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Ahojte!

V znamení krízového režimu v Odyseu vám píšem tento úvodník. Z oznamu 
v minulom čísle INTOXI ste sa dozvedeli, že to momentálne s harm reduction 
organizáciami na Slovensku nevyzerá ružovo. Stále sa však snažíme, aby sme to vydržali 
nielen pre seba, ale hlavne pre vás. Snažíme sa udržať štandard servisu tak, aby ste to 
v teréne  necítili. Ak sa tak stane, nie je to úmyselné.

Ale aby sme sa nezapodievali v celom úvodníku len 
týmto (aj keď to nie je zrovna sranda, čo vám budem 
hovoriť...), tak oproti minulému mesiacu, vám tento asi 
zaprajem čo najviac toho spomínaného slniečka, pretože 
dnes som zmokla ako myš a kosa je ako na sklonku 
jesene. Človek by najradšej celý deň prespal... tak pri 
takomto počasí nám bodne časopis do ruky a v tomto čísle 
je toho opäť neúrekom. Počas júla ste sa v teréne mohli 
stretnúť s dotazníkom ku novej kampani a ak ste sa 
nestretli, nalistujte strany číslo 5 a 6 a dozviete sa aká 
kampaň na vás bude v nasledujúcich mesiacoch čakať.

Na ďalšej strane sme opäť načreli do nášho časopisového archívu a  zaspomíname si 
aké leto ste prežili v roku 2006 . Pekný mesiac plný čo najmenšieho počtu teplotných 
výkyvov želá

Andrea

Zdroj obr.na obálke: 
http://apod.nasa.gov/apod/image/0508/mars4_pacholka_big.jpg

Zdroj obr.:
http://www.aircarpatia.sk/solidux-themes/aircarpatia/images/pocasie_profipilot.gif

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

Projekt časopis Intoxi vznikol v roku 2002 ako jeden z nástrojov terénnych sociálnych 
pracovníčok a pracovníkov OZ Odyseus v programe Chráň sa sám. Časopis Intoxi je 
určený výhradne osobám injekčne užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim v sex-biznise. 
Obsahuje informácie, ktoré pomenúvajú riziká súvisiace s ich životným štýlom 
a stratégie ako ich znižovať. Tento časopis nie je možné kúpiť si v novinových stánkoch. 
Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry SR ako časopis určený výhradne 
špecifickým čitateľom pod registračným číslom: 3923/2008
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INTOXI ARCHÍV:
ANKETA

AKÉ BOLO LETO?
ČO NAJLEPŠIE SI ZAŽIL/-A V LETE?

V teréne sme sa vás pýtali na vaše názory na toto leto, tu je zopár odpovedí:

 Čo ja viem. Bolo pekné teplé leto. 
Kúpať sa dalo oproti minulému 
roku.

 Teplé. Neboli sme sa kúpať . 
S malým sme boli v Dinoparku.

 Plné práce. Teplo. Lebo ja som 
stále vonku. Zima bola dlhá a bola 
som stále na slniečku ako mačička.

 Nič moc. Malo ďaleko od leta. 
Počasie o ničom.   Frajerka je 
tehotná. To je najlepšie.

 Príšerné. Horúčava, ale ináč 
bomba. Nič extra som nezažil, 
bežné leto to bolo.

 U mňa bolo velice dobré. Dobre 
som si zarobil, dobre som si užil. 
Dovolenka pri 

mori v Chorvátsku. 

 Erotické.

Zdroje obrázkov:
http://www.dinopark.de/deutsch/grafik/index.jpg
http://images.google.com/images?q=tbn:x8ucM8fDQPLfy
M:http://www.dub.slniecko.szm.sk/slnieckozlte.jpg
http://www.marted.cz/foto/male/obalka.jpg
http://www.juedische.at/_TCgi_Images/juedische/2006033
0182949_sommerzeit.jpg
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NIKOTÍN A MOZOG . . . .  2. ČASŤ

PRINÁŠAM VÁM DRUHÚ ČASŤ ČLÁNKU O TOM, AKO PÔSOBÍ NIKOTÍN
V MOZGU. TÁTO DRUHÁ ČASŤ ČLÁNKU JE RPEDOVŠETKÝM ZAMERANÁ NA

ZÁVISLOSŤ, ABSTINENČNÉ PRÍZNAKY A ĎALŠIE ÚČINKY NIKOTÍNU.

ZÁVISLOSŤ 

NIKOTÍN, popri účinkoch 
spomínaných v predošlom čísle Intoxi, 
spúšťa aj výdaj dopamínu do centra 
odmeny v mozgu. Centrum odmeny 
vyvoláva pocity uspokojenia, keď jeme, 
pijeme alebo máme sex. Odmeňuje toto 
správanie pozitívnymi príjemnými 
pocitmi, čo vyvoláva potrebu toto 
správanie opakovať znovu a z znovu.  
„Dráždenie“ centra odmeny Ťa potom 
núti chcieť zažiť tieto príjemné pocity 
stále znovu a znovu, a tak sa môže na 
nikotíne rýchlo vytvoriť závislosť. 

Podľa evolučnej teórie hrá centrum 
odmeny podstatnú rolu v prežití 
jednotlivých živočíšnych druhov. Drogy 
povzbudzujú centrum odmeny 
podobným spôsobom  ako jedlo, pitie 
alebo sex.
TOLERANCIA A ABSTINENČNÉ PRÍZNAKY

Pri veľkých množstvách nikotínu 
receptory stratia svoju citlivosť. Nikotín 
ani acetylcholín sa na ne nemôže 
naviazať. Preto na dosiahnutie 
rovnakých pocitov ako predtým 
potrebujeme väčšie množstvo nikotínu. 
Taktiež neurón pocíti, že má nedostatok 
signálov a vytvorí si ďalšie receptory, 
kde sa môže naviazať nikotín (alebo 
acetylcholín). (pozri obr.1) Keď 
prestaneme fajčiť, mozog prestane 

dostávať nikotín. Obnovia sa receptory, 
ktoré predtým stratili citlivosť. 
Medzitým sa však vytvorili i ďalšie -
nové receptory (a tak ich je omnoho 
viac, ako keď sme začínali fajčiť). Viac 
receptorov, prenáša viac signálov. 
Neuróny sú bombardované impulzmi 
a začnú byť veľmi aktivizované, 
vybudené. (pozri obr.2).  To vedie k 
nervozite, podráždenosti, úzkosti, 
nespavosti, depresii či problémom so 
sústredením. Takže, keď fajčiar 
nedostane svoju cigaretku, môže byť 
nervózny, podráždený a pod.

Ak si dá fajčiar ďalšiu cigaretu, 
tieto abstinenčné príznaky sa na krátko 
stratia, a človek sa ukľudní. Nikotín 
znovu dočasne zníži citlivosť receptorov 
a tak nie sú nadmerne bombardované 
impulzmi. Krátkodobo sa tak prekoná
nadmerná stimulácia vyvolaná
nedostatkom nikotínu.

Obr.1
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ĎALŠIE ÚČINKY

Nikotín taktiež zvyšuje tvorbu 
adrenalínu. Ten sa vylučuje pri strese, 
alebo keď máme strach. Zvyšuje krvný 
tlak, zrýchľuje tep a frekvenciu 
dýchania. Preto máme pocit radosti 
a energie v žilách. Nikotín súčasne 
aktivuje sympatikus a parasympatikus. 
Výsledkom čoho je, že v stresovej 
situácii pôsobí relaxačne a naopak v 
kľude pôsobí povzbudzujúco.  

Parasympatikus možno označiť ako "nerv 
pokoja". Slúži metabolizmu, regenerácii 
a tvorbe telových rezerv. Stará sa o 
pokoj, oddych a šetrenie sa. Protihráč 
parasympatiku je, sympatikus, ktorý 
spôsobuje zvýšenie výkonu organizmu a 
je aktívny p r i  útočnom, únikovom 
správaní alebo výnimočnej námahe. 
Vďaka protichodným účinkom oboch 
systémov je možné jemné ovládanie 
orgánov. Bez vplyvu vedomia ovládajú 
väčšinu vnútorných orgánov a krvný 
obeh.

Ďalším efektom pôsobenia 
nikotínu je, že sa do krvi začne 
uvoľňovať glukóza. Mozog zachytí, že sa 
zvýšila hladina glukózy a začne si 
myslieť, že si sa práve najedol/a. Prestane 

vydávať látky vyvolávajúce pocit hladu, 
a preto nemáme po cigarete taký hlad. 

Účinkom nikotínu je aj 
ovplyvnenie metabolizmu. 
Metabolizmus fajčiara je o niečo 
rýchlejší ako metabolizmus nefajčiara 
(fajčiari mávajú priemerne o štyri kilá 
menej ako nefajčiari). 
OKREM ÚČINKU NA MOZOG FAJČENIE:

 dráždi sliznicu dýchacích ciest,
 u začínajúcich fajčiarov je práve 

nikotín zodpovedný za nevoľnosť 
a prípadné zvracanie. 

K DLHODOBÝM RIZIKÁM NIKOTÍNU A 

FAJČENIA PATRÍ MOŽNOSŤ VZNIKU:
 vredu žalúdka, dvanástnika a 

tráviacich ťažkostí,
 infarktu myokardu, rakoviny pľúc 

atď.,
 prispieva k sťahu cievnej steny a 

hromadeniu tukových látok v 
stene ciev, čo urýchľuje proces 
aterosklerózy (tvrdnutia tepien).
Tu končí článok o nikotíne 

a mozgu. Uff....opisovať procesy 
fungovania látky v mozgu dá naozaj 
zabrať, aby to znelo aspoň trochu ako 
ľudský jazyk. Tak ja len dúfam, že 
nemáte hlavu nafúknutú ako melón, 
aby ste si mohli z tohto článku zobrať 
aspoň pár užitočných informácií... . 

karcha
Zdroje:http://www.drogovaporadna.cz/drogyamozek.
html,, http://sk.wikipedia.org/wiki/Parasympatikus
http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_
par/i_03_m_par_nicotine.html#drogues, 
http://health.howstuffworks.com/nicotine4.htm, 
http://www.stopfajceniu.sk, http://www.nefajcite.sk, 
http://www.brainconnection.com, 
http://www.zdravotnictvo.sk
Zdroje obrázkov:
http://www.drogovaporadna.cz/drogyamozek.html  & 
moja ruka :)

Obr.2
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PROSTITÚCIA JA NAJSTARŠIE REMESLO.
VZHĽADOM NA SVOJ VEK SI ZASLÚŽI ÚCTU A REŠPEKT.

MILÉ ČITATEĽKY A ČITATELIA,
S RADOSŤOU VÁM OZNAMUJEM, ŽE OD AUGUSTA 2008 DO MARCA 2009 SA NA STRÁNKACH 
INTOXI AKO I V TERÉNE,  BUDEME SPOLOČNE PRETĹKAŤ PROBLEMATIKOU ĽUDSKÝCH 
PRÁV. VĎAKA PODPORE NADÁCIE OTVORENEJ SPOLOČNOSTI MÔŽEME SPOLU S VAMI 
REALIZOVAŤ UNIKÁTNY PROJEKT, KTORÉHO CIEĽOM JE ŠÍRIŤ INFORMÁCIE O ĽUDSKÝCH 
PRÁVACH A O MOŽNOSTIACH OCHRANY PRED DISKRIMINÁCIOU.

Hlavným sloganom celej kampane 
je veta obsiahnutá v nadpise tohto článku: 
Prostitúcia ja najstaršie remeslo. 
Vzhľadom na svoj vek si zaslúži úctu 
a rešpekt. Týmto sloganom chceme 
verejnosť upozorniť na to, že ľudia 
poskytujúci sexuálne služby si zaslúžia 
našu úctu a rešpekt.

Na stránkach Intoxi sme 
niekoľkokrát v minulosti písali o tom, že 
ľudské práva ľudí pracujúcich v sex-
biznise (aj užívateľov a užívateliek drog) 
sú často porušované. Niekedy možno 
neviete, kedy už kompetentní prekračujú 
svoje právomoci, možno neviete, čo 
všetko ľudské práva pokrývajú alebo kde 
sa v prípade ich porušenia môžete obrátiť 
o pomoc...

V tejto kampani sa budeme 
špecificky zaoberať najmä právami ľudí 
pracujúcich v sex-biznise. Nie je to kvôli 
tomu, že by sme na tých, ktorí užívate 
drogy zabudli, ale vychádza to z potrieb, 
ktoré sme v minulom roku mapovali 
práve medzi ľuďmi pracujúcimi v sex-
biznise, ako i z kapacitných dôvodov 
našej organizácie. 

Počas 8 mesiacov sa budete 
v teréne stretávať s logom kampane, ktoré 
nájdete nielen na špeciálnych obaloch 
kondómov, ale i pri článkoch Intoxi. Toto 
logo bude použité aj počas decembrovej 

kampane, v rámci ktorej chceme 
osloviť verejnosť a povedať im, že aj 
práca v sex-biznise je prácou – možno pre 
niekoho špecifickou, ale predsa len 
prácou. 

Téma  ľudských práv je témou 
veľmi širokou a možno Vám nebudeme 
vedieť vždy hneď odpovedať na všetky 
Vaše otázky. Budeme však radi/y, ak sa 
budete pýtať. 

Možno Vám napadne, ktoré vaše 
právo je porušované, možno budete 
chcieť viac špecifických informácií... 
Terénne sociálne pracovníčky 
a pracovníci vám odpovedia, alebo 
posunú túto otázku kompetentnejším 
(napr. právnikovi) a odpovede sa určite 
dočkáte 
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Aby som však už nenaťahovala, 
máme tu august – čo je prvý mesiac 
kampane, a prinášame preto medzi vás 
základné ľudské právo vyňaté z Ústavy 
Slovenskej republiky:

ZÁKLADNÉ PRÁVA 
A SLOBODY SA 
ZARUČUJÚ NA 
ÚZEMÍ SLOVENSKEJ 
REPUBLIKY 
VŠETKÝM BEZ 
OHĽADU NA 
POHLAVIE, RASU,
FARBU PLETI,
JAZYK, VIERU 
A NÁBOŽENSTVO,
POLITICKÉ, ČI INÉ 
ZMÝŠĽANIE, NÁRODNÝ ALEBO SOCIÁLNY 
PÔVOD, PRÍSLUŠNOSŤ K NÁRODNOSTI 
ALEBO ETNICKEJ SKUPINE, MAJETOK,
ROD ALEBO INÉ POSTAVENIE.

ČO TO V PRAXI VLASTNE ZNAMENÁ?

Vývoj ľudských práv má už svoju 
históriu, počas ktorej boli vytvorené 
viaceré medzinárodne dokumenty, ktoré 
určujú čo vlastne ľudské práva sú. Medzi 
základné dokumenty u r č i t e  patrí 
Všeobecná deklarácia ľudských práv, 
o ktorej budeme ešte na stránkach Intoxi 
písať podrobnejšie. Táto deklarácia bola 
v roku 1948 prijatá mnohými krajinami, 
ako jeden zo základných dokumentov, 
ktorý má ochraňovať ľudské práva 
všetkých ľudí bez rozdielu. 

V jednotlivých krajinách boli však 
prijaté aj národné dokumenty, ktoré 
garantujú dodržiavanie ľudských práv 
a ochranu pred diskrimináciou. Aj na 
Slovensku máme dva takéto národné 
dokumenty – patrí k nim Ústava 
Slovenskej republiky a Antidiskriminačný 
zákon.

Základným právom každého občana 
a občianky na Slovensku je teda to, že 
práva a slobody sa na našom území 
zaručujú všetkým bez rozdielu – presne 
tak, ako hovorí motto tohto mesiaca. Ak 
odhliadneme od iných vecí, pre Vás by 
malo byť toto právo zárukou, že Vás nikto 
nebude diskriminovať na základe „iného 
postavenia“, t.j. napríklad kvôli Vašej 
práci v sex-biznise alebo kvôli tomu, že 
užívate drogy. Ste ľuďmi, ste občanmi 
a občiankami tohto štátu, ktorý priamo 
ochranu vás a vašich práv zaručuje, a to 
bez ohľadu na to, ako si zarábate na 
prežitie alebo čo robíte.

Preto máte právo využiť všetky 
možnosti vašej ochrany v prípade, že sú 
vaše ľudské práva porušované. Prvým 
krokom k tejto ochrane môže byť aj to, že 
začnete o týchto porušeniach hovoriť –
možno na začiatok s nami a my budeme 
hľadať možnosti, ako sa dá týmto 
situáciám predchádzať alebo ako ich riešiť.

Vitajte teda v kampani o ľudských 
právach! O mesiac som tu s novou témou 
a vy si zatiaľ pamätajte, že máte rovnaké 
práva a slobody bez ohľadu na prácu ktorú 
vykonávate alebo životný štýl, ktorým 
žijete! A to nehovorím ja, ale Ústava 
Slovenskej republiky.

                                                  Ľubica
  
Projekt sa realizuje vďaka 
podpore Nadácie otvorenej 
spoločnosti – Open Society 
Foundation 

Zdroje obrázkov:

http://www.hrea.org/erc/Library/First_Steps/image
5.gif
http://www.elegenda.sk/kthumb/admin/imgs/prod
ukty/img1192812215.jpg
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VÝMENA STRIEKAČIEK V EURÁZII A NA SLOVENSKU, ČASŤ I.

NEVIEM AKO VÁS, ALE MŇA VŽDY ZAUJME POROVNANIE 
NEJAKEJ SLUŽBY NA SLOVENSKU A VO SVETE. DNES SA 
BLIŽŠIE POZRIEME NA VÝMENU STRIEKAČIEK. DÔVOD,
PREČO SA V 80-TYCH ROKOCH ZAČALI MNOŽIŤ PROGRAMY 
VÝMENY STRIEKAČIEK JE JEDNODUCHÝ A VŠETCI HO 
POZNÁME. JE TO PRAGMATICKÁ REAKCIA NA EPIDÉMIU 
INFEKCIÍ HIV A HEPATITÍDY C, KTORÉ SA ŠÍRIA AJ CEZ 
ZDIEĽANIE IHIEL ALEBO „NÁDOBÍČKA“. NA SLOVENSKU 
STE PRVÚ STRIEKAČKU MOHLI DOSTAŤ V ROKU 1994
V CPLDZ V BRATISLAVE A VYMENIŤ AKÉKOĽVEK 
MNOŽSTVO STARÝCH IHIEL ZA NOVÉ SI MÔŽETE PRÍSŤ 
K NÁM, DO ODYSEA, OD ROKU 1998.

Na Slovensku máme výmenu 
striekačiek realizovanú iba v 7 mestách. 
Je to veľmi málo, pretože podľa Národnej 
správy o drogách, tieto programy dokážu 
nakontaktovať iba cca 20% ľudí injekčne 
užívajúcich drogy. 

V minulom roku sa na Slovensku 
distribuovalo zhruba 400.000 striekačiek. 
Naproti tomu, v susedných napr. Čechách 
vymenili 3,8 milióna striekačiek a funguje 
tam 90 programov výmeny. Funguje tam 
však aj množstvo „K-čiek“- kontaktných 
centier pre ľudí užívajúcich drogy. Tam 
si, okrem výmeny striekačiek, môžete iba 
tak posedieť, niečo si uvariť, oprať veci, 
v kľude sa porozprávať alebo niečo 
múdre si prečítať.  

Dnes sa pozrieme viac na východ...  
V Rusku a na Ukrajine, až 80% ľudí 
žijúcich s HIV, sa infikovalo cez 
zdieľanie ihiel. Veľká väčšina ľudí 
injekčne užívajúcich drogy tam má 
hepatitídu C (až do 90%). Preto je 
(nielen) v týchto krajinách potrebné 
zaviesť čo najviac programov výmeny 
striekačiek. 

Na Ukrajine existuje 362 
programov distribúcie striekačiek. Vďaka 
financovaniu zo zahraničia, sa tu plánuje 
založenie ďalších 14 nových mobilných 
kliník, rozšíri sa liečba HIV a HCV, 
rozšíria sa programy prevencie HIV, 
HCV a prevencie predávkovania. 
Rozširovanie programov výmeny sa  
prejavilo aj v množstve distribuovaných 
striekačiek na 1 injekčného užívateľa 
drog sa vydá 80 striekačiek za rok, čo je 
najviac v Strednej a Východnej Európe. 
Na Slovensku sa vydá v priemere 20 
striekačiek za rok na 1 užívateľa/ľku. 

Na Ukrajine sa realizujú aj iné 
programy, ktoré u nás zatiaľ neexistujú. 
Napríklad programy výmeny striekačiek 
v lekárňach, v niekoľkých mestách taktiež 
spojené s distribúciou kondómov, 
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poskytovaním informácií, 
vzdelávacích brožúrok pre ľudí 
užívajúcich drogy. 

V Rusku je programov výmeny 69, 
čo je na tamojšie 2 milióny ľudí injekčne 
užívajúcich drogy, úboho málo. Žiaľ, 
prejavuje sa to vo vysokom počte ľudí 
žijúcich s HIV a ľudí infikovaných HIV 
aj hepatitídou C. Napr. v meste Togliatti, 
kde vyrábajú starý známy automobil 
Lada, až 93% ľudí injekčne užívajúcich 
drogy má HIV aj hepatitídu C súčasne. 
„Vďaka“ neakceptácii programov 
výmeny striekačiek v Rusku však 
zakladanie ďalších programov ešte 
potrvá. 

Ako „prídavok“ ku programom 
výmeny sa v Českej Republike, 
Maďarsku a Slovinsku zaviedli automaty 
na striekačky, čo je výborný spôsob ako 
dosiahnuť dostupnosť sterilných 
striekačiek 24 hodín denne. V júni sa v 
Prahe zaviedli dva prvé automaty. Za 20 
Kč ti pražský automat vydá striekačky 
a alkoholáky, za 30 Čk aj vodu 
a askorbín.  Pre zaujímavosť vám 
prezradím, že automaty na striekačky 
a kondómy zaviedli napríklad aj v Iráne.

Existujú však aj štáty, kde by sme 
prácu v programe výmeny striekačiek 
mohli považovať za hrdinský čin.  Sú to 
š tá ty ,  kde zákony priamo zakazujú 
výmenu striekačiek alebo zakazujú 
„napomáhaniu užívaniu drog“, za čo sa 
tam považuje aj odovzdanie čistej 
striekačky.  Terénni pracovníci/čky, ktorí 
sú presvedčení o tom, že boj za verejné 
zdravie má veľký význam, môžu byť 
v týchto štátoch uväznení aj na niekoľko 
rokov (Čierna hora alebo mimo Európy a 
Ázie napr. niektoré štáty USA).  

Česť a sláva týmto ľuďom! 

S týmto heslom sa s vami lúčim 
a teším sa na pokračovanie v niektorom 
z ďalších INTOXI. Nabudúce zablúdime 
viac na západ...

Pedro

Zdroje:

Výročná správa o stave drogovej problematiky 
za rok 2006, NMCD, Bratislava 2007
Global State of Harm Reduction 2008, IHRA 
2008
www.harm-reduction.org

Zdroje obrázkov:

www.kiev-ukraine-information.com
http://www.ask4geo.com/maps/russia.gif
http://www.marconi.sk/UserFiles/Image/01.jpg



9s           August 2008               Intoxi

O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A
V osemsmerovke sa ukrýva výrok anglického dramatika Williama Shakespeara:
„Nebolo doposiaľ filozofa, ktorý by vedel trpezlivo……………………………………... 
(tajnička má 18 písmen)“

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

ALERGIA, DÝCHANIE, GERIATRIA, GYNEKOLÓG, HOMEOPATIKÁ,
CHIRURGIA, KORUNKA, KRVINKY, KRVNÝ OBRAZ, INFÚZIA, LEKÁR,
LIEKY, MAMOGRAFIA, NARKÓZA, OBEZITA, OBLIČKY, OBVÄZ, OČI,
OČNÝ GLAUKÓM, OFTAMOLÓG, PSYCHIATRIA, SADRA, SRDCE, ŠOK,
ŠPORT, TENZIA, TEPLOMER, UCHO, ULTRAZVUK, VITAMÍNY,
ZELENINA, ZUBÁR, ZUBNÝ KAZ

Tajnička z minulého čísla:
„...pred obyčajným slovom.“
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V.T.I.P.Y
Jurko sa pýta suseda:
- Vaše kravy fajčia?
- Nie, kdeže!
- Tak potom vám horí stodola!

Ide dedko okolo jedného domu a vidí 
malého chlapčeka naťahovať sa za 
zvončekom pri dverách. Príde mu ho ľúto 
a tak horko-ťažko príde k nemu a 
zazvoní. A chlapček nato:
- Dobre dedko a teraz utekajme!

Kocúr beží ozlomkrky za mačkou.
Tá na neho volá: "Ja nie som myš."
A kocúr na to: "A kto povedal, že som 
hladný?"

Príde žena do hračkárstva:
- Idem na dovolenku a potrebovala by 
som nejaké výborné puzzle.

Predavač:
- Mám tu 1000 ks.
- To nie, to mám hotové za pol dňa.
- Potom by som vám ponúkol 3000 ks, to 
by malo stačiť.
- Hm, to tiež nie, to mám hotové za jeden 
deň.
- No, tak potom jedine 5000 ks a to je 
skutočne náročné.
- Ale kdeže to by mi stačilo na tri dni a čo 
potom.
Predavač sa na ňu pozrie a povie:
- Tak vieš čo, kúp si strúhanku a 
poskladaj si rožok!

V škole:
- Jožko, videl si už ďatla?
- Áno, v telke.
- A v lese ešte nie?
- Nie, prosím, my telku do lesa 
nenosíme.

2stránku pripravila
Saša
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POTULKY ANDALÚZIOU – V. ČASŤ

MOJOU POSLEDNOU ZASTÁVKOU V PUTOVANÍ PO ANDALÚZII BOLO KRÁSNE, TAKMER 
NAJJUŽNEJŠIE MESTO ŠPANIELSKA – CÁDIZ. KEĎŽE MOJOU DOMOVSKOU STANICOU 
BOLA VYŠE 250 KM VZDIALENÁ MALAGA, KAM SOM SA MUSELA VRÁTIŤ KVÔLI ŠTÚDIU 
ŠPANIELČINY, ROZMÝŠĽALA SOM, AKO BY SOM SI MOHLA SPESTRIŤ CESTU DO MALAGY. 

A tak som sa rozhodla, že z Cádizu 
vyrazím hneď v nedeľu ráno a urobím si 
menšiu obchádzku - zastavím sa 
v Seville, trištvrte miliónovej metropole 
Andalúzie. Veď aj refrén jednej starej 
španielskej piesne hovorí: „Quien no ha 
visto Sevilla, no ha visto maravilla“ – Kto 
nevidel Sevillu, nevie, čo je zázrak.

Mesto založili v staroveku Feničania a 
nazvali ho Hispalis, po príchode 
moslimov v 8. storočí mesto zmenilo 
názov na arabské Ibilia, z čoho pochádza 
aj dnešný názov. Najväčší rozmach zažila 
v období islamského panovania a aj po 
vymanení sa spod moslimskej nadvlády v 
13. storočí si Sevilla udržala svoju 
výnimočnosť - až do roku 1478 bola 
sídlom kráľov. Vďaka výbornej polohe v 
blízkosti Atlantického oceánu po objavení 
Ameriky do mesta začali prúdiť flotily s 
nákladom zlata a striebra amerických 
indiánov.  

Asi po troch hodinách cesty 
autobusom som sa ocitla na mieste. 

Tentoraz som mala s orientáciou 
skutočný problém. Na mape, ktorú som 
mala, síce bola vyznačená autobusová 
stanica, ale po chvíli motania sa po okolí 
som zistila, že to nie je tá, z ktorej som 
vyšla, lebo mesto malo stanice dve, a tá 
moja na mape nebola - mapa zachytávala 
len úzky okruh okolo centra. A tak som si 
povedala, že musím nájsť nejaký 
orientačný bod, ktorý na mape budem 
vedieť nájsť. Vyhliadla som si najvyššiu 
vežu v okolí a kráčala som smerom k nej. 

Po polhodine sa pred mojimi očami 
otvoril nádherný park Márie Luisy
a úžasná polkruhovitá stavba, ktorú som 
už nemala problém na mape 
identifikovať. Bolo to monumentálne 
námestie Plaza de Espaňa (Španielske 
námestie) pýšiace sa sústavou 
vodotryskov. Na stenách budovy sú 
emblémy všetkých španielskych provincií 
a je obklopená priekopou s vodou, cez 
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ktorú prechádza viacero pôvabných 
mostov. 

Zaujímavosťou je, že toto námestie 
bolo použité aj pri filmovaní II. Epizódy 
Hviezdnych vojen, kde predstavovalo 
kulisy pre planétu Naboo.

Po zorientovaní sa na mape som 
zamierila konečne do centra. Slnko 
pražilo a ja som bola už hrozne unavená. 
Vláčiť batoh v tom horúcom počasí 
nebola veľká výhra. Ale času bolo málo, 
lebo večer som sa musela vrátiť do 
Malagy, takže som sa ponáhľala vidieť čo 
najviac. 

Pri príchode do srdca Sevilly bolo 
pre mňa prekvapením, že na rozdiel od 
iných miest sa ním tiahli električkové 
koľajnice. Netrvalo dlho a našla som 
turistické centrum, kde som si vzala 
lepšiu mapu, aby som trafila späť na 
autobusovú stanicu.

Neprehliadnuteľnou dominantou 
mesta je La Giralda, pôvodne arabský 
minaret z 12. storočia, neskôr prestavaný 
na zvonicu gotickej katedrály. Katedrála 
je najväčšou chrámovou stavbou 
Španielska a treťou najväčšou na svete. 
Okrem nádherných obrazov a klenotnice 
je tu aj hrob svetoznámeho moreplavca 
Krištofa Kolumba. 

Obišla som mesto, spravila veľa 
fotografií, a keďže Sevilla je baštou 
všetkého typicky španielskeho - flamenga 
a býčich zápasov, zamierila som na 
miesto, kde sa rozkladala korida La 
Maestranza na námestí Plaza de Torros. 
Oproti sevillskej aréne sa nachádza socha 
slávneho toreadora Juana Belmonteho, 
ktorého technika sa odlišovala od tých 
predchádzajúcich toreadorov tým, že sa 
nebál stáť v blízkosti býka, kvôli čomu 
bol aj veľa ráz ranený. Priatelil sa s 
americkým spisovateľom Ernestom 
Hemingwayom, ktorý bol tiež 
fascinovaný býčími zápasmi a túto svoju 
vášeň preniesol aj do svojich kníh. 

Belmonte po stovkách víťazstiev nad 
mohutnými býkmi zomrel paradoxne 
vlastnou rukou, podobne ako 
Hemingway, sa zastrelil. 

Potom som už zamierila späť k 
stanici, pričom som si nenechala ujsť ešte 
pohľad na Torre del Oro (Zlatú vežu) z 
12. storočia, ktorá sa taktiež ako Giralda 
zachovala z obdobia arabskej nadvlády.

Keďže čas už pokročil, ponáhľala 
som sa na stanicu, kde som si na 
osvieženie dala tinto verano (víno s 
malinovkou) a potom ma už čakala cesta 
späť do Malagy.

       Saša

Na hornom obrázku je: 

Španielske námestie v Seville
                                                              

Tore del Oro (Zlatá veža)
                                      

Zdroje obrázkov:

http://www.sevilla30.com/photo_gallery
http://www.sevilla30.com/photo_gallery
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:
TRI KRÁT A DOSŤ ALEBO KRUTÁ IZOLÁCIA OSÔB 

SO SKLONOM K RECIDÍVAM

V ROKU 2003 SA NA NÁVRH NOVELY ZÁKONA VTEDAJŠIEHO 
MINISTRA SPRAVODLIVOSTI D. LIPŠICA ZAVIEDLA DO 
TRESTNÉHO ZÁKONA ZÁSADA „TRIKRÁT A DOSŤ“.
O KONTROVERZNEJ ZÁSADE SME VŠETCI ISTE POČULI, ALE 
MYSLÍM SI, ŽE JE UŽITOČNÉ POZNAŤ JU TROCHU 
DÔVERNEJŠIE, PRETOŽE ZAHŔŇA TRESTNÝ ČIN
NEDOVOLENEJ VÝROBY DROGY A OBCHODOVANIA S NIMI.

Keďže neznalosť zákona 
neospravedlňuje, nemožno ostávať 
v blaženej nevedomosti, pretože tá nám 
imunitu pred už platným zákonom 
nezabezpečí. Faktom tiež je, že zásada 
„trikrát a dosť“ platí aj retroaktívne 
(spätná platnosť zákona, 
trestajú/zarátavajú sa aj činy spáchané 
pred prijatím novely zákona), a to robí 
znalosť tejto novely zákona ešte 
kľúčovejšou.

Zásada sa uplatňuje 
v angloamerickom právnom systéme, teda 
v USA a Veľkej Británii. V našom 
kontinentálnom práve nemá táto zásada 
tradíciu, zato však mala aj má mnoho 
kritikov, no napriek okolnostiam vstúpila 
schválením poslancov v roku 2003 do 
platnosti.

Zásada „trikrát a dosť“ predstavuje 
jednu z represívnych foriem trestania 
recidivistov (osoby opakovane páchajúce 
trestnú činnosť) a je založená na pravidle, 
na základe ktorého súd pri treťom 
odsúdení za násilný trestný čin povinne 
ukladá výnimočný trest, t.j. odňatie 
slobody na doživotie, alebo trest odňatia 
slobody nad pätnásť až do dvadsiatich 
piatich rokov. Túto zásadu vymedzuje 
paragraf 43, kde je uvedených 22 druhov 

trestnej činnosti, na ktorú sa zásada 
vzťahuje. Pokiaľ sa dopustíte spáchania 
akéhokoľvek trestného činu spadajúceho 
do tohto zoznamu tretí krát, sudca je 
povinný uložiť vám výnimočný trest 
podľa paragrafu 43, ktorý zároveň pre 
túto zásadu nedovoľuje trest nižší ako 20 
rokov.

DRUHY TRESTNEJ ČINNOSTI, NA KTORÉ 
SA ZÁSADA VZŤAHUJE, PODĽA § 43:

 teror a terorizmus
 nedovolené prekročenie štátnej 

hranice
 všeobecné ohrozenie
 založenie, zosnovanie a 

podporovanie zločineckej skupiny 
a teroristickej skupiny

 nedovolená výroba a držba drogy 
a obchodovanie s nimi

 výroba detského pornografického 
diela

 týranie blízkej osoby
 obchodovanie s deťmi
 vraždy
 ublíženie na zdraví
 zavlečenie do cudziny
 lúpež
 branie rukojemníka
 vydieranie
 hrubý nátlak
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 znásilnenie
 sexuálne zneužívanie
 obchodovanie s ľuďmi

Špeciálne bolo z pravidla 3 krát a 
dosť vyňatý trestný čin prechovávania 
drog, to znamená, že ak vás tretíkrát 
obvinia z prechovávania drog, 
nevzťahuje sa na vás táto zásada. Súd 
vás teda neodsúdi na 25 rokov ani na 
doživotie, ale rozhodne na základe § 187,
a to buď dvoj až osemročným trestom 
odňatia slobody, prepadnutím majetku, 
peňažným trestom, alebo prepadnutím 
veci.

Paradoxom je, že novela vyšla 
z dielne kresťanských demokratov, no 
demokraticky, ani humánne nepôsobí 
a tobôž nie je v duchu kresťanských 
hodnôt. Jedna zo zásad demokracie znie: 
justícia (súdnictvo) musí byť od 
exekutívy (výkonná moc- vláda a 
ministerstvá) oddelená – byť na nej 
nezávislá, lenže týmto zákonom je 
sudca/kyňa postavený do pozície, kedy sa 
nemôže samostatne rozhodovať, pretože 
má štátom nariadenú povinnosť udelenia 
najvyššieho trestu- v podstate je mu/jej 
odobraná jeho/jej právomoc. Ďalej 
v trestnom práve je retroaktivita zákona 
neprípustná, no u nás sa to akosi neberie 
do úvahy, čo znamená, že ak osoba 
spáchala vyššie uvedené trestné činy pred 
platnosťou a účinnosťou zákona, budú jej 
započítané.

Zásada „trikrát a dosť“ je založená 
na predpoklade, že pri opakovanej 
recidíve je prevýchovný účinok trestu 
minimálny. Vtedy má nastúpiť represívny 
účinok trestu spočívajúci v dlhodobej 
izolácii takýchto páchateľov. 

Štatistiky ukazujú, že 76% 
páchateľov, ktorí boli odsúdení viac ako 
trikrát pokračuje po prepustení na 

slobodu v páchaní trestnej činnosti. Tých 
zvyšných 24% páchateľov si po dvoch 
odpykaných trestoch pôjdu sadnúť na 
doživotie za tretí trestný čin, aj keby to 
mal byť ich posledný. 

Týmto zásada „trikrát a dosť“ len 
potvrdzuje svoju nekompromisnosť a 
krutosť, pretože nedáva ľuďom šancu 
dokázať ich schopnosť pozitívnej zmeny 
už po dvoch recidívach. 

Navyše i prax ukazuje skôr na 
nevýhody tohto princípu, dokonca sa pred 
niekoľkými týždňami Krajský súd 
v Košiciach rozhodol obrátiť na Ústavný 
súd SR s otázkou, či je táto zásada 
v súlade s Ústavou SR a Európskym 
dohovorom o ľudských právach. 

Taktiež minister spravodlivosti Š. 
Harabin má záujem upraviť a obmedziť 
túto zásadu v prípadoch, ak sa jedná 
o lúpež a týranie blízkej osoby, kedy sa 
má zásada uplatňovať iba pri skutkoch 
spáchaných obzvlášť závažným 
spôsobom. 

No počkajme si na pádne 
argumenty pána ministra, ktoré, buďme 
realisti, možno ani neprídu, vzhľadom na 
znenie jeho návrhu, ale ešte stále nám 
ostáva nádej, že Ústavný súd SR rozhodne 
vo veci humánne.

Nat

Zdroje:

www.government.gov.sk/bojprotikorupcii/doku
menty/trestny_zakon.doc
http://dnes.atlas.sk/slovensko/sudy-a-
kauzy/204337/sud-napadol-zasadu-trikrat-a-dost-
za-retroaktivitu
http://www.blisty.cz/art/13268.html
http://www.sme.sk/c/3479920/Harabin-chce-
zmakcit-zasadu-Trikrat-a-dost.html
http://www.etrend.sk/ekonomika/slovensko/nove
la-trestneho-zakona-nie-je-len-o-trikrat-a-
dost/23839.html
http://www.infodrogy.sk/index.cfm?module=Act
iveWeb&page=WebPage&s=zakon1



VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS ZA PODPORY TLAČIARNE 

KNÍHTLAČ GERTHOFER ZOHOR A ZA FINANČNEJ PODPORY MPSVR SR

WWW.ODYSEUS.ORG

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ V 

BRATISLAVE:

Každú  stredu a piatok
18:00 – 19:00 na Trnavskom Mýte (pri Tržnici)
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
20:50 – 21:15 Avion (lavičky pri Blumentálskom kostole)
21:15 – 22:00 prechádzame cez Krížnu a Vajnorskú ulicu 

! Pozor od 6.7. dočasne zrušená nedeľná služba na Hlavnej stanici!

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 – 13:00 na parkovisku na Slovnaftskej ulici

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

Každý štvrtok
13:00 – 15:00 v Pentagone pri tenisových kurtoch

* ak máš záujem o testovanie, opýtaj sa nás v teréne, kde ti povieme konkrétne časy a 
miesta testovania. 

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


