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Som unavená, 

ako neisto sa prebúdzajúce leto. 

 Občas tak doširoka otvorí oči 

a zaplaví deň svetlom a teplom. 

 

 Pohladí oblohu a hladiny riek 

zašeptá strom zaklínadlá 

a opäť si ľahne do trávy 

  

Voňavej, zelenej a plnej života 

Len čo privrie viečka 

rozprší sa 

Je teplo, už naozaj prišlo 

 

 

unavené,  

lenivé leto, 

ale stále je príliš 
ospalé, 

nešťastne zaľúbené. 

  

Nedokáže sa pozerať 

na usmiatych, šťastných ľudí 

  

spí a vonku prší 

 

 
Báseň napísala „Junkie_23“, niekoľkoročná užívateľka heroínu.  
http://www.pismak.cz/index.php?data=user&id=2161 
 

 

                
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

Obálka: http://www.uimages.org/wp-content/uploads/2011/04/Arabian-Camel-1280x1024.jpg 
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Ak vás zaujíma nejaká téma, 
o ktorej sa písalo v starších číslach  

INTOXI, alebo si chcete zobrať 
staršie číslo iba tak zo záujmu,  
 vyžiadajte si ho(ich) od 

nás v teréne. Máme ich  
 

k dispozícii na 
službách s autom. 

� 



 

 

PENTAGON 
ROZHÁDZANÉ IHLY - VEČNÝ PROBLÉM VRAKUNE 

 
 

ODKEDY SI PAMÄTÁM, VŽDY BOLI PRI 

SLUŽBÁCH NA PENTAGONE SŤAŽNOSTI 

OD OBYVATEĽOV VRAKUNE. OBČAS SA 

OBČANIA VZBÚRIA A VYHÁŇAJÚ NÁS 

Z TEJTO LOKALITY, INOKEDY PRÍDU 

A VYNADAJÚ NÁM. DOKONCA SA STALO 

AJ TO, ŽE SA NÁM VYHRÁŽALI 

NAPADNUTÍM.  POVIEM VÁM NA 

ROVINU – NIE JE TO NIČ PRÍJEMNÉ. 
NAPRIEK TOMU, ŽE SA SNAŽÍME ĽUĎOM 

VYSVETĽOVAŤ V ČOM SPOČÍVA NAŠA 

PRÁCA A PREČO JE DÔLEŽITÉ ABY SME 

NA PENTAGONE IHLY MENILI 

A ZBIERALI OD VÁS TIE POUŽITÉ, OBYČAJNE SA STRETÁVAME S NEPOCHOPENÍM. PRETO AJ 

PÍŠEM DO INTOXI. VEĽAKRÁT NÁM V NAŠEJ PRÁCI TOTIŽ PRÍLIŠ NEPOMÁHATE...  
 
Áno. Ak si také jedno sťažovanie sa zažijete na výmene spolu s nami, väčšinou nám 

dobrácky oznámite „Veď môžu byť radi, že sem chodíte, zbierate ihly a pomáhate nám“.  
Lenže oni radi nie sú.  Aspoň nejaká časť nie. A ja ich chápem.  Veď nie je to nič moc, ak 
cestou z práce, v tme, prekračujú človeka, čo sa na schodoch nastreľuje. Nie je to 
príjemné, ak ich dieťa nájde pohodenú striekačku s otázkou: „Mami, čo to je?“. 
 

Obyvatelia Vrakune sa sťažujú na rozhádzané ihly, ktoré sa povaľujú v okolí ich 
domov, v blízkosti detských ihrísk, pieskovísk alebo supermarketov. Ťažko ich budeme 
presviedčať o tom, že použité ihly od Vás zbierame, keď sa v celej mestskej časti povaľujú 
kopy použitých striekačiek.   Použité ihly, ktoré nám neodovzdáte a zahodíte niekam na 
chodník alebo trávu, môžu niekoho nepríjemne poraniť.  
 

Preto Vás chceme požiadať, aby ste použité striekačky voľne neodhadzovali, 
ale dali ich do plastovej fľaše,  plechovky a zahadzovali do smetných košov alebo ešte 
lepšie - nosili na výmenu ku nám. Pri Pentagone sme vždy vo štvrtok od 13:00 – 15:00. 
Motiváciou okrem iného môže byť aj to, že čím viac použitých striekačiek prinesiete, tým 
viac čistých od nás dostanete.  V pondelky a stredy ich môžete priniesť aj na Slovnaftskú 
ulicu. Tam dostanete dokonca viac čistých ihiel než na Pentagone 

 
Skúste sa nenastreľovať na schodoch, vo vchodoch.  Viem, že človek si moc 

nevyberie, ale ak je to len trochu možné, buďte o niečo tolerantnejší k ľuďom, čo 
v Pentagone (alebo okolí) bývajú. 

Ak sa o túto zmenu nepokúsime, môže sa stať, že o pár mesiacov Vám vo Vrakuni 
nebude mať kto vymeniť ihly.  A to nechceme ani my, ani vy. 

                                                                                       Ďakujeme.                  Pedro 
 

Zdroj: Intoxi 5/2006, http://www.sme.sk/cdata/2935785/1.jpg     
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ČO NEROBIŤ PRI PREDÁVKOVANÍ 
 

NIE JE MOŽNÉ SA PRI TÉME PREDÁVKOVANIA VYHNÚŤ VAŠIM 

SKÚSENOSTIAM S PICHANÍM SLANÉHO ROZTOKU, ČI DÁVANÍM 

ĽUDÍ POD ĽADOVÚ SPRCHU. VŠETKY TIETO ÚKONY SA NA 

ULICI ROBIA LEN S JEDINÝM CIEĽOM. ZACHRÁNIŤ ŽIVOT 

A NESPÔSOBIŤ SEBE ALEBO INÝM PROBLÉMY. NIEKEDY TO 

FUNGUJE A NIEKEDY NIE. SKÚSIME SA POZRIEŤ, PREČO TO 

TAK MÔŽE BYŤ. 
 

Predávkovanie jednoducho rozdelím na 2 druhy. Ľahké predávkovanie a smrteľné 
predávkovanie. Ak je niekto ľahko predávkovaný, neznamená to, že mu hrozí okamžite 
smrteľné predávkovanie. Ak niekto zažil ľahké predávkovanie, môže sa prebrať po čase, 
po studenej sprche či vpichnutí slaného roztoku. Ak však niekomu hrozí smrteľné 
predávkovanie, tieto postupy mu nepomôžu.  
 
NECH SA Z TOHO VYSPÍ 
Jeden z príznakov heroínového predávkovania je, že človek pomaly stráca vedomie. Z 
„kaprovania“ sa dokáže dostať do nebezpečného stavu.  
 
Nechať človeka spať, ho môže ohroziť na živote, pretože: 

� sa môže udusiť vlastnými zvratkami, či zapadnutým jazykom.  
� si nemusíme všimnúť, že predávkovaný/á nespí, ale stráca vedomie. 
� môžeme stratiť čas, ktorý je potrebný na záchranu života. 

 

Preto platia tieto zásady: 
� Nikdy nenechávajte predávkovaného/nú osamote. Pravidelne kontrolujte, či reaguje 

na oslovenie a či sa preberie na potrasenie tela. Ak áno, je to dobrá správa. Stále je 
pri vedomí. 

� Usaďte a položte predávkovaného/nú tak, aby mu/jej nemohol zapadnúť jazyk 
(nemal by mať hlavu zaklonenú) alebo ho/ju uložte do stabilizovanej polohy. 

� Pravidelne ho/ju kontrolujte. Kontrolujte, či dýcha a či nestráca vedomie. 
 
STUDENÁ SPRCHA ALEBO VAŇA 
Ak sa predávkovaný/á prebral/a po studenej sprche/vani, je to preto, že jeho/jej 
predávkovanie nebolo smrteľné. Nie je to preto, že studená sprcha/vaňa zaberá na 
smrteľné predávkovanie.  Studená sprcha môže spôsobiť predávkovanej osobe šok, 
pretože dôjde k náhlej zmene telesnej teploty. To mu môže ešte viac spomaliť dýchanie 
alebo môže upadnúť do bezvedomia. Tým, že dáte predávkovaného/nú do vane/sprchy, 
strácate čas a takisto môžete spôsobiť sebe alebo jemu/jej úraz.  
Ak chcete prebrať človeka, existuje overený, nenáročný a rýchlejší spôsob. Sú ním 
takzvané bolestivé body (napr.: silné štípanie ušného lalôčka). Pokiaľ človek nereaguje na 
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bolesť, znamená to, že stráca vedomie. Je vysoko pravdepodobné, že za chvíľu prestane 
dýchať a zastaví sa mu srdce. Ak človek nereaguje na bolesť, volaj 155 alebo 112. 
Vtedy človek potrebuje účinnejšiu pomoc (napr.: vpichnutie naloxonu hydrochloridu, ktorí 
majú záchranári). 
Keď človek prestane dýchať, máte menej času ako 5 minút.  Keď človek prestane 
dýchať, dôležitá je každá sekunda. Už po 5 minútach bez kyslíka vznikajú 
vážne poškodenia mozgu a prichádza smrť.    
 

SLANÝ ROZTOK TO ISTÍ.. ISTÍ? 
Ktovie, kde vznikol mýtus slaného roztoku. Možno počas nejakého pobytu 
v nemocnici. Tam ľudia v bezvedomí dostávali do žily fyziologický roztok (roztok 
vody s trochou soli). Pravda však je taká, že slaný roztok nemá silu zabrániť 
smrteľnému predávkovaniu. Fyziologický roztok sa v nemocnici pichá na 
zabezpečenie napr.: obnovy rovnováhy tekutín a minerálnych látok v tele, pri 
dehydratácii organizmu, pri nízkom krvnom tlaku. Fyziologický roztok je len 
podpornou liečbou k zdravotníckej starostlivosti. Pichnúť len slaný roztok pri 
smrteľnom predávkovaní nestačí. 
Pichanie slaného roztoku pri smrteľnom predávkovaní je nebezpečné, pretože: 

� V strese môžete zobrať použitú striekačku a  spôsobiť prenos HIV alebo žltačky. 
� V strese môžete poškodiť predávkovanému žily.  
� Príliš silný roztok soli môže poškodiť  pečeň a obličky. Fyziologický roztok má 

menej ako 1 gram soli na 1 liter vody. 
� Soľ v tele nedokáže zvrátiť smrteľné predávkovanie a vy strácate čas. Soľ nemá 

zásadný dopad na predávkovanie. To dokáže naloxone hydrochlorid pri 
heroínovom predávkovaní. Ten „vyženie“ heroín z mozgu a vďaka tomu sa 
človek z heroínového predávkovania preberie. Naloxone hydrochlorid majú 
záchranári, a preto dokážu lepšie pomôcť. 

� Zrejme poznáš ľudí, ktorí sa prebrali pri pichaní slaného roztoku. Nie je to preto, 
že by soľ účinkovala. Je to preto, lebo nebolo ich predávkovanie tak silné. Často 
sa preberú na bolestivý podnet. Preto opäť platí. Vyskúšaj či predávkovaný/á 
reaguje na bolestivé podnety (napr.: uštipnutie ušného lalôčka). Ak nie, volaj 
112 alebo 155. Volanie je bezplatné. 

 
Zatiaľ toľko. Verím, že vás táto téma nenechá chladnými a o svoje názory sa s nami 
podelíte v teréne.                                                                                                          -Cоня- 

Článok vznikol ako súčasť projektu „Áno pre život“,  

ktorý podporil Nadačný fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis. 
 
 
Zdroje: 
http://www.vicdrugguide.org.au/handbook/ch05.php ,http://www.quincyoverdosehelp.org/what_myths.html,  
http://www.blackpoppy.org.uk/overdose.htm,http://www.challengingdependency.co.uk/online-information/overdose-help.html   
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Heroin+overdose, http://www.lmu.edu/Page25064.aspx  
http://3.bp.blogspot.com/_JV4i_jsXO4M/TNAr6zMR0JI/AAAAAAAAASw/QPy292N808w/s1600/vykricnik.gif 
http://i.pravda.sk/09/032/skcl/P1229d94b_Droga.jpg 
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AKO ČISTIŤ IHLU, ABY TO BOLO ČO „NAJ“? 
 
OPAKOVANIE JE MATKOU MÚDROSTI. TÉMA, KTORÚ CHCEM DNES ROZOBRAŤ ASI NIKDY 

NEBUDE OŠÚCHANOU A ZBYTOČNOU. DNES SA CHCEM VRÁTIŤ K TÉME – BEZPEČNEJŠIE 

UŽÍVANIE. MAŤ VŽDY ČISTÚ IHLU JE VEĽMI DÔLEŽITÉ, TÝM SA TO VŠAK NEKONČÍ. 

 
Ihla, zabalená – kúpená v lekárni alebo si ju dostal/a u nás – je sterilná. Ako raz ihlu 
rozbalíš, hoc aj hneď nepoužiješ, už sterilná nie je.  
 

→ ČO TO JE STERILITA? 
Keď je niečo sterilné, znamená to, že daný výrobok, ihla, obväz URČITE neobsahuje 
žiadne baktérie, vírusy, nič – nič. Je absolútne čistý a chránený obalom. Dosiahnuť, aby 
bol výrobok sterilný doma nedokážeš, hoc by si ihlu tisíckrát prevaril. V zdravotníctve 
sú na to špeciálne nástroje, ktoré všelijakými chemickými dejmi urobia ihly a iné 
lekárske nástroje sterilnými. Preto ak si dopredu otváraš ihly a ukladáš napr. do 

vrecúška, jej sterilitu a absolútnu bezpečnosť od 
baktérií zničíš. Hoci sa ti zdá ihla okom rovnako 
čistá, už na ňu lezú drobné, okom neviditeľné 
špinky, baktérie z tvojich rúk či tašky a špina zo 
vzduchu. 
 
Použitá ihla už nie je 100% bezpečná. Je 
otupená, sú v nej baktérie a okom neviditeľná 
špina. Ak ju použil niekto iný pred tebou, je tu 
navyše riziko prenosu hepatitíd B, C a HIV. A to 
za predpokladu, že ihlu použil človek, ktorý je 
nakazený vírusom. To, či niekto žije s vírusom 

HIV a hepatitídami, sa dá zistiť iba keď sa dá testovať z krvi. Ako zamedziť rizikám, 
ktoré vyplývajú z použitej ihly? Ak aj nemáš čisté ihly po ruke, dá sa riziko nakazenia, 
vzniku abscesu minimalizovať. Sleduj návod! 
 

→ AKO SPRÁVNE ČISTIŤ IHLU? 
 
Čo budeme potrebovať? Pohár čistej vody. Pohár so SAVOm či nejakým iným 
čističom-zabíjačom (stačí iba malé množstvo). A do tretice opäť pohár s čistou vodou.  

   
  Najlepšie 

je mať 
sterilnú ihlu. 

 
Na 2. mieste 

 je ihla nesterilná,  
ale ešte nepoužitá. 

 
Za ňou 3. je ihla použitá,  

ale výhradne tvoja!!! 
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�������� Daj dole vrchnák ihly. Natiahni do ihly čistú vodu. → Vystrekni vodu preč (mimo  

pohára z ktorého naberáš). Niekoľkokrát zopakuj. 

�������� Teraz do ihly napumpuj SAVO. Nechaj ho tam aspoň 30 sekúnd, poriadne zatrep 

s ihlou. → A šup SAVO do umývadla alebo niekam mimo pohára.    

�������� Umy ihlu v 3. poháriku s čistou vodou. Nepoužívaj vodu, ktorú si mal/a na 

začiatku! V nej ostala špina! Teraz očisťuješ ihlu vlastne od dezinfekcie. Vodu 

z 3. pohára tiež do ihly napumpuj a vystrekni vodu preč. To tiež niekoľkokrát 

zopakuj. 

 A nezabudni tiež na umytie vrchnáčika z ihly (voda→SAVO→voda). ☺ 

 
 
 

Takéto čistenie ihly trvá pár minút! 
 
Čistenie ihly vodou a SAVOm minimalizuje riziká, ktoré som vyššie spomínala. HIV 
čistenie zabije. Avšak pozor, hepatitída typu C (aj béčko!), je veľmi silný vírus – a ani 
takéto čistenie ju celkom nemusí zabiť. Stále existuje riziko, že tam vírus céčka prežil. 
Pozrime sa na cesty, ktorými sa céčko môže prenášať. 

(pokračovanie na ďalšej strane) 

2. bielidlo/ 
savo 

3. čistá 
voda 

5. 

1. čistá 
voda 
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...pokračovanie z predchádzajúcej strany 

HEPATITÍDA C sa môže prenášať zdieľaním (teda používaním 
po niekom alebo užívaním spolu s niekým): 

�ihly a striekačky  �filtríku �vody 
�štupľa �škrtidla   �suchého tampónu 

→ vírus Céčka sa môže schovať aj do okom neviditeľnej kvapky krvi.  Teda pozor 
treba dať aj na detaily. Napr. položenie ihly na podložku (stôl), kde pred tebou niekto 
užíval drogu (na stôl si človek mohol odložiť ihlu alebo zakrvavený tampón) 
 
No, dúfam, že som ťa príliš nepostrašila. To totiž nechcem! Verím, že existujú riešenia, 
aby si ostal/a zdravý/á, prípadne, aby sa vírusy nešírili ďalej. Riešenia ti ponúkame na 
výmenách. Čím viac špinavých ihiel donesieš, tým viac nových dostaneš. A ty už vieš, 
že mať čistú ihlu sa fakt oplatí! ☺☺☺☺ 
A tak, keby dačo, že si nás nestihol/a... tak si spomeň, že čistenie, dezinfekcia veľa 
pomôžu. Nejaké riziká ostanú – ale povedzme si úprimne, kto už nám v tomto živote 
niečo jednoznačne garantuje? ☺ 
Držím ti a všetkým vám palce! Ihlári, ihlárky a ihly sú tu pre teba a pre vás! 

Mirka 
 

 
 
Zdroje: 

http://www.friendtofriend.org/drugs/needles.html 

http://www.kingcounty.gov/healthservices/health/communicable/hiv/publications/infograms/bleach.aspx 

http://www.youtube.com/watch?v=SnsK_4gOYHU 

Obrázok:  
http://25.media.tumblr.com/tumblr_lb9j3l9ezJ1qc6tq0o1_500.jpg 

Nová ihla Raz použitá ihla 

2krát použitá 6krát použitá 
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CEZ FILTER ŤAHAJ, ŠPINU V ŇOM NECHAJ 
 
PREČO BY STE SA MALI 
ROZHODNÚŤ PRE FILTROVANIE? 
 

Látky, ktoré užívate sú často vo forme 
prášku alebo tabliet. Tablety alebo tovar, 
ktorý sa predáva, môžu 
obsahovať rôzne nerozpustné 
prímesi. Po rozpustení prášku 
či tablety vo vode vždy 
zostanú čiastočky,  ktoré sa 
nikdy nerozpustia úplne. 
Filter pomôže tieto čiastočky 
zachytiť. 
Prefiltrovanie tovaru teda chráni vaše žily 
pred rôznymi nerozpustnými prímesami a 
nečistotami, ale tiež znižuje riziko 
upchatia ihly.  
Vpichnutie neprefiltrovaného tovaru 
môže spôsobiť upchatie žily, narušenie 
toku krvi, opuch alebo infekciu v mieste 
vpichu.  
 

AKÝ FILTER ÁNO, AKÝ NIE? 
 

Ideálny filter má byť čistý, vyhovovať 
tvarom i veľkosťou. Mal by byť z vlákien, 
ktoré sa nelámu (ako napr. filtríky 
vyrobené z pružných, prírodných vlákien 
distribuované len v Bratislave). Bolo by 
vhodné, aby váš filter už nepotreboval 
žiadne spracovanie rukou na získanie 
správnej veľkosti. Tým totiž riskujete 
jeho zašpinenie. Ale ak to okolnosti 
vyžadujú, môžete riziko jeho zašpinenia 
znížiť tak, že si predtým umyjete ruky. 
Menej vhodný je filter z nepoddajných, 
lámavých a tvrdých vlákien, ktoré za 
sebou nechávajú smietky (ako napr. filter 
z cigarety). Tieto smietky sa vám môžu 
dostať do striekačky, potom do žily a 
spôsobiť problémy. Ak je nutné 

zmenšovať filter, urobte tak už 
spomínanými umytými rukami ☺  a 
nerolujte kúsok filtra do guličky (vtedy sa 
vlákna lámu). 
Taktiež vata nie je ideálnou voľbou. 

Stiahne tovar ako špongia a jej 
vlákna môžu upchať ihlu.  Aj 
voľným okom je možné vidieť 
plávať dlhé vlákna vaty v 
striekačke. A asi by sa vám 
nepáčilo, aby tie vlákna plávali 
aj vo vašich cievach a upchávali 
ich. 

Najhorším filtrom je filter použitý po 
niekom. 
 

AKO FILTROVAŤ? 
 

Predtým ako natiahnete tovar do 
striekačky, hoďte doňho čistý filter. 
Jemne priložte ihlu na filter a pomaly 
naťahujte tovar. 
Výhodou je používanie skladačiek, 
pretože naťahovať tovar cez filter môžete 
striekačkou a až potom nasadiť ihlu. To 
vám zaručí, že sa ihla neotupí.  
 

NEZABUDNITE!  
Opakovane používaný filter môže byť 
zdrojom baktérií. Spoločné používanie 
filtra spôsobuje šírenie infekcií ako 
napr. hepatitídy B a C. 
Takže filtrujte, filtrujte, špiny nechajte tak 
a nás sa spýtajte čo a jak. Tešíme sa  
na naše stretnutia na výmenných 
miestach.  

- Katarína a Zuzana ,  
OZ Pomocná ruka, Košice - 

 
Zdroje:www.needle.co.nz/fastpage/fpengine.php/temp
lateid/56,www.anypositivechange.org/, 
http://www.needle.co.nz/fastpage/fpengine.php/templ
ateid/56 

I                
  INTOXI 6/2011, s.8 
 



 

 

KEĎ SA RANÁM POMÔCŤ DÁ 
 
NEMUSÍME SI ASI ANI HOVORIŤ, ŽE PRÍSTUP K AKEJKOĽVEK ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI NIE 

JE PRE ĽUDÍ, KTORÍ UŽÍVAJÚ DROGY, ŽIJÚ NA ULICI, NEMAJÚ KARTIČKU POISTENCA ANI 

PENIAZE, JEDNODUCHÝ. BRATISLAVA NIE JE VÝNIMKOU. MOŽNO AJ TY PATRÍŠ K TÝM, KTORÝM 

NEBOLO POSKYTNUTÉ OŠETRENIE, PRÁVE KEĎ SI HO NAJVIAC POTREBOVAL/A... 

 
Rozhodla som sa  teda pátrať po zariadeniach, ktoré 
by zmenili zaužívané praktiky neochoty, odmietania 
a diskriminácie. V tomto článku nájdeš dva typy na 
zariadenia, kde ti poskytnú rýchle zdravotné 
ošetrenie. Dúfam, že ti informácie v budúcnosti 
pomôžu. 

 

NOVÁ OŠETROVŇA SV. ALŽBETY V BRATISLAVE 
Adresa: Námestie 1. mája – budova Vysokej školy sv. Alžbety 
Nezľakni sa budovy☺ Vchod do ošetrovne je zo zadného vchodu školy od 
Prezidentského paláca. Je tam železná brána so zvončekom s nadpisom „Ošetrovňa sv. 
Alžbety“. Tam zazvoň. Čakaj, kým po teba príde pracovník (nie je povolené pohybovať 
sa v priestoroch školy) 
V ošetrovni je otvorené  pondelok a streda  od 15:30 – 19:00 

 
ČO TI V OŠETROVNI POSKYTNÚ ??? 

� základné ošetrenie (ošetrenie abscesov, flegmón, previazanie rán, červy v nohe 

a pod.),  

� základné sociálne poradenstvo (kde si môžeš vybaviť napr. doklady) 

� sprostredkovanie lekárskeho ošetrenia –  (napríklad ak je tvoj stav natoľko vážny, 
že potrebuješ chirurga/ičku alebo iného špecialistu/ku. 

DÔLEŽITÉ: 
Keďže v ošetrovni nepracuje žiadny lekár, nie je možné si tu nechať predpísať lieky 
Ošetrovňa funguje od apríla 2011. Zatiaľ funguje „iba“ ako ošetrovňa, ale v budúcnosti 
by sa mala rozrásť aj o iné služby (napr. poskytovanie šatstva, jedla, sprevádzania na 
úrady...) Určite budeme včas informovať ☺ 
 

Ošetrovňa funguje vďaka spolupráci VŠ sv. Alžbety, Depaul Slovensko, n.o. a o.z. Pro 
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NEMOCNICA MILOSRDNÍ BRATIA 
Adresa: Námestie SNP, Bratislava 

� ak pôjdeš na vyšetrenie 
sám/sama, tak je potrebné, aby si 
po príchode do nemocnice 
vyhľadal/a nemocničný telefón 
(je na okienku recepcie) 
a zavolal/a bratovi Richardovi na 
klapku 775. Povieš mu, že si 
našim klientom/kou a potrebuješ 

ošetrenie. Brat Richard ti pomôže, aby si sa na vyšetrenie aj naozaj dostal/a.  

� v prípade ak sa bratovi Richardovi nedovoláš, môžeš si na výmenách vyžiadať 
sprievodný list a tým sa preukázať na recepcii 

� Môžeš nás dopredu informovať, kedy na vyšetrenie chceš ísť a dohodneme 

s dohodneme sa s bratom Richardom 

� Môžeš si sprevádzanie do nemocnice dohodnúť aj s nami. Kontaktuj  sociálnu 

asistentku Evu na 0904 655 146 

� Ordinačné hodiny: Po-Pi: 7,30 – 14,30 

 
Pozdravujem  a prajem, aby tých rán (aj na duši) 

bolo čo najmenej.  

Maj sa  

Sociálna asistentka Eva (0904 655 146) 

  
Za informácie ďakujem Ing. Jánovi Czotom, 
pracovníkovi dePaul Slovensko, n.o. a bratovi 
Richardovi z nemocnice Milosrdní bratia. 
 
 
 
 
 
Obrázky: 
http://www.reflexsk.com/Data/691/Cache/Images/79605807.jpeg 

http://www.zachranari.sk/imgcont/bicykel/cyklistaslekarnickou250.jpg 
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VAJNORSKÁ ULICA JE PO ZOTMENÍ PLNÁ PROSTITÚTOK 
 

 TAK TAKÝTO NÁZOV „ZDOBIL“ PRED 5 ROKMI ČLÁNOK 

V BRATISLAVSKÝCH NOVINÁCH. OBSAHOVAL LIST ČITATEĽA, 
KTORÝ BÝVA NA VAJNORSKEJ ULICI. NOČNÝ ŽIVOT VNÍMA ZO 

SVOJHO POHĽADU AKO PROBLÉM, CELÝ ČLÁNOK PÍŠE VEĽMI 

JEDNOSTRANNE A IRONICKY, DOKONCA MIESTAMI 

NADOBÚDAM POCIT, ŽE HO PÍSAL RIADNE ZATRPKNUTÝ MUŽ, 
KTORÉHO ŽIVOT SA OBMEDZIL UŽ LEN NA SLEDOVANIE 

Z OKNA.   
 

Teraz by som vybrala z jeho listu pár viet a doslova citujem: 
� je pre mňa viac ako trápne každý večer obchádzať nechcené „susedky“ 

� často sfetované prostitútky..po sebe neustále vykrikujú, takže ak má človek otvorené 

okno, zobudí sa na každé „ziapanie“ týchto kreatúr. 

� časté oslovovanie, či nemám chuť na fajočku   je mi už smiešne 

� tragédia spočíva v tom, že spolu s prostitútkami sa po ulici promenádujú aj ich 

pasáci. 

� Svojho času som mal ambície volať na políciu 

� Som hlboko presvedčený o tom, že kde sa chce nájsť riešenie, tam sa aj nájde 

� Ak by polícia dennodenne kontrolovala Vajnorskú ulicu a prostitútky spolu s 

pasákmi by pravidelne legitimovala (a robila si napr. štatistiku?), mala by perfektný 

prehľad o tom, kto a kedy a ako často sa tam nachádza 

� Čo je však dôležitejšie - moje „susedky“ by táto hra čoskoro omrzela. Verím tomu, 

že by to vzdali. 

Tak nech už tento pán verí čomu chce, sex-biznis by som nevnímala ako problém. Ako 
problém vnímam podmienky za akých musíme na ulici pracovať. Sme pracovníčky, 
dokázali sme si získať klientelu, ponúknuť služby a vytvoriť sex-biznis, ktorý funguje už 
roky.  A to všetko v štáte,  ktorého legislatíva akosi pozabudla na remeslo, o ktorom sa 
píše už v Biblii.  
Pisateľ sa dožaduje riešenia. Ja by som jedno mala.  Legalizovať prácu v sex-biznise. 
Volať políciu, písať štatistiku, či neustále kontroly mi pripomína časy minulé, ktoré nemali 
s demokraciou, či ľudskými právami nič spoločné. 
Odmietam kriminalizáciu našej práce a zneužívanie policajnej moci na naše zastrašovanie. 
Žiadam vytvoriť dôstojné podmienky pre našu prácu: 

- vyčleniť bezpečné lokality (mimo obytných zón, skôl, či skôlok) 
- vytvoriť oddychovú zónu a sociálne zariadenia 
- vybudovať injekčnú miestnosť pre užívateľky 
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- automaty na kondómy, sterilné ihly a dostatok smetných košov na jednoduchú 
likvidáciu použitých kondómov a ihiel 

Verím, že keby sme mali vytvorené vyhovujúce podmienky pre našu prácu, hygiena, 
zdravotný stav a služby, poskytované v sex-biznise by sa celkovo zlepšili.  Akceptácia 
tejto spoločnosti voči nám je takme nulová, ale my sme tu!  Boli sme tu, sme tu a budeme! 
O čom hovorí Manifest osôb, pracujúcich v sex-biznise v Európe?  Tento manifest 
vypracovalo a schválilo 120 osôb, pracujúcich v sex-biznise z 26 krajín na Európskej 
konferencii o sex-biznise, ľudských právach, práci a migrácii, dňa 15-17. októbra 
v Bruseli.  Aby som vám ho trochu priblížila, budem vám z neho citovať. 
„Pochádzame z mnohých krajín a máme spoločný pôvod, ale zistili sme, že často čelíme 

rovnakým problémom v práci a osobnom živote.  V tomto dokumente odkrývame súčasné 

nerovnosti a nespravodlivosti v našich životoch a v práci v sex-biznise. Spochybňujeme ich 

pôvod, konfrontujeme a napádame ich.  Navrhujeme  vlastnú víziu zmien, ktoré sú 

potrebné pre vytvorenie spravodlivejšej spoločnosti, v ktorej budú ľudia, pracujúci v sex-

biznise a ich práva uznávané a vážené.“ 

Asi tak, ako ja, ani vy ste netušili, že existuje niečo viac, ako len postaviť sa na ulicu.  
Ťažko uveriť, že niečo znamenám, keď som  terčom posmeškov a pre väčšinu ľudí len 
kurva. Náš pohľad je dôležitý, začnime od seba! Sme pracovníčky v sex-biznise, nie 
kurvy, ani prostitútky!  Ak sa chceš dozvedieť viac, pýtaj si od tereňákov/čiek Manifest.  
Tak baby, je tu leto, užívajte slnko a nezabudnite na pitný režim.  Teším sa na vás aj 
nabudúce 
                                                                                                                  Vaša Sisi 

Zdroje: http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/napisali-ste-nam/vajnorska-ulica-je-po-
zotmeni-plna-prostitutok.html?page_id=4795 ,http://rodedraad.nl/other-languages/slovakian.html, Obrázky: 
http://cdn.lightgalleries.net/4bd5ebfe5274b/images/ParisParks_0382-2.jpg, 
http://img.cestovanie.sk/magaziny/images/cestovanie/stories/attenzioneprostitute.jpg 
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KOĽKO STOJÍ VOJNA PROTI DROGÁM? 
 
AHOJ! NEDÁVNO SA MI DO RÚK DOSTAL ZAHRANIČNÝ ČLÁNOK, 
O KTOROM SOM SI HNEĎ POMYSLELA, ŽE BY SI SI HO MAL/A 

PREČÍTAŤ AJ TY! HOVORIL O TOM, ČO VLASTNE SPÔSOBUJE VOJNA 

PROTI DROGÁM A TO JE TÉMA, KTORÁ SA TÝKA VŠETKÝCH 

UŽÍVATEĽOV DROG. NECH UŽ VIAC NEPLATÍ „O NÁS BEZ NÁS!“ 

TAK SOM SA ROZHODLA PREROZPRÁVAŤ TI JEHO OBSAH V TOMTO 

ČLÁNKU.  
 

ČO JE TO ZA VOJNA? 
Vojna proti drogám, ako už jej názov hovorí, sa snaží zamedziť šíreniu užívania 

a výroby (jedno bez druhého nejde) drog. Má však mnoho negatívnych dôsledkov. Vyzerá 
to tak, že v budúcnosti užívanie drog bude narastať – zdá sa teda, že zbrane tejto vojny nie 
sú príliš úspešné. Okrem toho, že vojna proti drogám nevie tento trend 
zastaviť, neposkytuje prevenciu. 

Všetci túžime po zdravšej a lepšej spoločnosti. To, ako to chceme dosiahnuť – to je 
otázka! Vojna proti drogám je jednou z politických ciest, ktorú si vybrala väčšina krajín 
sveta. Je to tá správna cesta? Posúď sám/sama!  
 

����  Ekonomika 
Mnohé chudobné krajiny sú veľkovýrobcami drog a vyvážajú ich do celého sveta. 

Sú to krajiny hlavne v západnej Afrike, strednej Ázií a južnej Amerike (napr. Afganistan, 
Mexiko, Kolumbia). Tento drogový príjem je niekoľkonásobne výnosnejší ako celá 
ekonomika daného štátu. Štát je chudobný. Ľudia sú chudobní a štát im nemôže dať 
podporu ani prácu. 

Drogoví priekupníci pre nich prácu majú. Pestovanie, prevoz obrovského množstva 
koky, kanabisu či ópia zamestná množstvo ľudí. Či sa nám to páči alebo nie, títo ľudia 
z týchto peňazí živia svoje rodiny. A štát je stále chudobnejší, lebo investuje peniaze do 
boja proti drogám. 
 

����  A čo ľudské práva? 
Ľudské práva (a najmä právo na život a právo na dôstojný život) patrí každému! 

Mne, tebe, susede, cigánovi, Rómovi, černochovi, dedkovi, chorým aj zdravým.  
Vojna proti drogám porušuje ľudské práva. Okrem spomínaných útokov na ľudí, je 

v tom zapletené aj týranie, tresty smrti bez súdu. 
Vojna proti drogám nepodporuje liečbu (a metadonovú už vôbec nie, tak je to 

napríklad v Rusku), ich peniaze idú inam. Ako môžem chcieť od užívateľa/ľky, aby 
prestal s drogami, keď nie je dostupná liečba? Závislosť je choroba a ty máš právo dostať 



 

 

Vojna proti drogám 
alebo vojna proti 
ľuďom? V roku 2006 
v Mexiku zabili 30 000 
ľudí v mene vojny proti 
drogám. 
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adekvátnu liečbu. A nielen to – máš právo na ošetrenie a iné zdravotné služby – tie sú však 
užívateľom/ľkám odopierané. Tak je to aj na Slovensku. Len sa to volá slovami „neplatíš 
si zdravotku, dostaneš iba základnú a neodkladnú starostlivosť“. 

Vojna proti drogám nepodporuje ani výmenu ihiel. Pričom je dokázané, že výmeny 
ihiel znižujú riziko prenosu HIV, hepatitídy B, C a zamedzujú vzniku zdravotných 
komplikácií. 
 

����  Skutočne chráni zdravie jednotlivca i spoločnosti? 
Vojna proti drogám sa rada chváli, že je tu preto, aby 

nás chránila. Je to však naozaj tak? Drogy sú tajné a musia 
sa skrývať. A tak aj ich výrobcovia či užívatelia. Díleri 
dávajú do drogy rôzne prímesy, aby zarobili viac za menšie 
množstvo drogy. Lebo čím väčšie množstvo drogy pri seba 
máš, tým je to nebezpečnejšie. Užívatelia nemajú prístup 
k  sterilným ihlám, čo ako vieš, ohrozuje nielen teba, ale aj 
okolie (hovoríme o HIV, hepatitíde B, C).  
Vojna proti drogám ide na úkor prevencie a liečby. 
 

���� Kriminalita 
Vojna proti drogám zvyšuje kriminalitu. Pokiaľ sú drogy ilegálne, nabaľujú sa ne 

ďalšie ilegálne činnosti. Nehovoriac o tom, že sa nesprávne kriminalizujú aj užívatelia/ľky 
drog! 
 

A takto by som mohla pokračovať ešte dlho. Vojna proti drogám škodí aj životnému 
prostrediu (keď ničia drogové polia postrekmi, všetko to ide aj ďalej do riek a pralesov) 
a stojí neuveriteľné množstvo peňazí. Vedci vypočítali, že keby sme sa viac zamerali na 
prevenciu, stálo by to ročne 20krát menej, ako vojna proti drogám. 

Budem rada, ak ťa tento článok inšpiruje. Stačí sa poobzerať okolo seba a tiež 
nájdeš vojnu proti drogám. Napríklad čistky na Pentagone, kedy zmizol z ulíc heroín. 
Prišiel nebezpečný fentanyl, ľudia boli v krízach, ktoré sú pre ich telo tiež nebezpečné. 
Policajné razie akosi zabudli na to, že ľudia, ktorí užívajú heroín pravidelne budú trpieť 
a bolo by pre nich dobré teda pripraviť nejaké riešenia! Napríklad možnosť okamžitej 
liečby, nástupu na metadon a podobne. Nuž, obrazy vojny proti drogám sú rôzne.  

 
Držím ti palce!                                                                                     Mirka 

 
 
Zdroj: http://www.countthecosts.org/sites/default/files/War%20on%20Drugs%20-
%20Count%20the%20Costs%207%20cost%20summary.pdf, 
http://www.freedomsphoenix.com/Uploads/Graphics/056-0506165320-kolsti.drugs.jpg 
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            DENNÍK BÁBÄTKA – 9. ČASŤ 
                  PIATY MESIAC 

 

 3. decembra – maminka má sviatok 
Dnes prišiel ocko za nami do nemocnice s tajomnou krabičkou 

zabalenou v peknom papieri. Tváril sa záhadne, povedal mamičke, že je to darček 
k narodeninám. Maminka sa potešila a rozbalila krabičku. Bola to taká úzka kovová 
škatuľka, a maminka nadšene vykríkla: „Jéj, mobil!“ 

Večer som mal ťažký, plakal som, lebo som sa cítil nejako zle, už som mal všetkého 
po krk – celý dopichaný, ručičku som mal pripojenú k hadičke, strašne mi zavadzala, 
nikam sa nedalo ísť, mamina ma ani nemohla povoziť v kočíku, a keď ma chcela umyť, 
musela volať sestričku, aby ma odpojila. Zadoček ma bolel, stále som bral nejaké hnusné 
lieky a odchod domov bol v nedohľadne. Bol piatok a aj tento víkend sme mali stráviť 
v nemocnici. Maminka už bola tiež zúfalá, asi som jej tým plačom nepridal na nálade. 
Nemohol som zaspať, hoci už všetky deti spali a bolo zhasnuté, nakoniec musela ísť za 
sestričkou, aby mi dala niečo na upokojenie. Tak mi vstrekli do hadičky zase nejaký liek a 
potom som už zaspal. 
 

6. decembra – anjeli a čerti 
 Dnes nás na rannej vizite čakalo prekvapenie – sestričky prišli oblečené za anjelov – 
na chrbtoch mali krídla, a niektoré boli pomaľované ako čerti. A doktor mal dokonca bielu 
bradu! Nosili zo sebou košík plný všelijakých dobrôt a mamička si mohla z nich vybrať. 
Mne sa tiež milo prihovárali a dostal som nové meno – Smejko. Horšie bolo, že mama 
čakala dobré správy o prepustení a namiesto toho sa to zase oddialilo – vraj sa mi tá rana 
na zadočku vôbec nehojí, ako keby som tam stále niečo mal… Poslali nás preto opäť na 
sonografiu. Tá však zase nepriniesla dobré výsledky. Keď nám doktorka povedala, že 
budem znova musieť ísť na operáciu, maminka skoro zinfarktovala. 
 

8. decembra – opäť pod nôž! 
 Noc bola strašná, zase som nemohol jesť, lebo ma pred operáciou mali uspať, a 
keby som mal niečo v brušku, mohol by vzniknúť nejaký problém. Našťastie som mal ísť 
prvý v poradí, mal si ma zobrať jeden doktor, ktorý mal v noci službu a ráno pred jej 
skončením ma chcel ešte vybaviť. Maminka sa zase o mňa bála a v očiach som jej videl 
taký smutný ustarostený výraz a mala čudný lesklý pohľad. Čakali sme na chodbe a držala 
ma v náručí, lebo bolo chladno. Čas sa nekonečne vliekol. Nakoniec sa dvere ambulancie 
otvorili a ja som musel opustiť hrejivú náruč mojej maminky. Dala mi pusu a zakývala. 

Prebral som sa už na našej izbe a bol som celý omámený. Maminka bola na mňa 
veľmi milá a stále ma hladkala. Zdalo sa, že operácia sa vydarila. Ľudia v bielom nám 



 

 

však povedali, že musím v nemocnici zostať ešte pár dní na pozorovanie a aby som dobral 
tie zlé lieky, ktoré nazývali antibiotiká. 
 

13. decembra  - fotenie v červenom oblečku 
Víkend sme opäť strávili v nemocnici a mamička už pochybovala o všetkom – pripadalo 
jej, že tam ostaneme až do Vianoc. Toto slovo sa skloňovalo medzi mamičkami dosť 
často, všetci chceli byť na Vianoce doma. Nechápal som – čo to je za sviatok, keď je to 
také špeciálne? Domyslel som si, že to bude súvisieť s rozdávaním darčekov – mamička 
totiž chystala pre ocka niečo špeciálne – stále niečo klikala do notebooku a hrala sa 
s fotkami, rozpráva o tom, že pripravuje nejakú fotoknihu. A potrebovala spraviť ešte 
zopár fotografií, tak ma obliekla do červeného overalu a na hlavu mi dala červenú čiapku 
olemovanú bielym a fotila ma s mobilom.   Pripadal som si divne, ale keď ma videli 
sestričky, mal som veľký úspech, vraj som Vianočný škriatok! Žeby ženy reagovali na 
červenú farbu? To si musím dobre zapamätať!  

 

16. decembra – dobré správy! 
 Hurá, dočkali sme sa! Konečne nás potešili správou, že môžeme ísť domov! 
Neviem, koľko dní to bolo, čo sme strávili v nemocnici, ale pripadalo mi to strašne dlho. 
Maminka povedala, že 23 dní. Netrpezlivo sme čakali, kedy si pre nás príde ocko, aby sme 
konečne mohli ísť domov. Ale bolo to príjemné čakanie, už sme sa veľmi tešili! Sestričky 
sa so mnou ani nechceli rozlúčiť – koloval som z náruče do náruče, ale nakoniec som 
zakotvil v ockovej a všetci sme veselo odchádzali domov.  
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OSEMSMEROVKA 
 
V tajničke sa ukrýva výrok francúzskeho spisovateľa Antoine de Saint-Exupéryho: 
„Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti hrozne unavuje stále a stále im niečo 
vysvetľovať. Deti musia byť k dospelým veľmi… (tajničku tvorí 10 písmen).“ 
 

M S Z A T A V A B Á Z H 
A T L O P T A K I B Á B 
T A H N Ó L A B O Y K O 
E R R O Z O P I V K L K 
R O A E I A R C E C A S 
S S R I E K Á Y Č O D I 
K T O N A Ž Z K O K N R 
Á L D E Ň E D E T Í Á H 
Š I I Z R B N L O N Š I 
K V Č E E O I S L O K É 
Ô O I L H L N A O K O K 
L S A N E O Y J K V L S 
K Ť A Č O K O L Á D A T 
A U T O D R Á H A V É E 
P I E S K O V I S K O D 

 
AUTODRÁHA, BÁBIKA, BALÓN, BICYKEL, ČOKOLÁDA, DETSKÉ 
IHRISKO, HERŇA, HRA, JASLE, KOCKY, KOLOBEŽKA, KOLOTOČE, 
KONÍK, LEZENIE, LOPTA, MATERSKÁ ŠKÔLKA, PIESKOVISKO, POZOR, 
PRÁZDNINY, RODIČIA, SANE, STAROSTLIVOSŤ, VATA, ZÁBAVA, 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

 
 
 
 
Tajnička z minulého čísla: 
„…svojím odchodom.“ 
 

 
Strany 15-18 pripravila Saša 
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V.T.I.P.Y 
Po lese chodí strašne naštvaný maco. 
Všade naokolo sneh, mrzne 
až praská. 
Medveď tu kopne do jedličky, tam do 
zajaca, vlkovi hubu rozbije a 
pritom si mrmle: 
- No, prečo som ja blbec, v septembri tu 
kávu pil!? 
 
Ide mníška v taxíku a spozoruje, že si ju 
 taxikár neustále prehliada v zrkadle. 
Pýta sa ho teda: "Prečo si ma stále 
 pozeráš?" "Ak máš niečo na srdci, 
kľudne mi to môžeš povedať"  
"Mám", povzdychne si taxikár. "Synu, 
som mníška, mne môžeš povedať 
všetko"   "Nuž sestra, už dlhé roky mám 
také jedno prianie, aby mi ho mníška 
 vyfajčila" "Tvoje prianie sa ti môže 
splniť, ale musíš splniť dve podmienky" 
 "Musíš byť katolík a slobodný"  "No, 
ale ja predsa obe podmienky spĺňam", 
 raduje sa taxikár a zastaví na odľahlom 
mieste. V tom si mníška všimne, 
že taxikár pri fajčení plače. Pýta sa ho 
teda: "Prečo plačeš?""Klamal som, som 
žid a som ženatý" "No, nič si z toho 
nerob, ja som Milan a idem na 
 karneval"  
 
Pacient sa preberá po operácii a doktor sa 
ho pýta: 
"Ako sa cítite po operácii?" 
"Teraz už je to dobré, ale jednu chvíľu 
som mal pocit, ako by ma ovalili po hlave 
polenom." 
"A čo sme mali robiť, keď nestačila 
narkóza?" 
 
Korytnačka lezie na strom. Lezie raz, 
lezie druhý krát, lezie tretíkrát... Na 
strome sedí kukučka s kukučiakom. 
Kukučiak hovorí kukučke: 
"Už by sme jej aj mohli povedať, že je 
adoptovaná." 

 
Vo väzení si väzeň  
ťažko prekopáva tunel  
zo svojej cely. Po mesiacoch úmornej 
práce sa dostane k ďalšej stene. Zaklope 
na ňu a pýta sa: 
- Chceš mi pomôcť? Utečieme spolu. 
- Ja nemôžem - ozve sa hlas spoza steny. 
- Prečo? 
- Ja som dozorca. 
 
Idú medveď a zajko na motorke. Medveď 
zrýchľuje a pýta sa zajka pri 80km/h: 
- Zajko bojíš sa? 
- Nie, hovorí zajko. 
Pri 160km/h sa medveď pýta zajka: 
- Bojíš sa? 
- Nie, odpovedá zajko. 
Na druhý deň sa to isté zopakuje, len 
naopak. 
Zajko začne zrýchľovať a pri 150km/h sa 
pýta medveďa: 
- Medveď, bojíš sa? 
- Nie, odpovedá medveď. 
Zajko na to: 
- Ale mal by si sa, lebo nedočiahnem na 
brzdu.  
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VVVVYDALO YDALO YDALO YDALO OOOOBČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE BČIANSKE ZDRUŽENIE OOOODYSEUS DYSEUS DYSEUS DYSEUS     

WWW.ODYSEUS.ORG,    intoxi@ozodyseus.sk 

TTTTERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOV////ČKY ČKY ČKY ČKY OZOZOZOZ    ODYSEUSODYSEUSODYSEUSODYSEUS        
NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V NÁJDEŠ V BBBBRATISLAVERATISLAVERATISLAVERATISLAVE::::    

Každú  stredu:Každú  stredu:Každú  stredu:Každú  stredu:    
18:30 – 19:30  na Trnavskom Mýte (v podchode) 

20:00 – 21:15  prechádzame sa na Hlavnej železničnej stanici 
21:30 – 22:30 prechádzame cez Vajnorskú ulicu 

Poznávacie znamenie Poznávacie znamenie Poznávacie znamenie Poznávacie znamenie HHHH    bandaska sbandaska sbandaska sbandaska s    nápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁM    
 

��� 
 
 
 
 

TTTTERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOVERÉNNYCH PRACOVNÍKOV////ČKY SČKY SČKY SČKY S    AUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠAUTOM NÁJDEŠ::::    

Každú nedeľu:Každú nedeľu:Každú nedeľu:Každú nedeľu:    
20:00 20:00 20:00 20:00 ––––    21:3021:3021:3021:30 Panónska,Panónska,Panónska,Panónska, parkovisko za zastávkou 93,94 pri predajni Fiat. 

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

Každý pondelokKaždý pondelokKaždý pondelokKaždý pondelok    VVVV    JÚNIJÚNIJÚNIJÚNI    ::::    
              11:00 11:00 11:00 11:00 ––––  15 : 0015 : 0015 : 0015 : 00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 

KaždKaždKaždKaždú stredu:ú stredu:ú stredu:ú stredu:    
  11:00 –  13 : 00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 

Každý štvrtok:Každý štvrtok:Každý štvrtok:Každý štvrtok:    
13:00 – 15:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch (Stavbárska ul.H Vrakuňa) 

 
Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  HHHH    biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi 

ssss    nápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM a    loglogloglogom ODYSEUSom ODYSEUSom ODYSEUSom ODYSEUS    
    

POZOR!!   VPOZOR!!   VPOZOR!!   VPOZOR!!   V    PetržalkPetržalkPetržalkPetržalke robíme výmenu e robíme výmenu e robíme výmenu e robíme výmenu ibaibaibaiba    vvvv    nedele 20nedele 20nedele 20nedele 20HHHH21:30. V iné dni výmena 21:30. V iné dni výmena 21:30. V iné dni výmena 21:30. V iné dni výmena 
neprebieha, aneprebieha, aneprebieha, aneprebieha, a    to ani v okolí "Modrého domu" a taktiež ani v kancelárskych priestoroch to ani v okolí "Modrého domu" a taktiež ani v kancelárskych priestoroch to ani v okolí "Modrého domu" a taktiež ani v kancelárskych priestoroch to ani v okolí "Modrého domu" a taktiež ani v kancelárskych priestoroch 

OZ ODYSEUS.  VOZ ODYSEUS.  VOZ ODYSEUS.  VOZ ODYSEUS.  V    odparkovanom aute Fiat Ducato nerobíme výmenu odparkovanom aute Fiat Ducato nerobíme výmenu odparkovanom aute Fiat Ducato nerobíme výmenu odparkovanom aute Fiat Ducato nerobíme výmenu     
aaaa    auto behom týždňa neobsahuje materiál na výmenu stauto behom týždňa neobsahuje materiál na výmenu stauto behom týždňa neobsahuje materiál na výmenu stauto behom týždňa neobsahuje materiál na výmenu striekačiek.riekačiek.riekačiek.riekačiek.    


