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Ahojte! 
Úvodom vás chcem potešiť tým, že toto číslo je nabité samým dobrým čítaním. 

Tento mesiac vás ale nečaká Denník Romana, miesto neho sa dočítate, ktoré 
medzinárodné dni nájdeme v kalendári v mesiaci august. 

Inak, viete o tom, že v júni už bolo 5 rokov, čo INTOXI začalo vychádzať? 
Pamätáte si na jeho prvé kroky? Ak áno, podeľte sa s nami o to a povedzte nám, ktoré 
články, čísla vás najviac zaujali, naučili, prípadne zlepšili váš voľný čas, keď ste si 
INTOXI vzali do rúk a listovali, či čítali ☺ 

V minulom čísle, ak ma pamäť neklame, som písala, že spomeniem niečo z tých 
3 mesiacov vo Fínsku. Bola som tam na študijnom pobyte v malom mestečku menom 
Pieksämäki. Mentalita Fínov je iná než tá naša („chladnejšia“), čomu sa niet čo 
čudovať, keď som tam dorazila v najchladnejší mesiac roku – februári. Zažila som si 
tam „nádhernú“ zimu, niekedy dosahovala nad -30 stupňov. Hej, hej, dobre čítate -  
mínus. Človek si to ani nevie predstaviť, pokým to nezažije. Zamŕza vám všetko, čo 
ostane mimo oblečenia – mihalnice, obočie aj nos. To na našu zimu sa nemôžeme 
sťažovať, lebo viete si predstaviť tráviť noc na ulici v takej kose? To by nebolo možné. 
Už je lepšie potom to počasie, ktoré máme teraz, keď píšem úvodník, v tieni je +37 
stupňov a ja dúfam, že ste všetci niekde v chládku, alebo máte na hlavách aspoň nejaké 
tie pokrývky, ste natretí opaľovacími krémami, ak máte a pijete veľa vody, najlepšie 
čistej a nie moc chladenej, pretože to v takých horkách nie je pre organizmus zdravé. 
Ale dosť poučovania, vezmite si ½ litrovku vody do ruky a šupsa hejsa sa „zahryznite“ 
do aktuálneho augustového čísla. 

Nech chutí! ☺ 
Andrea 

 
Zdroj obrázku obálka: 
http://www.education-world.com/a_lesson/calendar/images/august_03.gif 

Podchod v auguste 2007 
 

Každý pondelok a stredu od 19:00 – 23:00 posedenie v príjemnom 
prostredí „klubíku“ pri káve alebo čaji.  Možnosť prečítať 

si noviny, časopisy, namaľovať sa alebo porozprávať a nakúpiť šatstvo za 10 SK. 
 

 

Poznávacie znamenie: klub je potiahnutý červenou fóliou a nápis oprava šperkov na stánku. 
 

Pondelky a stredy obohatené o:                     program v pondelok je len doplnkový 
v pondelok majú vstup len ženy

 

Pondelok – 6.8. – Dlhá noc v Podchode – máme otvorené až do skorého rána ☺ 
Pondelok – 13.8. – Svojpomocná skupina: Antikoncepcia 
Pondelok – 20.8. – Sociálna asistentka v Podchode  
Pondelok – 27.8. – Začíname s počítačom 
Streda – 29.8. - Dlhá noc v Podchode (aj pre mužov) 
 

15.8. streda - PIKADU v Podchode 
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MEDZINÁRODNÉ DNI – AUGUST 
 
1. 8. (do 7. 8.) MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ 
KLAUNOV (oslavuje sa od roku 1991)  
1. 8. SVETOVÝ DEŇ NA PODPORU DOJČENIA 
– vyhlásený Svetovou alianciou na podporu 
dojčenia, UNICEF, WHO – tento deň má 
pripomenúť  význam a prínos pokračovania 
dojčenia po 6. mesiaci veku bábätka, 
prípadne až do 2 rokov i viac. UNICEF 
uvádza, že zlá výživa detí je jedným z 
najzávažnejších celosvetových problémov. 
Nedostatočná výživa je hlavnou príčinou 
vysokej chorobnosti nielen v detstve, ale aj 
zvýšeného rizika výskytu chorôb 
v dospelosti.  
 
4.8. DEŇ MATICE SLOVENSKEJ - Matica 
slovenská je celonárodná slovenská kultúrna 
ustanovizeň so sídlom v Martine. Je 
knižnicou, ktorá uchováva slovenské 
dokumenty a dokumenty týkajúce sa 
Slovenska. Založená bola roku 1863 v 
Martine. Prvým predsedom sa stal Štefan 
Moyzes. 
 
5. 8.  MEDZINÁRODNÝ DEŇ PRIATEĽSTVA 
(oslavuje sa od 2003 vždy v prvú augustovú 
nedeľu)  
            MEDZINÁRODNÝ DEŇ ODPÚŠŤANIA 
(Svetová aliancia odpúšťania – WFA, 
oslavuje sa od 1997)  
 
6.8. MEDZINÁRODNÝ DEŇ BOJA LEKÁROV 
ZA MIER (pripomína sa na základe 
rozhodnutia výkonného výboru 
medzinárodného hnutia lekárov)  

     
6.8.   SVETOVÝ DEŇ BOJA ZA ZÁKAZ 
JADROVÝCH ZBRANÍ – DEŇ HIROŠIMY (v 
ten deň v roku 1945, počas II. svetovej vojny 
Američania zvrhli atómovú bombu na 
japonskú Hirošimu) 
 
9. 8. DEŇ NAGASAKI (v ten deň v roku 1945 
Američania zvrhli atómovú bombu na 
Nagasaki v Japonsku) 
 
12. 8. MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE 
(vyhlásený OSN v 1999, oslavuje sa od 
2000) 
 
13. 8. MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽAVÁKOV 
(pripomína sa od 1976) 
 
14. 8. MEDZINÁRODNÝ DEŇ HÁDANIA, 
PODPICHOVANIA A POSMEŠKOVANIA 
 
23. 8. MEDZINÁRODNÝ DEŇ SPOMIENKY NA 
OBCHOD S OTROKMI A JEHO ZRUŠENIE – 
vyhlásený UNESCO, pripomína povstanie 
černošských otrokov, ktoré vypuklo v noci 
z 22. na 23. augusta 1791 na ostrove San 
Domingo a viedol ho Toussaint L’Ouverture  
 
29. 8. VÝROČIE SLOVENSKÉHO 
NÁRODNÉHO POVSTANIA - bolo ozbrojené 
povstanie slovenských povstaleckých 
jednotiek počas 2. svetovej vojny (v roku 
1944) proti nemeckým okupačným 
jednotkám a centrom povstania bola Banská 
Bystrica. 

Medzinárodné dni pripravila Saša 

ŽENY PRACUJÚCE V SEXBIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA: 
 

 32-35 ročný muž, 180 cm, plnoštíhly, tmavé krátke nagelované vlasy 
 Nosí ¾ nohavice dole na šnúrku, tielko a šlapky 
 Auto: strieborné, vyzerá ako kombi, BA 34 * * K 
 Predstaví sa ako z kriminálky, odvezie ženu do kríkov, zaplatí a dá si spraviť fajku, potom 
ženu vyzlečie, okradne a vyhodí ju nahú na ulicu 

 Podľa info v meste chodí aj na inom aute 
 

 Mladý muž, vlasy špinavý blond, , pôsobí bohato. Sľúbi vyššiu  
cenu ako si žena  zažiada, odvezie  ju pod nejakou zámienkou domov. So ženou sa  
pohádal, odviezol ju späť a na trnavskom ju za jazdy vyhodil z auta a nezaplatil nič.  

 Auto: strieborný mercedes  ML  
 

 Mladý, chudý muž,  tmavé vlasy. 
 Auto:  tmavé zelené,   BA 6 9  * *Y . V aute ma detskú sedačku a  
hračky. 

 
V prípade, že i Ty vieš o agresívnom klientovi daj to vedieť ostatným! 
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_%28mesto%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/1863
http://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_%28mesto_na_Slovensku%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Moyzes
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tefan_Moyzes
http://sk.wikipedia.org/wiki/2._svetov%C3%A1_vojna


PÁR SLOV O BENZODIAZEPÍNOCH, ČASŤ I.  
 

MNOHÍ Z VÁS TIETO UTLMUJÚCE LIEKY POZNAJÚ. UŹÍVAJÚ ICH NA 
ZMIERNENIE ABSTITENĆNÝCH PRÍZNAKOV, ČI ICH KOMBINUJÚ 

S INÝMI LÁTKAM (NAPR. ALKOHOLOM, HEROÍNOM,...). 
V NASLEDUJÚCICH RIADKOCH BY SOM VÁM RADA BLIŽŠIE OPÍSALA 

SPOMÍNANÉ UTLMUJÚCE LIEKY. 
ČLÁNOK VÁM PRINÁŠAM V DVOCH ČASTIACH. TU JE PRVÁ Z NICH....

 
 
Benzodiazepíny  sú jednými 

z najčastejšie užívaných a zneužívaných 
liekov, ktoré ovplyvňujú duševnú činnosť 
človeka. Lekári ich predpisujú najmä 
úzkostným ľuďom na upokojenie, či na 
poruchy spánku. „Benzáky“, ako sa 
zvyknú slangovo nazývať, celkovo 
utlmujú centrálnu nervovú sústavu, ale 
ovplyvňujú i niektoré špeciálne oblasti 
mozgu (záleží od typu lieku).  
  
ÚČINKY BENZODIAZEPÍNOV 
 

Vyvolávajú celkový útlm nervového 
systému. Najčastejšie účinky sú: 

 
♦ Únava a ospalosť. 
♦ Predlžený reakčný čas. Teda dlhšie  

mi trvá, kým zareagujem na nejaký 
podnet. Predĺžený reakčný čas môže 
viesť k zlyhaniu pri obsluhovaní 
strojov, či pri riadení auta.  

♦ Pri menších dávkach pocit eufórie. 
Často miznú nepríjemné emócie ako je 
strach a pocit duševného napätia. 

♦ Zmätenosť. Pri vyšších dávkach môže 
dôjsť k strate orientácie nielen v okolí, 
ale i v situácii, v ktorej sa človek 
nachádza. 
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♦ Narušenie krátkodobej pamäti. 
Výsledkom sú „okná“. Obzvlášť ak je 
benzodiazepín užitý s inou utlmujúcou 
látkou (napr. alkoholom či heroínom). 
Pri dlhodobom alebo nadmernom 
užívaní benzodiazepínov je strata  

 

 
 
pamäti počas doby, kedy bol človek pod 
ich vplyvom veľmi častým javom. Človek 
si niekedy nepamätá celé týždne či 
mesiace svojho života.  
♦ Strata motivácie k riešeniu 

problémov. Súvisí s odstránením 
strachu a úzkosti. Človek prestáva mať 
potrebu zložitú situáciu riešiť. 

♦ Zníženie svalového napätia. Telo je 
ako „handrová bábika“. Mnohokrát má 
človek problémy udržať sa na nohách.  

 
KDE A AKO PÔSOBIA 
 

Benzodiazepíny, tak ako i iné látky, 
sa viažu na rôzne receptory v mozgu. 
Receptorové miesta pre benzodiazepíny sú 
rozmiestnené v rôznych častiach mozgu, 
okrem iného i v limbickom systéme. 
Limbický systém má na starosti prežívanie 
emócií, zaraďovanie skúseností 
a informácií o vnútornom svete človeka do 
ľudského vedomia. Ovplyvňuje správanie a 
uplatňuje sa aj pri riadení sexuálneho 
správania. Limbický systém je kľúčovým 
miestom i v procese učenia.  
 
Receptory – sú okrem iného i špeciálne 
bunky v mozgu, ktoré prijímajú 
podnety z vonkajšieho alebo vnútorného 
prostredia a okolia. Receptory menia 
tieto zachytené podnety na nervové 
vzruchy a vedú ich do príslušného 
centra v mozgu.  



DELENIE 
 

V medicíne majú mnohostranné 
využitie. Ide predovšetkým o lieky s: 

 
 anxiolitickým účinkom (tlmí strach 

a úzkosť), 
 sedatívnym účinkom (upokojuje až 

utlmuje),  
 hypnotickým účinkom (uspávajúcim),  
 antidepresívnym účinkom (pozitívne 

ovplyvňuje chorobne zmenenú náladu 
- napr. smutnú/depresívnu náladu),  

 antiepileptickým účinkom (tlmí centrá 
produkujúce kaskády vzruchov, ktoré 
sa šíria celým mozgom a vedú 
k epileptickému záchvatu),  

 spasmolytickým účinkom 
(protikŕčovým),   

 amnestickým účinkom (krátka strata 
pamäti – využíva sa pri krátkodobých 
nepríjemných lekárskych zákrokoch),  

 či myorelaxačným účinkom (znižuje 
svalové napätie).   

 
Účinok závisí na konkrétnom lieku. 

Benzodiazepíny majú rôzne vyjadrenú 
upokojujúcu zložku, vo vyšších dávkach 
takmer všetky vyvolávajú spánok. 
Takmer vždy obsahujú i zložku 
anxyolitickú (tlmiacu strach a úzkosť).  

 
 Taktiež sa delia do skupiny podľa 
intenzity hypno-sedatívneho (tlmivého) 
pôsobenia a podľa rýchlosti vylučovania 
látky z tela a teda tým aj dĺžky účinku.  
 

 Intoxi                August 2007             4s 

I. Podľa intenzity tlmivého účinku: 
 
1. Silné hypnotiká (napr. Rohypnol, 
Nitrazepam, Dormicum, Halcinon) 
2. Lieky, ktoré spôsobujú slabšie utlmenie 
(napr. Diazepam, Valium, Oxazepam,  
Lexaurin, Rivotril, Xanax, Neurol) 
 
 

 
II. Podľa dĺžky účinku: 
 
1. Dlhodobo pôsobiace – ich vylučovací 
polčas (t.j. doba, počas ktorej sa účinné 
látky v organizme znížia na polovicu) je 
dlhší ako 1 deň. V ich vylučovaní z tela 
hrá veľmi dôležitú úlohu pečeň. Pri 
ochoreniach pečene (napr. aj hepatitídy) 
sa vylučovanie spomaľuje. Sem patria 
napr.: Diazepan, Valium, Defobin.   
2. Stredne dlho pôsobiace – Napr.: 
Lexaurin, Neurol, Xanax, Rivotril, 
Rohypnol     
3. Krátkodobo pôsobiace – vylučovací 
polčas je kratší ako 12 hodín. Napr.: 
Oxazepam, Domicum, Halcinon 
                   
 
Ďalšie pokračovanie tohto článku sa 
dočítate v nasledujúcom čísle 
Intoxi....... 

 
karcha 

 
Zdroje:  
http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=
55
http://www.odrogach.cz/index.php?p=&sess=&disp=
texty&offset=115&list=115&shw=100001
http://www.odrogach.cz/index.php?p=&sess=&disp=
texty&offset=115&list=115&shw=100057
http://sk.wikipedia.org/wiki/Limbick%C3%BD_syst
%C3%A9m
Strmeň, L.-Raiskup, J.: Výkladový slovník 
odborných výrazov používaných v psychológii. 
Bratislava: Iris, 1998.  
Zdroje obrázkov: 
http://www.parentscontreladrogue.com/medoc16.gif 
http://img185.imageshack.us/img185/6875/dancin6q
b.gif 

http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=55
http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=55
http://www.odrogach.cz/index.php?p=&sess=&disp=texty&offset=115&list=115&shw=100001
http://www.odrogach.cz/index.php?p=&sess=&disp=texty&offset=115&list=115&shw=100001
http://www.odrogach.cz/index.php?p=&sess=&disp=texty&offset=115&list=115&shw=100057
http://www.odrogach.cz/index.php?p=&sess=&disp=texty&offset=115&list=115&shw=100057
http://sk.wikipedia.org/wiki/Limbick%C3%BD_syst%C3%A9m
http://sk.wikipedia.org/wiki/Limbick%C3%BD_syst%C3%A9m


RANDEVOUS V PODCHODE 
 

V MESIACI JÚN SOM SA V KLUBE VYSKYTOVALA MENEJ ČASTO NEŽ JE OBYČAJNE 
ZVYKOM. SNAŽILA SOM SA TOTIŽ TROŠKU ODDYCHOVAŤ A UŽÍVAŤ SI TEPLÉ LETNÉ LÚČE. 

NEVIEM PRETO POSÚDIŤ ČO DÔLEŽITÉ SA DIALO V TOMTO MESIACI V PODCHODE ALE 
URČITE VIEM, ČO POTREBUJEM ABY SA DIALO :) 

 
Počas letných mesiacov júl a august 

budeme mať niekoľkokrát otvorený Klub 
počas celej noci, t.j. od 19:00 približne do 
02:00, čiže do odchodu prvých 
„nočákov“.  
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Budeme preto rady, ak nás 

navštívite.  
O týchto termínoch sa včas 

dozviete nielen z časopisu Intoxi, ale aj 
od terénnych pracovníčok a pracovníkov 
a od pracovníčok Klubu Podchod. 
 

Čo by sme ďalej mohli od Vás 
získať, sú akékoľvek podnety na zmenu, 
pochvaly, kritiky na Klub Podchod. Ten 
totiž tento rok oslávi svoje 4. narodeniny 
a možno by bolo fajn, aby sme opäť niečo 
zmenili, vylepšili, upravili. Preto 
neváhajte a povedzte nám svoj názor. Je 
to pre nás veľmi dôležité, pretože bez 
vašej pomoci nedokážeme Klub 
prispôsobiť Vaším potrebám. 
 

Posledná, ale veľmi dôležitá vec je 
aj to, že robíme v teréne aj v Klube menší 
prieskum o vašich zákazníkoch. Povedzte 

nám o vašich skúsenostiach. O tých 
dobrých ale aj o tých zlých...  

 
 Kedy Vám zákazník pomohol a čím?  
 Alebo naopak kedy Vám bolo z jeho 
strany ublížené a ako?  

 
Povedzte nám aj to či si myslíte že 

by sa Vaši zákazníci postavili za Vás 
v boji za Vaše ľudské práva a v boji za 
dekriminalizáciu či legalizáciu práce 
v sex-biznise...  

 
Vaše príbehy môžu a nemusia byť 

anonymné. Robíme tento prieskum 
v spolupráci s organizáciami v iných 
krajinách a potom bude z toho jeden 
spoločný výstup, ktorý rada uverejním aj 
v Intoxi. 
 

Prajem Vám ešte pekné leto, bohaté 
na bohatých štedrých a milých 
zákazníkov a teším sa na Vaše 
pripomienky. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ľubica 
 
Zdroje obrázkov: 
http://imgs.idnes.cz/digital/A050202_ECK_ZAP
ISNIK_H_H.JPG 
http://www.hoax-slayer.com/images/north-pole-
moon2.jpg 



PIKADU  NOVINKY! 
PRIAMA INFORMAČNÁ KAMPAŇ PRE AKTÍVNYCH DROGOVÝCH UŽÍVATEĽOV/ĽKY 

 
PIKADU JE HRA, V KTOREJ NAJLEPŠÍ/NAJLEPŠIE Z VÁS MÔŽU VYHRAŤ TRIČKO!  
PIKADU JE KAMPAŇ, KDE SA MÔŽETE DOZVEDIEŤ INFORMÁCIE O TOM, AKO ZNIŽOVAŤ RIZIKÁ PRI 

INJEKČNOM UŽÍVANÍ DROG, A TAK SA VYHNÚŤ KOMPLIKÁCIAM AKO SÚ RÔZNE ZÁPALY, MIZNUTIE 

ŽÍL A PODOBNE.   
 
PIKADU už prebieha od februára  a bude 
trvať do októbra. Počas 9 mesiacov vám 
budeme prinášať myšlienku mesiaca.  Pre 
mesiac august je to: „Lyžičku vlastnú maj, 
nikomu ju nepožičaj!“  Túto myšlienku 
budeme na vás chŕliť prostredníctvom 
kartičiek, článku v Intoxi, konzultácií, 
plagátov, zápaliek a podložky.  
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    Lyžičku vlastnú 
maj, nikomu ju 
nepožičaj! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAVIDLÁ HRY s dôležitou zmenou: 
Hlavnou cenou pre najlepších a najlepšie je 
už vyššie spomínané tričko. Získate ho, ak 
od 15.10 do 15.11.07 vyplníte anonymný 
dotazník a odovzdáte nazbierané karty, 
ktoré ste počas hry získali. V Bratislave je 
pre výhru podmienkou odovzdanie 9 kariet 
s rôznymi nosnými myšlienkami. 
V Banskej Bystrici je podmienkou 
odovzdanie minimálne 4 kariet 
a v Košiciach odovzdanie minimálne 7 

kariet. ZMENA: v BB a KE nemusia 
byť karty po sebe nasledujúce 
(môžete teda odovzdať rôzne 
karty z rôznych mesiacov).   

1 človek môže získať len 1 tričko.  
 

 

ĎALŠIA DÔLEŽITÁ ZMENA: 
Šancu majú už aj hráči/ky, ktorí majú 
menej kariet. Teda nemajú toľko kariet, 
koľko uvádzame vyššie. OD 16.11.-15.12. 
resp. do vyčerpania zásob môžu získať 3-
čko tí, ktorí v BA prinesú minimálne 5 
kariet s rôznymi myšlienkami, v BB min. 2 
karty, v KE min. 4 karty. ALE POZOR! 
Táto šanca je len DO VYČERPANIA 
ZÁSOB, takže „Kto prvý príde, prvý 
melie.“ 
VEĽA ŠŤASTIA!                               Pedro 
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ORÁLNY SEX    

ORÁLNY SEX PATRÍ MEDZI OBĽÚBENÉ 
PRAKTIKY. VO SVETE NEPLATENÉHO 
I PLATENÉHO SEXU MÁ SVOJE 
VÝZNAMNÉ UPLATNENIE. ORÁLNY SEX 
JE VEĽMI INTÍMNA PRAKTIKA PRE 
MNOHÉ PÁRY. ČASTO BÝVA SÚČASŤOU 
PREDOHRY ALEBO SA MÔŽE STAŤ 
Z RÔZNYCH DÔVODOV JEDINOU 
SEXUÁLNOU PRAKTIKOU. SÚ ĽUDIA, 
KTORÍ HO ODMIETAJÚ ROBIŤ I ĽUDIA, 
KTORÍ HO ODMIETAJÚ PRIJÍMAŤ. 
A PRÁVE TO PRILIEVA VODU NA MLYN 
PLATENÝM SEXUÁLNYM SLUŽBÁM. 
TENTO ČLÁNOK PRINÁŠA ČÍTANIE O SEXE, NA KTORÝ JE TREBA MAŤ OHYBNÝ JAZYK. 
 

Pri sexe platí zásada, že nikto Ťa 
nemá k ničomu nútiť. Čo je v poriadku 
pre Teba, to je aj hranica, kam by sa malo 
pri sexe zájsť. Tak to platí v súkromí 
a malo by to tak fungovať i v práci. 
 
FELLATIO, CUNNILINGUS, ANALINGUS 
 

Tak o tomto budeme točiť celý 
článok. Stále hovorím o orálnom sexe 
a teda o dráždení pohlavných orgánov 
alebo análu ústami a jazykom. Avšak 
môžete sa o nich dočítať aj pod inými 
názvami. Fellatio sa používa pri dráždení 
muža ústami, pri fellatiu sa teda dráždi 
mužský penis. Cunnilingus označuje 
dráždenie ženy ústami, záujmom 
cunnilingu je teda vagína. Analingus 
označuje dráždenie análneho otvoru 
ústami a tak sa samozrejme týka 
zadočkov mužov i žien. 
 
HYGIENA PRI ORÁLNOM SEXE 
 

Intímna hygiena by mala byť 
každodennou záležitosťou. Ten, kto má 
záujem o orálny sex, by na svoju intímnu 
hygienu rozhodne nemal zabúdať. Môže 
si zadovážiť špeciálne prípravky na  

 
intímnu hygienu, denne si meniť spodné 
prádlo a pred sexom svoju intímnu 
hygienu aj zrealizovať.  
 
RIZIKÁ ORÁLNEHO SEXU 
 

To, že nejde (len) o hru s guličkami 
svedčí aj tento odstavec. Nechránený 
orálny sex vo všetkých podobách v sebe 
zahŕňa riziko prenosu rôznych 
ochorení.  

S orálnym sexom sa najčastejšie 
spájajú tieto ochorenia: herpes simplex, 
syfilis, chlamýdie, kvapavka, hepatitída 
typu B, hepatitída typu A, ľudský 
papiloma vírus (HPV) a HIV.  

Príznaky pohlavne prenosných 
chorôb sú väčšinou nešpecifické, takže sa 
dajú ľahko prehliadnuť alebo zameniť 
s iným ochorením. Zdravotný stav 
a teda aj istotu, že žiadna zo 
spomínaných chorôb sa Ťa netýka 
zaručene zistíš len po absolvovaní 
testovania. To isté platí i pre 
Tvoje/Tvojich sexuálne 
partnerky/partnerov.  
 



AKO TO ROBIŤ BEZPEČNEJŠIE HOT DAM 
Rúška HOT DAM sa 
na Slovensku stále 
nedá kúpiť. Avšak 
je možné si ju 
ľahko vyrobiť 
s kondómu. Stačí 
mať nepoužitý 
kondóm a postup 
je nasledovný: 
1. vyber kondóm 
2. odstrihni 

rezervoár/čapič
ku kondómu. 
Vznikne Ti 
„rúra“. 

3. prestrihni 
kondóm po 
dĺžke, aby Ti 
vznikla rúška 

4. rúška HOT 
DAM je na 
svete 

 
Keď sa na vec snažíme pozrieť 

akokoľvek, stále nám vychádza, že 
praktiky bezpečnejšieho sexu nás chránia 
pred chorobami najviac. Teraz nasledujú 
riadky, ktoré hovoria o našej možnosti 
chrániť seba i svojich/svoje 
partnerov/partnerky.   

 
Praktiky, ktoré znižujú šance, získať 
pohlavne prenosné  ochorenie: 
 
- Pri dráždení muža použi vždy 

kondóm. Výrazne znížiš riziko prenosu 
pohlavne prenosných ochorení. 

- Pri dráždení ženy a análneho otvoru 
vždy použi rúšku Hot Dam, tak aby 
medzi Tvojím jazykom a kožou bola 
vždy rúška. Taktiež pri prechode od 
pošvy k análu a opačne treba 
vymeniť použitú rúšku za novú. 
Výrazne znížiš riziko prenosu pohlavne 
prenosných ochorení, vírusov, baktérií 
a parazitov. 

 

droje: 
wanda.atlas.sk/sex_a_vztahy/sex/19028/sex-

- Do vagíny nikdy nefúkaj. Vzduch, 
ktorý fúkneš dnu, môže spôsobiť 
nevoľnosť a žena môže aj niekoľko 
týždňov cítiť nepríjemnú bolesť. Zvlášť 
nebezpečné je fúkanie do tehotnej ženy, 
kde môže vzduch usmrtiť nenarodené 
dieťa.  

- Ak má partner/partnerka rád/rada 
väčší tlak na genitálie alebo ich 
hryzenie, rob tak opatrne, aby 
nedošlo k poraneniu.  
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Tak sme sa dostali k záveru. Verím, 

že vám čítanie prinieslo aspoň niečo nové 
a zaujímavé. Prajem vám príjemné dni 
a keby ste chceli vedieť ešte niečo, 
neváhajte a opýtajte sa nás. 

 
- Coня - 

Z
http://
a-hygiena-co-o-nich-viete  
www.wikipedia.org   
http://www.sexinfo101.com/sp_oralsex.shtml
http://www.sofeminine.co.uk/couple/pratiquesexe1
/pratiquesexe11__menu=1&part=5.html 
http://www.sofeminine.co.uk/couple/pratiquesexe1
/pratiquesexe11__menu=1&part=5.html

Zdroje obrázkov:  
http://z.about.com/d/aids/1/0/4/7/daminstr.jpg  
http://www.dlastudenta.pl/photos/dlastudentki/
antykoncepcja/oral.jpg 
http://www.c-ville.com/Image/1905/STUDENTS-
SWAP.jpg 

http://wanda.atlas.sk/sex_a_vztahy/sex/19028/sex-a-hygiena-co-o-nich-viete
http://wanda.atlas.sk/sex_a_vztahy/sex/19028/sex-a-hygiena-co-o-nich-viete
http://wanda.atlas.sk/sex_a_vztahy/sex/19028/sex-a-hygiena-co-o-nich-viete
http://www.wikipedia.org/
http://www.sofeminine.co.uk/couple/pratiquesexe1/pratiquesexe11__menu=1&part=5.html
http://www.sofeminine.co.uk/couple/pratiquesexe1/pratiquesexe11__menu=1&part=5.html
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LYŽIČKU VLASTNÚ MAJ,  
NIKOMU JU NEPOŽIČAJ 

 
Milí čitatelia a čitateľky INTOXI, je tu horúci august a s ním aj ďalšia, nová a jedinečná téma 
PIKADU na tento mesiac. Lyžičku vlastnú maj, nikomu ju nepožičaj! Áno, tento článok je 
o lyžičke ( myslíme tým aj štupeľ na varenie :) ), ktorá môže byť rovnako nebezpečným nosičom 
baktérií a vírusov, ako napr. ihla, filter, ktoré sme spomínali v predošlých PIKADU témach. 

 
PREČO JE POUŽÍVANIE IBA VLASTNEJ 
LYŽIČKY NAJBEZPEČNEJŠIE? 

Pretože iba tebou používaná lyžička sa 
nemala ako nakaziť chorobami druhých. Je to 
pre tvoje zdravie NAJbezpečnejšie. Pre 
zdravie ostatných je tiež NAJbezpečnejšie 
nepoužiť tvoju lyžičku ( nikdy si nemôžeš byť 
istý/á, či nemáš nejaké ochorenie bez 
príznakov ). Viem, že to môže znieť poriadne 
sebecky : „Nie, nepožičiam ti lyžičku!“, ale 
ako inak ochrániť seba, či ostatných? Žiaľ, 
priznajme si, že často dávame zdravie na prvé 
miesto, až vtedy, keď sme chorí. Čo sa týka 
požičiavania ihiel, lyžičky a vôbec celého 
„nádobíčka“, človek musí byť „sebec“. 

 
ČÍM SA MÔŽEŠ NAKAZIŤ, AK POUŽÍVAŠ 
LYŽIČKU PO NIEKOM A/ALEBO NABERÁŠ 
SPOLU S OSTATNÝMI?   
o  infekčné hepatitídy typu B a C; 
o  zápalové ochorenia a infekcie, ako napr. 

absces; 
Nakazenie vírusom HIV je našťastie takmer 
nulové, pretože vírus neprežije vo vode či 
v zaschnutej kvapke krvi ( vírus HIV potrebuje 
na prežitie živé bunky, aké sú napr. v krvi . 
 
AKO DEZINFIKOVAŤ, AK MÁME PODOZRENIE 
A/ALEBO VIEME NAISTO, ŽE SA CHYSTÁME 
POUŽIŤ NIE VLASTNÚ A/ALEBO AJ NIEKÝM 
INÝM POUŽITÚ LYŽIČKU? 
o Jednou z najefektívnejších možností 

dezinfekcie je varenie lyžičky po dobu 20 
minút. Možno sa ti zdá veľa čakať 
dvadsať minút, ale je to kratšie než liečiť si 
chorobu. 

o  Ak sa ti nechce čakať a máš po ruke 
SAVO, tak dezinfikuj lyžičku ním. Potom 
je potrebné ju poriadne vypláchnuť čistou 
vodou. Proces zopakuj celkovo 3x.  

 
NAJideálnejšie je, ak necháš lyžičku v SAVE 
odstáť aj niekoľko hodín ( hovoríme o jednej 
z NAJefektívnejších dezinfekcií. A to môže 
byť aj takto dlhý proces. :) ). 
o  V prípade núdze je tiež možné 

dezinfikovať lyžičku alkoholákmi. 
NAJlepšie je, ak položíš alkoholák na 
lyžičku a necháš ho tam pár minút pôsobiť 
( kým nevyschne ). Druhým alkoholákom 
potom ešte lyžičku pretri opäť len jedným 
ťahom. 

 
Všetky iné pokusy o dezinfekciu nemusia 

byť úspešné. Ani jeden zo spomínaných 
spôsobov dezinfekcie ťa však neochráni pred 
vírusom hepatitídy typu C, ktorý je jeden 
z najodolnejších vírusov. Naproti tomu tieto 
spôsoby dokážu výrazne znížiť riziko prenosu 
HIV a zápalov. Vždy platí Lyžičku vlastnú 
maj, nikomu ju nepožičaj!, ak chceš mať 
všetko 100% vo vlastných rukách.  

 
Ak máš svoj recept na dezinfekciu, 

prezraď ho terénnym 
pracovníkom/pracovníčkam a oni/ony Ti 
povedia, či to je efektívne alebo nie je. Taktiež 
Ti poradia, ako na to. :) Nezabúdaj, že máme 
pre teba v teréne STERICUPy. Sú to sterilné 
misky na varenie tovaru, ktorých názov 
pochádza z  Francúzska. 
( STERI=sterilný; CUP=kalíšok, nádoba) :) 

 
Ani by som neverila, že len o obyčajnej 

lyžičke by sa dal napísať tak dlhý článok. Ale 
dal! Dal by sa aj dlhší. :) No týchto pár slov 
by stačilo. Prajem vám krásny august 
a dosPIKADUovania ahooj.  

 
- monika bj. -  
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FEEDING ALEBO PO SLOVENSKY KRMIČSTVO 
 

PRED NIEKOĽKÝMI ROKMI SOM VIDELA V TELEVÍZII ŠOKUJÚCU REPORTÁŽ O TZV. 
KRMIČOCH. V TEJ DOBE SOM SI MYSLELA, ŽE SA JEDNÁ O VIAC MENEJ MÁLO 

FREKVENTOVANÝ JAV A HOCI MA REPORTÁŽ ŠOKOVALA, NEVENOVALA SOM TEJTO TÉME 
ĎALEJ POZORNOSŤ. PRED NIEKOĽKÝMI DŇAMI SOM VŠAK NA ISTEJ ZAHRANIČNEJ 

TELEVÍZNEJ STANICI OPÄŤ NARAZILA NA FENOMÉM ZVANÝ V ANGLIČTINE FEEDING (OD 
SLOVA FEED - KŔMIŤ). A HOCI JE KRMIČSTVO SKUTOČNE NA SLOVENSKU TAKMER 
NEZNÁMYM JAVOM, ROZHODLA SOM SA O TEJTO SEXUÁLNEJ ODCHÝLKE NAPÍSAŤ. 

ZAČALA SOM PÁTRAŤ NA INTERNETE, ALE ZDROJOV  K TÉJTO TÉME JE NEUVERITEĽNE 
MÁLO... 

 
Krmiči sú obyčajne muži, ktorí sa 

sexuálne vzrušia iba pri mimoriadne 
tučných ženách vážiacich od 150 kg 
vyššie. Títo muži si obyčajne vyberajú za 
sexuálne či životné partnerky ženy s istou  
nadváhou. Zahŕňajú ich pozornosťou, 
lichôtkami, láskou... ženy, ktoré môžu 
mať často kvôli svojej nadváhe znížené 
sebavedomie sa obyčajne do šarmantného 
muža zaľúbia... Vo vzťahu krmiča a jeho 
obete sa potom začína každodenný rituál 
chorobného jedenia. Ako opisovali ženy v 
zmienenej reportáži, spočiatku sa im 
páčilo, že ich partner nijako v jedle 
neobmedzoval. Skôr naopak, nosil im 
stále ďalšie a ďalšie chody jedla a spieval 
ódy na ich kypré tvary tela... až do doby, 
kedy vážili 200 kg, nedokázali sa pohnúť 
z postele a boli absolútne odkázané na 
partnerovu starostlivosť. Ten ich umýval, 
pomocou cievok im pomáhal s močením 
či vyprázdňovaním čriev, premiesťoval 
ich pomocou kladkostroja a napriek 
početným zdravotným problémom, 
ktorými tieto ženy trpeli, neprestával 
s kŕmením... Títo muži často svoje obete 
fotia v erotickom prádle či natáčajú na 
video pri tom ako im robia hygienickú 
opateru. Zakladajú si vlastné internetové 
chaty a vymieňajú si fotky či videá 
svojich partneriek... 
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Nútené krmičstvo je podľa 

Wikipédie sexuálnym fetišom, ktorý patrí 

medzi sado-masochistické úchylky. 
Úlohou krmiča je kŕmiť svoju obeť proti 
jej vôli a spôsobiť jej totálnu závislosť na 
jeho osobe. 
 

V minulosti bolo nútené kŕmenie 
praktizované v Severnej Afrike 
a Strednom východe na ženách, ktoré 
dosahovali vek vydaja. Kypré tvary 
ženského tela totiž symbolizujú zdravie 
a bohatstvo. Rodiny tým chceli dať 
najavo, že ich dcéra je naozaj „súca“ na 
vydaj. V súčasnosti sa tento fenomén 
objavuje ešte v rodinách Sahelskej 
kultúry v Mauretánii na severovýchode 
Afriky. Nútené kŕmenie sa rovnako 
používalo aj v bývalom Sovietskom 
Zväze a Číne ako forma mučenia 
väzňov... 
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Tradícia krmičstva teda nie 
fenoménom modernej doby, ale má svoje 
historické korene. O krmičstve ako 
o sexuálnej odchýlke sa hovorí veľa 
najmä v Spojených štátoch amerických 
a hoci som na Slovensku ešte o krmičoch 
nepočula, obávam sa, že prenikne tento 
spôsob sexuálneho týrania  aj k nám.  

 
Neviem Vám momenálne 

odporučiť na aké znaky v správaní krmiča 
by si potencionálne obete mali dávať 
pozor. Asi by sme opäť mali veriť svojím 
inštinktom a nemali by sme si lásku 
zamieňať so závislosťou. Zároveň by sme 
možno mali aj ženám, ktoré zrovna 
nezapadajú do obrazu o ideálnej kráse 
tlačenej médiami, prejavovať úctu 
a skladať komplimenty.  

 
Aj žena, ktorá má nadváhu, je totiž 

žena a je sama o sebe krásna. Pokiaľ jej to 
budú pripomínať iní ľudia, 
pravdepodobne sa nestane závislou od 
krmiča, ktorý jej ako prvý prejaví 
náklonnosť a povie aká je nádherná...  
 

                                       
Napísala rovnako neideálna Ľubica 

DOM PRE EX-PRACOVNÍČKY 
V SEX-BIZNISE 

 
Od novembra minulého roka sa 
v Mexiku otvoril dom  pre  bývalé 
pracovníčky v sex-biznise, ktorý je 
považovaný za prvý svojho druhu 
v Latinskej Amerike.  
 
Záujemkyne musia mať najmenej 65 
rokov. V dome býva spolu 20 žien, 
vrátane jednej  85 ročnej dámy. Dom 
sa nachádza v renovovanej historickej 
budove, ktorú daroval mexický 
parlament. Ten platí  ženám aj 
výdavky spojené s bývaním.  
 
(....žeby tip aj pre našu vládu?:-)) 
 

Eva 
 
Zdroj: 
Htttp://www.tasz.hu/index.php?op=contentli
st2&catalog_id=4007&cookienlanguage=en

  
 
Zdroj:  
www.wikipedia.org
Zdroje obrázkov:  
http://www.faluninfo.net/torturemethods2/force-
feeding/ForceFeeding_big.jpg 
http://dk.wargames.sk/UserFiles/Image/Zulo/info
.gif 
     
 
 
 

http://www.wikipedia.org/
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A 
 
TAJNIČKU TVORÍ VÝROK FRANCÚZSKEHO SPISOVATEĽA  STENDHALA:  

„ABY SA LÁSKA ZRODILA, STAČÍ LEN MALÁ NÁDEJ. NÁDEJ POTOM MÔŽE PO DVOCH 
ALEBO TROCH DŇOCH………………………………………………….(25 PÍSMEN)“  

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

 
 
BAROVÉ STOLIČKY, BIELE JACHTY, BOZK, CUDZIE KRAJE, EURÓPA, HORKO, 
HORÚCI PIESOK, CHOBOTNICA, JÚNOVÉ SLNKO, KORIDA, LETISKO, LETO, 
MAPA, MEDÚZA, MORSKÝ PRÍBOJ, MUŠLE, PLANKTÓN, PLÁVANIE, PRÍSTAV, 
OPAĽOVANIE SA, POKOJNÁ HUDBA, ROZBÚRENÉ MORE, SLNEČNÍK, 
STREDOMORIE, SÚMRAK, TOREÁDOR, USTRICE, ÚSMEVY, ÚTES, VÁŠEŇ, 
VLNOBITIE 
 
 
         
TAJNIČKA Z MINULÉHO ČÍSLA: 

„…AKO MAČKA A PI AKO PES.”  
          



VTIPY 
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Na plese osloví mladík dámu v rokoch: 
- Prosím vás, sľúbili ste už niekomu 
nasledujúci tanec? 
- Nie, - zvolá dáma nadšene. 
- To je super, mohli by ste mi postrážiť 
víno na stolíku?! 
 
Stretnú sa dvaja muži, ktorí venčia psov. 
Jeden venčí pitbulla a druhý pudlíka. 
Pitbull už začne vrčať na pudlíka a muž 
ho pustí. Aj druhý pustí pudlíka. Pudlík 
roztrhá pitbulla a muž, ktorý ho venčil sa 
spýtal druhého: 
- Koľko ste dali za toho psa? 
- Sto tisíc. 
- Sto tisíc za psa? 
- Päťdesiat tisíc za krokodíla a päťdesiat 
za plastiku. Zápalky 
 
Dežo číta v novinách: 
“Hľadá sa muž vo veku asi štyridsať 
rokov, ktorý v noci na opustených 
miestach prepadáva ženy a obťažuje 
ich.” 
Otočí sa na manželku a hovorí: 
- Eržika, myslíš, že by ma na to miesto 
vzali? 
 
 
Traja stroskotanci na pustom ostrove 
ulovia zlatú rybku, ktorá im hovorí : 
- Keď má pustíte, splním každému jedno 
želanie. 
Pustia ju a prvý hovorí: 
- Ja chcem, aby si postavila veľký most, 
po ktorom sa dostanem na pevninu. 
Rybka vykonala.  
Druhý hovorí: 
- Ja chcem veľký balón, v ktorom doletím 
až na pevninu. 
Rybka vykonala.  
A tretí hovorí: 
- Čo tu budem sám? Nech sa vrátia! 

 
 

Je bežiaci pilot s padákom dobrým 
dôvodom na paniku? 

 
 

- Saša - 
 



SLNKO AKO NEPRIATEĽ   
NIELEN OHEŇ, ALE AJ SLNKO JE DOBRÝ SLUHA, 
ALE ZLÝ PÁN. VĎAKA SLNEČNÉMU ŽIARENIU 
MÁME V KRVI VIAC HORMÓNOV DOBREJ 
NÁLADY – ENDORFÍNOV  A VĎAKA NEMU TELO 
DOSTÁVA VITAMÍN D. OPÁLENÍ/OPÁLENÉ SA 
CÍTIME KRAJŠÍ/KRAJŠIE A 
SPOKOJNEJŠÍ/SPOKOJNEJŠIE. NA DRUHEJ 
STRANE MÁ SLNKO NA SVEDOMÍ STARNUTIE 
POKOŽKY, KTORÁ STRÁCA VLHKOSŤ, 
ELASTICITU, PRUŽNOSŤ A LESK. OKREM 
ŠKAREDÝCH PIGMENTOVÝCH ŠKVŔN, KTORÉ PO 
SLNENÍ OSTÁVAJÚ NA KOŽI, JE SLNEČNÉ 
ŽIARENIE SPOLUVINNÍKOM PRI VYTVÁRANÍ 
ZHUBNÝCH NÁDOROV NA KOŽI, TZV. 
MELANÓMOV. 
VĎAKA POKROKU MEDICÍNY, VEDY A TECHNIKY 
SA SLNKA NETREBA OBÁVAŤ. TREBA VŠAK 
DODRŽIAVAŤ ASPOŇ ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ 
"SLNEČNEJ BEZPEČNOSTI", ABY SME NEBOLI 
LEN KRÁSNE OPÁLENÍ/OPÁLENÉ, ALE HLAVNE 
ZDRAVÍ/ZDRAVÉ. 

 
 
LEKÁR I ŠKODCA 
 

Slnečné žiarenie je energia rôznych 
vlnových dĺžok. Delí sa na ultrafialové 
žiarenie (UV), viditeľné svetlo a 
infračervené žiarenie. Z troch druhov 
ultrafialového žiarenia (A, B a C) ten 
posledný zatiaľ filtruje ozónový obal 
Zeme. No za posledných desať rokov sa o 
polovicu stenčil a na niektorých miestach 
nie je vôbec. Intenzita žiarenia UV A a 
UV B, ktoré spôsobujú stmavnutie a 
poškodzovanie kože, závisí od denného 
času a ročného obdobia, znečistenia 
vzduchu, stupňa zemepisnej šírky a 
intenzity odrazu, najmä od vody a piesku. 
 
OCHRANA 
 

Opálenie, teda zhnednutie pokožky, 
je jednoduchý mechanizmus, ktorým sa 
koža chráni pred slnečným žiarením. 
Treba však predchádzať spáleniu a kožu 
si chrániť krémom a to nielen pri mori. 
Našinec by nemal vyjsť z domu bez toho, 
aby si aspoň tvár a materské znamienka 
chránil minimálne faktorom s číslom 16. 
Opaľovanie treba začať s vyšším 
ochranným faktorom a postupne 
môžeme ochranu znižovať.  
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Úplné tabu by však mali ostať 

krémy s faktorom nižším než 10. 
Ochranný faktor je násobok času, za ktorý 
nechránená koža na slnku sčervenie. Ak 
koža sčervenie za pol hodiny, krém s  

 
 

ochranným faktorom 10 by ju mal chrániť 
takmer päť hodín. Neplatí to však 
doslova, pretože keď sa potíme, kúpeme, 
vrstva ochranného filtra sa znižuje.  
 
SPRÁVNY VÝBER 
 

Podľa kožných lekárov sú na 
ochranu vhodnejšie opaľovacie mlieka a 
krémy než oleje. Tie sa rýchlejšie zotrú. 
Pri kúpe správneho krému by sme okrem  
ochranného faktora (orientovať sa treba 
podľa typu pleti) mali dbať hlavne na to, 
aby chránil pred ultrafialovým žiarením A 
aj B. Vyššie faktory treba používať na 
citlivé miesta - tvár, nos, oči, uši, nosné 
dierky, prípadne na prsia a zadok, ktoré 
sme predtým neopaľovali. O pokožku sa 
treba vhodným krémom postarať aj po 
opaľovaní, aby sme jej dodali vlhkosť a 
vrátili lesk. V lete by sa nemali používať 
parfumy, lebo ich zložky reagujú na slnku 
s pokožkou veľmi divoko a vytvárajú 
škaredé pigmentové fľaky. 
 
 
OKNÁ DO DUŠE  

Pred slnečným žiarením 
treba chrániť aj oči, veď 
bez ochrany očí v lete si 
môžeme poškodiť 
spojivky i rohovky. 
Slnečné žiarenie môže 
urýchliť vznik alebo 
dozretie šedého  



zákalu.  
Ešte citlivejšie reagujú deti, pretože detská 
šošovka je číra, a tým menej chráni sietnicu 
pred UV žiarením.  

PÁR UŽITOČNÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO 
ZÁKLADY SPRÁVNEHO SLNENIA 

• opaľovacie prípravky nanášajte na 
pokožku rovnomerne a miesta ako 
kolená, priehlavky na nohách, uši, nos 
a krk natrite tiež veľmi pozorne; 
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• medzi 12. a 15. hodinou si dajte od 
slnenia prestávku, alebo aspoň odíďte 
do tieňa a nevystavujte sa priamemu 
slnku, pretože žiarenie je najsilnejšie; 

• po celý deň pite dostatočne veľa 
tekutín – najlepšie vody; skúste každú 
hodinu vypiť jeden veľký pohár (cca. 
0,2 l); 

• pozor na lieky ako antibiotiká, 
antihistaminiká (lieky na alergie) či 
antikoncepciu: hrozí nebezpečenstvo 
vzniku pigmentových fľakov; 

• viacnásobné natieranie neznamená 
zvýšenie ochranného faktoru (OF)! 
Skutočne ste chránení len tak dlho, 
ako je to napísané na obale produktu. 
Napriek tomu by ste nemali ostať 
dlhšie na slnku ako 2 hodiny bez 
ďalšieho natretia, ktorým si 
stabilizujete hladinu UV filtrov – 
voda aj použitie uteráku znižujú 
výšku OF; 

• Nešetrite na sebe! Množstvo 
opaľovacieho prípravku veľkosti 
lieskového orieška stačí na tvár, 2 až 3 
polievkové lyžice použite na celé telo – 
len rovnomerná a dostatočne hrubá 
vrstva dokáže na pokožke vytvoriť 
ochranný film vo výške daného OF;  

• Na prípravky z minulého roku 
zabudnite a jednoducho ich vyhoďte 
do koša! Dlhým skladovaním strácajú 

svoju účinnosť. Ide vám predsa o 
kožu...  

Saša 
 
Zdroje: 
www.hnonline.sk
www.harm.sk 
Zdroje obrázkov: 
http://www.all4parties.co.uk/images_tropical_fun/sun_i
nf_lg.jpg 
http://www.turner.sk/produkty/doplnky/17_009main_s.
jpg 

VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU - 1.ČASŤ 

Už niekoľko rokov zažívame 
horúčavy, ktoré ľudské telo 
vyčerpávajú. Čo treba robiť, aby sme 
leto prežili čo najpríjemnejšie?  

Voda je najdôležitejšou zložkou 
potravinového reťazca človeka. Jej 
nedostatok vedie k vážnemu poškodeniu 
ľudského organizmu už po niekoľkých 
dňoch. Preto je správny pitný režim 
veľmi dôležitý pre zachovanie dobrého 
zdravotného stavu.  

Prečo je voda taká dôležitá pre náš 
organizmus? 

Dve tretiny nášho tela tvorí voda. 
Odhaduje sa, že človek, ktorý váži 70 kg, 
jej má v sebe 50 litrov. Len malá časť sa 
nachádza v telesných tekutinách (napr. v 
krvi) - asi 15 litrov. Ostatných zhruba 30 
litrov vody obsahujú tkanivá orgánov.  

Práca a pohyb v teple vedú k veľkým 
stratám tekutín a minerálov potením. 
Vtedy strácame za hodinu aj niekoľko 
litrov vody, a preto ju musíme okamžite 
doplniť. Nedostatok vody sa prejaví 
bolesťou hlavy, únavou, suchosťou 
slizníc, malátnosťou, spavosťou, 
poruchou koordinácie chôdze a pohybov, 
zrýchlením pulzu, poklesom krvného 
tlaku.  

Pokiaľ nedochádza k vyrovnaniu strát 
tekutín, v organizme nastáva ich 
nadmerný úbytok - tzv. dehydratácia. 
Strata tekutín nad 6 % už môže viesť ku 
kolapsu, ktorý sa môže skončiť až 
smrťou.  

Pokračovanie článku nabudúce... 

http://www.hnonline.sk/1-10023660-21959295-k0E000_detail-46


SOCIÁLNA ASISTENCIA:  
SVET DOKLADOV....  
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O PREUKAZE POISTENCA 

V POSLEDNOM OBDOBÍ SOM SI S NIEKTORÝMI Z VÁS DOHODLA SPREVÁDZANIE 
KVÔLI VYBAVENIU PREUKAZU POISTENCA. NO MYSLÍM SI, ŽE TO BOL PRE 

VŠETKÝCH Z NÁS ZÁŽITOK, A PRETO SOM SI POVEDALA, ŽE DNEŠNÝ ČLÁNOK 
SA BUDEM VENOVAŤ  TÉME ZDRAVOTNÉHO POISTENIA. 

TAK POĎME NA TO... 
 
 
PREČO POTREBUJEŠ PREUKAZ 
POISTENCA? 
 

Preukaz poistenca je vlastne 
doklad, ktorým preukazuješ 
lekárovi, že si poistený/á v 
zdravotnej poisťovni. Podľa zákona 
č.580/2004 Z. z. o Zdravotnom 
poistení, „zdravotné poistenie  
vzniká narodením, ak máš trvalý 
pobyt v SR.“ Je to poistenie, na 
základe ktorého ti je poskytovaná 
zdravotná starostlivosť .  

Ak chceš ísť k lekárovi 
a nemáš preukaz poistenca, lekár ťa 
môže odmietnuť vyšetriť.  Je to 
preto, lebo lekári sú platení 
z poisťovní a tak sa boja, že im 
vyšetrenie nikto nezaplatí. Lekár 
ťa však musí vyšetriť, ak 
potrebuješ prvú pomoc, teda ak 
sa jedná o nevyhnutné kroky na 
záchranu tvojho života (zlyháva 
srdce, dýchanie, veľmi vážne 
bolesti, zlomené končatiny, vážne 
krvácania a pod.). 
 

Zdravotné poistenie je zo 
zákona povinné, teda každý/á by 
mal/la byť poistený/á v niektorej  

 
zdravotnej poisťovni. (v súčasnosti 
ich máme na Slovensku 6, pričom 
najviac ľudí je zatiaľ poistených vo 
Všeobecnej zdravotnej poisťovni) 
 
Existujú tri hlavné možnosti ako 
sa poistenie môže platiť:  
 
1. ak si zamestnaný/á – poistenie za 

teba platí tvoj zamestnávateľ 
(resp. zo zákona musí platiť. Je 
dobré si priamo v poisťovni 
overiť, či zamestnávateľ 
skutočne platí); 

  
2. ak si nezamestnaný/á a si 

evidovaný/á na Úrade práce 
alebo poberáš štátne príspevky 
(materské, nemocenské), si vo 
väzení atď . – poistenie za teba 
platí štát; 

 
3. ak za teba neplatí zamestnávateľ 

ani štát – môžeš si poistenie  
platiť sám/sama. Suma, ktorú by 
si v súčasnosti platil/la je 692 Sk 
mesačne. 

 
 



...KEĎ  POISTENIE NEPLATÍŠ 
 
.....vzniká ti v poisťovni dlžoba, 
ktorá každý mesiac narastá. 
V interných materiáloch 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne 
som sa dočítala, že ak dlh 
nezaplatíš, vystavuješ sa riziku, že 
ho poisťovňa bude vymáhať súdnou 
cestou.  
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Ak  napr. pri vybavovaní preukazu 
poistenca zistíš, že máš dlh, 
úradníčka ti pravdepodobne povie 
o tom, že dlh treba zaplatiť a dá ti 
tieto možnosti: 
- zaplatiť v hotovosti 
- šekom 
- cez splátkový kalendár, kedy sa 
dlžná suma rozdelí, pričom splácať  
môžeš maximálne 9 mesiacov.  
Podľa zákona nie je možné dlžnú 
sumu odpustiť. 
 
 
AKO SI PREUKAZ POISTENCA 
VYBAVÍŠ? 
 
Stačí zájsť do zdravotnej 
poisťovne, v ktorej si poistený/á. 
Preukaz poistenca sú ti  povinní 
vydať, aj keď máš v poisťovni 
dlžobu. 
 
...a na záver, ak máte záujem 
o sprevádzanie pri vybavovaní 
preukazu poistenca, kontaktujte 
terénne pracovníčky/terénnych 
pracovníkov alebo mňa na 
telefónnom čísle 0904 655 146. 
 

Sociálna asistentka 
Eva 

 
Zdroje:  
Zákon 580/2004 Z.z.  o zdravotnom poistení 

ht tp: / /www.health.gov.sk/redsys/rsi .nsf/0/1B49
6714BC7313B3C1256F0A0028EC2A?OpenDoc
ument
http:/ /www.slek.sk/ganet/slek/SLEKdoc.nsf/do
cs-date/a6700cedb20e94d3c1256bfa004b21ac 
Zdroj obrázku: 
http:/ /www.szp.sk/upload/preukazy/tl_preukaz
_eu1.jpg 

EURÓPSKY PREUKAZ 
ZDRAVOTNÉHO POISTENIA 

 

Od 1.1.2006 začali zdravotné 
poisťovne vydávať Európsky 
preukaz zdravotného poistenia 
(európsky preukaz). Ak si poistení/á 
v niektorej zdravotnej poisťovni, 
máš na základe tohto preukazu 
nárok na potrebnú zdravotnú 
starostlivosť v členských krajinách 
EÚ (takmer vo všetkých okolitých 
krajinách okrem Ukrajiny, 
Chorvátska, Turecka, Švajčiarska) 
Potrebná zdravotná starostlivosť sa 
ti poskytne, ak to vyžaduje tvoj 
aktuálny zdravotný stav a nemožno 
jej poskytnutie odložiť do návratu  
domov.  

Európsky preukaz: 

• určený pre krátkodobé cesty, 
vrátane brigád a dovoleniek 
v krajinách Európskej únie 

• na vydanie preukazu treba 
podať žiadosť v pobočke 
zdravotnej poisťovne alebo ju 
poslať poštou.  

• dostaneš na požiadanie 
zadarmo  

• sa vydáva do 30 dní odo dňa 
podania žiadosti a platí päť 
rokov. 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR 

http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/1B496714BC7313B3C1256F0A0028EC2A?OpenDocument
http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/1B496714BC7313B3C1256F0A0028EC2A?OpenDocument
http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/1B496714BC7313B3C1256F0A0028EC2A?OpenDocument


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY CENTRA DOBROVOĽNÍCTVA NÁJDEŠ V BANSKEJ BYSTRICI 
Každý utorok: 18:00 – 19:00  SÁSOVÁ (fontána pri lesíku a okolie) 
Každý piatok:  15:00 – 16:00  RADVAŇ (pri starom kaštieli a okolie), 
                         16:30 – 17:30  FONCORDA (Kyjevské námestie a okolie) 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ POMOCNÁ RUKA NÁJDEŠ V KOŠICIACH 
 

Každý utorok: 16.00 – 18.00 na Terase (Zuzkin park)     
               19.00 – 21.00  Furča (dolný chodník medzi OC Hornád/Hnedák a OC Laborec/Modrák) 
Každý piatok: 16.00 – 18.00  Jazero (park za OC Branisko/ bar Malibu) 
                    19.00 – 20.00  Pred Hlavnou železničnou stanicou 
                       20.20 – 21.00 Park Moyzesova ul. (medzi gym. Šrobárova a starou Športovou halou) 
Spoznáš nás podľa veľkého čierno-modrého batohu a bandasky s nápisom Čistá ihla.  

(Pracovníkom/čkám môžeš zavolať na 0915 423 279 - len v čase výmeny) 
 

Výdajňa 
Pondelok - Nedeľa 15.30 – 19.00    CPLDZ (okno) Skladná 2 , Košice 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ V BRATISLAVE: 
Každú  stredu a piatok  

18:00 – 19:00 na Trnavskom Mýte (pri Tržnici) 
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov) 
20:50 – 21:15 Avion (lavičky pri Blumentálskom kostole) 
21:15 – 22:00 prechod cez Krížnu a Vajnorskú ul.  

Každú nedeľu 
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov) 

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM 
TESTOVANIE * NA PROTILÁTKY SYFILISU A HIV A VÝMENA IHIEL PREBIEHA: 

Každú nedeľu 
21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft) 
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte pri lekárni 
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici 

Každý pondelok 
11:00 – 12:55 na parkovisku na Slovnaftskej ulici 
13:00 – 14:00 pri Bacilovi   (Mramorová ulica) 

Každú stredu 
   11:00 – 13:00 na parkovisku na Slovnaftskej ulici 

Každý štvrtok 
18:00 – 20:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch 
* testovanie len keď je prítomný zdravotník/čka 

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo biela Škoda Felícia s nápisom CHRÁŇ SA SÁM 
 

VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS ZA FINANČNEJ 

PODPORY MINISTERSTVA PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

SR A EURÓPSKEJ ÚNIE V RÁMCI PROGRAMU PRECHODNÝ FOND. 
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