 34 písmen) 

 

E Ť S O V I L T S O R A T S C O A E 

I Ľ E T I Č U Y R D Ú M Č T S V T U 

N E P O Č Í T A Č E B E R A A Á Z P 

A T R M I R E A K I Ť Á E R I C K T 

K A E Y A Ž O P Y N S L P O R I Í R 

A I D N S A K A V E O Á I S É E N P 

Č R S O T T P T O P N S N T L U V E 

É P Ú D O P R E K Á Ž K Y I A R O Z 

N Y M U Č O Í E O R O A Č I G T K L 

Č K R E K L K E T T M Y Š K A R U I 

O Z A S A Á L A C N É Š A T Y N L V 

R Í K P I L A K A S U B O T U A P O 

L L O Z L A D E N Í M T Ý N E V D S 

O B M D O M Á C I K R B I E D I O Ť 

P L Á K A V Á P R E D S T A V A P E 

 
AUTOBUS, BLÍZKY PRIATEĽ, ČIASTOČKA, ČREPINY, DOMÁCI KRB, 
ETAPA, GALÉRIA, KRYTÝ, LACNÉ ŠATY, LÁKAVÁ PREDSTAVA, LÁSKA, 
MALÁ LOPTA, MOŽNOSŤ, MÚDRY UČITEĽ, MYŠKA, NÁPRAVA, OKOVY, 
OVÁCIE, POČÍTAČ, PODPLUKOVNÍK, POLROČNÉ ČAKANIE, PRED 
SÚMRAKOM, PRÍKLAD, PSEUDONYM, STAROSTLIVOSŤ, STAROSTI, 
STRETNUTIA, TRÁPENIE, TRPEZLIVOSŤ, ZLADENÍ 
 
 
Tajnička z minulého čísla: 
„…sa z nej stal porcelán.“ 

 



 V.T.I.P.Y 
              

 
„Ja som ešte nezabudol nič z toho ,čo 
som sa naučil za mojich školských čias,“ 
hovorí hrdo učiteľ. 
,,Tak nám povedzte,  kde sa dajú dobre 
ukryť ťaháky.“ 
 
 
Na strednej škole prváci píšu písomku. 
Učiteľ zbadá, že jeden žiak má ťahák. Žiak 
ho inštinktívne rýchlo schoval a prišiel k 
nemu učiteľ. 
Hľadá ho a učiteľ ho po dôkladnej 
prehliadke nevie nájsť:  
"Kam si ho schoval?!" 
"To by som aj ja rád vedel...." 
 
 
V škole učiteľ vysvetľuje trpezlivosť a 
chce to deťom ukázať na príklade... 
Zavolajú jednej pani, ktorá zdvihne, a 
do telefónu sa ozve: "Dobrý deň, je doma 
Edo?" a žena odpovie: "Aký Edo?   Tu 
žiaden Edo nebýva."  
Učiteľ vraví:  "Toto bol prvý stupeň"   
Znova vytočia tú istú pani a vravia:  
"Dobrý deň, je Edo doma?" Žena celá 
nervózna odpovie: "Tu žiaden Edo 
nebýva, dajte mi už pokoj!!!" a celá 

rozzúrená zloží... a učiteľ vysvetľuje: 
"Vidíte, takto keby sme ešte raz zavolali, 
tak to už nebude horšie, už sa to bude len 
opakovať, bude kričať... "  
Vtedy sa ozve Móricko: "Zavolajme tej 
tete este raz..." Učiteľ povie, že to je 
zbytočné, že už im nič nové nepovie, 
zlosť v nej je už vystupňovaná... 
Móricko dobiedza, kým učiteľ nepovolí 
a Móricko zavolá... žena znova zdvihne a 
Móricko jej povie :  "Dobrý deň, tu je 
Edo, nevolal mi niekto?" 
 
Štyria študenti zaspali na skúšku a prišli 
o hodinu neskôr. Dohodli sa na 
výhovorke, že počas cesty do školy 
autom dostali defekt. Keď sa dostavili na 
skúšku, jeden zo študentov hovorí 
skúšajúcemu: 
"Pán profesor, prepáčte že ideme neskoro, 
ale dostali sme defekt a museli sme vymeniť 
chybnú pneumatiku." 
Profesor chápavo prikyvuje a hovorí: 
"To je v poriadku, poďte teda ďalej." 
Profesor rozsadil študentov a každému 
dal papier, na ktorom bola jedna otázka: 
"Ktorá pneumatika mala defekt?" 

                                                                                                                     
     Dvojstránku pripravila Saša 
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VVVVYDALO YDALO YDALO YDALO OOOOBČIANSKE BČIANSKE BČIANSKE BČIANSKE ZDRUŽENIE ZDRUŽENIE ZDRUŽENIE ZDRUŽENIE OOOODYSEUSDYSEUSDYSEUSDYSEUS    

WWW.ODYSEUS.ORG 
intoxi@ozodyseus.sk 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS  
NÁJDEŠ V BRATISLAVE: 

 
Každú  stredu a piatok: 

18:00 – 19:00  na Trnavskom Mýte (v Podchode) 
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov) 
20:45 – 21:15  Avion (Americké námestie, pri pumpe Slovnaft)  
21:15 – 22:00 prechádzame cez Krížnu a Vajnorskú ulicu  

 
Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM 

 
��� 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY S AUTOM NÁJDEŠ: 
Každú nedeľu: 

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

 
Každý pondelok v máji 2010: 

11:00 – 16:00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 
(každý pondelok – „Kaviarnička“ - môžeš si posedieť pod slnečníkmi, osviežiť sa 

kávou, malinovkou, alebo čajom podporujúcim funkcie pečene, viac na str. 12!) 
 

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) 
 

TTTTestovanie na protilátky HIV aestovanie na protilátky HIV aestovanie na protilátky HIV aestovanie na protilátky HIV a    syfilisusyfilisusyfilisusyfilisu: : : : viď strana  viď strana  viď strana  viď strana  12121212!!!!!!!!!!!!    
 

Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  4444    biely Fiat Ducato biely Fiat Ducato biely Fiat Ducato biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi alebo modrý Opel Astra Combi alebo modrý Opel Astra Combi alebo modrý Opel Astra Combi 
ssss    nápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁM    aaaa    logom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUS    

    

POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!!         MÁJOVÉ  MÁJOVÉ  MÁJOVÉ  MÁJOVÉ  PONDELKYPONDELKYPONDELKYPONDELKY    NA SLOVNAFTENA SLOVNAFTENA SLOVNAFTENA SLOVNAFTE    
BUDÚ BUDÚ BUDÚ BUDÚ PREDĹŽENÉPREDĹŽENÉPREDĹŽENÉPREDĹŽENÉ::::    

 


