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MÁJ, LÁSKY ČAS.... 

Nedávno bol len začiatok roka a ani som sa nenazdala a je tu jar. Ten čas aj život tak strašne letí. 
Preto si ho užívajte ako najlepšie viete, vychutnajte si krásne počasie a prvé slnečné lúče.  
Máj je aj čas bozkov, tak ak máte niekoho pri sebe pobozkajte hu/ju. Je jedno či je to priateľ, 
súrodenec, rodič alebo len kamarát. Každý sa poteší bozku. 
Nemusí byť zrovna práve máj aby ste niekoho pobozkali a prejavili mu svoju lásku, ale teraz je 

nato ten najsprávnejší čas. Takže ak nato počas celého roka zabúdate, do toho...hor sa 

bozkávať Pre tých odvážnejších odporúčam tento návod na „koláč“  

SEXUÁLNY KOLÁČ: Suroviny : 

2 rozosmiate oči, 2 formované nohy, 2 plné nádoby mlieka, 1 pekáč, 2 vajcia, 1 banán... 
Postup : Hlboko sa pozrieme do rozosmiatych očí, roztvoríme dobre formované nohy a ľahko 
masírujeme nádoby s mliekom, pokiaľ sa pekáč dobre nepremastí. Občas skúsime prstom či je 
dobre vymastený, potom stiahneme šupku z banána pomaly ho vložíme do pekáča, pokryjeme 
ho vajcami. Torta je hotová, až banán zmäkne a dobre pustí šťavu... : -)))                                                              
                                                                                                                                                                Ofra 

  Zdroj obr. z prednej strany: http://www.infovek.sk/predmety/enviro/obrazky/sutaz/2006-02/maj-lasky-cas.jpg 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČO VÁM HROZÍ A AKÉ MÁTE PRÁVA PRI KONTAKTE S POLÍCIOU? 
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Vydavateľ a distribútor: OZ Odyseus,Bratislava,ICO:31788734 
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Tlač: Kníhtlač Gerthofer, Struhárová 2, 90051 Zohor, www.gerthofer.sk 

Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry SR ako časopis určený výhradne špecifickým 
čitateľom pod registračným číslom: EV 2632/08 

Vychádza pravidelne vždy v 1. deň v mesiaci. 

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.infovek.sk/predmety/enviro/obrazky/sutaz/2006-02/maj-lasky-cas.jpg
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PRÁVA A POVINNOSTI PRI POLICAJNÝCH PREHLIADKACH 

Keďže častým problémom, s ktorým sa stretávate, sú policajné prehliadky, pri ktorých neraz 

príde k porušeniu vašich práv zo strany policajtov, v stručnosti vám napíšem, na čo má polícia pri 

prehliadkach právo. 

V prípade, že vás zastaví policajná hliadka za účelom kontroly, má právo vždy od vás požadovať 

preukázanie totožnosti dokladom totožnosti. Ak odmietnete alebo sa nemôžete hodnoverne 

preukázať (napríklad preto, že doklad nemáte), môže vás policajt predviesť na policajnú stanicu 

za účelom zistenia totožnosti. Hodnovernosť preukázania posúdi policajt podľa dôvodu 

legitimácie.  

Po predložení dokladu totožnosti prebehne tzv. lustrácia - (na základe mena a dátumu 

narodenia zistia, či nie ste hľadaní políciou, príp. súdom kvôli nedoručeným predvolaniam a v 

prípade, že áno, policajti/tky vás predvedú na 

oddelenie). Ak policajt nezistí vašu totožnosť do 

24 hodín, musí vás prepustiť.  

BEZPEČNOSTNÁ PREHLIADKA 

Ak by mal policajt podozrenie, že máte pri sebe 

zbraň (nielen strelná zbraň, aj nožík, tyče a pod.), 

môže vykonať bezpečnostnú prehliadku. Táto 

prehliadka nesmie byť použitá na hľadanie iných 

vecí pochádzajúcich z trestnej činnosti, napríklad 

drog.  Môže sa ňou iba presvedčiť, či nemáte 

zbraň (vizuálne, hmatom, prístrojom)!  

V prípade podozrenia napr. z prechovávania drog, potrebuje policajt na prehliadku príkaz alebo 

súhlas prokurátora. Príkaz nepotrebujú, ak by vás práve pristihli pri trestnom čine (napr.: pri 

predávaní drog, pri prechovávaní).  

 

 

 

 

Policajti vás nesmú v žiadnom prípade nútiť, aby ste prispeli k svojmu obvineniu, či us-

vedčeniu , teda vás nesmú nútiť ani k výpovedi, k súčinnosti alebo k aktívnemu kona-

niu, ktoré je potrebné na vaše usvedčenie. 
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Ide napríklad aj o zákaz nútiť vás, aby ste vydali, či vyložili „dobrovoľne“ všetky veci, ktoré 

máte pri sebe, resp. v oblečení, ako aj iných vecí nájdených pri prehliadke, pri ktorých je zrejmé, 

že nemôžu byť zbraňou.   

Ak by mal policajt pri prehliadke podozrenie, že máte pri sebe napríklad drogy, môže pokračovať 

v prehliadke až po telefonickej dohode s prokurátorom.  Ale svojvoľne vás prehľadávať nemôžu, 

ani vytiahnuť veci z vačkov. Ak by  vám aj niečo našli, sú to nezákonne získané dôkazy a na tie 

súd neprihliada. Bez príkazu môže polícia vykonať osobnú prehliadku iba vtedy, ak vec neznesie 

odklad alebo ak vás pristihnú pri trestnom čine. Ak ste si istí, že ste nič nespravili, môžete 

odmietnuť prehliadku a nemusíte im vyložiť ani vrecká, no ak majú dôkazy proti vám, môžu vás 

predviesť na stanicu a prehľadať vás.  

OSOBNÁ PREHLIADKA 

Ak vás policajti zadržia, majú právo vykonať tzv. osobnú prehliadku, ktorá je vykonávaná najmä 

na zaistenie veci dôležitej pre trestné konanie alebo na účel ochrany života alebo zdravia. 

Predchádza jej výzva, že bude u vás vykonaná osobná prehliadka. Prehliadku môže nariadiť 

predseda senátu, prokurátor alebo s  jeho súhlasom policajt. Bez príkazu alebo súhlasu 

môže policajt vykonať osobnú prehliadku len vtedy, ak príkaz alebo súhlas nemožno 

vopred dosiahnuť a vec neznesie odklad (obava že utečiete, niekomu ublížite 

a podobne) alebo ak vás pristihli pri trestnom čine, alebo bol na vás vydaný príkaz na 

zatknutie. Osobnú prehliadku vykonáva vždy osoba rovnakého pohlavia. Na rozdiel od 

bezpečnostnej, kedy vás len ohmatajú, pri osobnej prehliadke vám môžu prehľadávať veci, 

vyložiť vrecká, podrobne vás prehľadať. 

Ak si myslíte, že boli porušené vaše práva pri prehliadke, alebo sa vám niečo nepozdávalo na 

postupe polície, môžete napísať sťažnosť. Každú stredu počas výmeny vám s tým môžem 

pomôcť (len treba vedieť aspoň presný deň a miesto kedy sa to stalo, aby vedeli identifikovať 

hliadku). 

              

       Právnička Majka 

Zdroj: Zákon 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore, Trestný zákon 300/2005 Z.z., Trestný poriadok 301/2005 Z.z. 
Autorka článku čerpala z materiálu, kt. pripravila NOS-OSF a Plán B n.o., spoluautorka článku Mária krošláková.  
Zdroj obr.: http://aktualne.centrum.sk/domov/kauzy/clanek.phtml?id=1217375  

 

http://aktualne.centrum.sk/domov/kauzy/clanek.phtml?id=1217375
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Baby, buďte opatrné a ostražité! 

Každý mesiac nás upozorňujete na to, čo sa ktorej stalo a načo si majú baby vonku dávať pozor. 

Stále sa niečo prihodí a preto musíte byť informovaný/é čo sa vonku deje. 

Vám ktorý/é ste prostredníctvom nás dali odkaz, popis nejakého násilníka alebo len 

upozornenie, vám všetkým patrí vďaka.  

Ak máte zlé skúsenosti s klientom alebo s niekým z ulice, povedzte nám to a my to povieme 

ostatným. Len takto sa budete môcť chrániť pred nebezpečenstvom ktoré na ulici hrozí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obr: http://img.cas.sk/img/4/bigArticle/677547_mexiko-unos-zena-v-kufri-kufor-sputana-dievca-unesene-

crop.jpg  

Ženy pracujúce v sex-biznise, pozor! 

Na panónskej ceste za Citroenom zákazník-pešiak  po tom ako mu žena poskytla sex, ju 
fyzicky napadol a vzal jej peniaze. Pri dohadovaní kšeftu stále menil miesto. Popis 
zákazníka: stredná mierne zavalitá postava, ryšavé vlasy, hnedé oči, ryšavé fúzy a brada. 

Počas sexu si stiahol kondóm. 

 

 

OZNAM 

Na základe podnetu jednej z vás, pracujúcich v sex-biznise vás chcem varovať: 
Pozor na falošné bankovky! 
Keď ideš na kšeft, treba si dávať pozor na veľa vecí - a opakovanie je matka múdrosti. 
Bankovky si skontrolujte proti svetlu, obzvlášť pozorné buďte, ak je bankovka netradične 
veľká (50 či 100eur). V budúcom Intoxi vám prinesiem viac informácií, ako si skontrolovať 
bankovku a predísť tak podfuku. 

 

http://img.cas.sk/img/4/bigArticle/677547_mexiko-unos-zena-v-kufri-kufor-sputana-dievca-unesene-crop.jpg
http://img.cas.sk/img/4/bigArticle/677547_mexiko-unos-zena-v-kufri-kufor-sputana-dievca-unesene-crop.jpg
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CHCEM NASPÄŤ SVOJE DIEŤA  

Nasledujúci článok sme sa rozhodli napísať aj pre teba, ak máš umiestnené dieťa v detskom 

domove (alebo v inej forme náhradnej starostlivosti) a teraz sa zo všetkých síl snažíš o jeho 

navrátenie. Strata dieťaťa, mohlo byť momentom, keď si si povedal/a, že už nemáš prečo žiť. 
Mohlo sa stať, že odlúčenie od  dieťaťa si znášal/a tak zle, že si stratil/a kontrolu nad užívaním 
alebo sa táto situácia stala pre teba spúšťačom pre znovu začatie užívania drog.  Je ale tiež 
možné, že odobratie dieťaťa bolo pre teba momentom keď si si povedal/a, že si musíš dať život 
dokopy, aby si oň neprišiel/a navždy.   

Čo by si mal/a vedieť 

Ak ti dieťa bolo odobraté a umiestnené (či už v detskom domove, v profesionálnej rodine alebo 
v pestúnskej rodine) neprichádzaš o svoje rodičovské práva a povinnosti a naďalej ostávaš 
rodičom. Sú však určené podmienky, ktoré musíš dodržať nato, aby si o tieto práva neprišiel/a 
a aby raz tvoje dieťa mohlo opäť žiť s tebou. O svoje rodičovské práva by si mohol/la prísť 
v prípade ak by si počas 6 mesiacov, neprejavoval/a o dieťa skutočný záujem. To znamená, že 
by si ho nenavštevoval/a, neplatil/a naňho dobrovoľne výživné a nesnažil/a by si sa upraviť 
svoje  pomery tak, aby si raz mohol/a svoje dieťa osobne vychovávať. V prípade novorodeniatka 

hrozí, že ak počas 2 mesiacov neprejavíš žiaden záujem, bude tvoje dieťatko uznané ako právne 
voľné a teda ho môžu dať na adopciu. Ak budeš 
dodržiavať spomenuté podmienky, nemusíš sa báť, že by 
si mohol/a prísť o svoje dieťa navždy. Štát musí 
prihliadať na práva dieťaťa a tým je predovšetkým právo 
žiť a vyrastať vo svojej vlastnej rodine, ak v nej má 
vytvorené vhodné podmienky pre život.  

 

Dieťa je vždy umiestňované do detského domova 
v mieste trvalého bydliska rodičov (matky). Ak máš 
trvalé bydlisko inde ako sa naozaj zdržuješ budeš si 
musieť čo najskôr prehlásiť svoje trvalé bydlisko. Inak 

hrozí, že by si musela za svojim dieťaťom do detského 
domova dochádzať stovky kilometrov, čo je finančne aj časovo veľmi náročné. Pritom nezabúdaj, 
že ak nechceš prísť o svoje dieťa, musíš ho pravidelne navštevovať. Ak nemáš adresu v meste, 

kde sa dlhodobo zdržuješ, môžeš si nahlásiť trvalé bydlisko na mestskú časť (napr. Ružinov, 
Petržalka..). Ak potrebuješ poradiť, ako to spraviť obráť sa na nás a my ti s tým pomôžeme. 
Pravidelná návšteva bude dôležitá aj pre tvoj vzťah s dieťaťom.  

Keďže naďalej ostávaš rodičom dieťaťa, plynú ti z toho určité povinnosti. Budeš musieť naďalej 
prispievať na jeho výživné. Výšku výživného určí súd potom ako zváži potreby dieťaťa a tvoje 

možnosti. Snaž si ukladať peniaze, aby si mohol/a každý mesiac zaplatiť  výživné na dieťa. Ak 
nebudeš schopný/á našetriť na celú sumu, pošli toľko, koľko môžeš. Sociálni/e pracovníci/čky 
budú vidieť, že máš snahu o zabezpečenie svojho dieťaťa a to môže byť veľmi dôležité, keď sa 

Štát dáva ročne na každé dieťa, ktoré 
je umiestnené v detskom domove 

okolo 7000-8000 eur. Preto aj pre 

štát je výhodnejšie ak sa dieťa vráti 
do svojej pôvodnej rodiny. 
Povinnosťou štátu je pomáhať 
rodinám pre vytváranie vhodných 
podmienok pre výchovu dieťaťa a pre 
jeho navrátenie. 
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bude rozhodovať o jeho navrátení do tvojej starostlivosti. Naopak ak by si zanedbal/a platenie 

výživného počas 3 mesiacov v období 2 rokov hrozil by ti trest odňatia slobody až na 2 roky. 

Spolupracuj so soc. kurátorom/kou. Môže sa stať, že táto osoba ti bude vrcholne nesympatická 
a možno ho/ju budeš dokonca viniť z toho, že dieťa nemáš pri sebe ale v detskom domove, 

bojovať však proti nej/nemu nemá cenu. Kurátorka nemá snahu oddeliť ťa od dieťaťa, prihliada 
však na záujmy dieťaťa, aby vyrastalo vo vhodných podmienkach, v ktorých sa môže zdravo 
vyvíjať.  Snaž sa o dodržanie podmienok, ktoré ti určí. Najdôležitejšie predsa je, aby si raz 
mohol/la opäť žiť so svojim dieťaťom. 

Získanie  detí do osobnej starostlivosti je dlhý a veľmi náročný boj. Určite budeš musieť 
prekonať veľa prekážok a neúspechov. Prajem ti veľa síl a odhodlania.  

 

Dominika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/profesionalne-

rodiny.html?page_id=12846 

http://www.usmev.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=48 

www.navrat.sk , Zdroj obr: http://baby-web.topky.sk/Upload/fotobanka/w634613669025523435.jpg  

http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/profesionalne-rodiny.html?page_id=12846
http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/socialno-pravna-ochrana-deti/profesionalne-rodiny.html?page_id=12846
http://www.usmev.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=48
http://www.navrat.sk/
http://baby-web.topky.sk/Upload/fotobanka/w634613669025523435.jpg
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ŽIVOT SO ŽLTAČKOU TYPU C 
SÚ ĽUDIA OKOLO MŇA V RIZIKU? 

 

Na Slovensku sa predpokladá, že každý druhý človek injekčne užívajúci drogy žije s vírusom 
žltačky typu C. Nepoznám presné počty. Avšak rozhovory s vami ma uisťujú, že mnohých z vás sa 
život so žltačkou typu C dotýka. Viem, že mnohí sa obávajú toho, že nakazia žltačkou typu C 
niekoho druhého. Máme však dobrú správu. Ľudia sa nemôžu nakaziť žltačkou typu C  bežným 
kontaktom. Nemôžu sa nakaziť, ak cestujú spolu v autobuse, ak sa spolu stretávajú, jedia, bývajú 
a podobne. Najnebezpečnejšia je pri žltačke typu C krv. Žltačka typu C je krvou prenosné 
ochorenie. Preto je dôležité nevystavovať krvou nikoho zo svojho okolia. Vírus v krvi je veľmi 
odolný a ťažko sa ničí. Na prenos stačí veľmi malé množstvo. Toto množstvo nie je viditeľné 
voľným okom. Preto sa nemôžete spoliehať na to, že ak je lyžička na injikovanie na pohľad čistá, 
že sa na nej nenachádza vírus HCV. 
Riziko prenosu HCV pri injekčnom užívaní je vysoké 

Injekčné užívanie patrí k najrizikovejším spôsobom prenosu HCV. Pozrime sa na rôzne možnosti, 
ako sa môže žltačka typu C preniesť na druhého človeka: 
 Pri injekčnom užívaní je to cez zdieľanie injekčnej striekačky. Nikdy nezdieľajte s nikým 

injekčnú striekačku. Je v nej dostatok krvi, ktorá stačí na prenos HCV. Jediná šanca ako 
nenakaziť niekoho druhého, je nedať mu svoju injekčnú striekačku. Myslite na to aj pri 
svojich partneroch či partnerkách alebo rodinných príslušníkov. Využívajte rôzne označenia 
striekačiek, aby ste vedeli, ktoré ihly sú vaše a ktoré toho druhého. 

 Pri injekčnom užívaní je to aj cez zdieľanie  všetkých pomôcok na injikáciu. Na rozdiel od 
vírusu HIV, je vírus HCV odolnejší. Uchytí sa aj na ostatných pomôckach na injikáciu. Preto 
musíte vedieť, že ak niekomu požičiate lyžičku/SteriCup, ohrozujete ho prenosom vírusu 
HCV. Podarovanie použitého filtra, je rovnako nebezpečné. Aj voda v spoločnej nádobe, 
ktorá stojí na dílerskom stole, môže spôsobiť prenos vírusu HCV, ak si z nej naberiete vodu. 

V tomto prípade je vysoko pravdepodobné, že aj vy sami ste v riziku – hoci už HCV máte, že 
sa opätovne nakazíte vírusom HCV (to komplikuje váš zdravotný stav). Nikdy s nikým 
nezdieľajte injekčné striekačky, lyžičku, štuple, filtre, vodu či škrtidlo!!! Ak musíte zdieľať 
materiál na injikáciu, tak ho dezinfikujte podľa svojich možností (napr.: dezinfekčným 
prostriedkom, alkoholákom, preváraním, preplachovaním v studenej vode). I keď to nezaručí, 
že zabránite prenosu HCV vírusu, môžete toto riziko znížiť. 

 Pri injekčnom užívaní môže k prenosu dôjsť aj počas nastreľovania druhého človeka.  Niekto 

vás môže osloviť s prosbou, aby ste ho nastrelili. 

Predstavujem si tú situáciu. Vy sa asi nastrelíte 
prví – aby ste mali istejšie ruky. Avšak už vtedy 
sa na vašich rukách môžu objaviť malé čiastočky 
krvi, ktoré stačia na prenos vírusu HCV. Cez  
špinavé ruky ich môžete preniesť na druhého 
človeka. V tomto prípade je možné zabrániť 
prenosu HCV, jedine, ak použijete rukavice. 
Máme ich v teréne, tak neváhajte a vypýtajte si 
ich. Riziko prenosu, môžete znížiť, ak si ruky 
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dôkladne umyjete a vydezinfikujete alkoholovými tampónmi. 
Riziko prenosu HCV sexom je nízke 

Opäť je tu jeden rozdiel oproti vírusu HIV. Vírus HIV sa ľahko prenáša nechráneným sexom. Pri 
víruse HCV to tak nie je. Vírus HCV môžeme nájsť v mužskom semene i ženských vaginálnych 
výlučkoch. Avšak stále nie je jasné, či je možné nechráneným sexom nakaziť druhého človeka 
vírusom HCV. Riziko prenosu HCV vírusu pri nechránenom vaginálnom a orálnom sexe je veľmi 
nízke. Vo všeobecnosti bolo vypočítané na menej ako 1% (1). Toto percento zvyšuje prítomnosť 
menštruačnej krvi, krvi pri sexe všeobecne alebo prítomnosť iného pohlavne prenosného 
ochorenia (napr.: HIV, syfilis).  

Nechránený análny sex predstavuje najvyššie riziko prenosu HCV pri sexe. Riziko prenosu HCV 

pri análnom sexe bolo vypočítané na 15% (2). Takže žltačku typu C môžete pri sexe preniesť 
najmä, ak praktizujete nechránený anál sex do zadku). Preto pri análnom sexe použite vždy 

kondóm a lubrikačný gél. 
Aj napriek nízkej šance prenosu HCV vaginálnym a orálnym sexom, sa vždy odporúča používať 
kondóm (ženský alebo mužský). Pre istotu.  
Zabudnite na požičiavanie žiletiek a zubných kefiek 

Už sme spomínali, že vírus HCV sa neprenáša bežným kontaktom. Vždy ide o prítomnosť krvi. 
V bežnom živote, môže ísť najmä o požičiavanie si žiletiek, zubných kefiek a manikúrových 
nožničiek.  Na všetkých týchto predmetoch, je možné, že sa objaví malé množstvo krvi (keď sa 
napr:. porania ďasná pri umývaní zubov alebo sa porežete pri holení). Toto množstvo je 
dostatočné na prenos HCV vírusu. Preto sa nikdy nedeľte o žiletky, zubné kefky či nožničky. Aj 
keď môžete pôsobiť ako „lakomci“, môžete tým ochrániť zdravie druhého človeka. 
Tetovanie vo väzení? Ani náhodou! 

Absolvovať tetovanie vo väzení patrí k rizikovým 
situáciám, čo sa týka prenosu HCV. Aj preto sa 
tetovanie vo väzení trestá. Nie je možné zabezpečiť 
sterilné prostredie (tak ako v tetovacom štúdiu). Ihla, 
ktorou sa tetuje, väčšinou už potetovala viacerých ľudí. 
Ak žijete s vírusom HCV a dáte sa otetovať vo  väzení, je 
vysoko pravdepodobné, že túto ihlu použijú ešte 
veľakrát. A vírus HCV sa bude šíriť ďalej. A zároveň, je 
malá šanca, že vy ste dostali sterilnú ihlu. Riskujete, že 
sa  opätovne nakazíte vírusom HCV (to komplikuje váš 
zdravotný stav). Takže ak chcete tetovanie, radšej si ho 
obstarajte na slobode. Je to bezpečnejšie. 
Končím tento článok. Žiť s vírusom HCV je náročné a rovnako náročné je chrániť aj ostatných, 
aby sa nenakazili. Je ťažké ustáť to a nepožičať svoje veci. Ak s tým máte skúsenosti, podeľte sa 
s nami o ne v teréne. Budeme sa tešiť.   
 
Článok  vznikol ako súčasť projektu „STOP HCV“, ktorý finančne  podporil Nadačný fond Západoslovenskej 
energetiky, ktorý spravuje Nadácia Pontis.                                                                                                  -Cоня- 
Zdroje info: (1) http://i-base.info/guides/hepc/hiv-hcv-and-sex, (2) http://sexandhepc.com/odds.html Zdroje obr.: 

http://realtruth.org/images/drugs_heroin_injecting-ashz-090317.jpg,http://streetganglife.com/wp-

content/uploads/2011/05/prison_cell.jpg  

http://i-base.info/guides/hepc/hiv-hcv-and-sex
http://sexandhepc.com/odds.html
http://realtruth.org/images/drugs_heroin_injecting-ashz-090317.jpg
http://streetganglife.com/wp-content/uploads/2011/05/prison_cell.jpg
http://streetganglife.com/wp-content/uploads/2011/05/prison_cell.jpg
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AKO ZVLÁDAŤ SVOJ HNEV? 
 

ČI UŽ IDE O MIERNY POCIT NEPOKOJA A JEMNE ZVÝŠENÝ HLAS ALEBO TORNÁDO, KTORÉHO SA 
DESIA AJ OKOLOIDÚCI – HNEV JE VLASTNÝ KAŽDÉMU Z NÁS. JE NAŠOU SÚČASŤOU A JE TO TAK 

V PORIADKU. ČO ÚPLNE V PORIADKU NEMUSÍ BYŤ JE SITUÁCIA, KEĎ UŽ HNEV PREKÁŽA AJ NÁM 
SAMÝM. MÔŽE SA STAŤ, ŽE NÁŠ HNEV NIČÍ NÁŠ VZŤAH S PARTNEROM/KOU, UBLIŽUJE MAME 
ALEBO OTCOVI, STRAŠÍ NAŠE DIEŤA A NÁS TO ZAČÍNA TRÁPIŤ... TENTO ČLÁNOK NIE JE 
NÁVODOM, AKO PRESTAŤ CÍTIŤ HNEV A STAŤ SA POKOJNÝM AKO LÍSTOK NA VODE. PONÚKAM 
VÁM LEN TIPY, KTORÉ VÁM PO ČASE MÔŽU POMÔCŤ ZVLÁDNUŤ HNEV O TROCHU LEPŠIE. A AJ 

TO NIE VŽDY... 
 

SPOZNAJ SVOJ HNEV 

Ak chceš získať väčšiu kontrolu nad svojim 
„zúrivým ja“, čaká ťa dlhá a náročná cesta. 
Dôležité je neodsudzovať sa za svoj hnev, ale 
snažiť sa pochopiť ho – a niečo zmeniť. Skús 
si odpovedať na tieto otázky: 

 Ako zistím, že som nahnevaný/á? 

 Aký typ ľudí, situácií, udalostí alebo 
miest vo mne vyvoláva hnev? 

 Ako sa správam, keď sa hnevám? Ako 
reagujem v hneve? 

 Aký vplyv majú moje nahnevané 
reakcie na iných ľudí? 

Možno ti napadne hneď niekoľko odpovedí 
na každú z týchto otázok. Ale, aby si 
spoznal/a svoj hnev a získal/a nad ním 
postupne viac kontroly, je dobré opakovať si 
tieto otázky a hľadať na ne stále nové 
odpovede – kým svoj hnev nepreskúmaš vo 
všetkých možných situáciách. 
 

UROB SI ZOZNAM A PLÁN 

Môžeš si vytvoriť zoznam situácií, v ktorých 
cítiš hnev a obodovať silu, s akou sa hneváš 

od 1 do 10. Napríklad, možno sa cítiš 
rozmrzený/á, keď ti ujde autobus – 3 body. 

Takisto možno cítiš hnev, keď máš pocit, že 
tvoje dieťa neposlúcha – 8 bodov. Hnevá ťa, 
keď nemáš novú ihlu – 10 bodov     

Keď budeš vedieť, ktoré situácie sú pre teba 
viac a menej náročné, môžeš si na každú 
zostaviť plán toho, ako sa v nej najbližšie 

budeš správať a čo urobíš so svojim hnevom. 

Pri plánovaní si predstav, ako zvyčajne daná 
situácia prebieha. Keďže už vieš, ako sa v nej 

zvykneš správať – zaraď do plánu postup, 
ktorý by v tvojom prejave niečo zmenil. 
Môžeš vyskúšať tieto techniky: 
 

1. Daj si pohov – opusti situáciu, ktorá 
v tebe vyvoláva hnev, aby si získal/a priestor 
na upokojenie sa. Odíď. 

2. Spomaľ – tu môžeš uplatniť tradičné 
rátanie do desať. Alebo vedome môžeš 
spomaliť svoju reakciu tým, že sa budeš 
sústrediť na veci okolo seba: akej farby má 
tá pani na zastávke šaty, koľko ihiel mám vo 
vrecku, koľko ihiel dostanem na výmene, 
koľko kondómov pri sebe mám... 

3. Správne dýchaj – keď sa hneváme, 
zrýchli sa nám dych, zvýši sa napätie vo 
svaloch a stúpne tep. Sústreď sa na to, aby si 
spomalil/a svoj dych a zámerne sa snaž 
uvoľniť si svaly – to môžeš spätne ovplyvniť 
zas pocity hnevu. Môžeš rátať do 4 pri 
nadychovaní a do 8 pri výdychu. 

4. Vyjadri svoj hnev – nie však 
nadávkami alebo kričaním (ľahko sa to 
povie...), ale skús jasne a priamo povedať, čo 
konkrétne ti prekáža, čo chceš alebo 
nechceš, aby sa dialo, aké sú tvoje 
požiadavky. Aby toho nebolo málo, skús to 
povedať bez toho, aby si niekomu ublížil/a. 
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5. Skús hľadať riešenia – ak ťa štve, že 
tvoj/a díler/ka má drahé ihly, príď na 
výmenu, kde sú zadarmo alebo si ich kúp 
v lekárni, kde sú lacnejšie. Ak už máš plné 
zuby svojho abscesu, poď s nami 

k Milosrdným. Keď nemáš dosť peňazí na 
nový občiansky, odkladaj si postupne u nás 
peniaze a našetri si na neho. Samozrejme, 
nie všetko sa dá vyriešiť. Niektoré veci 
nemáme možnosť zmeniť. Vtedy môže 
riešenie spočívať práve v tom, ako sa s týmto 
faktom dokážeme vyrovnať. Čo urobíme, aby 
nám bolo ľahšie, hoci vec, ktorá nás 
rozčuľuje ostane nezmenená. 

6. Načasuj si hádku – ak sa 

s partnerom/kou hádaš najčastejšie, keď ste 
v kríze dohodnite si postup, ktorý vám to 
obom uľahčí a o veciach sa bavte neskôr. 
Napríklad, najprv zoženieme tovar a neskôr 
sa porozprávame o tom, kto mal kúpiť jedlo. 

7. Hovor v „ja“ forme – častokrát máme 
tendenciu v hneve hovoriť: „Ty si mi urobil/a 
toto a toto“, „Tamto si zasa neurobil/a!“ 

a „Ty si taká krava“ a podobne. Na 

vyriešenie situácie a zachovanie pokoja je 

však lepšie, ak hovoríš skôr o sebe a svojich 

potrebách, pocitoch. Kritizuj radšej 
správanie, nie človeka samotného. 
Napríklad, nie „Ty si taký debil!“, ale radšej 
„Bola som nahnevaná, keď si ma nechal 
čakať 20 minút na zastávke.“ Takéto 
vyjadrenia nesú so sebou menej emócií ako 
nadávky a urážanie, a tak sa otvára priestor 

na diskusiu. 

 

Viem, že tieto rady môžu znieť až príliš 
jednoducho a ich dodržiavanie a cvičenie 
môže byť naopak veľmi ťažké. Daj si čas na 
to, aby si si mohol/la nové spôsoby 
správania osvojiť. 
 

KEDY JE DOBRÉ VYHĽADAŤ ODBORNÚ 
POMOC 

Niekedy je ale nevyhnutné na zvládnutie 
hnevu navštíviť psychológa/ičku. Môže to 
byť vtedy, ak sa cítiš nahnevaný/á skoro 
stále, keď máš často pocit, že sa musíš 
ovládať, aby si nevybuchol/la, ak si v hneve 

niekoho zbil/a, ak rozbíjaš veci okolo seba 
alebo si už kvôli svojmu vyčíňaniu v hneve 

mal/a problém so zákonom. Môžeš sa na 
výmenách obrátiť na nás alebo priamo na 
psychologičku Gabu Prelovskú na tel. čísle 
02/20 44 37 36. Svoje služby ti ponúka 
bezplatne na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny na Vazovovej ulici. 

 

Želám vám, nech váš hnev neovláda vás, ale 
naopak – vy jeho. Dajte mu zabrať!    

Ivet 
 

 

 

 

Zdroje: http://www.apa.org/topics/anger/control.aspx  

http://www.mayoclinic.com/health/anger-management/MH00102  

http://www.medicalnewstoday.com/articles/162035.php  

Zdroj obr.: http://img.cas.sk/img/8/gallery/426146_hadka-vztah-hnev-zlost-krik-partneri-manzelia-crop-crop.jpg:  

http://www.apa.org/topics/anger/control.aspx
http://www.mayoclinic.com/health/anger-management/MH00102
http://www.medicalnewstoday.com/articles/162035.php
http://img.cas.sk/img/8/gallery/426146_hadka-vztah-hnev-zlost-krik-partneri-manzelia-crop-crop.jpg
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Nákaza syfilisom zvyšuje nákazu iných pohlavne 
prenosných ochorení, napríklad HIV.  

SYFILIS V SKRATKE 

 Syfilis je sexuálne prenosné ochorenie, ktoré spôsobuje baktéria menom Treponema 
pallidium. Syfilis je vyliečiteľné ochorenie – avšak asi ako pri každom ochorení platí, že 
čím skôr sa začne liečiť, tým ľahšie sa vylieči. Väčšinou trvá liečba 2-4 týždne 
(antibiotikami alebo penicilínom), ambulantne alebo lôžkovo (vtedy sa lieči 
pendeponom). 

„Ako sa môžem nakaziť syfilisom?“ 

Prenos baktérie môže nastať: 

 priamym kontaktom s vyrážkou 

 nechráneným sexom(orálny, análny, vaginálny) 

 zdieľaním ihiel  

 počas tehotenstva z matky na dieťa 

Čiže infekčné sú vyrážky, krv, spermie, predejakulačná tekutina a vaginálny sekrét. Sliny, 
materské mlieko a slzy nie sú infekčné. 

Priebeh ochorenia nie je vždy rovnaký, ale väčšinou syfilis ako choroba prechádza 4 štádiami. 

Štádium 1.: 

Na mieste, kde do tela prenikla baktéria sa objaví nebolestivá vyrážka. Môže sa nachádzať 
v ústach, na penise, vo vagíne, v zadku alebo inde na pokožke – ako som už písala, tam 
kde infekcia vošla do tela. To znamená, že vyrážku nemusíš zaznamenať, pokiaľ nie je na 
viditeľnom mieste, nakoľko 
nebolí. Vyrážka sa objavuje 
väčšinou 21 dní po nakazení 
a mizne do 2 až 6 týždňov. Napriek tomu, že vyrážka zmizne, syfilis, teda baktéria, ktorá 
ho spôsobuje, ostáva v tele šarapatiť ďalej a prechádza do druhého štádia: 

Štádium 2.: 

Pokiaľ nie je syfilis liečený, druhé štádium sa objavuje po 2 až 6 týždňoch po objavení 
nebolestivej vyrážky. Syfilis sa môže skrývať za rôzne iné choroby, preto je syfilis v tomto štádiu 
ťažšie rozpoznateľný. V tomto štádiu sa syfilis prejavuje nasledovne: 

 mokvavé vyrážky, ktoré sú veľmi infekčné. Na to, aby si sa infikoval/a stačí, aby si sa ich 
dotkol/la a cez tvoju malú ranku na koži sa mikrób dostane do tela.  

 ružové škvrny, ktoré sa vyskytujú na koži celého tela. Tieto nemokvajú, nesvrbia. 
Vyskytujú sa na koži celého tela. Tieto ružové škvrny nie sú infekčné.  

 horúčka, bolestivé hrdlo, bolesti hlavy, vypadávanie vlasov 

V tomto období je človek vysoko infekčný (=ľahko nakazí druhého človeka). Príznaky môžu po 
pár týždňoch zmiznúť, avšak môžu pretrvať až roky.  
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Po skončení druhého štádia sa syfilis dostáva do tzv. bezpríznakového obdobia. To znamená, že 
sa cítiš relatívne OK, nemáš žiadne príznaky, ale syfilis ďalej šarapatí a rozširuje sa v tvojom 

tele. 

Štádium 3.: 

Syfilis napadá jeden orgán tela – môže to byť pečeň, pľúca, mozog, srdce, kožu, jazyk, uši... môžu 
vzniknúť takzvané kožné gumy – na koži vznikajú uzlíky, väčšinou usporiadané do kruhu. Koža 
nad takýmto uzlíkom je fialová až hnedočervená a postupne môže začať hnisať. Kožné gumy sa 
vyskytujú na tvári, rukách nohách. 

Štádium 4.: 

Tretie štádium je štádium posledné a rozvinie sa pokiaľ syfilis ostane neliečený. Objavuje sa po 
10 – 20 rokoch po nakazení. Žiaľ, je veľmi vážne – pokiaľ sa nasadí liečba, stále môže byť účinná, 
avšak v tomto období syfilis už napáda nervovú sústavu, srdce, pečeň a iné dôležité orgány 
a môže spôsobiť nenávratné poškodenia. 

 

 „Ako zistím či som sa nakazil/a?“ 

Môžeš zájsť ku kožnému a ten ti môže spraviť mikroskopické vyšetrenie z vyrážky, vredu alebo 
škvrny. Alebo môžeš ísť na krvné testy. My na výmene ponúkame v pravidelné dni rýchlotesty na 
HIV a syfilis, čiže otestovať sa môžeš aj na výmene. 

 

Či už na sebe spozoruješ príznaky alebo nie – mal/a by si si položiť otázku – mal/a som 

nechránený orálny, vaginálny alebo análny sex – to znamená že si nepoužil/a mužský ani ženský 
kondóm (alebo kondóm praskol)? Nezáleží či osobu poznáš dobre alebo nie – mnoho ľudí totiž 
o sebe nevie, že má syfilis. Zdieľaš po niekom ihly? Potom by si mal/a zvážiť testovanie. Test je 
jediný spoľahlivý spôsob, ktorý ti povie, či si sa nakazil/la. 

Ako sa dá u nás otestovať? 

Ide o rýchlotest – odoberú ti kvapku krvi z prstu a na výsledok sa čaká približne 20 minút. Test 
nehľadá priamo baktériu syfilisu – ale takzvané protilátky, či sa telo začalo proti syfilisu brániť. 
Môžu vyjsť tri rôzne výsledky počas testu:  

Negatívny 
výsledok 

 

 

 

 

 

Test nenašiel protilátky syfilisu. Pokiaľ máš 
podozrenie, že k nákaze došlo nedávno, 
odporúča sa dať pretestovať znova. Test 

vie nájsť protilátky na syfilis s určitosťou až 
po 6 týždňoch. 
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Reaktívny 
výsledok 

 

Test veľmi pravdepodobne zaznamenal 
protilátky na syfilis. Netreba panikáriť – 

syfilis je vyliečiteľný. Navyše, môže ísť o 
falošný výsledok – keďže ide o rýchlotesty 
môže ich oklamať napr. to že užívaš drogy, 

máš žltačku alebo si tehotná... test je 
citlivý a preto sa môže popliesť s inými 
vecami, ktoré ovplyvňujú tvoje zdravie. 

   

  

Odporúča sa okamžité pretestovanie 
rýchlotestom. Ak znovu vyjde reaktívny 
výsledok, odporúča sa ísť k lekárovi na 

dôslednejšie vyšetrenie. 

   

Žiadny výsledok  

Môže sa stať, že nevyjde žiadny jasný 
výsledok, možno sa na test dalo málo krvi 
alebo je za tým iný dôvod. Nehovorí nič o 
tvojom zdravotnom stave - preto sa test 

zopakuje. 

„Ako sa môžem chrániť?“ 

Pri sexe používaj mužský alebo ženský kondóm. Ochranu treba používať aj pri orálnom sexe – pri 

fajke kondóm a pri lízaní takzvanú rúšku hot damn – vyrobíš ju prestrihnutím kondómu, ktorý 
rozroluješ na rúšku – latexový štvorec - ktorá sa položí na ženské pohlavné orgány.  

Pokiaľ injekčne užívaš drogy, nezdieľaj ihly. Pokiaľ musíš zdieľať, vyčisti striekačku savom – znížiš 
tým riziko nákazy viacerých krvou prenosných ochorení. 

Pokiaľ máš záujem dozvedieť sa o syfilise viac, spýtaj sa v teréne. Tam sa tiež dozvieš 
o termínoch testovania a kde je možné sa liečiť. Všetko dobré vám želám, 

Mirka. 

 

Zdroje: http://www.macmed-eastafrica.com/common/docs/syphilis%20leaflet.pdf    

http://www.webmd.com/sexual-conditions/syphilis-tests?page=4 

http://www.toronto.ca/health/syphilis_index.htm, http://www.cdc.gov/std/syphilis/stdfact-syphilis.htm 

http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1654, http://primar.sme.sk/c/4116974/syfilis-lues.html 

 

http://www.macmed-eastafrica.com/common/docs/syphilis%20leaflet.pdf
http://www.webmd.com/sexual-conditions/syphilis-tests?page=4
http://www.toronto.ca/health/syphilis_index.htm
http://www.cdc.gov/std/syphilis/stdfact-syphilis.htm
http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1654
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                                          JAR-SLNKO-SEX-BIZNIS 

 

Tak konečne, dočkali sme sa! Jar je tu v plnom prúde a nikto si ju tak rád neužíva ako ja. Hneď 
pri prvom slniečku som sa išla vyhrievať ako jašterica . Veď po toľkých odmrznutých nociac na 
štrichu si to už aj zaslúžim. Nie je lepšie antidepresívum ako  teplé slniečko. Veď sa aj vraví „ kam 
nechodí slnko, chodí lekár“. Túto zimu ma našťastie choroby obchádzali, možno to bude aj 
preto že som sa dala už druhý rok zaočkovať proti chrípke. Bolo to rýchle, bezbolestné a zdarma. 

Stačil mi preukaz poistenca. Mimochodom, ak ho nemáš a potrebuješ ho vybaviť, kontaktuj 
našich tereňákov/čky pri výmene. Neviem čím to bude, ale na jar sa mi nechce šlapať v noci. 

Možno tej tmy už bolo dosť a možno sa mi cez deň darí viac zarobiť. Asi to bude tým že väčšina 
zákazníkov si môže na službičku odskočiť len počas dňa a večer by už asi ťažko doma vysvetľovali 
kde sa túlali. Deň je fajn. Svieti slnko, ide robota, vybavíš viac vecí. Ale biely dník prináša aj svoje 
negatíva. Každý na teba dobre vidí a strácaš anonymitu, niet sa kam schovať so zákazníkom, lebo 
všade behajú zvedaví ľudia. A čo sa mne zdá najviac nepríjemné sú rôzne reakcie okoloidúcich. 
Stávam na Panónskej ceste kade prejde za hodinu veľmi veľa áut a ľudí a len málokto si ma 
nevšimne. Samozrejme každý nejako zareaguje. Niekto sa usmeje, zakýva či zatrúbi. Ale sú aj 
takí, ktorí majú pocit, že musia byť veľmi vtipní. Oplzlé gestá, pokrikovanie a urážky sú veľmi 
časté. Keď som bola mladšia, snažila som sa im to vrátiť, ale dnes viem že najlepšie je 
nereagovať a tváriť sa, že som si to vôbec nevšimla. Za tie roky sa toho veľa nezmenilo, stále sa 
na nás pozerajú ako by sme boli z inej planéty a bohužiaľ niekedy sa tak aj cítim. Asi hovorím za 
všetky kolegyne, veď ktorá by to nepoznala . Slovnaftská cesta je na tom ešte horšie, veď aj 
počas výmenných služieb sa mi už ušlo letiace vajíčko. Treba si dávať pozor na svoju bezpečnosť, 

nepodceňujte hlupákov a radšej sa neprechádzajte tesne vedľa cesty. Viem, že to nemáte ľahké, 
ale aj tak som najradšej, keď vidím na vašich tváričkách úsmev . Snáď vám pekné počasie 
prinesie väčšie zárobky, menej problémov, nech máte čo najviac dôvodov sa smiať. Raz veľmi 
dávno som sa hádala s mojím kamarátom v jednom podniku, pomedzi stoly chodilo dievčatko 
a predávalo snežienky. Jeden „neznámy“ mi poslal kytičku s tým, že tá hádka nestojí za to. A mal 

pravdu, nič a nikto nestojí za to, aby sme si kazili pekný deň. Je ráno a ja sedím v kancelárii 
Odysea a píšem pre vás tento článok, každú chvíľu pozerám na hodiny, veď pred obedom idem 
za vami do terénu. Výmena, čajík, gumy do ruky a už ste opäť v jednom kole. Tak nech nám ta jar 
vydrží čo najdlhšie slnečná a s teplotami nech stúpa aj dobrá nálada. Veď s úsmevom sa všetko 
ľahšie zvláda .                                                                                                                                            Sandra 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj obr.: http://www.alinka.sk/wp-content/uploads/slnko.jpg 



 

 
I                

   INTOXI 05/2012 

MARY WOLLSTONECRAFT – spisovateľka a prvá feministka 

 

 Mary Wollstonecraftová bola britská spisovateľka, filozofka, obhájkyňa ženských práv a 
sociálna reformátorka. Narodila sa v roku 1759 v Hoxtone (dnes Londýn). Počas svojej krátkej 
kariéry stihla napísať viacero románov, rôzne eseje a práce, ktoré sa zaoberajú vzdelaním, 
cestopisy, históriu Francúzskej revolúcie a dokonca aj detskú knižku.  

 Narodila sa ako druhá zo siedmich detí Edwarda Johna Wollstonecrafta a Elizabeth Dixon. 
Hoci jej rodina mala zo začiatku dobrý príjem, jej otec pozvoľna utratil majetok na 

špekulatívnych projektoch. Nakoniec bola finančná situácia taká zlá, že sa počas jej mladosti 
museli často sťahovať. Navyše, jej otec bol násilný muž, ktorý bil svoju ženu, keď bol opitý. 
Wollstonecraftová často ležala pred dverami maminej spálne, aby ju ochránila. Rovnako 
ochraňovala svoje dve sestry, ktorým bola ako mama. Medzi prvé práce patrilo dielo Niekoľko 
poznámok o vzdelaní dcér. 

 V roku 1787 odišla do Londýna, kde sa zúčastňovala slávnych večerí liberálneho publicistu 
Josepha Johnsona, ktorý jej pomáhal v práci. Učila sa po francúzsky a nemecky. Na jednej z 
večerí sa stretla s filozofom Williamom Godwinom, ale vôbec si nepadli do oka. 
Wollstonecraftová na neho útočila celú noc, nesúhlasila s ním takmer v žiadnej téme. Zato 
Johnson sa stal viac ako jej priateľom, opisovala ho vo svojich listoch ako otca a brata.  

 V Londýne začal aj jej prvý vzťah – s umelcom Henrym Fuselim, hoci ten bol už ženatý. 
Ona však bola natoľko očarená jeho géniom, že navrhla platonické spolužitie s ním a jeho ženou. 
Fuseliho žena však trvala na tom, aby sa s ňou nestýkal. Po jeho odmietnutí sa 
Wollstonecraftová vybrala do Francúzska, kde sa zúčastnila revolučných udalostí, ktoré oslávila v 
diele Obhajoba práv človeka, čo ju z jedného dňa na druhý urobilo slávnou. Nasledovala 
Obhajoba práv žien, ktoré vydala ako 33-ročná. Je jedným z prvých spisov, ktoré požadovali 
rovnoprávnosť žien a ich právo na vzdelanie. Písala, že ženy nie sú prirodzene podriadené 
mužom, ale zdajú sa takými byť kvôli nedostatku vzdelania. Navrhovala, aby sa aj k mužom aj k 
ženám pristupovalo ako k rozumným bytostiam a predstavovala si sociálne usporiadanie 

spoločnosti na základe rozumu.  

 V Paríži sa zoznámila s americkým dobrodruhom Gilbertom Imlayom, do ktorého sa 
vášnivo zamilovala. On však nemal záujem o uzavretie manželského zväzku. Hoci vo svojom diele 
Obhajoba práv žien Wollstonecraftová odmietala sexuálnu zložku vzťahu, Imlay ju presvedčil o 
opaku. Onedlho ostala tehotná a v máji 1794 porodila svoje prvé dieťa, dcéru Fanny, z ktorej 
bola nadšená. Ako s apolitická situácia zhoršovala, Británia vyhlásila vojnu Francúzsku, začalo to 
byť pre ňu nebezpečné. Veľa ich priateľov bolo zavretých, a tak opustila Francúzsko a vrátila sa 
do Londýna. Imlay jej sľúbil, že príde za ňou, ale jeho neskoré odpovede na listy a dlhodobá 
neprítomnosť dávala tušiť, že si našiel inú ženu. V máji 1795 sa pokúsila spáchať sebevraždu, ale 
zachránili ju. Potom sa ešte pokúšala zachrániť ich vzťah a odcestovala do Škandinávie, kde sa 
snažila pre neho vybaviť nejaké obchody, čím by vykompenzovala jeho straty. Odtiaľ mu písala 
listy, ktoré neskôr publikovala. Keď sa vrátila, zistila, že vzťah s Imlayom skončil. Druhý raz sa 
pokúsila o sebevraždu – chcela skočiť do rieky Temže, ale zachránil ju neznámy okoloidúci. 
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 Potom sa postupne vrátila do svojho literárneho života a zase začala navštevovať okruh 
Josepha Johnsona. Opäť sa stretáva s Williamom Godwinom a ich jedinečná známosť začala 
prechádzať do lásky. Zamiloval sa do nej cez jej listy napísané v Švédsku, Nórsku a Dánsku, kde 
sa spovedala zo svojho smútku a melanchólie. Keď opäť otehotnela, rozhodli, že sa vezmú. Po 
svadbe v roku 1797 sa presťahovali do dvoch susedných domov, známych ako „The Polygon“, a 
tak si mohli uchovať svoju nezávislosť, často komunikovali cez listy. Hoci ich vzťah trval tragicky 
krátko, pravdepodobne boli šťastní. Wollstonecraftová zomrela vo veku 38 rokov, 10 dní po tom, 
čo sa jej narodila druhá dcéra, čím zanechala niekoľko nedokončených rukopisov. Jej dcéra Mary 
Wollstonecraft Godwin, neskôr známa ako Mary Shelley, autorka románu Frankenstein, sa sama 
stala vynikajúcou a zrelou spisovateľkou.  

 Po smrti Mary Wollstonecraftovej, William v roku 1798 publikoval Memoáre, ktoré 
odhaľovali jej netypický spôsob života, čím nevedomky zničil jej povesť takmer na storočie. 
Každopádne, so vznikom feministického hnutia na prelome dvadsiateho storočia, 
Wollstonecraftovej obhajoba ženskej rovnoprávnosti sa stala veľmi dôležitá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Wollstonecraft                                                                              Saša 
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A 

           Nedostatok vitamínu ukrytého v tajničke spôsobuje spomalenú zrážanlivosť krvi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMAZONKA,AŠÉRA,CYRIL,FRESKA,HLIEN,HRÁDZKA,CHINÍN,CHODBA,KAVIAREŇ, 
KORÁN, KRAJEC, KREMEŇ, KRÚPY, LOGOS, MEDZA, MESIACE, MEŠEC, MISKA, 
MOZOG, NÁTAN, NORKA, OBRAT, OHĽAD, OKRÁDAČ, ONIAS, PÁLKA, PLACHTA, 
RICHNAVA, SALTO, SATIRIK, SEANSA, SPOJKA, SÚHRN, ŠTVRTÁK, TLMIČ, TRHAČ, 
VARHANY, VČELA, VILKA. 

 

 

 

Znenie tajničky z minulého čísla: ....„storočím posledným“                    Dvojstránku pripravila Ofra 

Zdroj:http://www.krizofky.sk 

 

O H P Á L K A A K J O P S 

K R Ú P Y L S O G O L F S 

R Á K R E M E Ň T A R Ú A 

Á D T Č K C Y L CH K H Á K 

D Z V R A S A T I R I K N 

A K L I V S A Č N O L Á O 

Č A S V I T A M Í N T H Z 

I E F K A H Š I N A Ľ O A 

M CH A R R R A S N A E S M 

L E B T E A H K D O I E A 

T O D N Ň S J A R É Š A Ó 

N M O Z O G K E N E I L H 

R I CH N A V A A C Y R I L  
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VTIPY 

 

 

Drahý, čo by si urobil, ak by sa na mňa vrhla 
skupina chlapcov a chceli by ma znásilniť? 

Veľmi by som sa čudoval... 
 

 

Prekvapený Eskimák sa pýta Eskimáčky: 
Čím si zabila toho ľadového medveďa, čo 
leží pred iglu? 

Tým bumerangom, čo si mal na posteli. 

Eskimák sa nahnevá: Ešte raz mi siahneš na 
ponožky, tak ti zlomím deku! 
 

 

Viete aký je rozdiel medzi hmlou 
a manželkou? Žiadny, lebo v oboch 

prípadoch platí, že keď sa ráno zdvihnú 
a zmiznú, bude krásny deň! 
 

 

Blondínka sa úprimne tešila, keď dokončila 
puzzle za 11 mesiacov, keďže bolo na ňom 
napísané 3 až 4 roky. 
 

 

Mamička rozpráva dcérke rozprávku 
o princovi na bielom koni. Dcérka sa pýta: 
Maminka, aj ty si čakala princa na bielom koni? Čakala, čakala, ale prišiel iba kôň. 

 

 
 

 

 

Zdroje vtipov: 

http://www.mamyseznam.cz/images_vtipy/28_1.jpghttp://nd01.jxs.cz/803/291/fba2c7644d_30201391_o2.gif  
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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

 


