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Nezvyčajný nadpis na úvodník. Pre mňa je však tento úvodník záverečným. Ako sa spieva 

v pesničke zo Superstar: ..“Niečo sa končí, niečo sa začína“. Pre mňa sa končí veľká 

etapa v živote, keď po siedmych rokoch práce v Odyseu odchádzam.  Som veľmi vďačný za 

tento čas. Mimoriadne veľa som sa naučil. Spoznal som množstvo skvelých ľudí. Ťažké je 

to dať do slov a ešte ťažšie na papier.. tak sa o to ďalej ani nebudem pokúšať.  Ďakujem 

všetkým , ktorí/é ste ma inšpirovali....  Ďakujem vám všetkým .. 

Verím, že sa s mnohými z vás niekedy stretnem náhodne na ulici a pokecáme, čo je nové.  

Pevne dúfam, že sa vám bude dariť a držím vám v tom všetky moje palce!  Teším sa, že 

budete mať naďalej poruke moje kolegyne a kolegov v teréne, ktorým môžete dôverovať, že 

vám poradia a pomôžu najlepšie ako budú vedieť (a ony/oni to naozaj vedia☺).    

Dúfam, že aj naďalej zostanete fanúšikmi a fanúšičkami časopisu Intoxi.  Majte sa krásne,             

                                                                                                                                   Pedro 

Zdroj obrázku, obálka:  http://homepage.mac.com/zackschnepf/photography/adv_001.html       
1.strana:    http://www.bilderkiste.org/send/download/1129449876374/goodbye.jpg                           



 

 ANKETA NA MESIAC JÚL: 
AKÉ ZMENY SI SI V POSLEDNOM ČASE VŠIMOL/LA  
NA SVOJOM TOVARE? 
PODĽA ČOHO ROZLIŠUJEŠ, ČI IDE O HEROÍN ALEBO FENTANYL?? 
 

 

„Čo sa týka heroínu, netreba do toho askorbín, sa to rozpustí samé, inak silovo je 
to o ničom, vôbec nič mi to nerobí. Vyzerá to ale rovnako. Veľa záleží jak to díler 

naseká, lebo keď mu ujde ruka, tak veľa ľudí poletí.“ 
 

„No ten heroín, to vlastne ani nie je heroín, ale ten fentanyl. Netreba do neho ani 

kyselku, ani askorbín. Účinky to má rovnaké, ale vraj to s tým netreba preháňať, 

lebo sa človek môže predávkovať. Asi to na každého pôsobí inak, niektorí z toho 

majú silnejšie krízy, ale ja také nemám, len viac zívam.“ 

 
„Mám z toho divné stavy (v kríze), cítim teplo od nôh a bolia ma. Je to divné, bude 

to asi z toho fentanylu. Bojím sa, neviem, čo to môže byť...  
A mám z neho silnejšie krízy!“ 

 

"Zoberiem si aj askorbín, lebo heroín sa už vracia. Bál som sa, že keď bude zase 

dostupný, bude ešte horší a slabší ako bol pred tým fentanylom . ale tento heroín 

je silnejší ako bol naposledy, z toho sa teším." 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj obr.: http://static.guim.co.uk/sys4images/Guardian/Pix/pictures/2007/11/21/heroin460.jpg 
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FENTANYLOVÝ HEROÍN – FENTANYLOVÉ PREDÁVKOVANIE 
 
UŽ DLHO VEDIEME DISKUSIE O TOM, AKÝ JE TEN HEROÍN – SLABÝ, ZLÝ, NEPOROVNATEĽNE HORŠÍ 

AKO BOL KEDYSI, ŽE SA Z NEHO ANI NEDÁ PREDÁVKOVAŤ. AKO TO TAK BÝVA, OPÄŤ RAZ MÁTE 

PRAVDU. ASPOŇ V JEDNOM – NAOZAJ HEROÍN, KTORÝ JE TERAZ V OBEHU JE INÝ. PODĽA 

INFORMÁCII POLÍCIE – JE V HEROÍNE KUPOVANOM NA ČIERNOM TRHU NAJMÄ LÁTKA FENTANYL 

A SKORO ŽIADEN DIACETYLMORFÍN (TEDA HEROÍN). PRAVDOU VŠAK UŽ NIE JE, ŽE SA Z TAKÉHO 

HEROÍNU NEDÁ PREDÁVKOVAŤ. PRIAM NAOPAK! PREDÁVKOVANIE JE V POSLEDNÝCH DŇOCH 

STÁLE VIAC A VIAC DISKUTOVANOU TÉMOU. TAK SA POZRIME NA TO, AKO NÁM FENTANYL 

ZAMIEŠAL PRI PREDÁVKOVANÍ KARTY. 
 

ČO JE FENTANYL 
Fentanyl je chemicky vyrobený opioid. To znamená, že fentanyl pracuje v mozgu 
podobne, ako heroín. Má na telo podobné účinky, ako heroín. Ako liek sa využíva na 
tíšenie bolesti. Fentanyl je oveľa silnejší, ako pouličný heroín, ktorý sa na Slovensku 
predáva.  Je 80x – 100x silnejší, ako ópium. Na porovnanie heroínu a fentanylu slúži táto 
tabuľka: 

 Heroín  
(čistý diacetylmorfín) 

Fentanyl 

Predpisovaná dávka na útlm 
bolesti pri liečbe bolesti 

1mg 0,006mg 

Doba trvania účinku pri 
liečbe bolesti 

3-5 hod 1-2 hod 

 

PREDÁVKOVANIE FENTANYLOM 
Mixovanie fentanylu s pouličným heroínom spôsobil vysoký nárast predávkovaní 
v mnohých krajinách. Niektoré z nich boli aj smrteľné. Niekde sa píše doslova o epidémii 
predávkovania kvôli fentanylu. Slovensko nebude výnimkou. Nemáme zatiaľ k dispozícii 
oficiálne štatistiky, ale minimálne na základe rozhovorov s vami je to téma aj Slovenska. 
Šuškandy v teréne hovoria o počte 12. Na zahraničných fórach prevláda názor, že 
neexistuje bezpečné užívanie fentanylu injekčným spôsobom mimo zdravotníckych 
zariadení. 
 

Riziko predávkovania fentanylom sa zvyšuje, ak sa fentanyl: 
♦ kombinuje s alkoholom 

♦ kombinuje s inými drogami (napr.: heroín, pervitín, benzodiazepíny a iné 
utlmujúce lieky). Užívanie pouličného heroínu zmiešaného s fentanylom teda 
zvyšuje riziko predávkovania aj bez kombinovania drog navyše. Buďte 
opatrní/opatrné! 
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♦ užíva s potravinami, ktoré ovplyvňujú metabolizmus (napr.: grapefruit, viac   
ako 3 šálky kávy denne, strukoviny) 

♦ užíva pri vysokých teplotách (takže pozor je leto a v júli hlásia 40⁰C!) 
♦ užíva sa po pauze (stačia i 2 dni!)  

 

PRÍZNAKY  PREDÁVKOVANIA FENTANYLOM: 
� ťažkosti s dýchaním, chrčanie alebo plytké dýchanie,  
� pomalá činnosť srdca, slabý tlkot srdca, 
� malé zreničky,  
� studená a vlhká pokožka,  
� extrémna únava,  
� extrémna ospalosť alebo útlm, 
� neschopnosť hovoriť alebo chodiť normálne,  
� zmätenosť,  
� mdloby a závraty.  

 
Aj v tomto prípade platí, že v prípade ohrozenia života (teda, ak predávkovaný nedýcha, 
má modré pery, nebije mu srdce, nereaguje na bolestivé podnety) je najefektívnejšie volať 
záchranku. Pretože je tu pri tom všetkom aj dobrá správa. Na predávkovanie fentanylom 
zaberá Naloxone hydrochlorid - látka, ktorú majú záchranári a ktorá dokáže 
predávkovanému zachrániť život.   
 
Milí priatelia a priateľky. Buďte v strehu. Fentanyl je silný kaliber a vy musíte byť 
pripravení a pripravené. V záujme záchrany života – vášho i vašich blízkych. 

– Cоня- 
Článok vznikol ako súčasť projektu „Áno pre život“, ktorý podporil Nadačný fond 
Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis. 
 
Zdroje: http://www.opiates.com/fentanyl/, http://www.opiates.com/fentanyl/fentanyl-overdose.html, 
www.harmreduction.org/downloads/Fentanyl.ppt , http://www.onlinelawyersource.com/fentanyl/overdose  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FENTANYL JE VŠADE VO SVETE 

Ako spoznáš, že Tvoj heroín má fentanyl? Opýtali sme sa vás v uliciach.  

• je doružova 

• do fentanylu netreba askorbín, tak možno podľa toho. Dnes už som mala taký tovar, 

kde askorbín bolo treba pridať.neviem to rozoznať.  

• Na farbe nezáleží, pretože farba môže byť aj od prímesí 

• Až pri varení to zistím – že netreba kyselku. Aj pri pichnutí je to cítiť – je to také 

umelé. Heroín je taký olejový (aj hustotou aj farbou).  

Toto je také vodové a takej farby ako zriedený čaj. 
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A DO BRATISLAVY K NÁM DORAZIL VO VEĽKOM ŠTÝLE. BERIETE SI MENEJ ASKORBÍNU, LEBO 

K FENTANYLU NIE JE POTREBNÝ. HOVORÍTE O RÔZNYCH FARBÁCH, DO KTORÝCH SA FENTANYL 

SFARBUJE PRI PRÍPRAVE DÁVKY. SPOMÍNATE PRÍPADY ĽUDÍ, KTORÍ SA NÍM UŽ STIHLI 

PREDÁVKOVAŤ. VYZERÁ TO, ŽE FENTANYL S NAMI OSTANE EŠTE NEJAKÚ DOBU A TREBA SA NA TO 

PRIPRAVIŤ – PRETO DÚFAM, ŽE SI NEPREHLIADOL/LA ČLÁNOK O FENTANYLOVOM PREDÁVKOVANÍ 

NA PREDOŠLÝCH STRANÁCH. ABY SI SI MOHOL/MOHLA UTVORIŤ LEPŠÍ OBRAZ O TOM, S AKÝM 

TOVAROM MÁŠ DOČINENIA, PONÚKAM TI O ŇOM EŠTE PÁR ZAUJÍMAVÝCH INFORMÁCIÍ NAVYŠE. 
 

EŠTE RAZ....ČO TO JE TEN FENTANYL? 
Už v aprílovom Intoxi (ešte stále si ho od nás môžeš vypýtať v teréne) ste sa mohli 
dočítať, že fentanyl sa využíva v medicíne ako liek pre úľavu od bolesti a na 
znecitlivenie nejakej časti tela. Jeho sila môže byť 40 až 50-krát, niekedy až 100-krát 
väčšia ako sila pouličného heroínu. 
Ešte zopakujem snáď len to, že špecialitou fentanylu vo svete je práve vysoké číslo 
náhlych smrteľných predávkovaní, ktoré spôsobil. Aj od vás v teréne som už ale počula: 
„Videl som, ako si dvaja týpkovia kúpili strašne malú dávku, asi za 5 eur...O chvíľu sme už 
museli volať sanitku - jeden z nich sa okamžite predávkoval.“ 
 
 
ČO MOŽNO NEVIEŠ O FENTANYLE... 
• Môže sa ti stať, že aj keď kupuješ stále rovnaký tovar u rovnakého dílera, dávky budú 

navzájom odlišne silné. Fentanyl totiž nebýva v tovare rovnomerne rozložený – 
účinná látka sa zvykne vo vyššom množstve zhlukovať na niektorých miestach. Ak 
užiješ práve takúto časť, môžeš sa ľahko predávkovať. Preto je lepšie užiť oveľa 
menšie množstvo, ako si zvyknutý/á, počkať kým pocítiš nejaké účinky a potom sa 
zariadiť podľa toho, ako ti je. Odporúčala by som tiež vyhnúť sa injekčnému užitiu 
a skúsiť radšej fajčenie alebo šnupanie. 

 
• Niektorí z vás hovoria, že tovar sa farbí do červena, prípadne 

sa robia červené bublinky. Dokonca som sa stretla s tým, že 
„čím viac červenej farby, tým silnejšie účinky“. Silnejšie môže 
však znamenať, že aj nebezpečnejšie a smrteľné... 

 
 
• Fentanyl v roku 1960 vynašiel doktor Janssen, ktorý pochádzal 

z Belgicka. Po svojej smrti získal druhé miesto v televíznej 
ankete o „najlepšieho Belgičana“. ☺ A takto vyzeral 
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• Pri teroristickom útoku v Moskve v roku 2002 bol fentanyl použitý ruskou armádou vo 
forme plynu na zneškodnenie útočníkov. Okrem teroristov však umrelo aj veľa 
nevinných rukojemníkov, ktorým nebol poskytnutý nalaxone hydrochlorid (látka, ktorá 
zachraňuje život pri opiátovom predávkovaní). Niektorí tvrdia, že typ fentanylu, ktorý 
bol použitý pri tejto udalosti je taký istý, aký sa predáva aj nelegálne v Amerike.  

 

• V Amerike v roku 2006, keď fentanyl miešaný s heroínom spôsobil niekoľko stoviek 
úmrtí sa vraj užívatelia pri zmiešaní s vodou stretávali najmä s fialovou alebo modrou 
farbou tovaru. Ak sa stretneš práve s takýmto zafarbením tovaru, určite buď opatrný/á, 
čo sa týka množstva dávky. Neužívaj takýto tovar sám/a, aby ti mohol v prípade núdze 
niekto pomôcť a zavolať sanitku. 

 

• V zahraničí sú medzi užívateľmi v súčasnosti oveľa populárnejšie fentanylové náplasti 
(s gélom alebo bez neho), ktoré sú určené na lekárske účely. Kvôli strachu z 
predávkovania väčšina ľudí na internete hovorí, že fentanyl injekčne vôbec neužíva. 

 
• Na Slovensku sa fentanyl oficiálne prvýkrát objavil už pred dvomi rokmi pri zásahu 

Národnej protidrogovej jednotky.  
 
• Pri narábaní s väčším množstvom fentanylu by si mal/a byť opatrný/á, pretože sa 

dokáže vstrebať aj cez kožu. To môže zvýšiť obsah látky v tvojom tele - a zvýšiť 
riziko predávkovania, ak fentanyl navyše užiješ ešte iným spôsobom. 

 
Dúfam, že aj tieto informácie vám pomôžu, aby ste svoje skúsenosti s fentanylom mali viac 
pod kontrolou a vyhli sa tak nebezpečným prekvapeniam. 

                                                                                                               Ivet 
 

 
 

 
Vďaka za sprostredkovanie informácií o zafarbení fentanylu patrí Ing. Eleonóre Kara z NMCD. 
http://www.cdc.gov/NIOSH/ershdb/EmergencyResponseCard_29750022.html 
http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/c/4482/policii_sa_podarilo_prvykrat_zaistit_novu_drogu_fentanyl.html 
http://www.thestranger.com/seattle/f-is-the-new-h/Content?oid=7081932 
http://www.bluelight.ru/vb/showthread.php?t=377298 
http://forum.opiophile.org/forumdisplay.php?108-Fentanyl  - - -  zahraničné užívanie náplastí 
http://forum.opiophile.org/archive/index.php/t-22857.html  --- o farbe v 2006 
http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?p=974168 

 
 

Podľa odborníkov z Národného monitorovacieho centra pre drogy môže mať roztok 
fentanylu s vodou svetloružové zafarbenie. Ak si všimneš takýto odtieň svojej 
dávky, uži najprv oveľa menšie množstvo ako si zvyknutý/á a počkaj na silu účinkov 
– môžeš tak predísť predávkovaniu. 
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PROSTE DAČO KYSLÉ 
 
KYSELKA SA POUŽÍVA PRETO, ABY SA HNEDÝ HEROÍN ROZPUSTIL A ČLOVEK HO MOHOL UŽIŤ 

INJEKČNE. KYSELKA SPOLU S VODOU A ZAHRIATÍM SPÔSOBÍ, ŽE SA Z TUHÉHO HEROÍNU STANE 

TEKUTÝ. A O TOM CHCEM DNES PÍSAŤ. SKUTOČNE STAČÍ DAŤ „DAČO KYSLÉ“ DO HEROÍNU? NA 

TÚTO OTÁZKU SA TI DNES POKÚSIM ODPOVEDAŤ. 
 

Ľudia používajú 
na rozpustenie hnedého 
heroínu všeličo – 
citrón, ocot, citrónovú 
šťavu – tieto látky však 
pre injikovanie sú 
veľmi nebezpečné! 
Na výmene od nás 
môžeš dostať askorbín, 
čo je čistý vitamín C, 
z ktorého sa lisujú aj samotné tabletky 
vit. C. Nie sú v ňom žiadne baktérie, 
huby, nič, čo by ti ublížilo. Pokiaľ 
potrebuješ pridať do heroínu niečo kyslé 
– askorbín je ideál. 
 
ASKORBÍN,  
ČISTÝ VITAMÍN C 

Vitamín C je chemická látka, 
ktorá okrem toho, že sa používa na 
rozpustenie heroínu je aj veľmi dôležitá 
pre život. Nachádza sa tiež v rôznom 
ovocí a zelenine a vitamín C sa 
odporúča pri chrípkach alebo zníženej  

 

imunite (obranyschop-
nosti tela).  
Keď chceš vitamín C jesť 
– zožeň si ovocie, 
zeleninu. 
Keď potrebuješ vitamín 
C do heroínu – zober si 
od nás askorbín. 
 
 

AKO POUŽÍVAŤ ASKORBÍN ČO 

NAJSPRÁVNEJŠIE? 

► Používaj čo najmenšie množstvo 
askorbínu. 
Príliš veľa askorbínu poškodzuje 

miesto vpichy a žily. 

► Maj vlastný a vždy nový askorbín. 
Ideálne je mať svoj vlastný balík 
a nikomu ho nepožičiavať. Niekto môže 
do tvojho askorbínu zabŕdnuť lyžičkou 
(ktorej sa dotýkal/a ihlou), či ihlou, na 
ktorej je schovaný vírus hepatitídy C, 
a tak vzniká riziko, že sa z askorbínu 
nakazíš. 
 

Askorbín nepresýpaj zo sáčku do 
sáčku – za prvé sáčok môže byť špinavý 
(aj keď očami špinu nevidíš) a za druhé, 
askorbín pri častom kontakte so 
vzduchom stráca svoju silu.  
 

Dávanie askorbínu do čaju 
Pokiaľ pridáš askorbín do 

horúceho/teplého čaju, vitamín C sa 
zničí. Preto si askorbín šetri radšej na 
injikovanie a na kyslenie čaju použi 
lacnú kyselku z obchodu. 
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Askorbín sa používa na rozpustenie 
hnedého heroínu (ten sa na Slovensku 
vyskytuje najviac). Iné typy heroínu 
(biely, čierny) rozpúšťať netreba. 
Samozrejme askorbín netreba pridávať 
do pika a ani do fentanylu, ktorý 
momentálne fičí.  

KOĽKO ASKORBÍNU? 
Koľko askorbínu je akurát? Pokiaľ 

použiješ askorbínu málo, nerozpustí sa 
všetok heroín a dávka nebude taká 
účinná. Väčšina ľudí to však 
s askorbínom preháňa, čím ničia svoju 
pokožku i žily a pri injikovaní to môže 
štípať. Ideálny spôsob je pridávať 
askorbín postupne a sledovať či už sa 
heroín rozpustil.  

Vedci sa snažili zistiť, koľko 
askorbínu je tak akurát, aby sa heroín 
rozpustil a zároveň, aby askorbín 
nedráždil žily. Hovoria, že dávku si 
treba rozdeliť 1 ku 10, čiže napríklad na 
1 gram heroínu 100 miligramov 
askorbínu (keďže 1gram=1000 
miligramov). 

Ak ti matika moc nejde, ukážme si 
to na obrázku. Veľký štvorec obkreslený 
vlnovkou je množstvo heroínu. 
Rozdelila som ho na 10 rovnakých 
malých štvorčekov. Množstvo askorbínu 
na takéto množstvo heroínu by malo byť 
približne 1 až 3 malé štvorčeky (viď 
obrázok).  

 

 
 
 

 
 
AKÉ SÚ RIZIKÁ POUŽÍVANIA CITRÓNU, 
OCTU ČI DŽÚSOV? 
Všetky tieto „kyselky“ obsahujú látky, 
ktoré sú pre injikovanie nebezpečné. Ide  

hlavne o rôzne baktérie, kvasinky, 
plesne. Ak používaš miesto askorbínu 
tieto kyslé prísady vystavuješ sa 
riziku: 
� plesňových ochorení očí (boli 

zaznamenané viaceré oslepnutia 
po injikovaní citrónovej šťavy) 

� poškodeniu žily 
� kvasinkovému ochoreniu pošvy 

a močových ciest 
� rôznym zápalom, hnačkám. 

 
Verím, že dáš prednosť askorbínu od 
nás, ako týmto lacným kyslým 
nástrahám. Ty už predsa vieš, že 
askorbín má svoje výhody. Tak si ho na 
výmene nezabudni vziať! 
                                                                            
Zdraví ťa,  

Mirka 

 

 
 
 
 
 
http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/127313/005775
8.pdf 
http://www.ohrdp.ca/products/acidifiers/ 
http://blackpoppymag.wordpress.com/a-z-of-
health/clostridium/ 
http://www.health.gov.on.ca/english/providers/pub/aids/re
ports/ontario_needle_exchange_programs_best_practices_
report.pdf 

 

    

     

   

HEROÍN 

ASKORBÍN 



KTO POZNÁ SVOJE PRÁVA JE VO VÝHODE 
DNES BUDEM PÍSAŤ O TZV. „POVINNEJ OBHAJOVE V TRESTNOM KONANÍ“. KAŽDÝ ČLOVEK MÁ 

PRÁVO NA OBHAJOBU PRED SÚDOM A TOTO VAŠE PRÁVO MUSÍ BYŤ REŠPEKTOVANÉ. V 
NIEKTORÝCH SITUÁCIACH VÁM MUSÍ BYŤ PRIDELENÝ ALEBO SI HO VYBERIETE VY. TIEŽ SA 

POZRIEME NA TO, ČO ROBIŤ, KEĎ VÁM SÚD OBHAJCU MUSÍ PRIDELIŤ, LEBO NEMÁTE DOSTATOK 

FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV. 
 

Najskôr si teda povedzme, čo je to povinná obhajoba. Je to povinnosť mať svojho 
advokáta - toho si môžete zvoliť alebo vám bude určený súdom. Kedy sa použije?  Zákon 
hovorí jasne: „po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom 
konaní.“  Najdôležitejšie v tejto vete je „vznesenie obvinenia“. Vznesenie obvinenia: 
dôležitý okamih trestného konania, musí mať písomnú formu. Po vznesení obvinenia 
môže dôjsť k Vášmu zadržaniu, väzbe, príkazu na zatknutie, vyšetreniu duševného stavu 
a k ďalším nepríjemným veciam, obmedzujúcim vašu slobodu. O vznesení obvinenia 
musíte byť informovaní, písomnou formou (doporučená zásielka) ale nie raz stalo, že sa 
akosi pozabudlo na takúto dôležitú maličkosť. Preberanie zásielok, určenie adresy, kde 
Vám budú posielané zásielky, je veľmi dôležitá vec. Vždy majte na pamäti: Neprebratie 
zásielky alebo jej odmietnutie sa po istom čase chápe, ako keby ste zásielku riadne 
prebrali. Viem, že váš problém s preberaním zásielok je veľmi častý, preto sa mu budem 
venovať v ďalšom čísle Intoxi,   

 
Vzťahuje sa povinná obhajoba na všetkých obvinených ??  NIE. 

Povinná obhajoba sa týka iba obvinených:  

1. vo väzbe,  

2. vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave, 
O takomto pozorovaní môže rozhodnúť len súd a jeho zmyslom je zistiť, či ste alebo nie 
ste trestne zodpovedný za trestný čin. Ide psychiatrické vyšetrenie, aby sa zistilo či ste ako 
obvinený (obžalovaný) z trestného činu aj trestne zodpovedný. Takže to nie je napríklad 
normálna liečba alebo vyšetrenie, ktoré Vám prikáže lekár.   

3. pozbavených spôsobilosti na právne úkony alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony 
je obmedzená.    
Pozbaviť spôsobilosti na právne úkony alebo túto spôsobilosť obmedziť môže iba súd. Vo 
vašom občianskom preukaze máte túto skutočnosť vyznačenú.  
Prípadne, ide o konanie o: 

• obzvlášť závažnom zločine  

Poznáte podľa toho, že dolná hranica trestnej sadzby prevyšuje 10 rokov.  

• konanie proti mladistvému  

moja rada je: pýtajte sa  polície, prokuratúry, súdov ako postupujú vo vašej veci, je to 
len vo váš prospech, pretože od štádia konania sa menia aj vaše práva a povinnosti. 
Ako hovorila moja babka: „lenivé ústa hotové neštastie“.  
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Osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu prekročila 14 rokov a zároveň neprekročila 
18 rok veku. Zjednodušene, vy  musíte mať 14-18 rokov a musíte spáchať trestný čin. 

• konanie proti ušlému  

ak sa preukáže, že sa obvinený úmyselne vyhýba trestnému stíhaniu pobytom v cudzine, 
alebo tým, že sa skrýva  - to je vtedy ak sa obvinený úmyselne ukrýva na území SR. 
Nechodíte na pojednávania, polícia Vás hľadá a Vy aj keď o tom všetkom viete, robíte 
všetko preto, aby Vás nenašli.  
 
Pochybnosti o spôsobilosti sa obhajovať 
Úplne samostatným dôvodom (ale nie jediným dôvodom) na povinnú obhajobu, je 
pochybnosť o spôsobilosti sa obhajovať. Pochybnosti takéhoto druhu sú dané pri 
duševnej poruche, vážnom postihnutí sluchového orgánu, zrakového orgánu , rečovej 
vade, ale aj zložitosťou prípadu z ktorého ste obvinený. Dlhodobé užívanie drog, 
alkoholu môže mať vplyv na Vaše vnímanie a teda aj mozog. Je vo Vašom záujme, aby ste 
sa priznali, že dlhodobo užívate drogy, súd Vám na základe toho môže prideliť advokáta.   
Moja rada je: nehanbite sa za svoje fyzické, duševné poruchy alebo za neschopnosť 
porozumieť vášmu prípadu. Hovorte o tom, pýtajte sa. Strach z toho, že vás budú 
považovať za menejcenného, vám môže ublížiť. Takže smelo s pravdou von. 
 
Nemám peniaze na advokáta 
Často sa v praxi stáva, že ľudia nemajú  dostatok peňazí na služby advokáta. Zákon na 
týchto ľudí pamätá, ale zároveň od nich vyžaduje aktívny prístup. Ani v tomto prípade 
nemusia byť splnené podmienky na povinnú obhajobu. Vašou úlohou je požiadať súd 
o ustanovenie obhajcu (advokáta) a to z dôvodu, že nemáte dostatočné prostriedky na to, 
aby ste si ho zvolili. Nestačí aby ste len tvrdili, že nemáte dosť peňazí,  musíte to aj 
dokázať.  Napríklad,  

• ak máte účet v banke -  k žiadosti pripojte výpis z účtu,  
• ak ste nezamestnaný - preukážte to potvrdením z úradu práce,  
• ak musíte platiť výživné alebo sa starať o maloleté dieťa ....to všetko musíte mať 

potvrdené príslušnými úradmi. S vypísaním žiadosti Vám pomôžeme. 

 Ako hovorím v úvode, kto pozná svoje práva je vo výhode. Preto, ak máte nejaké otázky 
alebo Vám je niečo nejasné pýtajte sa nás. Kto sa veľa pýta a chce pochopiť spozná svoje 
práva a teda je vo výhode . 
Na niektoré služby chodí s nami právnička, ktorá vám ochotne namieste poradí, prípadne 
nakontaktujte našu sociálnu asistentku Evu, tel. 0904 655 146  

Andrej 
Zdroje: 
Zákon č. 301/2005 Z.z  Trestný poriadok, Jaroslav Ivor a kol., Trestné právo procesné, Iura edition, 2006. 

Jozef Čentéš a kol., Komentár k trestnému poriadku,SEPI, 2005.    



INTOXI 7/2011 

PRÍBEH UŽÍVATEĽKY DROG Z RUSKA 
 

RUSKO JE KRAJINA, KDE V SÚČASNOSTI ŽIJE ASI 2 MILIÓNY INJEKČNÝCH 

UŽÍVATEĽOV DROG. JE TO KRAJINA, KDE NIE JE DOSTUPNÁ SUBSTITUČNÁ 

LIEČBA A PROGRAMY VÝMENY IHIEL NIE SÚ AKCEPTOVANÉ 

A PODPOROVANÉ VLÁDNYMI ORGÁNMI. KAŽDÝ DEŇ TU DOCHÁDZA 

K PORUŠOVANIU ĽUDSKÝCH PRÁV A K DISKRIMINÁCIÍ 

UŽÍVATEĽOV/LIEK DROG.  
IRINA TEPLINSKAYA JE UŽÍVATEĽKA DROG ŽIJÚCA V RUSKU, KTORÁ 

SA VÝZNAMNE ANGAŽUJE ZA PRÁVA ĽUDÍ UŽÍVAJÚCICH DROGY. 
PONÚKAM VÁM PRVÚ ČASŤ PRÍBEHU JEJ ŽIVOTA, O KTOROM 

OTVORENE HOVORILA PRVÝ KRÁT NA JEDNEJ VEĽKEJ 

MEDZINÁRODNEJ KONFERENCII V APRÍLI 2011.  
 

....“Stala som sa aktivistkou iba nedávno a toto je môj prvý zážitok na medzinárodnej 
konferencii. Necítim sa len vysoko poctená ale taktiež zodpovedná za to, že môžem 
hovoriť na tejto konferencii v mene ruských užívateľov/liek drog.   

Prvý krát vôbec, táto marginalizovaná komunita dostáva šancu, aby jej reprezentantka 
otvorene hovorila na verejnosti o ich problémoch, podávala dôkaz o rozsiahlom 
porušovaní ľudských práv. Nehovorím dobrou angličtinou, ale hovorím zo srdca a verím, 
že rozprávanie od srdca k srdcu  pomôže rozumieť nám navzájom, aj keď hovoríme inými 
jazykmi.  

Môj život je ako malé zrkadlo, ktoré ukazuje väčší obraz; dáva príklad toho, čo sa deje 
miliónom ľudí, ktorí užívajú drogy v Rusku a vo väčšine iných krajín bývalého 
Sovietskeho zväzu. Mám 44 rokov, a posledných 30 rokov som závislá na užívaní opiátov. 
Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie  a Organizácie spojených národov, 
drogová závislosť je chronické ochorenie. Napriek tomu, v mojej krajine sú ľudia, ktorí sú 
drogovo závislí vnímaní ako vývrheli spoločnosti, sú sociálne izolovaní a sú im odnímané 
ľudské práva.  

Narodila som sa v Sovietskom zväze vo významnej  rodine. Mala som dobré vyhliadky 
a mohla som mať veľmi svetlú budúcnosť, mohla som urobiť niečo veľmi dobré pre svoju 
krajinu. Ale táto budúcnosť nikdy neprišla. Keď som mala 14 rokov, mala som svoju prvú 
skúsenosť s užívaním ópia a odtedy som žila vo svojej vlastnej krajine ako kriminálnička, 
ako nežiadúca osoba.  

Niekoľko krát som sa pokúšala o liečbu svojej závislosti na rozličných klinikách, ale 
každý pokus o liečbu zlyhal. Strávila som 16 rokov vo väzení za obchodovanie a držbu 
drog na osobné použitie – čo znamená, bola som uväznená za správanie priamo súvisiace 
s mojim ochorením.  Moja rodina ma odvrhla, stala som sa bezdomovkyňou a dva roky 
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som žila doslova na ulici. Čokoľvek sa mi stalo, vždy som pokračovala v užívaní, prestala 
som bojovať. Cez znečistené ihly som dostala hepatitídu C a HIV. Naposledy, keď som 
bola vo väzení v roku 2007, sa u mňa rozvinul  AIDS a dostala som tuberkulózu. V tomto 
momente, som prvý krát vo svojom živote pokúsila pozbierať svoje sily - hoci nie celkom 
zámerne – a ochrániť svoje hlavné právo, právo na život.  

Liečba HIV je v Rusku garantovaná vládou, ale aby som dostala tie užitočné lieky na 
liečbu HIV vo väzení, musela som držať hladovku. Ako výsledok som sa skoro zabila, 
môj život bol v nebezpečenstve, a predtým ako bolo príliš neskoro, bola som odvezená 
z väznice do nemocnice na liečbu tuberkulózy.  

Boh vie, prečo som vtedy nezomrela, prežila som napriek všetkému – napriek tomu, že 
nikto sa vlastne o mňa nezaujímal: ani moja rodina, ani priatelia, ani moja krajina. Nemala 
som žiadne miesto, kde by som išla. Dva roky som som žila v nemocnici, kde som sa 
liečila na tuberkulózu, pracovala som ako pomocníčka na  infekčnom oddelení pre  HIV-
TB. V období týchto dvoch rokov som videla umierať viac ako 100 svojich priateľov 
a ľudí ktorých som poznala – všetci mladí ľudia, celkom talentovaní a nádejní. Skoro 
všetci z nich zomreli z jedného spoločného dôvodu – boli závislí na heroíne a prišli sa 
liečiť v poslednom štádiu svojej choroby, keď bolo už neskoro na to, aby sa im dalo 
pomôcť. Užívatelia/ky drog  častokrát nedostávajú adekvátnu liečbu na HIV a TBC, 
pretože nemôžu len tak jednoducho prestať s užívaním (Pozn: prekladateľky: Liečba HIV 
a TBC si vyžaduje prestať s užívaním ) Ich závislosť ich núti pokračovať v neustálom 
kolotoči zháňania drog či peňazí.  

Nikdy som nerozumela jednej veci. Ako môžu všetci tí oficiálni predstavitelia, ktorí sú 
zodpovední za smrť toľkých tisíc mladých ľudí v Rusku – buď kvôli nedostatku vedomostí 
alebo kvôli svojej úzkoprsej tvrdohlavosti –– ako môžu títo ľudia v pokoji žiť a spávať? 
Nechávajú ľudí zomierať a nerobia nič, aby im pomohli, zatiaľ čo tí, ktorí umierajú mohli 
žiť a milovať a vychovávať svoje deti alebo aspoň mohli zomrieť dôstojne.  Priala by som 
všetkým tým oficiálnym predstaviteľom, aby videli ako ľudia umierajú bez pomoci. 
Prajem im, aby sa pozreli do očí tých, ktorí žijú bez nádeje. Tie oči, na ktoré nikdy 
nezabudnem; nikdy nemôžem zabudnúť na to, ako sa pozerajú....a v týchto očiach vidíš 
horor, výkrik o pomoc a nežnú výčitku, že na rozdiel od teba, oni nemajú už žiadnu 
zázračnú šancu na záchranu. Predtým ako zomreli skoro všetci si žiadali užiť heroín a ja 
som im ho nosila....“ 

Ako sa Irinin  životný príbeh vyvíjal ďalej sa dozviete v budúcom čísle INTOXI   

Preložila Eva 

Zdroj:  

http://inpud.wordpress.com/2011/04/18/a-most-inspirational-russian/, Príhovor Irini Teplinskaya na Medzinárodnej konferencii 
venovanej znižovaniu rizík spojenej s užívaním drog v apríli 2011 
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HORÚCI SEXBIZNIS 
 
Je tu leto. Prináša nám teplé, ale aj horúce dni. Telá máme už opálené do hnedá, nemusíme 

sa triasť od zimy ani prekračovať záveje na krajoch cesty. Úplná idylka. Všetko zlé so 

sebou prináša aj niečo dobré, ale platí to aj naopak. Najprv nás hladí slniečko svojimi 

teplými lúčmi, po dlhej zime je to príjemné, ale opäť je tu leto a lúče začínajú neúprosne 

páliť. Mnohé z vás pracujú celé dni aj počas najväčších horúčav. Kožu máte spálenú, nohy 

vás pália, cítite sa unavené. Nie je to 

ľahké, veď  zarábať treba každý deň 

a počasie si jednoducho 

nevyberieme. Ale čo si môžeme 

vybrať je starostlivosť o naše telo, 

aby sme si aspoň trochu uľahčili 

prácu na rozhorúčenej ceste.  

 

ZAČÍNAME OD NÔH... 

...veď nás nosia celý život a pri celodennom chodení trpia asi najviac. Pri výmenách som 

si nemohla nevšimnúť rôzne vaše boľavé problémy s nohami. Pri dlhej chôdzi  či státí  

často pália nohy zo spodu. Môže to spôsobiť aj zatvrdnutá pokožka, preto skúste raz 

týždenne nasypať kuchynskú soľ do lavóra s vodou a dobre nechať odmočiť, potom 

použijete pemzu (kúpite za pár centov v drogérii) a dobre vydrhnete spodok nôh čím 

odstrániťe starú kožu a  natrite si nohy krémom. No a netreba zabudnúť ani na nechty, 

zastrihávajte si ich rovno, tím predídete zarastaniu nechta. A nezabudnite si robiť pedikúru 

aspoň raz za týždeň. No výborné sú aj masáže v sprche kde striedate teplú a studenú vodu, 

začínajte vždy od spodu nôh, nohy to prekrví a uľahčí chôdzu. Nesprávna obuv a hygiena 

spôsobuje aj plesne, v lekárni si kúpite protiplesňový krém a natierajte vždy po sprche na 

suché nohy. 

 

PITNÝ REŽIM.  
Máš pocit že si malátna, bolí ťa hlava a si unavená aj keď si sa 

dobre vyspala? Pravdepodobne je na príčine nesprávny pitný 

režim. Počas horúcich dní musíš zvýšiť prísun tekutín a to 

minimálne na 2-3 litre denne, ideálne bi bolo  vypiť pohár vody 

každú hodinu. Do práce si vezmi veľkú fľašu vody a maj ju stále 

pri sebe a vždy keď máš možnosť naplň do nej čerstvú vodu. 
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Neodporúčam piť príliš chladené nápoje lebo zvyšujú potenie a s potom strácaš vodu 

z tela. 

 

OBLEČENIE.  
No a nezabúdaj na prikrývku hlavy, šiltovka, klobúčik alebo šatka môžu zabrániť 

nepríjemnému úpalu. Rovnako aj naša pokožka trpí pri nadmernom slnení. Záleží aký máš 

tip pokožky, biela koža potrebuje vyšší UV filter opaľovacieho krému a zase snedá koža 

nižší UV filter. Krémy a mlieka na opaľovanie máš na výber v každej drogérii, výšku UV 

filtru má každý napísaný na obale. No a teraz ma napadlo, že aj výber nohavičiek je 

dôležitý, tie z umelých látok sú nevhodné lebo nesajú pot a ten sa potom rozkladá 

a spôsobuje zapareniny a plesne. Zaparený zadok či stehná si umy v čistej vode a natri 

kalciovou masťou (je výborná) a zakúpiš ju v lekárni. Ak nemáš rada obyčajné bavlnené 

nohavičky ktoré sú na horúce dni najlepšie, skús pracovať naostro (bez nohavičiek). Je to 

sexi a prináša to nový pocit. A nezabudnite na naše výmeny, vždy máme pre vás 

pripravený aj malinovku alebo vodu. No a keď pracuješ na Slovnafte si vítaná aj na 

pondelkovej kaviarničke od 11hod do 15hod kde si môžeš posedieť, oddýchnuť dať si 

kávu či teplú polievku. Tak milé kolegyne je tu horúce leto a ja vám želám aby ste si ho 

užili v zdravý. 

 

Vaša Sisi 

 
 
 
Zdroje obrázkov: 
http://drugster.info/img/ail/725_730_2.jpg 
http://project7.co.nz/wp-content/uploads/2011/03/Prostitute-Getty_460x230.jpg 
http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/image/banner-final.jpg?1292413309 
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               DENNÍK BÁBÄTKA – 10. ČASŤ 
                                      Šiesty mesiac 
 
17. - 23. december 
Po návrate z nemocnice nastali rušné časy, všetci rozprávali o 
nejakých Vianociach a ja som stále nevedel, čo to znamená. Diali sa 

samé čudné veci. Otecko doniesol domov veľký podivný strom, namiesto 
listov mal také nepríjemné krátke zelené ihličky. Ani som sa s ním nemohol hrať. Postavili 
ho do kúta obývačky a mama na neho navešala kopec ozdôb – všelijaké ligotavé 
hviezdičky, reťaze a krúžky – to sa mi aj celkom páčilo, ale nechápal som, načo tá všetka 
paráda. Potom sa pod ním začali objavovať zabalené krabice rôznych veľkostí. To už som 
bol mimoriadne zvedavý, čo sa bude diať. 

Mama navyše stále niečo vyvárala, čo ma, samozrejme, strašne zaujímalo, a chcel 
som byť pri tom. Štvalo ma, keď ma položila na zem a ja som nič nevidel. To si myslela, 
že ma tá trápna deka s hrazdou bude stále baviť? Najradšej som mal, keď ma podvihla do 
sedu, a ja som získal na všetko hneď lepší výhľad. Blbé bolo, že sám som sa ešte nevedel 
posadiť. Ale zato som sa v nemocnici začal prevracať z chrbta na bruško, čo sa mi tiež 
páčilo. Koníky som vedel pásť ako veľký frajer a to sa mama bála, že sa to ani nenaučím. 

Počas tohoto obdobia sme boli ešte na dvoch kontrolách môjho zadočku a našťastie 
to dopadlo dobre. Mama mi to stále mala nahrievať takou červenou lampou a vždy, keď 
som sa pokakal, tak ma poctivo umývala. A tak som miesto kúpania sa vo vaničke mával 
takéto nie príliš príjemné sprchy a otecko sa postupne prestal o moje kúpanie zaujímať, čo 
som bol dosť smutný. 

 
24. december 

Išli sme na návštevu k maminkiným rodičom, kde stál tiež taký čudne zdobený 
strom. Ocko ma vzal na ruky, aby som mohol ohmatat jednu sklenenú guľu. Potom sa šlo 
jesť a všetci okrem mňa si pochutnávali na kapustnici. Maminka rozprávala niečo o tom, 
že keď budem mať ukončený šiesty mesiac, tak mi začne dávať tuhú stravu! Pochopil som, 
že to bude už čoskoro, tak som sa začal tešiť.  

Dokonca, aj v puse som zacítil nejaké zmeny – keď som si dal do úst nejaký 
predmet, tak som narážal do niečoho tvrdého a mamička sa tiež začala sťažovať, že ju pri 
pití mliečka kúšem. Tak som začal uvažovať o tom, že mi možno idú zuby. Veď aj 
posledné dni som bol celý nesvoj  A naozaj! Mamina mi akurát dnes pozerala pusu a 
skríkla: „Ty už máš prvý zúbok!“ No bol som na to nehorázne pyšný – veď ja už som 
veľký chlap! 

Doma taktiež panovala slávnostná atmosféra – maminka rozprestrela biely obrus a 
položila na neho sviečky, med, oblátky a orechy. A potom zapálila sviečky a prezliekla sa 
do pekných šiat. S ocinkom sa navečerali a naliali si aj vínko. Maminka len trošku, že vraj 
by mi to uškodilo, keby som to zacílil v jej mliečku, ale ja si myslím, že by mi to nevadilo. 
A potom sa pobrali k tomu stromu s tajomnými krabicami. A začali ich po jednom 
rozbaľovať – jeden druhému nachytsali rôzne prekvapenia. Maminka a ja sme dostali takú 
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hračku – škrečka, ktorý sám behal, potom som dostal modré bodynko a otec presne také 
isté tričko, aby sme spolu ladili, ocino dostal nejaké knihy a hudobné CDčka a mamina 
nejaký program na spievanie aj s mikrofónom a podložku na tancovanie. Otecko sa však 
najviac potešil albumu s fotografiami, ktoré mapovali mamičkine zoznámenie až po moje 
narodenie.   
 
25. december 
 Dnes sme opäť navštívili babku s dedkom, aby sme im mohli dať opäť také farebné 
pekne zabalené krabice. Stretli sme sa tam aj s maminkiným bratom a malým Maťkom. 
Dostal som všeliaké parádne veci – kocky a húkajúcu lokomotívu, ktorá sama chodila. A 
maminka mi objavila ďalší zúbok – už mám dva tesáky! Ocko mi vymyslel novú prezývku 
– Ozubené koliesko. 
 
26. decembra 

Dnes prišla na návštevu krstná Lucia s mužom, Peťkom a Natálkou. Natálku mám 
rád, vždy sa mi pekne prihovára. Bratranec Peťko mal podobné oblečenie ako ja – tiež také 
červené body, aspoň som sa necítil ako trapko sám. Tiež sme s nimi povymieňali 
pestrofarebné balíčky a dostal som od nich perfektý foták, ktorý nielenže blikal, ale aj 
hovoril a spieval! 

Potom nás fotili a strašne sa z toho tešili. Peťkovi som začal potom ťahať uško, tak 
ma hneď presadinli inde, vraj mu robím zle. No, veď ja len nechcem, aby z neho vyrástla 
nejaká knedla, ale aby sa chlapec trošku naučil v živote obracať. 

 
                                                         

Natálka, ja a Peťko 
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A 
 
 
V tajničke osemsmerovky je ukryté slovenské príslovie: 
„Dobrá studňa v suchu vodu dáva, dobrý priateľ...(tajničku tvorí 15 písmen).“   
 
 

V V O D O T R Y S K N U 
K A N A L I Z Á C I A M 
A S A M O I B Ú R K A Ý 

CH N Á P O J Á V I D O V 

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

O C E Á N V A Y R A P R 
V O D O P Á D O K A P P 

 
 
BIOMASA, BÚRKA, DÁŽĎ, DREZ, FONTÁNA, HUSTOTA, KANALIZÁCIA, 
KVAPKA, KYSLÍK, ĽAD, MORE, NÁPOJ, OCEÁN, ODTOK, OKAP, PARY, PITNÁ, 
POTOK, PRAMEŇ, RIEKA, ROSA, SMÄD, SNEH, SPRCHA, STUDŇA, SUCHO, 
UMÝVADLO, VAŇA, VODÍK, VODIVÁ, VODOJEM, VODOPÁD, VODOTRYSK, 
ZRÁŽKY, ŽIVOT 
 
 
 
Tajnička z minulého čísla: 
„…zhovievavé.“ 
 
 

Strany 15-18 pripravila  Saša 
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V.T.I.P.Y 
 

V polčase futbalového zápasu vojde do 
kabíny rozhlasového reportéra tréner 
domáceho mužstva. 
"Počúvajte", prihovára sa reportérovi. 
"Nemohli by ste komentovať trochu 
pomalšie? Moji chlapci už nevládzu tak 
rýchlo behať!" 
 
Príde do baru futbalista s hokejistom. 
Sadnú si k baru a barman sa pýta, čo si 
dajú. 
Hokejista: 
"Whisky s ľadom, prosím." 
Futbalista sa zamyslí a potom povie: 
"Aj mne jednu whisky, ale s trávou." 
 
Príde boxerista k doktorovi... 
"Pán doktor, pomôžte mi prosím, mám 
problém s nespavosťou." 
"A vyskúšali ste starú osvedčenú metódu 
počítať ovečky? 
"Jaaaj pán doktor, skúšal, skúšal, no vždy 
keď napočítam do desať, tak vyskočím z 
postele..." 
 
Pred sezónou poskytuje tréner 
rozhovor: 
-V tejto sezóne sa nám darí. 
Ešte sme neprehrali ani jeden zápas. 
-A koľký už hráte? 
-Prvý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vieš ako brzdia snowboardisti? 
Pod svahom majú automaty na colu. 
 
-"Nevieš prečo vylúčili Alenu z 
horolezeckého krúžku?" 
-"Nečuduj sa. Nachytali ju, ako ide do 
svojho bytu na trinástom poschodí po 
schodoch." 
 

Zrazia sa dve autá. Šofér z jedného 
vystúpi a vidí, že sa zrazil so šoférkou. 
Kričí na ňu: 
-"Baba jedna bláznivá! Robila si ty 

niekedy vodičák?!" 
-"Určite viackrát než vy!" - nedá sa mladá 
dáma. 
 

-„Splnilo sa ti niekedy nejaké želanie z 
mladosti?” 
-“Hmm, veru hej.” 
-“A aké?” 
-“Hmm, keď ma otec ťahal za vlasy, 
vždy som si želal, aby som bol 
plešatý!” 
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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 OZ ODYSEUS OZ ODYSEUS OZ ODYSEUS OZ ODYSEUS     
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 s bandaska s bandaska s bandaska 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 –––– 21:30 21:30 21:30 21:30 PanónskaPanónskaPanónskaPanónska,,,, 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 pondelok Každý pondelok Každý pondelok Každý pondelok VVVV    JÚLIJÚLIJÚLIJÚLI : : : :    
              11:00 11:00 11:00 11:00 ––––  15 : 0015 : 0015 : 0015 : 00   na parkovisku na Slovnaftskej ulici 

Každú stredu:Každú stredu:Každú stredu:Každú 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 Com biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Com biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Com biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi bi bi bi 
ssss    nápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM anápisom CHRÁŇ SA SÁM a    logom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUSlogom ODYSEUS    

    

 


