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Všetko najlepšie!

Pýtate sa, že komu? Či nebodaj čomu?? No predsa 
INTOXI! Oslavujeme spolu 7.rok!

Môžem vám povedať, že to teda riadne letí, asi ako 
všetko ostatné. INTOXI už pre vás pripravujem 3 a pol roka 
a keby sa ma niekto opýtal, koľko rokov ho robím, povedala 
by som, že max 2 roky. 

No a toto je vlastne moje predposledné číslo, ktoré pre vás spoločne s ostatnými 
pripravujem. Koncom júna totiž predám časopis môjmu kolegovi Peťovi, ktorého iste 
poznáte z terénu. Ak vás zaujíma dôvod môjho odchodu, úzko súvisí s ukončením môjho 
štúdia na vysokej škole. Nastal čas posunúť sa niekam inam, čím, samozrejme, 
nevylučujem, že sa k niečomu podobnému v budúcnosti nevrátim. Budem mať možnosť 
s vami naposledy byť priamo v teréne počas júna, kedy s niektorými z vás, dúfam, urobím 
rozhovor o INTOXI. Jeho výsledky mi poslúžia nielen do diplomovej práce ako váš názor 
na INTOXI, ale aj pre Odyseus, aby sme mali vaše autentické názory k časopisu. Je veľmi 
zaujímavé vidieť a počuť tých, pre ktorých ho 3 a pol roka robím a dostať od vás spätnú 
väzbu na to, čo sa vám páči, prípadne nepáči. No a s tými, s ktorými sa v teréne 
nestretnem, sa stretnem minimálne na stránkach tohto a budúceho čísla 

Pekný jún želá

Andrea

Zdroj obrázku na obálke: http://www.zsmierudt.edu.sk/images/balon.jpg

Občianske združenie Odyseus (vzniklo v roku 1997) poskytuje servisné služby 
ľuďom, ktorí užívajú drogy a/alebo pracujú v sex-biznise a mladým ľuďom. Informácie 
o združení sú dostupné na stránkach www.odyseus.org.

Projekt časopis Intoxi vznikol v roku 2002 ako jeden z nástrojov terénnych 
sociálnych pracovníčok a pracovníkov OZ Odyseus v programe Chráň sa sám. Časopis 
Intoxi je určený výhradne osobám injekčne užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim v 
sex-biznise. Obsahuje informácie, ktoré pomenúvajú riziká súvisiace s ich životným 
štýlom a stratégie ako ich znižovať. Tento časopis nie je možné kúpiť si v novinových 
stánkoch. 

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

AKÉ DOBRÉ UBYTOVNE POZNÁŠ? AKO SA TAM K TEBE SPRÁVALI?

 Depaul. Je tam chaos. To ani nie je 

pre ľudí. Hygiena je zlá. Všetko sa 

deje podľa toho, čo chce istá 

skupina ľudí.

 Ubytovňa na Dullovom námestí. 

Na slovenské to bolo 4 200 

mesačne. Super čistučká!  Iba dve 

izby majú kúpeľňu a záchod. Je 

rovno oproti hotelu. Majú tam aj 

kuchynský kút, treba si len 

priniesť varič.  Každá izba má 

balkón. Dlho sa čaká 

v poradovníku.

 Domov pre každého – oproti Mea 

Culpa. Dvaja ľudia na izbe. 

Cenovo dostupné. 2 100 Sk na 

mesiac. Záchod, sprchy na chodbe. 

Nikto nikoho nekontroluje. Sú tam 

pravidlá. Ktoré treba dodržiavať –

nesmieš chodiť nadrbaný, fajčiť na 

chodbe. Netreba im povedať, že 

človek dáva drogy. Sprcha zadara 

– 8:00 – 12:00/ 14:00 – 18:00

 Ubytovňa pri Avione je dobrá.

 U Hatalky pri Lidli v Trnávke. Sú 

tam samí narkomani a díleri. 

Personál sa k tebe správa tak ako 

platíš. Viacmenej si ťa nevšíma, 

hlavne, že denne platíš. 

 Na konečnej 39tky v budove škôlky 

(Ostredky). Správanie je dobré, 

nezaujíma ich či človek užíva.

 Na Priekopníckej (Podunajské 

Biskupice), správali sa tam ku mne 

celkom dobre. Dobrá hygiena, síce 

spoločné WC, ale čisté. Aj 

nájomníci v pohode.  Platí sa cca 

2200 Sk na izbu, boli sme tam 

štyria, takže 550 Sk/mes na osobu.

 U Hatalky.  Hotel Plus. Hotel Star 

(na Trnávke). 200-300 Sk, v hoteli 

Star je zľava za dlhodobejšie 

ubytovanie až na 150 Sk.  V okolí 

Slovnaftu sú robotnícke ubytovne. 

Dobré skúsenosti s personálom, ku 

mne sa dobre správali, nevyzerám 

ako narkomanka.

 Hotel Star. Hotel Plus.  Dalo sa, 

cena akurát.

 Žabí majer - Bojnická ulica. Je  

tam viac ubytovní, ale bývajú 

obsadené robotníkmi, treba 

vymáknuť.
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KEĎ SA POHLAVIA POMIEŠAJÚ...

V ROKU 2007 SOM BOLA NA DOVOLENKE V TALIANSKU, A KEĎŽE SOM PROFESIONÁLNE 
DEFORMOVANÁ, NAVŠTÍVILA SOM JEDNU Z ORGANIZÁCIÍ, KTORÉ V PISE PRACUJÚ 
S ĽUĎMI PRACUJÚCIMI V SEX-BIZNISE. UŽ PRED DOVOLENKOU SOM MALA S NIMI 
KONTAKT CEZ JEDEN SEMINÁR, A PRETO MI UMOŽNILI ÍSŤ S ICH PRACOVNÍČKAMI DO
TERÉNU.

Všetko bolo fajn, ale zostala som 
zaskočená, aký veľký počet transsexuálov 
a transgenderov pracuje v tomto meste 
v pouličnom sex-biznise. Na Slovensku sa 
v teréne stretávame vo veľkej väčšine so 
ženami pracujúcimi v sex-biznise 
a špecifické služby pre ľudí 
transsexuálnych alebo trangenderov ani 
nemáme. Viem však i to, že veci nemusia 
byť také, ako sa na prvý pohľad zdajú. My 
nemusíme vôbec vedieť, že niekto, koho 
považujeme za ženu, sa narodil/a ako muž 
a naopak. Preto som sa rozhodla po dlhej 
dobe napísať článok z prostredia pohlaví –
konkrétne pohlavia, na aké sa človek cíti 
a s akým sa nenarodil... 

Ako transsexuál či transsexuálka 
bývajú označovaní ľudia, ktorí sa narodili 
s iným pohlavím, než s akým sa 
stotožňujú, po akom túžia a ako chcú byť 
akceptovaní/é. Niekto sa napr. narodí ako 
muž, avšak vnútorne sa cíti byť ženou, ako 
žena sa upravuje, správa a chce byť ako 
žena aj vnímaná. Zo sexuálneho hľadiska 
ju môžu priťahovať muži i ženy –
transsexualita nijako nesúvisí so sexuálnou 

orientáciou. Pokiaľ to ľuďom umožní 
zdravotná či finančná situácia, príp. 
spoločnosť v ktorej žijú, podstupujú títo 
ľudia často i operatívnu zmenu pohlavia 
a následne hormonálnu terapiu. Platí to aj 
naopak... niekto sa narodí so ženským 
pohlavím, avšak cíti sa byť mužom, ako 
muž sa správa a chce byť ako muž aj 
vnímaný. Aj v tomto prípade platí, že ho 
môžu priťahovať rovnako ženy ako i muži.

V prvom rade by som chcela 
podotknúť, že nie je nič zlé na tom, pokiaľ 
chcete a pokúšate sa zmeniť svoje 
pohlavie. Žiť v tele, ktoré vám nič 
nehovorí a je iné, než by ste chceli, musí 
byť podľa mňa veľmi stresujúce. Preto 
považujem za normálne, ak sa niekto 
rozhodne, že svoje pohlavie a rodovú 
identitu zmení. 

Na tomto mieste by som rada 
uviedla názor transsexuálky z Latinskej 
Ameriky: „Niekto potrebuje 
psychologickú pomoc, iný nie. V každom 
prípade to nie je nikdy strata času 
porozprávať sa o svojich problémoch 
spojených s transsexualitou s nejakým 
odborníkom/odborníčkou alebo s niekým, 
kto má viac skúsenosti než Vy. To, ako sa 
cítite počas procesu zmeny pohlavia, či 
svojej rodovej identity, viete najlepšie Vy 
samotní/samotné. Niektorí ľudia 
potrebujú iba veľmi malé zmeny svojho 
zovňajšku, aby sa cítili v psychickej 
pohode. Iní ľudia potrebujú výraznejšie 
operatívne zákroky. Sú aj takí, ktorí 
nebudú so svojím výzorom spokojní 
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nikdy. Všetko je to otázkou osobnosti a 
podpory, ktorú okolo seba máte. Veľmi 
dôležité je aj to, ako sa na Vás pozerajú 
ostatní ľudia. Niektorí transsexuálni 
ľudia sú úplne spokojní a v pohode 
s tým, ako sa na nich pozerá spoločnosť. 
Do veľkej miery to súvisí aj s tým, že ich 
ako transsexuálov akceptovali ich 
najbližší príbuzní a priatelia a že títo 
ľudia ich naďalej milujú bez ohľadu na 
pohlavie. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov 
to takto nie je. Veľa transsexuálnych 
ľudí je svojimi rodinami a najbližšími 
priateľmi odmietnutých, keď sa ku 
transsexualite priznajú a príp. si zmenia 
operatívne pohlavie. Veľa z nich príde 
po operácii o prácu a ich situácia je 
preto mimoriadne náročná. 
Transsexuálni ľudia si musia svoju 
pozíciu v spoločnosti neustále obhajovať 
– rovnako ako ľudia s homosexuálnou 
orientáciou, černosi a černošky či ľudia 
pracujúci v sex-biznise ...“

Transsexuálni ľudia musia 
absolvovať veľmi veľa fyzicky 
a psychicky náročných situácií, pokiaľ sa 
odhodlajú k zmene svojho zovňajšku – či 
už za pomoci operácií alebo bez nich. Na 
jednej strane stojí silná túžba po vlastnej 
identite, akceptácii svojho tela a pohlavia. 
Na strane  druhej sú stále silné predsudky 
spoločnosti ako i vlastnej rodiny voči 
týmto ľuďom. Plastické operácie tváre, 
prsníkov, pohlavných orgánov, 
formovanie postavy hormónmi, depilácia 
ochlpených častí tela... to všetko sú 
zákroky náročné na financie, ako i na 
rekonvalescenciu. Transsexuálni ľudia sú 
diskriminovaní na trhu práce, ako 
i v ďalších oblastiach života. 

Transsexuálni ľudia, pracujúci 
v sex-biznise trpia viacnásobnou stigmou. 
Okrem posmeškov a hanlivých poznámok 
sú často t e r č o m  fyzických útokov 

a znásilnení zo strany zákazníkov, 
náhodných okoloidúcich, či policajných 
zložiek. Násilie, ktoré je na nich páchané 
ich robí zraniteľnými z pohľadu prenosu 
pohlavne a krvou prenosných ochorení. 
I u nás v teréne sa stali transsexuálnym 
ľuďom viaceré nepríjemné udalosti –
transsexuálna žena pracujúca v sex-
biznise bola nafotená reportérmi 
a reportérkami a jej fotka bola zverejnená 
v novinách. Bola označená za ženu, ktorá 
klame svojich zákazníkoch o tom, že je 
ženou... To, čo sa s ňou stalo nevieme. 
Každopádne, v teréne sme ju už viac 
nestretli. Často krát môžete i vy 
o niektorej vašej kolegyni či kolegovi 
z ulice vedieť, že je transsexuál či 
transsexuálka. Môžete si vždy vybrať -
ochránite jej alebo jeho „tajomstvo“ 
a v mnohých prípadoch aj jej/jeho 
bezpečnosť alebo budete o jeho/jej 
transsexualite nahlas rozprávať a tým ju 
vystavíte príp. útokom a ublíženiu? 
Rozhodnutie je vo vašich rukách.

Spoločnosť sa na transsexuálnych 
ľudí pozerá totiž často s úškrnom 
a nepochopením. Sú nútení odchádzať zo 
svojich domovov a často i svojej krajiny 
na miesta, kde žijú vo väčšej anonymite 
a vo väčšom porozumení. Často okrem 
iných komplikácií musia ešte títo ľudia 
obhajovať svoju vlastnú pozíciu 
v spoločnosti. 

Ľubica

Zdroje:
Materiály SWAN
Materiály TAMPEP
Osobný rozhovor s pracovníčkami talianskej 
organizácie Il Cerchio      

Zdroj obrázku:
http://news.xinhuanet.com/english/2007-
11/11/xin_48211041112442032459529.jpg
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OPÝTALI STE SA NÁS V TERÉNE...

„MINULÝ TÝŽDEŇ SOM SA 
VRÁTIL Z VÄZENIA. MÁM 
NÁROK NA NEJAKÉ DÁVKY?
KDE SA TO VYBAVUJE?“

Po prepustení z výkonu trestu 
odňatia slobody alebo z výkonu väzby máš 
nárok na resocializačný príspevok. Tento 
sa poskytuje najmä na účel vybavenia 
osobných dokladov a zabezpečenia 
nevyhnutných vecí osobnej potreby. Výška 
príspevku je najviac vo výške 40 % sumy 
životného minima, čiže najviac 71,60 € ( 
2157,02 Sk). 

Resocializačný príspevok sa 
poskytne, ak výkon trestu odňatia slobody 
alebo výkon väzby trval viac ako 30 po 
sebe nasledujúcich dní a ak o príspevok 
žiadaš do ôsmich pracovných dní odo dňa 
prepustenia. O príspevok požiadaj na 
Úrade práce sociálnych vecí a rodiny (na 
oddelení sociálno-právnej ochrany pre 
dospelých) v mieste svojho trvalého 
pobytu.

Okrem resocializačného príspevku 
môžeš požiadať aj o dávku v hmotnej 
núdzi, ktorá v súčasnosti na jednu osobu 
predstavuje 58, 43 €  (1760,20 Sk).  O 
dávku môžeš požiadať buď na úrade práce 
alebo na miestnom úrade podľa trvalého 
bydliska. 

„TRVALÝ POBYT MÁM MIMO
BRATISLAVY. MOMENTÁLNE 
BÝVAM KDE SA DÁ, NEMÁM 
STABILNÉ BÝVANIE A 
POTREBUJEM VYBAVIŤ NOVÝ  

OP V BRATISLAVE. AKO SA TO DÁ?“

Trvalý pobyt sa vybavuje v mieste 
tvojho trvalého bydliska. Od toho, kde si 
nahlásiš svoje trvalé bydlisko, bude 
závisieť, ktoré mesto bude profitovať z 
tvojich daní. Mestá sú totiž „živené“ 

predovšetkým z daní tých, ktorí v nich 
majú nahlásený trvalý pobyt. 

Ak chceš mať trvalý pobyt v 
Bratislave, ale nie si z Bratislavy a nemáš 
stabilné bývanie, najrýchlejšia cesta je 
vybaviť si tzv. „bezdomovecký“ OP.  
Namiesto adresy tvojho trvalého pobytu 
budeš mať v občianskom zapísaný názov 
mestskej časti, v ktorej sa najviac zdržuješ
(napr. Bratislava – Nové mesto). Takýto 
trvalý pobyt sa vybavuje na Miestnom 
úrade (v mestskej časti, kde sa najviac 
zdržuješ) na Ohlasovni trvalého pobytu. 

NA JEHO VYBAVENIE POTREBUJEŠ:

 3,30 € (100 Sk)
 potvrdenie o strate/krádeži OP  

alebo potvrdenie o OP (ktoré ti bolo 
vydané napríklad  z dôvodu 
skončenia jeho platnosti  počas 
pobytu vo väzení )

 rodný list 
Na základe týchto dokladov potom 

Miestny úrad na počkanie vydá  
Potvrdenie o trvalom pobyte. S 
potvrdením o trvalom pobyte, kolkami, 
rodným listom a potvrdením o 
strate/krádeži OP, si potom na oddelení 
Polície (v rovnakom obvode ako Miestny 
úrad) vybavíš nový OP. 

„ AKO SI VYBAVÍM PRECHODNÝ POBYT ? “

Adresu, začiatok a 
predpokladanú dobu 
prechodného pobytu, 
nahlásiš v obci do 10 dní od 

ubytovania sa (ak si z Bratislavy alebo 
Košíc tak prechodný pobyt nahlasuješ v tej 
konkrétnej mestskej časti na mestskom 
úrade). Predpokladaná doba prechodného 
pobytu môže byť najviac 5 rokov. 
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Ak tvoj prechodný pobyt trvá aj po 
uplynutí tejto doby, musíš prechodný 
pobyt hlásiť znova.

Na úrade, kde budeš prechodný 
pobyt nahlasovať, si vypýtaj prihlasovací 
lístok, ktorý musíš riadne vyplniť a 
podpísať. Na tomto prihlasovacom lístku 
vyplňuješ údaje o sebe, ako napríklad 
meno, dátum narodenia, rodné číslo, 
adresu kde chceš prechodný pobyt mať, 
dobu prechodného pobytu a pod.

PRI HLÁSENÍ PRECHODNÉHO POBYTU 
MUSÍŠ MAŤ SO SEBOU:

 občiansky preukaz
 ak si spoluvlastníkom domu alebo 

bytu, tak budeš potrebovať doklad o 
vlastníctve alebo spoluvlastníctve 
budovy alebo bytu 

 ak dom alebo byt  vlastní niekto iný, 
budeš potrebovať písomné 
potvrdenie vlastníka domu alebo 
bytu o tom, že  súhlasí s tvojim 
prihlásením na prechodný pobyt. 
Poskytneš aj vlastníkove osobné 
údaje ako meno, priezvisko, rodné 
číslo, číslo občianskeho preukazu a 
adresu jeho trvalého pobytu.

 toto písomné potvrdenie 
nepotrebuješ, ak nahlasuješ si 
vlastník/spoluvlastník bytu a 
nahlasuješ svoju manželku/manžela 
alebo nezaopatrené dieťa.

„MÁM „C-ČKO“. CHCEM SA ÍSŤ  LIEČIŤ,
ALE NEMÁM VŠEOBECNÉHO LEKÁRA ANI 
ZDRAVOTNÚ KARTU. OP AJ KARTU 

POISTENCA MÁM. HEROÍN 
UŽÍVAM OBČAS. MÔŽEM ÍSŤ 
NA LIEČBU AJ BEZ 
ODPORÚČANIA OD 
VŠEOBECNÉHO LEKÁRA?“

V prvom rade je dôležité povedať, 
že na Slovensku nie je možnosť liečiť sa 

na hepatitídu C, ak užívaš  drogy a o 
tvojom užívaní vedia lekári/lekárky. Na 
začatie liečby je potrebné, okrem iného, 
potvrdenie o minimálne 6- mesačnej 
abstinencii od užívania, príp. 
potvrdenie o tom, že si na substitučnej 
liečbe. Potvrdenie môžeš získať napríklad 
z Hraničnej alebo  zo psychiatrických 
ambulancií. Na liečbu sa potom môžeš 
objednať priamo u Dr. Belovičovej 
(Limbová 14, budova Slovenskej 
Zdravotnej Univerzity, Kramáre). 
Odporúčanie od všeobecného lekára 
nepotrebuješ, stačí  preukaz poistenca.

„POČULA SOM O NEJAKOM ZARIADENÍ PRI 
TRATI 13, KDE SA DÁ NAJESŤ AJ OPRAŤ.
AKO SA TAM DOSTANEM? ČO TAM 
PONÚKAJÚ?“ 

Zaradenie sa volá 
Stredisko osobnej hygieny.
Na to, aby si mohla využívať 
jeho služby, je potrebné sa  
tam ráno medzi 8,00 – 10,00 
zadarmo zaregistrovať. (V 

stredisku sa inak môžeš zdržať do 20,00). 
Na základe registrácie máš možnosť 

 oprať si veci raz za týždeň
 kúpiť si ľahké jedlo za symbolickú 

cenu 20 centov 
 osprchovať sa každý pracovný deň
 za symbolickú cenu sa dá kúpiť aj 

nejaké šatstvo

Dostaneš sa tam dostať autobusom 
č. 70. Výstup na konečnej – ŽST 
Podunajské Biskupice. Pár krokov sa treba 
vrátiť a nasledovať ulicu Pri Trati. Hľadať 
dom so zelenou bránou – č.d. 13. 

Ak máte aj ďalšie otázky, s ktorými 
si neviete poradiť, obráťte sa na nás 
v teréne a my sa posnažíme nájsť 
odpovede.

Eva a Jana
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ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA:

NOVÝ AFGANSKÝ ZÁKON LEGALIZUJE 
ZNÁSILŇOVANIE ŽIEN

AKO BOLO UVEREJNENÉ NA WWW.SME.SK,  NOVÝ AFGANSKÝ ZÁKON 
SCHVAĽUJE, ABY MUŽI ZNÁSILŇOVALI SVOJE MANŽELKY.
ORGANIZÁCIE PRE OCHRANU ĽUDSKÝCH PRÁV A NIEKTORÍ AFGANSKÍ 
ZÁKONODARCOVIA O TOM INFORMOVALI ZAČIATKOM APRÍLA.
OBVIŇUJÚ PREZIDENTA HAMÍDA KARZAJA, ŽE ZÁKON PODPÍSAL 
PRETO, ABY ZVÝŠIL SVOJE ŠANCE NA ZNOVUZVOLENIE.

Kritici si robia starosti, že nový 
zákon podkope tak ťažko vydobyté práva 
pre ženy, uzákonené po páde prísneho 
islamistického režimu Talibanu. Zákon 
podľa tvrdení niektorých zákonodarcov 
nebol nikdy predložený do parlamentu na 
diskusiu. Jeho cieľom je riadiť rodinný 
život v afganskej šiitskej komunite, ktorá 
tvorí približne 20 percent z 30 miliónov 

obyvateľov krajiny. Zákon sa netýka 
afganských sunnitov. 

Jeden z najspornejších odsekov 
zákona stanovuje, že manželka: "je 
povinná sa skrášľovať pre manžela, 
kedykoľvek si to on bude želať". V odseku 
132 zákona sa hovorí: "Ak manžel nie je 
na cestách, má právo mať s manželkou 
sexuálny styk každú štvrtú noc. Ak 
manželka nie je chorá alebo nemá 
chorobu, ktorá by mohla sťažiť styk, je 
povinná poddať sa sexuálnym túžbam 
manžela." Čo môže znamenať, že ak 
manželka nebude chcieť sexuálny styk, je 
povinná poddať sa. Teda manžel má 
právo na sexuálny styk s manželkou 
každú štvrtú noc, bez ohľadu na 
dobrovoľnosť/ nedobrovoľnosť 
manželky.

Jedno z opatrení zahrnuté v zákone 
zaručuje i právo ženy na sex 
v manželstve, avšak s inou frekvenciou 
sexuálneho styku: "Muž by sa nemal 
dlhšie vyhýbať sexuálnym vzťahom s 
manželkou a styk s ňou by mal mať aspoň 
raz za štyri mesiace."

Rozvojový fond OSN pre ženy 
(UNIFEM) vyhlásil, že zákon "legalizuje 
znásilňovanie manželky jej vlastným 
manželom". 

Náboženstvo Islam má dve hlavné 
vetvy – šíítov a sunnitov. 

Slovo „sunna“ znamená v 
arabskom jazyku tradícia a 
zákonitosť, ktorá sa opakuje. Týmto 
slovom sa označujú Muslimovia, ktorí 
nasledujú tradíciu po poslovi a 
prorokovi Muhammadovi – sunnity. 

Slovom „šia“ sa označuje určitá 
skupina muslimov, ktorá podľa 
vyjadrenia svojich členov nasleduje 
Aliho, bratranca proroka 
Muhammada. Hovorí sa im „šíetu 
Ali“, t.j. Aliho stúpenci alebo 
nasledovníci – šííti.  

Ak by som to prirovnala k 
našim podmienkam, aj v kresťanstve 
máme minimálne dve vetvy, napr.: 
katolíci, evanjelici a iné.                                      
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"Zákon porušuje práva žien a ľudské 
práva mnohými spôsobmi", uviedol 
UNIFEM vo vyhlásení. Najväčšia kritika 
prišla z Kanady, ktorá stratila 116 vojakov 
v boji proti Talibanu 
a ktorá minula už osem miliárd dolárov 
(5,97 miliardy eur) na podporu Karzajovej 
vlády.  

"Názor, že ženy sú plnohodnotné 
ľudské bytosti s ľudskými právami, je 
skutočne tým najdôležitejším dôvodom, 
prečo sa medzinárodná komunita angažuje 
v tejto krajine," uviedol kanadský premiér 
Stephen Harper tento týždeň v Londýne na 
summite krajín G20. G20 (Group of Twenty 
- Skupina Dvadsiatich) je neformálne fórum 
najvyspelejších krajín sveta, ktoré sa 
zaoberajú svetovými ekonomickými 
otázkami. Kanadský minister obrany Peter 
MacKay vyhlásil, že využije práve 
prebiehajúci summit NATO na vyvíjanie 
"priameho" nátlaku na svojich afganských 
partnerov, aby zákon zrušili.

Keďže Hamíd Karzaj (prezident 
Afganistanu) sa tento rok snaží o 
znovuzvolenie, uchádza sa o priazeň 
voličov v šiitskej komunite. Ženy voličky 
budú podľa predpokladov voliť tak ako ich 
manželia. „Základné slobody žien sú 
obetované pre zvýšenie počtu voličov a 
získaniu väčšieho počtu hlasov poslancov 
parlamentu", uviedla organizácia na 
ochranu ľudských práv Human Rights 
Watch.

Tento afganský 
zákon porušuje 
základné ľudské práva 
šíítskych žien aj podľa 
niekoľkých 
medzinárodných 
dokumentov: 
Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv, 

Európskeho dohovoru o ochrane ľudských 
práv a základných slobôd, Listiny
základných práv a slobôd.

Ľudské práva sú univerzálne 
práva všetkých ľudských bytostí na 
svete, nezávisle od zákonov alebo iných 
faktorov ako sú etnický pôvod, 
národnosť, náboženstvo, pohlavie a 
podobne.

Podľa súčasného slovenského 
trestného práva je znásilnenie trestný čin 
proti ľudskej dôstojnosti. Spočíva v 
donútení ženy k súloži násilím, pod 
hrozbou násilia alebo s využitím jej 
bezbrannosti, a to, či ide o znásilnenie 
cudzou osobu, zákazníkom, manželom, 
partnerom.

Spracované z www.sme.sk. TASR, © 2009 
Petit Press.

Zdroje:
www.islam-sk.sk
www.wikipedia.sk
www.g20.org 

Zdroje obrázkov:
http://www.ethingsonline.com/duendemad/biombo
/65-afganistan-chica.jpg
http://good50x70.org/2007/wp-
content/uploads/2007/06/1-human-rights-in-iran-
sajad-asadi-iran-thumb.jpg
https://mywebspace.wisc.edu/hillebrecht/web/hum
an-rights.jpg

http://www.islam-sk.sk/
http://www.wikipedia.sk/
http://www.ethingsonline.com/duendemad/biombo/65-afganistan-chica.jpg
http://good50x70.org/2007/wp-content/uploads/2007/06/1-human-rights-in-iran-sajad-asadi-iran-thumb.jpg
https://mywebspace.wisc.edu/hillebrecht/web/human-rights.jpg
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STRATENÉ HROTY

V TERÉNE PRACUJEM OD SAMÉHO ZAČIATKU – OD OKTÓBRA 1998. NIEKTORÉ VECI SA ZA 
TIE ROKY ZMENILI A NIEKTORÉ NIE. JEDEN Z TÝCH NEMENNÝCH FENOMÉNOV JE PRE 
MŇA OLAMOVANIE HROTOV/IHIEL NA INZULÍNKACH. KEĎ SA PÝTAM NA DÔVOD, TAK JE 
TO ČASTO KRÁT PRETO, ABY STE NÁM ČI NIEKOMU INÉMU, NEUBLÍŽILI. TEJTO MOTIVÁCII  
SAMOZREJME ROZUMIEM. AVŠAK OLAMOVANIE HROTOV MÔŽE NAOPAK UBLÍŽIŤ. JE TO 
VLASTNE OHROZUJÚCEJŠIE PRE VAŠICH BLÍZKYCH A OSTATNÝCH ĽUDÍ, KEĎ SA HROTY 
ULAMUJÚ A NENOSIA SPÄŤ NA VÝMENU IHIEL, KDE ICH MY DÁME BEZPEČNE SPÁLIŤ.

Taký ulomený hrot je totižto stále 
dosť ostrý, aby sa oň niekto poranil, či si 
ho vpichol (napr. do ruky, nohy, či zadku) 
a okrem ohrozenia nákazy sa ťažšie 
vyberá. To, že niekto samotný hrot zabalí 
do alobalu veľa nepomôže, keďže alobal 
jednoducho prepichne, najmä keď sa naň 
zatlačí. V prípade opaľovania hrotov 
a potom ich zahodenia do komunálneho 
odpadu sa iba čiastočne znižuje riziko 
nákazy, ale nie poranenia ľudí (napr. tých, 
ktorí sa hrabú v kontajneroch). 
Nehovoriac, že sa ľahko vytratí. Hrot bez 
ihly je menej viditeľný a človek sa oň 

môže ľahšie pichnúť. Nehovoriac o tom, že 
kov z ktorého je ihla vyrobená sa 
nerozpadne a teda bude na danom mieste 
veľmi dlho 
ležať....neviditeľná....ostrá....čakajúca.... 

TAK AK SA DÁ, NOSTE NÁM INZULÍNKY NA 
VÝMENU KOMPLETNÉ.

No dobre, rozmýšľala som ale,  čo 
s tými, čo proste chcú hroty z rôznych 
dôvodov olamovať? A tak som sa 
rozhodla, že sa spolu naučíme/zopakujeme 
ako na to. V podstate poznám 2 vhodné 
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spôsoby.  Ak viete o ďalšom, tak 
nám ho kľudne popíšte a my ho 
zverejníme. 

V tomto čísle si ukážeme prvý 
spôsob:

Pokračovanie na ďalšej stránke
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Ihla sa síce dá zo štupľa vybrať, ale 
je to omnoho ťažšie, ako keď je nasadená 
na striekačke. 

PRETO NA ZABEZPEČENIE 
TOHO, ABY SA NEDALA IHLA 
NASADIŤ SPÄŤ NA KONKRÉTNU 
STRIEKAČKU JE:

 IHLU AJ STRIEKAČKU 
OSOBITNE ZATAVIŤ. TAK SA 
UŽ NEBUDE DAŤ POUŽIŤ ANI 
STRIEKAČKA A ANI 
NEBEZPEČNÁ IHLA. 

 NUŽ A KEĎŽE MI TO NEDALO 
A NECHCELO BY SA MI NOSIŤ 
DVE VECI NAMIESTO JEDNEJ, 
TAK SA DÁ AJ NAHRIAŤ NAD 
OHŇOM ZO ZAPAĽOVAČA 
IHLA V ŠTUPLI A EŠTE KÝM 
JE TO HORÚCE, NARAZIŤ  
NA TO STRIEKAČKU – TAK 
SA UŽ NIČ Z TOHO NEDÁ 
POUŽIŤ A IHLA SA NEDÁ ANI 
OTVORIŤ! 

Musím priznať, že mňa osobne 
najviac oslovilo toto ukončenie života 

mojej modelovej inzulínky  Našťastie 
zapaľovač je vždy po ruke.

Ideálne (najmä pri väčšom počte) 
je, ak nám prinesiete ihly so striekačkami 
v neporušených plastových fľašiach späť 
na výmenu. 

JE SUPER DÔLEŽITÉ IHLY 
DONIESŤ  A NEZAHADZOVAŤ ČI 
NEODKLADAŤ ICH NIEKDE.

Tu vhadzujeme použitú ihlu do fľaše

Ďalší spôsob zneškodnenia ihly si 
ukážeme budúci mesiac.

Napísala Katarína, modelkou bola Eva 
a za obeť „výskumu“ padli 3 inzulínky.

Zdroj obrázku:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons
/thumb/1/1f/Attention_yellow.svg/300px-
Attention_yellow.svg.png
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TAMPÓN NA MUŠKE

POUŽÍVAŠ POČAS MENŠTRUÁCIE TAMPÓNY? TU JE ZOPÁR NOVINIEK, KTORÉ V 
MNOHOM PROTIREČIA NIEKTORÝM VŠEOBECNE ROZŠÍRENÝM INFORMÁCIÁM. K TÉME SA 
VYJADROVALA DOKTORKA KATARÍNA GREKSOVÁ Z I. GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKEJ 
KLINIKY SV. CYRILA A METODA V BRATISLAVE.

:( TAMPÓNY SPÔSOBUJÚ TOXICKÝ ŠOK ...
Podľa doktorky neexistuje súvislosť 

medzi syndrómom toxického šoku a 
používaním tampónov. Argumentuje 
prostým faktom, že zatiaľ žiadna štúdia 
nedokázala ich priamy vzťah. „Náhodne 
sa syndróm toxického šoku zistil aj u 
menštruujúcich žien, naposledy však pred 
30 rokmi v USA,“ uviedla doktorka 
Greksová.

ČO JE TO SYNDRÓM TOXICKÉHO ŠOKU ?

Syndróm toxického šoku spôsobuje 
prítomnosť baktérie zlatého stafylokoka. 
Ten produkuje toxín, ktorý sa cez sliznice 
dostáva do krvi. Prejavuje sa červenými 
škvrnami na koži, vysokou teplotou, 
triaškou a/alebo črevnými a žalúdočnými 
problémami. Toto ochorenie môže 
postihnúť aj mužov alebo novorodencov. 

:( TAMPÓNY BLOKUJÚ MENŠTRUAČNÉ 
KRVÁCANIE …

„Tampóny fungujú ako špongia,
keď táto nasaje viac tekutiny, ako 
zvládne, začne pretekať,“ vraví doktorka 
Greksová.

TAMPÓN NA „KAŽDÝ DEŇ“
Existujú tri veľkosti tampónov –

Super, Normal a Mini, používajú sa podľa 
potreby od najsilnejších dní, po tie 
najslabšie. Je veľkou výhodou používať 

ich počas horúcich dní pri kúpaní na 
kúpaliskách, či pri jazerách. Hneď po 
kúpaní je však potrebné tampón vymeniť. 
Tampóny  Mini môžeme využívať počas 
týchto aktivít aj mimo menštruácie, je to 
spôsob ochrany pred infekciami.

Neviem síce o Tvojej skúsenosti s 
tampónmi, ale tie moje sú iba pozitívne. 
Obzvlášť teraz, keď nemys l ím  pri 
každom zavádzaní tampónu na syndróm 
toxického šoku. Nezabúdaj však, že 
umývaním rúk pred a po zavedení, 
pravidelným vymieňaním, či 
prispôsobovaním veľkostí tampónov, 
zamedzíš vzniku nepríjemných 
komplikácií. 

-monika bj.-

Zdroje: 
http://www.sme.sk/c/3901695/Tampony-
nesposobuju-toxicky-sok.html
http://tvnoviny.sk/zeny/top-tema/hrozi-vam-pri-
pouziti-tamponu-smrt.html

Zdroje obrázkov: 
http://tvnoviny.sk/zeny/top-tema/hrozi-vam-pri-
pouziti-tamponu-smrt.html
http://www.ehow.com/how_1185_insert-
tampon.html

http://www.sme.sk/c/3901695/Tampony-nesposobuju-toxicky-sok.html
http://tvnoviny.sk/zeny/top-tema/hrozi-vam-pri-pouziti-tamponu-smrt.html
http://tvnoviny.sk/zeny/top-tema/hrozi-vam-pri-pouziti-tamponu-smrt.html
http://www.ehow.com/how_1185_insert-tampon.html


13s           Jún 2009              Intoxi

O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A
V tajničke sa ukrýva výrok anglického hudobníka, člena skupiny Beatles, Johna Lennona:
„Chytil som motýľa a umrel mi v dlani.Odtrhol som kvetinu a zvädla mi. Vtedy som 
pochopil, že krásy sa možno…………………….………………………………………..
(tajničku tvorí 16 písmen).“

Á N J A Č Y B O A K R A I S Ä M
R O H Á Č O B Y Č A J N Ý A D E
M B C O B L CH A K A V O Š K A D
U A I E T I Š V I P Z R Ý N K A
CH Ľ K T V Š Ď Ť R A I Ú A Í E L
A O Á S Č A U R Á R I A F L I I
D V D U E J R Á N A Č L O E N E
O A A L L B H M Y Z O D K D A N
M Č A E A O L O L I Č Í Č N V K
Á Š S Č D A T K M T K R Í A O A
C V O V M P A Ž E R Á K J M Ľ V
A Á Á O K Í N O K S Ň R A Ú E E
D B T H Ú S E N I C A C V O P Ľ
M Ý V A K I S Á P K I Č Á V O K
Ľ P R I A D K A M O R U Š O V Á

BLCHA, CIKÁDA, ČELUSTE, FÚZAČ, HLTAN, HODVÁB, HRUĎ, HÚSENICA,
KOMÁR, KONÍK, KOVÁČIK PÁSIKAVÝ, KRÍDLA, LARVA, LIENKA VEĽKÁ,
LIŠAJ, LYKOŽRÚT, MANDELÍNKA, MÄSIARKA BYČAJNÁ, MED, MLYNÁRIK,
MOTÝĽ, MRAVEC, MUCHA DOMÁCA, OBAĽOVAČ, OČI, OČKÁŇ, OPEĽOVANIE,
OSA, PARAZIT, PAŽERÁK, PRIADKA MORUŠOVÁ, ROHÁČ OBYČAJNÝ, ŠVÁB,
ÚĽ, VAJÍČKO, VČELA, VOŠKA, VŠI

Tajnička z minulého čísla:
„…správali tvoje deti.“
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V.T.I.P.Y
Kto je?
- Sused.
A čo chcete, človeče, takto neskoro v 
noci?
- Máte cesnak?
Nemáme!
Asi za pol hodiny zvoní zvonček znovu.
Kto je?!
- Sused.
A čo zase chcete?!
- Nič, nesiem vám cesnak.

Hosť vraví čašníkovi:
"Pán hlavný, prosím vás, nedalo by sa 
dopiecť to kurča?"
Vám sa zdá nedopečené?
"Čo ja viem, len mi z taniera vyzobáva 
ryžu."

Muž sa vrúti do krčmy a volá na 
krčmára:
- Rýchlo jedno pivo, než to príde!
Krčmár okamžite pokladá pred neho 
pivo. Chlapík pivo vrhne do seba a 
zvolá:
- Rýchlo ďalšie, než to príde.
Keď tak už vypije piate pivo, krčmár 
sa ho pýta:
- A čo platenie? Máte vôbec peniaze?
A on:
- Do kelu, už to prišlo!

Podgurážený chlapík príde do luxusnej 
reštaurácie a objedná si tie najdrahšie 
špeciality šéfkuchára, ktoré zapíja 
vzácnymi vínami. Keď príde ku plateniu,
pýta sa obsluhy:
„Počuj fešák!!! Dá sa tu platiť aj 
perlami??!!“
„Spýtam sa šéfa“, odpovie čašník.

Keď sa po chvíli vráti a vraví hosťovi:
„Nie je to u nás zvykom, ale výnimočne 
vám šéf dovolí zaplatiť týmto spôsobom.“
„Tak fajn môj pekný! Prines mi ešte dve 
porcie ustríc a drž mi palce!!!“

Ide opitý zajac lesom, ľahne si do trávy 
a zaspí od únavy.
Po lúke náhodou beží vlk a stretne 
druhého vlka. Keďže obaja uvideli 
zajaca ležiaceho na zemi začali sa o 
neho biť a tak sa bili, že sa až do smrti 
ubili. Zajac ráno vstane a preťahuje si 
ruky, zrazu zbadá dvoch mŕtvych 
vlkov ležať pri sebe na zemi
„No no“, povie si zajac:
„Už nesmiem toľko piť, lebo keď sa 
opijem ani neviem čo robím!!!“

2 stránku pripravila Saša
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EGYPT OČAMI FREEDIVERA – 7. ČASŤ

VO ŠTVRTOK, NA PIATY DEŇ NÁŠHO POBYTU NA EGYPTSKOM POLOSTROVE SINAJ,
SME SA ROZHODLI OPÄŤ NAVŠTÍVIŤ ZNÁMU POTÁPAČSKÚ LOKALITU BLUE HOLE 
(MODRÁ DIERA). NECHCELI SME RISKOVAŤ NEISTÉ PODMIENKY NA PLÁŽI V BLÍZKOSTI 
NÁŠHO HOTELA V SHARM EL SHEIKHU, KTORÁ NÁS UŽ NERAZ SKLAMALA NEPOKOJNOU 
HLADINOU MORA. A TAK NÁS ZNOVA ČAKALA TAKMER DVOJHODINOVÁ CESTA TAXÍKOM,
KTORÝ SA NA POSLEDNOM ÚSEKU, KDE SA ŠLO LEN PO PRAŠNEJ HRBOĽATEJ CESTE,
VYSLOVENE TRÁPIL.

Blue Hole opäť nesklamala naše
očakávania. Vítala nás pokojná, 
priezračná hladina mora, s úžasnými 
hĺbkami ako stvorenými pre nádychové 
potápanie - freediving. Uvelebili sme sa 
našej známej reštaurácii a onedlho sme už 
navliekali neoprény a pomaly vyrazili na 
prvý ponor. 

Chalani boli jednoducho 
neuveriteľní. Maroš väčšinou trávil čas v 
10-metrovej hĺbke a usilovne nás fotil a 
natáčal, pričom na nás dával pozor 
(hlavne na Tomáša, ktorý prekonával 
svoje osobné hĺbkové rekordy), a my sme 
sa okolo neho premávali hore-dole. 
Podarilo sa mu spraviť niekoľkominútové 
pasáže a veľa skvelých fotiek. Marcel a ja 
sme mali na nohách bifiny (dlhé 
freediverské plutvy), a Tomáš usilovne 
plával so svojou monoplutvou (nohy 
plavca sú spojené do jednej veľkej plutvy 
trojuholníkového tvaru) a vlnil sa pritom 
ako elegantný delfín. Závidela som mu 
túto techniku plávania, považujem ju za 
dosť náročnú a namáhavú. Ale keď ma 
bifiny raz omrzia, tak to možno 
vyskúšam, i keď myslím, že to bude 
podobné trápenie, ako keď som si raz 
nasadila snowboard namiesto lyží a 
potom som s takto spojenými nohami 
nedokázala normálne fungovať - vôbec 
som ich nevedela ovládať tak, aby išli 
podľa môjho želania. Tomáš sa na nádych 
dokázal ponoriť do úctyhodnej hĺbky 46 
metrov, Marcelovi sa podarilo prekonať 

magickú hranicu 20 metrov a ja som stále 
mala limity vo vyrovnaní tlaku v ušiach, a 
tak mi displej potápačských hodiniek, 
požičaných od Maroša, ukázal len číslo 
12,9 m. Maroš mal už svoj osobný rekord 
60 metrov za sebou, a tak sa ani 
nepokúšal o niečo podobné – stačilo mu 
„pomotať sa“ v 35-metrovej hĺbke.  

Potom sme si dopriali zaslúžený 
oddych a poobede sme sa šli pozrieť na 
Bells (Zvony). Bells je zaujímavé miesto 
na potápanie a nachádza sa asi 50 metrov 
od Blue Hole. Vstupuje sa tam úzkou 
medzerou v tabuľovom útese, ktorý tvorí
plytčinu pozdĺž brehu. Zostupuje sa dole 
polootvoreným komínom, ktorý končí na 
rímse v hĺbke 27 metrov a umožňuje 
vstup na otvorené more. 

Tomáš mal skvelý, ale dosť 
odvážny nápad - preplávať Bells na 
nádych aj s kamerou. Keď som to počula, 
okamžite mi po chrbte prebehli 
zimomriavky. Bála som sa o nich, a 
priznám sa, že hlavne o Maroša. Napriek 
počiatočným výhradám som postupne 
zisťovala, že mi začína na ňom záležať. 
Aby som sa upokojila, opakovala som si, 
že oni takéto hĺbky dosahujú bežne. Ale v 
skutočnosti nešlo o jednoduchý ponor, 
pretože po tých 27 metroch ich čakala 
klenba, ktorú bolo treba podplávať, aby sa 
dostali von. Rozhodli sa ísť dva krát –
najprv mal ísť Tomáš prvý a Maroš 
plávať za ním a 
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natáčať ho. Potom sa mali vymeniť. 
Napriek mojim obavám to chlapci zvládli 
s prehľadom a natočili nádherné videá. 

Ja som šla už uzimená na breh 
(keďže som mala len 3 milimetrový 
neoprén Pegaso) a objednala v reštaurácii, 
kde sme mali rozložené veci, niečo pod 
zub. Okolo pol piatej došli z vody aj 
chalani, boli v nej asi dve hodiny. Pomaly 
sa už začalo stmievať (keďže bol 
november, s denným svetlom sme mohli 
rátať asi len do takej pol šiestej), tak sme 
sa s Marošom ponáhľali k vernému 
taxikárovi Haamedovi, s ktorým sme boli 
dohodnutí, že nás vyzdvihne o piatej. Ešte 
sme však  museli čakať na Marcela 

s Tomášom, kým dojedia špagety. Už mi 
bolo jasné, že večere v hoteli sa zase ani 
nedotknú. Ale taxikárovi sa to 
jednoznačne oplatilo - zarobil si 100 
dolárov, čo bol možno jeho priemerný 
mesačný zárobok.

Z Blue Hole sme odchádzali ako 
poslední, všetci potápači sa vytratili ešte 
za svetla.  Panovalo tam zvláštne ticho a 
bolo cítiť nádherne pokojnú atmosféru. 
Cestou do hotela som uvažovala nad 
prežitým dňom a netrpezlivo som už
rozmýšľala o tom nasledujúcom – čakal 
nás totiž výlet do národného parku Ras 
Mohammed.

Saša

Zanorenie sa na Blue Hole
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:            KEĎ SI DIEŤA NEMÔŽEM/NECHCEM NECHAŤ

. . . DILEMA, KTOREJ RIEŠENIE JE JEDNO Z NAJŤAŽŠÍCH...  V TERÉNE SA 
STRETÁVAME S MNOHÝMI Z VÁS, KTORÉ NA ŇU MOMENTÁLNE LEN 
HĽADAJÚ RIEŠENIE, ALE AJ S TÝMI, KTORÉ HO POTENCIÁLNE MÔŽU V 
BUDÚCNOSTI HĽADAŤ. AKOKOĽVEK, V NASLEDUJÚCICH RIADKOCH SA 
POKÚSIM OBOZNÁMIŤ VÁS S MOŽNOSŤAMI, KTORÉ SNÁĎ PRINESÚ VIAC 
SVETLA...

1. AK CHCEŠ PRERUŠIŤ TEHOTENSTVO:

- môžeš tak urobiť do dvanástich
týždňov ( 3 mesiace) od začiatku 
tehotenstva 

- je potrebné, aby si kontaktovala 
svojho gynekológa (alebo napr. 
MUDr. Millyho, ktorý s nami 
spolupracuje, kontakt: 02/52925120, 
sídli v Ružinovskej nemocnici.)

- u gynekológa podáš Žiadosť 
o umelé prerušenie tehotenstva.
Po spísaní žiadosti ti urobia 
gynekologické a ultrazvukové 
vyšetrenie, ktoré overí, či je plod 
uložený skutočne v maternici, 
overí, či je plod živý a zároveň sa 
spresní doba tehotenstva.  

Za podanie žiadosti, vyšetrenia 
i zákrok sa platí maximálne 249 € 
(7500 SK ) podľa zvoleného 
pracoviska. Poplatok si hradíš sama
– poisťovňa ho neprepláca.

2. AK SA ROZHODNEŠ DIEŤA DONOSIŤ A :

Nemôžeš alebo nechceš sa oň starať:
dieťa môžeš anonymne odložiť  do 
tzv. HNIEZDA ZÁCHRANY  

Hniezda záchrany sú inkubátory, 
ktoré  sa nachádzajú pri nemocniciach a v 
ktorých môžeš dieťa anonymne nechať.  
Nemusíš sa však  zahlásiť ani inak 
identifikovať u personálu nemocnice. 
Stačí jednoducho zdvihnúť roletu na okne 
budovy, podľa nálepiek na inkubátore ho 
otvoriť, vložiť dieťa a zatvoriť inkubátor. 

Ako náhle sa otvoria dvierka 
inkubátora, personál nemocnice dostane 
signál a o 5 minút sa o dieťa postará. 
Inkubátory sú citlivé prístroje, ktoré 
pomáhajú udržiavať životné funkcie 
novorodenca. V Bratislave máme dva 
takéto inkubátory. Nachádzajú  sa v
Detskej fakultnej nemocnici na 
Kramároch a vo Fakultnej nemocnici s 
poliklinikou na Antolskej. Celkovo je
v súčasnosti na Slovensku, od východ až 
po západ, 13  inkubátorov.

môžeš požiadať o UTAJENÝ  PÔROD

Pravidlá spojené s utajovaným 
pôrodom stanovuje Zákon o zdravotnej 
starostlivosti a nadobudol účinnosť 1. 
januára 2005. V ňom sa uvádza, že „žena, 
ktorá písomne požiadala o utajenie svojej 
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osoby v súvislosti s pôrodom, má právo 
na osobitnú ochranu osobných údajov“.

Námestník riaditeľa FN L. Pasteura 
v Košiciach p. Ladislav Virág opisuje ako 
utajené pôrody prebiehajú:

„Žena, ktorá chce rodiť anonymne, 
musí písomne požiadať o utajenie svojej 
osoby v súvislosti s pôrodom. Pôrod 
prebieha po medicínskej stránke ako 
každý iný - matka i dieťa dostanú všetku 
potrebnú zdravotnú starostlivosť. 
Zdravotná dokumentácia je však 
zdvojená. Jedna je anonymná, z ktorej 
nemožno vyčítať identitu dieťaťa ani 
matky, a druhá utajená, uschovávaná pod 
zámkou. Po prepustení dieťaťa do 
detského domova je zapečatená a šesť 
týždňov po pôrode ju zasielame na 
ministerstvo zdravotníctva. Pôrod riadne 
prepláca zdravotná poisťovňa a dieťaťu je 
po narodení vystavený rodný list, v 
ktorom chýbajú údaje o matke a otcovi. 
Ženy rodiace utajene s bábätkami 
neprichádzajú do styku a nedojčia ich. Na 
izbe sú samé, aby neboli v kontakte s 
ostatnými pacientkami, iba zdravotníckym 
personálom.“

3. AK SI TO ROZMYSLÍŠ

Či už sa rozhodneš pre uloženia 
dieťaťa do Hniezda záchrany alebo pre 
utajený pôrod, je tu šanca, že dieťa 
môžeš získať späť ak sa k nemu 
prihlásiš v nemocnici do 6-tich týždňov. 
Súd potom rozhodne, či ti dieťa zverí do 

opatery. Inak, po tejto lehote dieťa 
ostáva tzv. právne voľné – teda určené 
na adopciu, pričom tvoje rodičovské 
práva zanikajú. 

Čas, za ktorý sa dieťa dostane do 
osvojiteľskej rodiny je u každého dieťaťa 
individuálny. Závisí to od jeho 
zdravotného stavu, od rozhodnutia súdu, 
záujmu osvojiteľov... Do času, kým si ho 
niekto osvojí, „čaká“ dieťa v detskom 
domove v tzv. profesionálnej rodine, 
kde sa o neho v rodine starajú 
zamestnanci domova.

Viac sa do článku nezmestilo. 
Lúčim sa teda s vami a držím palce 
v rozhodovaní. Ak by ste pri ňom 
potrebovali viac informácií kontaktujte 
našich terénnych 
pracovníkov/pracovníčky alebo mňa na 
t.č.0904 655 146. 
Majte sa pekne. 

Sociálna asistentka Eva
Zdroje: 
http://www.hniezdozachrany.sk/3/96.html
http://www.zdravie.sk/sz/content/76-27637/Hniezdo-
zachrany.html
http://www.sme.sk/c/3401056/hniezda-zachranili-uz-
13-deti.html
Zdroje obrázkov:
http://www.24hod.sk/obrazky_clankov/20070409T16
1518+0100x/60290.jpg;http://www.tyden.cz/obrazek/
alamy-ay7481-489b218658040_275x183.jpg
http://www.nemkadan.cz/luzkova_oddeleni/gpo/pictu
res/gpo_utajeny_porod_1.jpg;http://wallpapers-
1920x1200.com/desktop_wallpapers-
1920x1200/wallpapers-
1920x1600_girls_free_17.jpghttp://www.webnoviny.
sk/uploady/dieta-2.jpg
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VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS

ZA PODPORY TLAČIARNE KNÍHTLAČ GERTHOFER ZOHOR

A ZA FINANČNEJ PODPORY OZ ODYSEUS

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)
20:45-21:15  Avion (Americké námestie, pri pumpe Slovnaft) 
21:15 – 22:00 prechádzame cez Krížnu a Vajnorskú ulicu 

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

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 na parkovisku pri Tržnici
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici (pri Národnom tenisovom centre)

POZOR!!! iba V JÚNOVÉ PONDELKY PREDĹŽENÉ LETNÉ 
SLUŽBY NA SLOVNAFTE

Každý júnový PONDELOK – 1., 8., 15., 22. a 29.6.2009

11:00 – 16:00   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 s nápisom CHRÁŇ SA SÁM alebo 
modrý Opel Astra Combi
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