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...mi víria hlavou... Som rada, že vás môžem opäť pozdraviť a že prvé 
číslo nášho časopisu INTOXI je na svete. Po prvom majú nasledovať 
ďalšie. To znamená, že pravidelne budeme vytvárať náš časopis. 

Na tomto mieste vás prosím o pomoc. Vaše príspevky nám 
pomôžu veľmi veľa. ...“   Presne takto znel začiatok úvodníku 

1.čísla INTOXI, ktorý písala Soňa v roku 2002.  
Nasledovalo ďalších 95 čísiel časopisov INTOXI, až sme sa 
dopracovali k tomu dnešnému. Vysielam do éteru vééľké 
„ĎAKUJEME“, všetkým autorkám a autorom 
článkov,príbehov, obrázkov, či osemsmeroviek!  A tiež 

sponzorom, donorom a štedrým jednotlivcom, ktorí prispeli k tomu, 
aby sa príval informácií, ktoré INTOXI ponúka, dostal ku všetkým 
čitateľom/kám!                                                                           Pedro 
 
 

                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CHCEŠ PRESTAŤ BRAŤ DROGY A ZAČAŤ ŽIŤ "ČISTÝ" ŽIVOT? 
ROZMÝŠLAŠ NAD DETOXOM A RESOCIALIZÁCIOU ALE NEMÁŠ PENIAZE? 

 

Bývalý užívateľ drog, ktorý sa liečil v CPLDZ Hraničná a v ROAD n.o. TOMKY ponúka 
jednému/jednej z vás VYBAVIŤ detox na Hraničnej a ZAPLATIŤ resocializáciu. 
 

*ČO TO V PRAXI ZNAMENÁ?* 
� vie prednostne a bez čakačiek vybaviť detox na Hraničnej �  je ochotný následne platiť 
celú resocializáciu na TOMKOCH (jedná sa o minimálne 1 rok trvajúcu liečbu) �  zaplatí 
poplatok pri nástupe 65 EUR  � a pravidelný mesačný poplatok 170 EUR 

*ČO ZA TO?* 
� pred tým ako sa rozhodne niekomu z vás celú liečbu zaplatiť sa chce stretnúť a zistiť, ako 
je to s vašou motiváciou � stretnutie bude prebiehať v prítomnosti našej/vašej sociálnej  
asistentky EVY 

Ak si sa rozhodol/rozhodla, že do toho chceš ísť a s drogami skončiť, 
kontaktuj Evu na tel. č. 0904 655 146. 

 

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 
 



 ŽENY PRACUJÚCE V SEX-BIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA: 
 

PENTAGON:  chudý, čierne nagelované krátke vlasy, chudý, čierne kožené gate. Okradol 
ženu, pracujúcu v sex-biznise. Šiel pešo. Namotával, že si ide vybrať peniaze z bankomatu. 
 

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

ANKETA NA MESIAC JÚN: 
STÁVA SA TI NIEKEDY, ŽE ZDIEĽAŠ ŠTUPLÍK NA VARENIE?  
KEDY SA TI TO STÁVA? 
 
� „Ja používam jeden štupeľ, v ktorom si pripravím dávku, pre seba aj pre 

priateľa. Svojou naťahovacou striekačkou si natiahnem dávku, ktorú potom 
rozdelím medzi seba a priateľa. To tak, že každý máme vlastnú  striekačku, z 
ktorej odstránime hroty a potom naťahovačkou vstreknem do striekačiek 
dávku. Nasadím na striekačky naspäť hroty a je to. Takže použijeme na to celé 
3 ihly a jeden štupeľ. Inak striekačky a štuple nezdieľam. Štupeľ umyjem vodou 
a vydrží mi 2 - 3 krát.“ 
 

� „My vždy spolu (partneri). Už 8 rokov. S inými nie. Jeden štupeľ používame 
viackrát, keď nemáme iný.“ 

 

� „Ne, ne, ne. Nikdy. Keď, tak im dám a nepoužívam ho už. Alebo rozdávam 
štuple.“ 

 

� „Zdieľam, keď idem k dílerovi a nemám nový. Každý deň sa mi to stáva, že 1 
štupeľ používam opakovane. Používam ho jeden,dva dni.“ 

 

� „Stávalo sa mi to, keď som pichal, len po priateľke. Vedel som, že sa môžem 
nakaziť, ale nemal som dostatok štuplíkov. Teraz používam alobal.“ 

 

� „Jasné, zdieľam – väčšinou, keď požičiavam alebo keď máme spoločnú dávku. 
Keď toho človeka poznám a viem, že nič nemá.“ 

 

� „Nie, sama si varím. To nie je dobré (zdieľať). Mám 1 ihlu len na naťahovanie, 
takže keď máme spoločnú dávku natiahnem to do nej, z nej dám kamarátovi 
a potom do ďalšej čistej sebe.“ 

 

� „Používam iba sama svoje štuple. Opakovane – keď je moc zadrbaný, tak ho 
vymením. Čistím ho len zospodu, zvnútra nie.“ 

 

� „Štuple používam vždy len svoje, keď opakovane, tak ich čistím alkoholákom. 
Zatiaľ sa mi nestalo, že by sa mi štupeľ prepálil – po 2 týždňoch ho 
vymením.“ 
 

 
 

 

 

 
 
 
 



 

VARÍM, VARÍŠ, VARÍME, ALE V ČOM? 
ŠTUPEĽ JE NÁDOBA, KTORÁ SLÚŽI NA ROZMIEŠANIE A ZAHRIATIE/PREVARENIE DROGY. ĽUDIA 

ČASTO POUŽÍVAJÚ LYŽIČKY, VRCHNÁKY Z FLIAŠ, DNÁ Z PLECHOVIEK ALEBO TELO STRIEKAČKY NA 

ROZMIEŠANIE DÁVKY. U NÁS MÔŽETE DOSTAŤ TZV. STERICUPY, NAZÝVANÉ AJ „ŠTUPLE“. 
PONÚKAM VÁM MOŽNOSŤ VÝBERU. 
 
RIZIKÁ, SPOJENÉ SO SPOLOČNÝM POUŽÍVANÍM (ZDIEĽANÍM) ŠTUPĽOV: 
� Štúdie ukázali, že ľudia injekčne užívajúci drogy si vymieňajú injekčné pomôcky (štuple, 

filtre, vodu...) častejšie, ako striekačky. 
� Ďalšie štúdie odhalili, že ľudia ktorí sa injikujú s ich vlastnou, novou, sterilnou ihlou, 

môžu zároveň zdieľať ďalšie injekčné pomôcky. 
� Štúdia zo Seattlu, v skupine 317 ľudí injekčne užívajúcich drogy, ktorí na začiatku štúdie 

boli testovaní ako HCV negatívni, zistila, že medzi tými, ktorí zdieľali štuple a filtre (ale 
nie ihly) bolo zistené 6- krát vyššie riziko infekcie hepatitídou C. 

� Zdieľanie štupľov, ako aj zdieľanie striekačiek a ďalších pomôcok používaných pri 
injikácii, je prostriedkom na šírenie krvou prenosných ochorení, ako hepatitídy B, C 
medzi ľuďmi, injekčne užívajúcimi drogy. 

� Každý nesterilný štupeľ, aj keby nebol zdieľaný, môže obsahovať baktérie, ktoré vedú 
k životu ohrozujúcim bakteriálnym infekciám; ako abscesy, infekcie kostí a kĺbov zápal 
spojivového tkaniva alebo infekcie srdca. 

 
AKO SA STÁVA, ŽE SA ŠTUPLE ZDIEĽAJÚ? 
� bezprostredne, napr. keď viacero ľudí injekčne užívajúcich drogy na prípravu dávky 

použije ten istý štupeľ. 
� nepriamo/náhodne, napr. keď užívateľ/ka drog nájde odhodenú lyžičku alebo štupeľ, tak 

nevie, či bol používaný na prípravu dávky. 
� bežne z ekonomických dôvodov, ako napr. spravodlivé rozdelenie dávky kúpenej 

z poskladaných peňazí. 
� s partnerom/kou, alebo s človekom, ktorému užívateľ/ka dôveruje. A  zdieľanie štupľov 

nepovažujú za rizikové správanie. 
� a iné spoločné alebo opakované používanie štupľov 
 

STERICUP 
Sterilné, jednorazové štuple sú známe ako stericupy. Stericup    
        je malá, ľahká hliníková miska, s plochým dnom a teplu  
           odolnou plastovou rukoväťou. Je určený na jedno  
           použitie. Po prvom použití hliník sa stáva krehký     
         a rukoväť sa ľahko zlomí.  Pripravená dávka sa ti môže     
  vyliať. Ak je stericup sterilný, neprispieva k nakazeniu 
baktériami, hubami a vírusmi pri nastreľovaní. 

 
Výsledky výskumov v Škótsku sa zamerali na bezpečnosť stericupov. Bolo zistené, že 
zahrievanie tovaru a vody v stericupe je bezpečné. V prípade zahrievania vody, kyseliny 
(askorbín) a heroínu došlo k vylučovaniu hliníka. 
Autori naznačujú, že to môže byť kvôli kyseline askorbovej a citrónovej, ktorá reaguje s 
hliníkom. Keď pokus robili na nerezovej lyžičke, nebola zistená prítomnosť hliníka. Hliník sa 



 

Hliník je chemický prvok, 
u ktorého sa predpokladá, že je 
jedným z faktorov, ktoré prispievajú 
k vzniku Alzheimerovej choroby, 
tým že ničí mozgové a bunky. Čo 
však nebolo úplne dokázané. 
 

Hliník sa nachádza v jedle alebo 
v pitnej vode, niekedy v dosť 
vysokých množstvách, ale počas 
trávenia sa slabo vstrebáva do krvi. 
Preto nebolo zistené aké množstvo 
hliníka je rizikové. Podobne, ani 
v prípade ak sa hliník dostane do 
tela pri injekčnom užití nebolo 
stanovené aké množstvo je škodlivé. 

môže nachádzať aj v samotnom heroíne. Ale v danej štúdii heroín nepodrobili chemickému 
rozboru. 
Výskumy na zvieratách potvrdili, že hliník sa pri užívaní môže vstrebávať do kostí, častí 
mozgu a vnútorných orgánov. Podobné zistenia u ľudí sa neoverovali. Skúmanie vplyvu 
hliníka na ľudí je náročné, lebo ide o dlhodobý proces a nie je možné kontrolovať všetky 
vplyvy počas života. Súčasné zistenia nepotvrdili riziká injekčného užitia hliníka. Ani veľké 
farmaceutické spoločnosti neurčili limity pre hliník v injekčných medicínskych roztokoch. 
 
Otázka do budúcna znie: Bude používanie 
hliníkových štupľov počas niekoľkých ďalších rokov 
predstavovať riziko? Na toto neodpoviem v tomto 
článku, lebo to nikto nevie. Čo viem, sú výhody 
jednorazového používania stericupov, hlavne: 

• prevencia zdieľania a opakovaného 
používania štupľov 

• prevencia prenosu krvou prenosných ochorení 
• praktické používanie stericupov 
• zvýšenie čistoty pri príprave dávky. 

Na záver, aby nedochádzalo k panike, zdôrazňujem, 
že ak by používanie hliníkových stericupov bolo 
nebezpečné, ich distribúcia by sa zastavila, čo sa 
nikde doteraz nestalo. 
 
PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA ŠTUPĽOV: 

1. použi vždy svoj nový, sterilný stericup (je na jedno použitie, pre jedného človeka) 
2. ak nemáš nový štupeľ, použi svoj už použitý, ale pred použitím ho vyčisti (viď nižšie) 
3. ak nemáš svoj štupeľ, tak požičaný alebo nájdený, pred použitím vyčisti 
4. ak máš jeden sterilný, nový štupeľ a ste viacerí, dávku si natiahnite do jednej sterilnej 

striekačky a nadávkujte do nových, sterilných striekačiek (spravíš to tak, že odlomíš 
hrot inzulínky, vstriekneš dávku a hrot opäť nasunieš – buď pri tom opatrný/á, aby si 
nepoškodil/a ihlu) 

 
AKO VYČISTIŤ ŠTUPEĽ (hierarchia, ktorá ti však tiež nezaručí, že štupeľ zbavíš všetkých 
vírusov, najmä vírusu hepatitídy C): 

1. odober plastovú ručičku štupľa a štupeľ nechaj 30 min. prevariť 
2. štupeľ vyčisti Savom a pred použitím pretri alkoholákom 
3. štupeľ vyčisti dezinfekčným prostriedkom a pred použitím pretri alkoholákom 
4. pred použitím pretri alkoholákom – málo spoľahlivý spôsob čistenia 

 
V teréne sa o štupľoch môžeme viacej porozprávať a samozrejme môžete od TSP dostať nové 
štuple. Hm, tuším mi bude vrieť voda na čaj, tak sa s vami lúčim a prajem príjemné varenie.☺     
                                                                                                                    Majka 
Zdroje: http://www.ohrdp.ca/products/cookers/,  
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2008/03/14133736/4 
http://www.exchangesupplies.org/shopdisp_S209.php?page=related,  
Mýtniková, L.: Hliník v potravinách – metabolizmus a toxicita – bakalárska práca. Brno: 2007. In: 
is.muni.cz/th/101237/lf_b/Hlinik.doc, http://www.bccdc.ca/NR/rdonlyres/3730BA62-5BDC-495D-
86A740BFE5419B62/0/Cookers _QA_Mar1st_2010.pdf 
Zdroj obr.: http://www.apothicom.org/images/img_stericup1.gif 



 

ABSCESY A FLEGMÓNY 
 

PRI INJEKČNOM UŽÍVANÍ DROG SA ČLOVEK MÔŽE STRETNÚŤ S RÔZNYMI ŤAŽKOSŤAMI. TO, ČOMU 

SA BUDEME VENOVAŤ DNES MY, SÚ HNISAVÉ ZÁPALY. A TO PRETO, LEBO NA KAŽDEJ SLUŽBE 

V TERÉNE STRETÁVAME ĽUDÍ, KTORÝCH TRÁPIA. HNISAVÝ ZÁPAL  SA VYZNAČUJE TVORBOU HNISU, 
V KTOROM SA NACHÁDZAJÚ MIKRÓBY, KTORÉ SPÔSOBUJÚ HNISAVÝ ROZPAD POSTIHNUTÉHO 

TKANIVA. TENTO ZÁPAL SA MÔŽE PREJAVIŤ VO FORME ABSCESU ALEBO FLEGMÓNY. DÔVODY, 
PREČO VZNIKAJÚ, SÚ RÔZNE. MÔŽE TO BYŤ NAPRÍKLAD NEČISTOTA DROGY, POUŽÍVANIE ŠPINAVEJ 

A STAREJ IHLY ALEBO NEDODRŽIAVANIE HYGIENICKÝCH PRAVIDIEL PRI „NASTREĽOVANÍ“. 
 
PREČO VZNIKAJÚ ABSCESY 

A FLEGMÓNY? 
Dôvodov prečo abscesy a flegmóny 
vznikajú je mnoho. Spoločným 
menovateľom je, že sa do tela dostane 
nejaká špinka, odborne nazvaná infekčný 
alebo zápalový agens. Táto špinka sa do 
tela môže dostať rôznymi cestami: 
� špinou na rukách a na koži (keď si 

vopred nedenzifikuješ miesto vpichu 
alkoholákom!) 

� špinou z nesterilných pomôcok na 
injikáciu (takže z ihly, lyžičky, filtra, 
škrtidla, vody) 

� špinou, ktorá je okolo (takže zo stola 
alebo schodov, kde sa rozloží 
„nádobíčko“, či zo sáčkov, kabeliek 
a rôznych nádobiek, kde sa odkladá. 

Ako vidieť, k abscesu a flegmóne sa 
môžeme dopracovať ľahko. Tak poďme sa 
na to pozrieť bližšie. 
 
NIEČO O ABSCESE: 

Absces je vlastne novovytvorená 
dutina, ktorá je vyplnená hnisom a je 

ohraničená väzivovým puzdrom, takže je 
na dotyk tvrdá. Táto dutina vzniká 
v dôsledku zápalu. Pokiaľ sa „špinka“ 
vpichne do tela, môže sa po 6 hodinách až 
niekoľkých dní od vpichu vytvoriť absces. 
Ten ale nevzniká zaručene len v mieste 
vpichu. „Špinka“  sa môže krvným 
riečišťom preniesť aj inde a absces tak 
môže vzniknúť aj na inom mieste! 
 
AKO SPOZNÁŠ,  ŽE MÁŠ ABSCES? 
� je to ohraničený zápal, ktorý môže byť 

veľký aj niekoľko centimetrov; 
� opuch a pocit napätia v mieste vpichu a 

jeho okolí;  
� miesto vpichu sčervenie a je teplé; 
� tvorí sa hnis, ktorý môže na povrchu 

vytvoriť hrču  s pri jemnom dotyku je 
cítiť guľovitý útvar, ktorý spôsobuje 
bolesti; 

� bolesť môže byť pulzujúca; 
� absces na nohe či ruke môže 

spôsobovať problém s jej pohybom- 
 
AKO TO RIEŠIŤ? 
� kým je absces ešte malý,  môžeš ho 

natierať masťou s účinnou látkou 
„heparinoid“, ktorá okrem iného bráni 
tvorbe krvných zrazenín, znižuje tvorbu 
opuchov a pôsobí protizápalovo (rôzne 
maste stoja cca 2-5 Eur). Predáva sa tiež 
masť s obsahom heparinoidu 
a ibuprofénu, ktorý zmierňuje bolesť. 
Viacero mastí dostaneš v lekárni bez 
receptu. Poraď sa s lekárnikom/čkou, 
alebo s nami v teréne.  



 

POZOR! 
Nikdy si hnis  nevymačkávaj , 
ani si absces nemasíruj! Môže sa 
stať, že absces praskne a hnis bude 
vytekať von.  Avšak môže sa stať 
aj to, že hnis bude vytekať 
dovnútra končatiny a môže tak 
vzniknúť flegmóna. 
Nebezpečenstvo hrozí, ak sa hnis 
dostane do mazových žliaz a uzlín. 
Spoznáte to podľa červených 
pruhov smerom od miesta vpichu k 
telu, zväčšením a bolesťami 
mazových uzlín v podpazuší či v 
trieslach na nohách, horúčkou, 
zrýchlením tepu, potením 
a únavou. Nebezpečenstvom je aj 
ak sa hnis dostane do krvného 
obehu – vtedy hrozí otrava krvi. 
 

� ak je absces veľký a bolestivý, môže 
dôjsť k tomu, že samovoľne praskne 
a hnis vytečie von. Nemusíš sa ale 
obávať, dochádza naopak k úľave od 
bolesti a k šanci na vyliečenie, pretože 
hnis vyteká von... pokiaľ ale nepraskne 
sám od seba, nepomáhajte mu! 

� ak sa stav do niekoľkých dní nezlepší, 
bezpodmienečne navštív lekára 

� liečba spočíva v chirurgickom 
odstránení hnisu. 

 
NIEČO O FLEGMÓNE: 

  Flegmóna je hlboký a prudko 
postupujúci hnisavý zápal, ktorý nemá 
ohraničenie. To flegmónu odlišuje od 
abscesu, ktorý je ohraničený. 
Neohraničenie flegmóny spôsobuje, že sa 
ľahko rozširuje do ďalších štruktúr tkaniva 
po celom tele. Toto šírenie je veľmi 
nebezpečné pretože prudko postupujúci 
zápal v tele spôsobuje výrazný rozpad 
postihnutého tkaniva. Flegmóna sa 
najčastejšie nachádza pod kožou alebo 

sliznicou, prípadne vo svaloch. 
Koncentruje sa však výraznejšie v okolí 
ciev. Môže vzniknúť prasknutím abscesu, 
šírením zápalu z iného neliečeného ložiska 
alebo pri akejkoľvek  neošetrenej rane. 
Najhoršie na to je, že o tom človek 
spočiatku nemusí ani vedieť, pretože to na 
začiatku neuvidí. 
 
AKO SPOZNÁŠ, ŽE MÁŠ FLEGMÓNU? 
� okolie zápalu bude sčervenané, na 

dotyk bolestivé 
� po čase je možné vo flegmóne 

nahmatať tekutinu (v „čerstvej“ nie) 
� končatina, v ktorej sa flegmóna 

nachádza, je opuchnutá, červená, 
teplejšia než ostatné časti tela a je 
veľmi bolestivá 

� objavuje sa aj horúčka, nechutenstvo 
a apatia teda nezáujem 

 
AKO TO RIEŠIŤ? 
� VYHĽADAJ LEKÁRA inak môžeš 

prísť o končatinu (odumretie končatiny 
je otázkou  max.  2-3 dní, preto jednaj 
čo najrýchlejšie!) 

� flegmóna je vážny stav, ktorý urýchlene 
musí riešiť lekár, keďže môže hroziť 
rozšírená infekcia končatiny alebo 
celého organizmu (cez krvný obeh)  
a môže dôjsť aj k otrave krvi 

� liečba spočíva v lokálnej protizápalovej 
terapii  (širokospektrálne antibiotiká) 
 

No...takže asi tak. Kroky, ako sa týmto 
problémom vyhneš, určite dôverne poznáš: 
vlastné nádobíčko, alkoholový tampón pred 
vpichom (jeden ťah), suchý po vpichu, 
naťahovanie cez filter...ak máš akékoľvek 
otázky, spýtaj sa terénnych pracovníkov 
alebo pracovníčok pri výmene ihiel – sme 
tam pre Teba. Držíme palce! 

Jana a Bodka 
Zdroj: 
INTOXI  1/2008, upravil Pedro 
Zdroj obrázku: 
http://www.ci.ravenna.oh.us/Images/Health/mrsa_absce
ss_moran2.jpg



 

ČO JE SEBAPOŠKODZOVANIE 
 
PRI NAŠICH ROZHOVOROCH V TERÉNE SOM SA STRETLA S TÉMOU SEBAPOŠKODZOVANIA. MNOHÍ Z 

VÁS MAJÚ NA RUKÁCH JAZVY, SPÔSOBENÉ REZANÍM ALEBO PÁLENÍM. NEZRIEDKA SÚ VŠAK VAŠE 

RANY EŠTE ČERSTVÉ. PO TÝCHTO STRETNUTIACH MI V HLAVE VÍRIA OTÁZKY. A JEDNA SA MI 

ZAKORENILA V HLAVE. ČO JE SEBAPOŠKODZOVANIE? RASTIE MOJA TÚŽBA POROZUMIEŤ TOMUTO 

BOLESTIVÉMU JAVU.  
 
POROZUMENIE CEZ PRÍBEH 
„Život sa so mnou nikdy nemazlil. Otec 
opustil rodinu, keď som mala 5 rokov. 
Mala som s otcom veľmi blízky vzťah. Do 
11 rokov som sa mami pýtala, kedy sa k 
nám vráti. Nevedela mi odpovedať. Boli 
sme chudobná rodina. Chvíľu sme s 
mamou museli bývať v útulku. A keď sa to 
konečne skončilo a my sme získali domov, 
začala som chodiť do novej školy, kde ma 
všetci šikanovali. Nemala som žiadnych 
priateľov. Presťahovali sme sa kvôli 
šikane dvakrát. Cítila som sa osamelá. 
Mama pracovala stále do noci, priateľov 
som nemala. Mama si našla nového 
partnera– pohŕdala som ním hneď, ako 
som ho prvýkrát počula. Vtedy som sa 
začala rezať. Mala som vtedy 11 rokov. 
Pamätám sa, keď som sa prvýkrát 
porezala. Bolo to rozbitou žiarovkou. Ako 
mi tiekla teplá krv po rukách, zalieval 
moju dušu kľud. Všetko som očistila a 
bolo to. Ak sa ma niekto spýtal čo sa mi 
stalo na rukách, povedala som, že to bola 
nehoda. Nevedela som vtedy, že sa to volá 
sebapoškodzovanie. Vedela som len, 
prečo to robím. Pre pocit uvoľnenia. 
Robila som to 4 roky. Mala som občas 
túžbu s tým skončiť, ale nedokázala som 
to. Nedokázala som to nikomu povedať, 
nedokázala som prestať. Pomoc si ma 
našla až raz, keď som sa skoro zabila. 
Lekár, ktorý ma vtedy ošetroval sa ma 
opýtal, či mu nechcem  niečo povedať. 
Sľúbil, že všetko ostane v tajnosti. A ja 
som po rokoch prehovorila...“  

 
POROZUMENIE CEZ POZNANIE 
Pre mnohých je sebapoškodzovanie  
spôsob, ako vyjadriť veľké utrpenie. 
Sebapoškodzovaním sa rozumie celý rad 
škodlivých úkonov, ktoré si ľudia 
zámerne na sebe robia. K týmto úkonom 
patrí rezanie sa, pálenie sa, búchanie sa, 
hryzenie sa, lámanie si kostí a pod. 
Zámerom škodlivého správania nie je 
usmrtiť sa. Niektoré formy 
sebapoškodzovania môžu mať vážne 
následky. Avšak obyčajne sa ľudia 
nesnažia si vážne ublížiť. Dôvody pre 
sebapoškodzovanie sú iné. 
 
AKÉ  SÚ  DÔVODY  PRE 

SEBAPOŠKODZOVANIE?  
Prečo? Prečo? Prečo? Tak napríklad: 

• Keď som pod veľkým emočným 
tlakom, tak rezanie funguje ako 
ventil. Je to pre mňa spôsob ako 
zmierniť napätie. 

• Pri rezaní krv odplaví moje zlé 
pocity. 



 

• Trestám sa, keď na mňa doľahnú 
pocity hanby a viny. 

 

 
Niektorí  ľudia, ktorí sa sebapoškodzujú 
prežili v detstve alebo v mladosti veľmi 
ťažké a bolestivé skúsenosti. Medzi 
takéto skúsenosti patrí: zneužívanie, strata 
bývania, odlúčenie od niekoho blízkeho 
alebo prežitie detstva v inštitúciách, 
akými sú detské domovy či polepšovne. 
Niektorí takto riešia svoju depresiu. 
Väčšinou sa ľudia prostredníctvom 
sebapoškodzovania vyrovnávajú s 
problémami alebo s bolestivými pocitmi, 
ktoré ich dlhodobo trápia. Avšak môže ísť 
aj o vyrovnávanie sa s rôznymi 
aktuálnymi problémami a pocitmi. Pre 
mnohých je sebapoškodzovanie spôsob 
ako dosiahnuť uvoľnenie z napätia, stresu 
a tlaku. Vtedy sa sebapoškodzovanie 
stáva formou reagovania na rôzne 
problémy a nepríjemné citové stavy. To 
znamená, že človek, ktorý sa 
sebapoškodzuje to nerobí vždy z toho 

istého dôvodu. Znamená to, že človek sa 
rovnakým spôsobom – 
sebapoškodzovaním – snaží dostať zo 
zložitých problémov a situácií.  
 
 
Sebapoškodzovanie nie je bez rizika. 
Najväčším rizikom sebapoškodenia je 
smrteľné poškodenie v prípade, že sa to 
vymkne z rúk. Zároveň pri 
sebapoškodzovaní hrozí poškodenie 
zdravia. Aj preto je dôležité sa o 
sebapoškodzovaní rozprávať. Aj keď 
možno na ulici nenájdeme riešenie, 
verím, že môžeme nájsť spolu cestu, ktorá 
vás nakoniec dovedie k bezbolestnému 
riešeniu problémov. Pomôcť môžu 
psychológovia alebo psychiatri, ktorí 
môžu začať terapiu alebo predpísať lieky. 
Rozhovor môže byť oslobodujúci. 

-Coня- 
 
Zdroj: 
http://www.thesite.org/healthandwellbeing/mentalhealth
/selfharm/whatisselfharm, 
http://www.mind.org.uk/help/diagnoses_and_conditions
/self-harm,  
http://monix.mysteria.cz/index.htm, 
http://www.thesite.org/healthandwellbeing/mentalhealth
/selfharm/mythsaroundselfharm 
 
Zdroj obrázku: 
http://www.thesite.org/content/1/c6/05/10/34/hand_artw
ork.gif 
http://livefreebooks.files.wordpress.com/2008/09/girlwa
lldepressed.jpg 
http://www.shavingstuff.com/pictures/razor%20blade.jp
g 

 
 



 

LEKÁRNE V AUSTRÁLII VYMIEŇAJÚ IHLY 

V NOVOM JUŽNOM WALESE V AUSTRÁLII SA VLÁDA  ROZHODLA VEĽMI RÁZNE REAGOVAŤ NA TO, 
ŽE V ICH KRAJINE SA HEPATITÍDA C  ŠÍRI VEĽMI RÝCHLO. PODĽA VÝSLEDKOV  NÁRODNEJ SPRÁVY 

Z ROKU 2009 VYPLÝVA, ŽE PROGRAMY VÝMENY IHIEL SÍCE ZNÍŽILI RIZIKO PRENOSU INFEKCIÍ 

HEPATITÍDY C AŽ O 96.667 NOVÝCH PRÍPADOV ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV, ALE STÁLE TO NIE JE 

DOSTAČUJÚCE...  

 

Austrálska vláda preto oslovila lekárne, 
ktoré injekčné striekačky a ihly 
predávajú. Ponúkla im finančnú podporu 
za to, že budú injekčným užívateľom/kám 
drog ihly a striekačky namiesto 
predávania, vymieňať.  

Podľa slov hovorkyne odboru zdravia: 
„napriek tomu, že sa  v Austrálii zatiaľ 
úspešne darí čeliť epidémii HIV  medzi 
injekčnými užívateľmi drog, prevencia 
šírenia hepatitídy C v tejto cieľovej 
skupine sa stáva veľmi významná. Keď si 
predstavíme, koľko ľudí žije s hepatitídou 
C  v Austrálii a koľko stojí štát liečba 
hepatitídy, je nevyhnutnosťou, aby sme 
znižovali riziko vzniku nových infekcií.“  

Podľa profesora Davida Wilsona 
z Národného epidemiologického centra 
pre HIV a klinické výskumy v Austrálii, 
existujú dôkazy o tom, že programy 
výmeny ihiel a striekačiek sú  efektívne 

pri znižovaní šírenia vírusu HIV 
a hepatitídy C. Odporúča, aby sa 
v nasledujúcich 10 rokov, počet 
výmenných programov zvýšil o 50 
percent tak, aby sa riziko prenosu infekcií 
ešte znížilo. "Výmenné programy sú 
nielen veľmi efektívne v znižovaní vzniku 
ochorení, ale sú tiež veľmi významné aj 
z hľadiska efektívnosti nákladov. Je tiež 
dôležité, aby programy výmeny ihiel 
fungovali aj v lekárňach v lokalitách, 
v ktorých je výmena ihiel nedostatočná“. 

Vláda sa rozhodla dať „štartovacích“ 350 
dolárov tým lekárňam, ktoré sa rozhodnú 
výmenu ihiel začať. Ak v nej budú 
pokračovať, budú od vlády dostávať 
každý rok 100 dolárov. Lekárňam budú 
uhrádzané aj výdavky spojené 
s prijímaním nového personálu, 
bezpečným uskladňovaním ihiel či 
vzdelávaním personálu.  

Lekárne budú distribuovať tzv.: “úložné 
nádobky na striekačky“ (z angl. Fitpack). 
Vyzerajú takto: 

Ide o nenápadné 
nádobky 

z pevného 
materiálu, ktoré 
sa používajú na 

bezpečnú 
úschovu čistých 
aj použitých 

striekačiek. 
Použité  striekačky sa samostatne 
uzatvárajú a od čistých sú bezpečne 



 

����������������������������
LETNÁ  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 ihiel, kondómov a ďalšieho zdravotníckeho materiálu 
bude prebiehať počas celých 5 hodín! 
 

PRÁVNE PORADENSTVO, ktoré zabezpečuje organizácia Plán B, môžeš  využiť 
u nás „v aute“  - v predĺžený pondelok 21. 5. 2010 (11-16:00), ale aj v nedeľu 6.6. 
(21-24:00) a vo štvrtok 17.6. (13-15:00) 
 

TESTOVANIE na protilátky syfilisu a HIV  môžeš opäť u nás využiť! A to počas 
predĺženého pondelka (11-16:00)  7.6  a 14.6 ,  v stredu 9.6. a 23.6 (11-13:00) .  Je 
možné, že  budeme testovať aj ďalšie dni!  Opýtaj sa nás v teréne.    

oddelené. Idea vzniku týchto nádobiek má 
za cieľ znížiť riziko náhodného pichnutia 
ako aj znovu-použitia rovnakej ihly.  

V praxi vyzerá výmena v lekárňach tak, 
že prvú nádobku si užívateľ/ka  drog kúpi 
a potom ju aj s použitými ihlami v nej 
vymieňa za novú. V prvom roku 
spustenia tohto projektu lekárne predali 
600 000 nádobiek. K dispozícii sú 
nádobky rôznych veľkostí a tvarov, ktoré 
boli navrhnuté v spolupráci 
s užívateľmi/kami drog.  

 
Len pre zaujímavosť: v roku 2009 
realizovalo  OZ Odyseus v rámci akcie 
Naša Bratislava prieskum, v rámci 
ktorého sme s pomocou 10 
dobrovoľníkov mapovali, ktoré 
z bratislavských lekární predávajú alebo 
vymieňajú ihly a striekačky. Zistili sme, 
že iba v 6 lekárňach (z celkového počtu 
72)  je možné ihly a striekačky kúpiť 
a zároveň použité odniesť na bezpečnú 
likvidáciu. Žiadna z lekární ihly 
a striekačky nevymieňa. Bližšie 

informácie môžete nájsť aj v našej 
brožúrke „Lekárne“, ktorú vám radi/rady 
poskytneme na výmenách.  
Zaujíma nás váš názor. Ak máte 
s niektorými lekárňami pri kúpe alebo 
odovzdaní ihiel a striekačiek dobré 
skúsenosti, dajte nám vedieť, radi ich do 
našej brožúrky doplníme a dáme o nich 
vedieť aj ostatným. Veď dobrých lekární 
nie je nikdy dosť☺ 

Lúčim sa s vami a prajem nám všetkým 
aspoň takých politikov/političky ako 
v Austrálii.  

Zdraví vás Sociálna asistentka Eva 

0904 655 146 

Zdroje: 
http://www.pharmacynews.com.au 
http://www.dailytelegraph.com.au/news/chemists-cash-
in-on-drug-use/story-e6freuy9-1225835111324 
Zdroj obrázku:  
http://www.asphealthcare.co.uk/images/fitpack10mk2s.
gif 
http://farm3.static.flickr.com/2338/2439363633_0fdbfc
619d.jpg?v=0 

 

 



 

POĎME SPOLU DO VIEDNE 
 

V JÚLI BUDE VO VIEDNI UNIKÁTNA AKCIA - 18. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O 

AIDS (AIDS 2010), KDE SA ZÍDU TÍ NAJLEPŠÍ Z NAJLEPŠÍCH A TÝM MYSLÍME 

SAMOZREJME AJ ZÁSTUPCOV A ZÁSTUPKYNE RÔZNYCH KOMUNÍT (AJ ZA 

UŽÍVATEĽOV/KY DROG, AJ ZA SEX-BIZNIS). KONFERENCIA AIDS 2010 BUDE 

NAJSLEDOVANEJŠOU UDALOSŤOU O AIDS NA SVETE. OČAKÁVA SA, ŽE PODUJATIA SA 

ZÚČASTNÍ 25.000 ĽUDÍ, VRÁTANE 2.500 NOVINÁROV Z VIAC AKO 100 KRAJÍN.  
V OZ ODYSEUS DÚFAME, ŽE SA K NÁM PRIDÁTE A ASPOŇ NA JEDEŇ DEŇ 

PÔJDETE S NAMI. 
 

PRÁVA TU, PRÁVE TERAZ  
Hlavná téma konferencie AIDS 2010 Práva 
tu, práve teraz kladie absolútny dôraz na 
ochranu a presadzovanie ľudských práv ako 
nevyhnutného predpokladu úspešného boja 
s HIV. Táto naliehavá požiadavka na prijatie 
účinných opatrení obsahuje práva kľúčovo 
postihnutých populácií, a to právo na 
dôstojnosť a sebaurčenie, na rovnaký prístup 
k zdravotnej starostlivosti, životne dôležitej 
prevencii a liečbe, právo na intervencie 
založené na dôkazoch a nie ideológiách.  
 
Téma konferencie Práva tu, práve teraz 
zdôrazňuje, že je potrebné prijať opatrenia na 
ochranu konkrétnych ľudských práv tak, aby 
chránili tých, ktorých HIV môže najviac 
a najľahšie zasiahnuť. Ide obzvlášť o ženy a 
dievčatá, ľudí užívajúcich drogy, migrantov, 
väzňov, ľudí pracujúcich v sex-biznise, 
mužov, ktorí majú sex s mužmi a transgender 
osoby.  
 
Vstup na samotnú konferenciu je 
spoplatňovaný, avšak existuje jedinečná 
šanca, ako sa jej ZADARMO zúčastniť, 
zažiť atmosféru, zoznámiť sa so 
zahraničnými kolegami (ako je napríklad 
Medzinárodná sieť ľudí, ktorí užívajú drogy, 
či organizácie ľudí pracujúcich v sex-
biznise). To všetko môžete zažiť v 
GLOBAL VILLAGE (alebo sekcii Svet 
ako jedna dedina).  
 
Global Village poskytuje komunitám 
(vrátane užívateľov drog, zo sex-biznisu či 
ľuďom žijúcim s HIV) z celého sveta 
rôznorodý a živý priestor, v rámci ktorého sa 

môžu stretnúť a podeliť sa o spoločné 
vedomosti a zážitky. Tento priestor dáva 
komunitám príležitosť prejaviť svoje 
vodcovské schopnosti a možnosť využiť 
vedecké poznatky. Účastníci konferencie tiež 
uvidia, ako sa rôzne vedecké zistenia dajú 
premeniť na praktickú prácu v/pre 
komunitách.  
 
AKO SI TO CELÉ PREDSTAVIŤ? 
Ako obrovskú halu plnú rôznorodých 
stánkov a tematicky označených priestorov – 
čo tvorí dojem takej dediny. Uprostred bude 
hlavné pódium, kde budú rôzne hudobné, 
tanečné a divadelné vystúpenia ohľadom 
HIV, ľudských práv a pod. Bude tam aj 
literárny salón (kde sa bude predčítať 
naživo), pavilón pre mladých, rôzne výstavy, 
premietacia sála (kde sa budú premietať 
videá a dokumentárne filmy o HIV 
a ľudských právach) a kopec rôznych 
a rôznorodých ľudí z celého sveta.  

Konferencia AIDS 2010, 
 ako aj Global village bude 
v kongresovom centre 

Reed Messe Wien 
Messeplatz 1 
Viedeň 

Otváracie hodiny: 
nedeľa 18.júl: 18:00 – 21:30 
pondelok 19. júl: 8:30 – 20:30 
utorok 20. júl: 8:30 – 20:30 
streda 21. júl: 8:30 – 20:30 
štvrtok 22. júl: 8:30 – 20:30 
piatok 23. júl: 8:30 – 12:00 



 

AKO SA MÔŽETE 
PRIDAŤ? 
Ľudia, ktorí pracujú v OZ 
Odyseus tam budú chodiť 
každý deň. Zároveň sme 
získali aj malú finančnú 
podporu od 
organizátorov, aby sa 
mohli aj ľudia pre 
ktorých pracujeme, tohto 
všetkého zúčastniť. 
Takže, ak máte záujem, 
je možnosť ísť s nami na 
deň, či viac (vždy sa 
vrátime na noc). Môžeme 
pokryť cestu vlakom tam 
a späť. Ak sa bojíte, že sa 
nedorozumiete, na to tam 
budeme s vami – aby sme vám prekladali (ak 
treba) a ak budete chcieť, aby sme vás 
zoznámili s ľuďmi z iných krajín, ktorí 
napríklad zastupujú práva ľudí, ktorí užívajú 
drogy, či pracujú v sex-biznise. Alebo poďte 
s nami len tak, nasať atmosféru 
medzinárodnej pohody a porozumenia. 

Bližšie informácie sa neváhajte pýtať 
v teréne. V júlovom čísle v INTOXI budú aj 
presné časy, čo, kedy a kde. Bohužiaľ 
rozpočet má svoje limity a tak je aj dôležité 
sa začať nahlasovať, aby sme vedeli 
v predstihu nakúpiť lístky. 

Katarína 
 
 
 
 

 



 

ČLIPKY-ČLAPKY, UMYJEME OBE LABKY 
 
ČISTÁ IHLA, ALKOHOLÁK PRED VPICHOM, SUCHÝ TAMPÓN PO VPICHU. MAŤ VLASTNÝ, NAJLEPŠIE 

NOVÝ ŠTUPEĽ, FILTRÍK, INJEKČNÚ VODU. ŠKRTIDLO PRED UVIAZANÍM DEZINFIKOVAŤ A DBAŤ NA 

TO, ABY MIESTO, KAM SI UKLADÁME NÁDOBIČKO BOLO ČISTÉ, ČIŽE HO TIEŽ VYDEZINFIKUJEME 

ALKOHOLÁKOM. 
 

Tak toto bolo také mini opakovanie 
bezpečnejšieho injekčného užívania. 
Celkom pekný balík úkonov, no isto 
uznáte, že aj tu platí niečo ako „dvakrát 
meraj a raz rež“ alebo teda v našom 
prípade „radšej sterilné, nové, čisté, než 
aby som chytil/a Céčko, HIV, či dáky 
zápal a absces.“Ale nezabudli sme na 
niečo? „Hm, na výmene som všetko 
zobral/a...“ 
Na niečo sme predsa len zabudli! UMYŤ 

SI RUKY A MIESTO VPICHU! 
 
Na jednej internetovej stránke, ktorá sa 
venuje bezpečnejšiemu injekčnému 
užívaniu, prevencii HIV či hepatitídam 
som našla špeciálne video, kde je 

znázornené, ako si správne umyť ruky 
a miesto vpichu tak, aby si znížil/a riziko 
infekcie pri injikovaní drogy. 
Prostredníctvom obrázkov ti prinášam 
návod, ktorý bol opísaný na internete. 
Celá procedúra umytia rúk a miesta 
vpichu dolu opísaným spôsobom trvá asi 
pol minúty a dokáže výrazne znížiť riziko 
zápalu či abscesu! 
 
Mimochodom, umytie rúk je vlastne 
najlacnejší a najjednoduchší spôsob ako 
znížiť riziko prenosu infekcie. Zároveň 
umývanie rúk je cesta ako predísť 
hepatitíde typu A, ktorá sa tiež nazýva 
chorobou špinavých rúk. 

 
 

AKO SI SPOĽAHLIVO UMYŤ RUKY? 
 

         

1. NAMOČ SI RUKY. NA MOKRÉ RUKY SI DAJ MYDLO 

(TEKUTÉ MYDLO JE LEPŠIE – LEN SI PREDSTAV, 
KOĽKO RÚK MALO TO „PEVNÉ“ MYDLO PRED 

TEBOU V RUKE). 
 

         

2. NAJPRV SI ZAČNI O SEBA DÔKLADNE ŠÚCHAŤ 

DLANE. 
 

             

 

3. PRSTAMI JEDNEJ RUKY SI VYŠUCHAJ PRIESTORY 

MEDZI PRSTAMI DRUHEJ RUKY A RUKY 

VYSTRIEDAJ. 
 

       OPAKUJ KROK 2. 
 



 

 

4. PRSTY SI NAVZÁJOM CHYŤ A KRÚŽIVO UMÝVAJ 

„CHRBÁT“ PRSTOV. 
 

 

5. KAŽDÝ PRST SI VYČISTI JEDNOTLIVO. JEDNOU 

RUKOU UCHOPÍŠ PRST DRUHEJ RUKY A KRÚŽIVO 

ŠÚCHAŠ. 
 

 

6. OBE DLANE SI KRÚŽIVÝMI POHYBMI VYMASÍRUJ 

PRSTAMI. UMY SI ZÁPÄSTIE 

 
7. NA ZÁVER NEZABUDNI:  UMY SI MIESTO VPICHU! 

 
 
� ak je to možné, kohútik na zastavenie vody zavri lakťom, alebo ho chyť vreckovkou. 
Aj keď nie je kohútik a okolie špinavé, môžeš si na práve umyté ruky naniesť neviditeľné 
baktérie. 
� ruky si osuš jednorázovou papierovou vreckovkou. Utretie rúk do uteráka či oblečenia, 
ktoré nie je čisté vo veľkej miere znehodnotí tvoje umytie rúk, pretože sa opäť dostávaš do 
kontaktu s baktériami a špinou. 
�  dvere na kúpeľni otváraj a zatváraj po umytí rúk tiež papierovou vreckovkou, aby si sa 
nedostal/a do kontaktu s baktériami. 
 
ČO ROBIŤ, AK NEMÁŠ PRÍSTUP K VODE? 
Mať možnosť si umyť ruky mydlom a utrieť ich do vreckovky je ideálna situácia. Ak si na 
ulici alebo nemáš prístup k vode, môžeš si dopomôcť vlhkými utierkami (kúpiš v drogérií) 
alebo alkoholákmi od nás. Vlhké utierky sú na ruky lepšie, alkoholák pokožku nadmerne 
zosuší.  
Dôležité je, aby si jednu utierku či alkoholák nežmolil cez celú ruku – tak si akurát 
baktérie po ruke popresúvaš. Tak ako platí, miesto vpichu alkoholákom pretrieme jedným 
ťahom, tak aj na ruky použi radšej viac vreckoviek a jedným ťahom časti ruky poutieraj. 
Do zumývania ☺ 
                                                                                                                     Mirka 
 
Zdroje: 
http://www.harmreductionworks.org.uk/2_films/hand_washing_correct_technique.html 
http://www.microbiol.unimelb.edu.au/images/handwash.gif 
http://www.innovation.gov.au/Pandemic_Business_Continuity/PublishingImages/Wash%20hands.jpg 



OKRUH PORTUGALSKOM A ŠPANIELSKOM 
ČASŤ 8. – MOST MEDZI KULTÚRAMI - CÓRDOBA 

 
PO ZAUJÍMAVOM VÝLETE NA GIBRALTARE SME SA S MAROŠOM PONÁHĽALI DO 

ŠPANIELSKEHO MESTA CÓRDOBA (OBLASŤ ANDALÚZIA), KDE SME V TEN VEČER PLÁNOVALI AJ 

PRESPAŤ. STÁLE SOM SA NECÍTILA DOBRE, ALE TÝM, ŽE VONKU BOLO VEĽMI TEPLO, DALO SA TO 

ZNIESŤ. 
Córdobu založili v 2. storočí pred 

Kristom Feničania. Potom bola pripojená 
k Rímskej ríši a bola kedysi najväčším 
rímskym mestom na Pyrenejskom 
polostrove. Roku 711 ju dobyli Arabi a 
stala sa hlavným mestom islamského 
emirátu. Pod vládou Maurov zároveň 
dosiahla svoj najvýraznejší rozkvet. V 
tom čase bolo v meste postavených okolo 
300 mešít, množstvo luxusných palácov, 
600 verejných kúpeľov a ako prvé mesto 
v Európe mala pouličné osvetlenie (o 700 
rokov skôr ako v Londýne alebo Paríži) a 
vlastnú univerzitu. 

Ubytovanie, ktoré som si ešte pred 
cestou vyhliadla na internete, sme našli 
po krátkom blúdení a problémoch 
s parkovaním. Hostal la Fuente (Penzión 
prameň) nás ale rozhodne nesklamal – už 
na web stránkach som si všimla, že ide o 
mimoriadne pekný dom z 19. storočia 
s neskutočne chutným patiom (dvorom)  
plným zelene priamo v jeho strede. 

Pritom cena za noc nebola vôbec vysoká. 
Zložili sme si veci na izbe a ponáhľali 
sme sa von, aby sme si stihli aspoň niečo 
pozrieť, kým nás obklopí tma.  
  Zistili sme, že bývame neďaleko 
hlavného námestia s mešitou, ktorú sme si 
plánovali pozrieť cez návštevné hodiny na 
ďalší deň. Kúsok odtiaľ nás vítal Víťazný 
oblúk (Arco de Triunfo), taktiež 
nazývaný Puerta del Puente (Brána 
mostu), pretože hneď za ním sa tiahne 
most cez rieku Guadalquivir. Prešli sme 
popod oblúk a ocitli sme sa na širokom 
Rímskom moste (Puente Romano), ktorý 
bol postavený už v dobách Julia Caesara. 
V priebehu histórie sa most stal svedkom 
a dejiskom toľkých bitiek, že z pôvodnej 
stavby toho príliš nezostalo. Z mostu je 
krásny pohľad na osvetlené mesto.  

Za mostom sa vypínala opevnená 
veža Torre de la Calahorra, ktorej 
úlohou bolo chrániť vstup na most. 
Pôvodne ju postavili Mauri, ale v 14. 



 

storočí prešla rozsiahlou rekonštrukciou a 
stala sa z nej silná pevnosť. V súčasnosti 
je tam múzeum a nachádzajú sa tam 
dokumenty z bohatej histórie mesta 
charakterizovanej mierumilovným 
spolužitím židov, kresťanov a moslimov. 
Córdoba tvorila akýsi most medzi 
týnnmito kultúrami. 

Po tejto milej prechádzke sme sa 
vrátili na námestie pri mešite a ponorili 
sme sa do večernej atmosféry mesta – 
vyhliadli sme si reštauráciu a objednali si 
tam vínko a španielske jednohubky - 
tapas.  

Na druhý deň sme sa vybrali 
obzrieť si Veľkú Mešitu (La Mezquita). 
Jej história sa začala v 8. storočí, keď ju 
moslimovia postavili na mieste rímskeho 
chrámu. Ohromujúcou rozlohou 24 tisíc 
metrov štvorcových je treťou najväčšou 
na svete. Bránou odpustenia (Puerta del 
Perdon) sme vošli do Dvoru 
pomarančovníkov (Patia de Naranjos) s 

mramorovými fontánami a  
množstvom pomarančovníkov, 
kde sme si kúpili lístky na vstup 
do mešity. A potom sme sa už 
ocitli uprostred kamenného lesa 
vyše 800 stĺpov vytesaných z 
mramoru, žuly, jaspisu a ónyxu, 
pospájaných bielo-červenými 
pruhovanými oblúkmi. 
Z moslimskej mešity sme sa 
plynulo dostali do kresťanskej 
katedrály, ktorá bola do stredu 
mešity vstavaná začiatkom 16. 
storočia za čias cisára Karola V., 
kedy Córdoba už dávno patrila 
kresťanom a nie moslimom.  

Ďalšie naše kroky viedli 
k Hradu kresťanských kráľov 
(Alcázar de los Reyes Cristianos), 
ktorý patrí medzi najlepšie stavby 
vojenskej architektúry. Alcázar 
stojí juhozápadne od mešity 
blízko rieky Guadalquivir. Dal ho 
postaviť kráľ Alfons XI. v 14. 

storočí. Kráľovský pár Isabela Kastilská a 
Ferdinand II. Aragonský tu prvý raz 
prijali slávneho moreplavca Krištofa 
Kolumba, aby si vypočuli jeho plán o 
plavbe do Indie. Táto štvorcová budova je 
pozoruhodná pre svoje silné múry a tri 
veže: Levia veža, Riečna veža a Veža 
úcty. V podzemnej časti sa zachovali 
arabské termálne kúpele. Hrad bol 
obklopený neskutočne nádhernými 
terasovitými záhradami, ktorými sme sa 
nadšene prechádzali – okolo sa 
rozprestierali rozľahlé vodné nádrže 
obklopené množstvom kvetov, stromov a 
kríkov - pomarančovníkmi, citrónovníkmi 
a palmami.      
                     Saša 
                         
Vľavo: Pohľad na Rímsky most a Katedrálu;   
Hore:   Veľká mešita 
 
Zdroj obrázku vľavo: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Roman_Bridge,_C%C3%
B3rdoba,_Espana.jpg 
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Tajničku tvorí výrok francúzskeho básnika Charlesa Baudelaira: 
„Žena je nežnejšia ako kvet,... (tajnička obsahuje 18 písmen)“ 
 
 
 

A CH R Y Z A N T É M A K L N L 

H G E O R G Í N A E A E E Í R 

O E O T K Ú K O Ľ V C Č V M U 

R R R R S Á P A M G I N A Z Ž 

E B G K CH R L D Ä N N O N A A 

C E O Š O I C I T A Č V D J Š 

Ž R V A A N D E A L E Z U S Í 

L A Á S K K V E T Y N S Ľ N P 

T I N T A N L A A A L O A E O 

Ý S I R I A O I L Z S T K Ž V 

O F I A L K A V N I E O K I Á 

R E D É C E T S I Č N L K E R 

A K N E I S O V R P E K S N O 

A M A G N Ó L I A M E K A K N 

M A R G A R É T A B I E L A Ň 
 
 
ÁRON, ASTRA, CÉDER, ČISTEC, FIALKA, GEORGÍNA, GERBERA, HOREC 
ŽLTÝ, CHRYZANTÉMA, IRIS, JAZMÍN, KÁLIA, KLINČEK, KONVALINKA, 
KOSATEC, KÚKOĽ, LEVANDUĽA, ĽALIA, LOTOS, MAGNÓLIA, 
MARGARÉTA BIELA, MÄTA, ORGOVÁN, ORCHIDEA, PIVONKA, 
PRVOSIENKA, RUŽA ŠÍPOVÁ, SÁPA, SLEZ, SLNEČNICA, SNEŽIENKA, 
YLANG, ZVONČEK 
 
 
TAJNIČKA Z MINULÉHO ČÍSLA:         „...CESTU BEZ PREKÁŽOK, URČITE NIKAM NEVEDIE.“ 
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Pani učiteľka 
pomáha v 

škôlke 
chlapčekovi s 

obúvaním topánok. 
Obaja tlačia, ťahajú, ale stále sa 
im nedarí obuť topánočky. Po chvíľke 
konečne obujú topánočky, unavení a 
upotení si sadnú a v tej chvíli sa chlapček 
pozrie na topánočky a povie:  
"Pani učiteľka, my sme tie topánočky obuli 
obrátene."  
Pani učiteľka sa lepšie pozrie a skutočne, 
topánky sú obuté opačne. Zachová však 
pokoj, topánky s menšou námahou vyzuje a 
znovu ich začne obúvať. Teraz už správnu 
topánku na správnu nohu. Potom sa 
chlapček opäť zadíva na topánky a zvolá:  
"To ale nie sú moje topánočky!"  
Učiteľka si zahryzne do jazyka a namiesto 
toho, aby na neho zrevala "to si nevedel 
skôr", s námahou topánky vyzuje. Keď sú 
už vyzuté, povie chlapček:  
"To sú topánočky môjho bračeka. Mamička 
hovorí, že ich mám nosiť tiež."  
Učiteľka nevie, či sa má smiať alebo 
plakať, a znovu pomôže chlapčekovi do 
topánok. Keď mu po tej úmornej práci 
pomáha aj do kabáta, opýta sa:  
"A kde máš rukavičky?"  
Chlapček milo odvetí:  
"Rukavičky mám predsa zastrčené v 
topánočkách." 
 
Kôň príde do kina na jeho obľúbený 
film, sadne si a pred ním sedí žirafa. 
Skoro nič cez ňu nevidí, ale povie si že 
dobre, to vydrží. Film beží, už je skoro v 
polovici... Tak kôň to už nevydrží, 
poklepká žirafe po pleci a povie: 
-Prosím vás, mohli by ste sa trošku 
skloniť, nič cez vás nevidím. 
žirafa sa otočí a povie: 

-Mňa porazí. Kôň v kine!!! 
Ide syn s otcom po ulici a syn sa pýta: 
"Oci, teraz keď sú cigarety drahšie, budeš 
menej fajčiť?" 
"Nie synu, ty budeš menej jesť" 
 

Zať stretne svokru na bicykli a pýta sa 
jej 
- Kam idete? 
- Na cintorín - odpovie svokra 
- A kto donesie ten bicykel naspäť? 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            Dvojstránku pripravila Saša 
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VVVVYDALO YDALO YDALO YDALO OOOOBČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE OOOODYSEUSDYSEUSDYSEUSDYSEUS    
SSSS    FINANČNOU FINANČNOU FINANČNOU FINANČNOU PPPPODPOROU ODPOROU ODPOROU ODPOROU MMMMINISTERSTVA PRÁCEINISTERSTVA PRÁCEINISTERSTVA PRÁCEINISTERSTVA PRÁCE,,,,        

SOCIÁLNYCH SOCIÁLNYCH SOCIÁLNYCH SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINYVECÍ A RODINYVECÍ A RODINYVECÍ A RODINY    

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 Americkom námestí (pri pumpe Slovnafte) 
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 Júni 2010: 

11:00 – 16:00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 
(každý pondelok – „Kaviarnička“ - môžeš si posedieť pod slnečníkmi, osviežiť sa    
kávou, malinovkou, polievkou...  viac na str. 10!) 

 
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  10101010!!!!!!!!!!!!    

 
Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  ::::    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 nápisom nápisom nápisom CHRÁŇ SA SÁMCHRÁŇ SA SÁMCHRÁŇ SA SÁMCHRÁŇ SA SÁM    aaaa    logom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUS    
    

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

 


