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Ahojte!

Leto máme v plnom prúde. Začalo trochu 
neskôr a teda všetci dúfame,  že aj neskôr 
skončí. Toto je moje prvé číslo INTOXI, 
ktoré som prevzal pod svoje krídla po 
Andrei, ktorá vtlačila svoje odtlačky do 
posledných 43 vydaní INTOXI.  Chcel by 
som jej ako poďakovanie venovať toto 
číslo INTOXI a vééľkú slnečnicu. 
Myslím, že jej môžem poslať toto
poďakovanie aj za každého a každú z vás, 
ktorí časopis radi/y  čítate.  
Nezabudnite, že časopis je náš spoločný 
a preto dúfam, že sa mi podarí vás 
motivovať k tomu, aby ste písali aj vy 
svoje príbehy, zážitky, úvahy, názory.. 
(ktoré môžete napísať aj pri nás v teréne 
a my ich môžeme uverejniť v časopise). 
A ak budete mať nápady, ako časopis 
vylepšiť, neváhajte ma osloviť v teréne. 

Prajem vám krásne dni!
Pedro

Foto na obálke: http://homepage.mac.com/zackschnepf/photography/adv_001.html
Zdroj obrázku: http://www.abcreativ.com/Experiment/Maľovaná slnečnica.jpg

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

Projekt časopis Intoxi vznikol v roku 2002 ako jeden z nástrojov terénnych sociálnych 
pracovníčok a pracovníkov OZ Odyseus v programe Chráň sa sám. Časopis Intoxi je 
určený výhradne osobám injekčne užívajúcim drogy a/alebo pracujúcim v sex-biznise. 
Obsahuje informácie, ktoré pomenúvajú riziká súvisiace s ich životným štýlom 
a stratégie ako ich znižovať. Tento časopis nie je možné kúpiť si v novinových stánkoch. 

Časopis je registrovaný na Ministerstve kultúry SR ako časopis určený výhradne 
špecifickým čitateľom pod registračným číslom: EV 2632/08
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ANKETANAMESIACAUGUST

PRÁCA V SEX-BIZNISE JE PRÁCA AKO KAŽDÁ INÁ.
ČO SI O TOM MYSLÍŠ?

 „Najstaršie remeslo na svete, určite lepšie remeslo ako čorkovanie“

 „Chápem, že pre niekoho to môže byť normálna práca, ale pre 
mňa nie, nerobil by som to.“

 „Podľa mňa to nie je robota, ako každá iná. Uznávam, keď to 
žena robí, aby uživila dieťa, ale je to posledná možnosť. “

 „Sex je sex a robota je robota... a toto je špinavá robota.“

 „Ja si sex spájam s láskou.  Ale 
viem si predstaviť, že si to 
niekto vie oddeliť – sex 
s partnerom má z lásky, 
a ostatné má ako prácu.“

 „Nie, určite nie. Keď niekto robí 
v kuchyni, tak sa teší z práce. 
Ale ja chodím do práce 
s nechuťou.“

 „Súhlasím. Je to to isté – nech 
každý robí, čo vie  a čo chce“

Zdroj obr.:   
http://213.215.107.130/diva/images/stories/Animacie/prostitutka_2.jpg
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SEBAVEDOMÍ ĽUDIA PRACUJÚCI V SEX-BIZNISE: EXISTUJÚ VÔBEC?

PRED ČASOM SOM SA OPÄŤ PUSTILA DO ŠTÚDIA ODBORNÝCH ČLÁNKOV NA TÉMU SEX-BIZNISU.
V ČASOPISE RESEARCH FOR SEX WORK (VÝSKUM V OBLASTI PRÁCE V SEX-BIZNISE) SOM 
NATRAFILA NA ZAUJÍMAVÝ ČLÁNOK OD MARGO CAULFIELD S ROVNAKÝM TITULOM, AKO JE NÁZOV 
TOHTO ČLÁNKU. ROZHODLA SOM SA, ŽE AK PRÍDE SPRÁVNA CHVÍĽA, PRELOŽÍM TENTO ČLÁNOK DO 
SLOVENČINY A UVEREJNÍME HO V INTOXI. KEĎŽE JE TENTO ČLÁNOK VEĽMI DLHÝ, PRINÁŠAME VÁM 
DNES JEHO PRVÚ ČASŤ.        V PÔVODNOM TEXTE PÍŠE AUTORKA TAKMER VÝLUČNE O ŽENÁCH 
PRACUJÚCICH V SEX-BIZNISE. ROZHODLA SOM SA PRELOŽIŤ TENTO TEXT DOSLOVNE A PRETO 
POUŽÍVAM IBA ŽENSKÝ ROD. NEZNAMENÁ TO VŠAK, ŽE VECI, KTORÉ SÚ UVEREJNENÉ O KTORÝCH 
BUDE REČ, SA NETÝKAJÚ AJ MUŽOV POSKYTUJÚCICH PLATENÉ SEXUÁLNE SLUŽBY.
OTÁZKA DNEŠNÉHO ČLÁNKU TEDA ZNIE: SEBAVEDOMÍ ĽUDIA, PRACUJÚCI V SEX-BIZNISE:
EXISTUJÚ VÔBEC?

Ľudia pracujúci v sex-
biznise sú často vnímaní 
ako obete, ako hriešnice 
a hriešnici, ako ľudia 
závislí na drogách, ako 
vydedenci, či ako 
nevzdelaná spodina 
spoločnosti. Predstava, 
že osoby pracujúce 
v sex-biznise môžu byť 
sebavedomí a sebavedo-
mé, je pre niektorých 
ľudí veľmi ťažko 
pochopiteľná. Rovnako 
nepochopiteľná býva 
často aj predstava, že 
niektorým ženám sa 
okrem finančnej stránky 
môže v práci sex-biznise 
páčiť aj niečo iné...

Vo všeobecnosti pretrváva v spoločnosti 
predstava, že nízke sebavedomie prevláda 
u všetkých ľudí pracujúcich v sex-biznise 
bez ohľadu na to, či si túto prácu vybrali 
dobrovoľne alebo nie. Ako poukázala 
NSWP (sieť projektov z celého sveta, 
ktoré poskytujú služby ľuďom pracujúcim 
v sex-biznise), na Svetovej konferencii 
o ženách v Pekingu v roku 1995, v 
skutočnosti je veľký rozdiel medzi 

ženami, ktoré vykonávajú prácu v sex-
biznise z vlastného rozhodnutia a medzi 
tými, ktoré sú do nej nútené. Vďaka 
výskumu o sebavedomí žien pracujúcich 
v sex-biznise bolo možné identifikovať 
základné rozdiely.

SEBAVEDOMIE

O práci v sex-biznise koluje veľa mýtov. 
Môže mať žena pracujúca v sex-biznise 
skutočne rada svoju prácu? Môžu sa
takéto ženy cítiť skutočne dobre? Diana 
Prince vo svojej doktorandskej práci 
z roku 1986 s názvom „Psychologický 
profil prostitútok v Kalifornii a Nevade“
zistila, že call-girls (dievčatá na telefón) 
a ženy pracujúce vo verejných domoch 
v týchto dvoch štátoch USA majú 
v skutočnosti vyššie sebavedomie než 
mali pred tým, ako začali v sex-biznise 
pracovať. 97% call-girls sa má teraz 
oveľa radšej, než sa mali predtým. Pokiaľ 
je otázka financií hlavným dôvodom, 
prečo niekto začne pracovať v sex-
biznise, je jasné, že sa cíti sebavedomejšie 
vtedy, keď stúpa jeho/jej „solventnosť“. 

Postupne som si začala som si všímať, 
ako je práca v sex-biznise vo 
všeobecnosti vnímaná v spoločnosti a ako 
sa vidia samotní ľudia pracujúci v sex-
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biznise. Tieto dva pohľady sú často úplne 
odlišné. Po prvýkrát som bola 
prekvapená, keď som stretla ženu, ktorá 
kedysi pracovala v pouličnom sex-
biznise. Táto žena mi povedala, že 
obdobie, kedy cítila, že má najväčšiu 
moc, bolo práve obdobie jej aktívnej 
práce v sex-biznise. 
„Dlhé roky po tom, ako som skončila 
s užívaním drog, som stále často snívala 
o  období, kedy som pracovala v sex-
biznise. Nikdy predtým, ani nikdy po 
tom, som už nemala taký silný pocit 
moci, ako práve v období, kedy som 
poskytovala sexuálne služby. Najsilnejší 
bol tento pocit v okamihu, kedy 
prichádzal zákazník. Pre tých 5 minút, 
kedy som mohla pozorovať, ako sa mu 
trasú kolená a ako sa celý mení  iba na 
kúsok trasľavej huspeniny, som mala 
pocit, že som ho skutočne vlastnila. Bol 
iba môj. Bol absolútne pod mojou 
kontrolou.“ 

Má táto žena jedinečné zážitky alebo 
zdieľajú jej pocit aj iné ženy pracujúce 
v sex-biznise? Netrvalo dlho a počula 
som podobné komentáre aj od ďalších 
ľudí, ktorí kedysi pracovali v sex-biznise 
– rovnako často od žien, ako i od mužov. 

Nebol to iba rovnaký pocit užívania si 
moci nad svojimi zákazníkmi, ktorí 
opakovane popisovali. Bol to taktiež 
skvelý pocit z toho, ako sa na nich muži 
pozerajú, ako reagujú na ich dotyky. Ale 

i dobrý pocit z toho, ako sa „obyčajná“ 
sexuálna služba mení na akúsi podporu 
i pre samotných zákazníkov. Ako 
poznamenala Carol Leigh – žena 
pracujúca v sex-biznise, známa pod 
pseudonymom Scarlot Harlot: „Keď som 
zarobila svojich prvých 35 dolárov za 
fajku, nemohla som tomu uveriť. Aké 
vzrušujúce! 35 dolárov za fajku. Toto 
bolo pre mňa skutočne neuveriteľné. 
Bola som vo vytržení.“

TRIKY OBCHODU

Bolo pre mňa 
taktiež zaují-
mavé všímať si 
rozdiely medzi 
ženami žijúcimi 
s HIV, ktoré 
majú skúsenosť 
s prácou v sex-
biznise a tými, 
ktoré žijú 
s  HIV, ale 
v sex-biznise 
nikdy nepraco-
vali. Práve kvôli diskriminácii zo strany 
spoločnosti mali ženy, ktoré kedysi 
pracovali v  sex-biznise väčšie problémy 
v skupine otvorene diskutovať o svojich 
skúsenostiach, ako i o moci, ktorú počas 
tohto obdobia pociťovali. Jedna žena sa 
ma raz mimo skupinu opýtala, či si o nej 
myslím, že je šibnutá, keď jej stále chýba 
tento mocenský aspekt jej bývalej práce.

V rozhovoroch o tom, čo majú muži radi, 
ženy, ktoré kedysi pracovali v sex-
biznise, prevzali v komunikácii iniciatívu 
a stali sa prirodzenými autoritami 
v skupine. Takmer bez nutnosti 
akéhokoľvek rozhovoru dokázali ženy so 
skúsenosťou s poskytovaním sexuálnych 
služieb okamžite prestúpiť z podriadenej 
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pozície do pozície dominantnej. Bolo to 
vtedy, keď sme sa v skupine začali 
rozprávať o téme, v ktorej boli práve ony 
odborníčkami – a to o téme mužských 
túžob. 

Veľa žien, ktoré skúsenosť s prácou  sex-
biznise nemali, sa opakovane sťažovalo 
na to, že sú ich mužskí partneri v 
„prechode“ a teda, že majú problémy so 
sexom. Počas niektorých skupinových 
stretnutí, keď bola nálada intímna, 
bezpečná a uvoľnená, sa veľa z týchto 
žien pýtalo bývalých sexuálnych 
pracovníčok na nejaké tipy a triky, ktoré 
by mohli vo svojom sexuálnom živote 
použiť. Toto bol veľmi dôležitý moment 
i pre samotné ženy, ktoré kedysi 
pracovali v sex-biznise. Rovnako, ako 
pre iných ľudí, je aj im príjemné, ak sa 
môžu podeliť o svoje skúsenosti a ak 
majú čo ponúknuť iným.
Postupne som zistila, že potrebujem viac 
informácii o sex-biznise, než len to, čo 
hovoria moralisti, feministky, policajti 
a spoločnosť. Začala som čítať práce 
a vyjadrenia známych žien pracujúcich 
v sex-biznise, ako už spomínaná Carol 
Leigh, alebo Annie Sprinkle a Carol 
Queen. Práve vďaka nim som dostala 

realistickejší obraz o tom, ako funguje 
svet sex-biznisu a ako spokojné môžu byť 
mnohé ženy pracujúce v sex-biznise samy 
so sebou. 
Carol Queen vo svojej knihe „Skutočný 
život nahých dievčat“ popisuje svoje 
dôvody na to, prečo začala pracovať 
v peep show. „Chcela som túto prácu, 
pretože rovnako ja, ako aj môj priateľ 
sme radi viedli neslušné reči. Vedela 
som, že v tom podniku získam veľa 
praktických skúseností a rada som sa 
pozerala na to, ako zažívajú muži 
orgazmus. Rada som počúvala o rôznych 
sexuálnych zážitkoch iných ľudí. 
V podstate som robila taký malý výskum 
a mimochodom – kde inde môžete zažiť 
chránený sex s viacerými mužmi počas 
jedného dňa?“
Skutočne, Carol je žena, ktorá miluje 
svoju prácu a ktorá kontroluje aj svoje 
pracovné podmienky.

Pokračovanie nabudúce.

Zatiaľ pekný zvyšok leta želá,
Ľubica

Zdroj:
Margo Caulfield, Empowered sexworkers: Do 
they exist?, IN: Research for sexwork No.3, 2000  
(preklad, redakčne krátené)

Zdroj obrázkov:
http://www.sugargirlsandseamen.com/images/sex
-workers-unite-poster.gif
http://content5.videojug.com/31/3186c0fb-7364-
e24d-75ce-ff0008ca7831/tips-for-building-self-
esteem.jpg
http://chicagoist.com/attachments/chicagoist_tim/
01-12-08_sexworker.jpg
http://www.ebaumsworld.com/pictures/view/64808



MOJA VLASTNÁ HIERARCHIA MATERIÁLU

PONÚKAM VÁM NÁZOR ĽUDÍ, KTORÍ NAVŠTEVUJÚ PROGRAM VÝMENY INJEKČNÝCH 
STRIEKAČIEK. NA PENTAGONE A SLOVNAFTE SOM SA PÝTALA ČO BY SI ĽUDIA BRALI 
DO MALEJ TAŠKY A ČO NIE. SAMOZREJME NECHÝBALA ANI OTÁZKA PREČO VECI BERÚ 
ALEBO NEBERÚ. VIAC SA DOČÍTATE V ČLÁNKU NA ĎALŠEJ STRANE.

ZOBRAL BY SOM..., LEBO...:
Ihlu – lebo s tým sa všetko začína. Keď nie je 
ihla nemá význam brať to ostatné.
Štuplík – je to sterilné. Nemalo by sa to 
zdieľať.
Askorbín – s tým si riedim H. Je to vitamín C 
a vyživuje žily.
Voda – normálna voda musí byť 20min 
varená. Táto je dobrá a maličká.
NEZOBRAL BY SOM ...., LEBO...:
Lubrikačný gél – nepoužívam, nesexujem a na 
vlasy nechcem taký gél 
Škrtidlo – nepotrebujem škrtiť, mám dobré žily

Ľuboš, 32 rokov

ZOBRALA BY SOM..., LEBO...:
Ihlu – to je hlavné na pichanie.
Alkoholáky – alko na dezinfekciu
Prezervatívy – na robotu
Voda – to potrebujem do tovaru. Ja som 
citlivá na vodu a aby som nedostala horúčku.
NEZOBRALA BY SOM ...., LEBO...:
Lubrikačný gél – nepotrebujem.
Škrtidlo – nepotrebujem, pichám si do krku

Iveta

ZOBRALA BY SOM..., LEBO...:
Ihlu – potrebujem, lebo pichám.
Prezervatívy – chodím na sex.
Lubrikačný gél – potrebujem na sex, bez toho 
to nejde
Štuplík, SteriCup – bez štuplíka si tovar 
nespravím
NEZOBRALA BY SOM ...., LEBO...:
Alkoholáky – mám suché tampóny 
a hygienické vreckovky
Filtríky – mám z cigariet           Jolana - Nana

ZOBRAL BY SOM..., LEBO...:
Ihlu – si s ňou pichám.
Prezervatív – potrebujem pre priateľku.
Štuplík, SteriCup potrebujem v tom variť.
Askorbín – neni ho dostať všade
NEZOBRAL BY SOM ...., LEBO...:
Lubrikačný gél – na čo mi to je? Absolútne 
nepotrebujem!
Škrtidlo – ja sa neškrtím  Igor- Feri, 33 rokov

ZOBRAL BY SOM..., LEBO...:
Ihlu - aby som sa mal čím pichnúť.
Alkoholáky –na očistenie... rúk, bár čoho... 
rany... to treba čistiť
Štuplík, SteriCup – aby som nechytil niečo
Škrtidlo – aby som sa lepšie pichol, aby mi 
navreli žily. Šnúrka nezaškrtí ako guma 
a neukáže tak žily
NEZOBRAL BY SOM ...., LEBO...:
Prezervatívy a lubrikačný gél – to si môžem 
kúpiť bárs kde                       Vlado, 30 rokov

ZOBRAL BY SOM..., LEBO...:
Ihlu – na pichanie
Prezervatívy – pre moju ženu
Askorbín – s tým si riedim H. Je to vitamín C 
a vyživuje žily.
Voda – na rýchlo, aby som mal pri sebe.
Filtríky – kvôli sáčku
NEZOBRAL BY SOM ...., LEBO...:
Ascorbín – neberem H a tak nepotrebujem
Škrtidlo – mám dobré žily

Ivetin muž

ZOBRAL BY SOM..., LEBO...:                                                                
Ihlu –aby som si mohol pichnúť, Štuplík, SteriCup – na ohrievanie. Je to lepšie ako lyžička. Tú 
musím potom umývať. Škrtidlo – aby som lepšie trafil. Lepšie mi vyjdú žily. Askorbín – aby sa mi 
roztavil tovar. Neničí žily ako kyselka.
NEZOBRAL BY SOM ...., LEBO...:
Prezervatívy – nepoužívam, Filtríky – môžem si vybrať i z cigarety.                    Roland, 31 rokov
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ABY MENEJ BOLO VIAC!
ALEBO MATERIÁL POTREBNÝ NA PREŽITIE

ANI NEVIEM KOĽKOKRÁT SA MI TO V TERÉNE STALO. JA, NADŠENÁ TERÉNNA SOCIÁLNA 
PRACOVNÍČKA, PRIPRAVENÁ VYDAŤ TOĽKO MATERIÁLU KOĽKO MI TO VÝDAJNÝ KĽÚČ UMOŽŇUJE.
VY, KLIENTI A KLIENTKY, S MALÝMI TAŠKAMI A EŠTE MENŠÍMI TAŠTIČKAMI, PRIPRAVENÍ ZOBRAŤ 
LEN TO NAJNUTNEJŠIE, ČO POTREBUJETE. A TO MA INŠPIROVALO PREDSTAVIŤ VÁM NÁŠ MATERIÁL 

VO SVETLE VÝHOD. TAK, ABY STE SI VYBRALI Z MNOŽSTVA NAOZAJ TO, ČO DOKÁŽE OCHRÁNIŤ 
VAŠE ZDRAVIE.

Injekčné striekačky – je to bez debaty. 
Sterilná (neotvorená) injekčná 
striekačka vás chráni pred HIV 
i hepatitídami (žltačkami) typu 
B a C a v neposlednom rade 
tiež pred zanesením si infekcie 
do rany. Pokiaľ používate 
opakovane svoju použitú 
injekčnú striekačku, tak 
riskujete prenos infekcie do 
ranky, ktorá vzniká vpichom. 
Infekcia môže spôsobiť 
nepríjemné a bolestivé zápaly (napr. 
abscesy). Opakované používanie vlastnej 
injekčnej striekačky vedie k otupeniu ihly. 
Už po prvom použití je ihla otupená. Čím sa 
viac používa tým je viac tupá a ohnutejšia. 
Pozrite si náš super plagát vo Fiate Ducate. 
Injikovanie tupou ihlou poškodzuje žily, 
pretože ranka po vpichu je väčšia a ťažšie sa 
zahojí. Podľa mini prieskumu by injekčná 
striekačka by bola aj u vás na prvom mieste -
i bez tašky!

Kondóm – voilà! Najlepší pomocník 
v prevencii pred HIV, syfilisom, kvapavkou 
a inými sexuálne prenosnými sexom 
prenosnými ochoreniami. V ponuke máme:

mužské kondómy ochutené a lubrikované 
- vhodné na „fajku“ a vaginálny sex
mužské kondómy spevnené – vhodné na 
análny sex (sex do zadku)
ženské kondómy – vhodné na vaginálny 
sex.

Ten by som si strčila i do zadného vrecka 
a presne taký, aký potrebujem.

Alkoholový tampón – dlho som rozmýšľala, 
komu dať tretie miesto. Ja by 
som si vybrala „alkoholák“, 
lepšie povedané veľa 
alkoholákov, pre ich 70% 
vlastnosti. 70% alkohol vyčistí 
totiž kadečo. Alkoholák by si 
rovnako ako ja vybral aj Vlado 
„ na očistenie rúk, rany, bár 
čoho... To treba čistiť!“ A čo? 

No predsa:
miesto vpichu, na čo je stvorený. A len 
jedným ťahom! (Bože, stále to do mňa na 
výmene hučia! :)
ruky, aby som si špinavými rukami 
neochytala materiál a nezaniesla už 
spomínané infekcie a zápaly do rany.
môj štupeľ, aby som znížila riziko 
infekcií a zápalov. Cudzí, aby som znížila 
riziko prenosu hepatitídy typu C. Síce 
viem, že 100percentne mi pri žltačke 
alkoholák nepomôže, ale aj minimálne 
percento mi stojí za pokus pri ochrane 
môjho zdravia.
miesto, kde si pichám... Napadá ma napr. 
taký stôl v cudzom byte, kde nemám
predstavu, kto si 
tam predo mnou 
injikoval, 
alebo kedy 
ten stôl 
naposledy čistil.
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Štupeľ- SteriCup – je môj favorit, pretože je 
to jedna z vecí, ktoré sú sterilné. Jolana-Nana 
ma dopĺňa: „Bez štupľa si tovar nespravím“
A ak si ho vlastnými rukami  nezašpiním, 
vyhnem sa infekciám a zápalom. Zároveň, ak 
je len a len môj a nikomu do neho nedovolím 
strkať svoju (použitú) ihlu, nenakazím sa ani 
žltačkou typu C. Preto by som ich brala vždy 
a využívala luxus, 
že ho môžem 
po jednom použití 
vymeniť za nový, 
opäť sterilný.

Askorbín
– ten by som brala 
do väčšej taštičky , 
aby som si šetrila žily a aby som nemusela 
používať štipľavé kyselky. A ako Igor vraví: 
„Neni ho dostať všade“.

Voda – brala by som si ju do väčšej taštičky 
k askorbínu . Niektorí  si berú tekutú 
kyselku (akože 2 v 1), ale mňa sa to netýka. 
Ascorbín a voda z výmeny mi zaberú menej 
miesta a rozhodne mi nezničia žily, tak ako 
kyselka. Voda z výmeny šetrí žily. Je vhodná 
na injikovanie a používa sa aj 
v nemocniciach. Tak by som mala vždy vodu 
po ruke a k tomu nie hocijakú vodu, ale tú 
najšetrnejšiu. Luboš jej výhody zhrnul takto: 
„normálna voda sa musí byť varená 20 min. 
A táto je dobrá a maličká.“

Filter – brala by som si ho do väčšej tašky 
. Vybrala by som si ten maličký, ktorý 
nemá lámavé vlákna ako cigaretové filtre. 
A ak by som mala veľkú tašku a nestačili by 
mi malé filtríky, zobrala by som si aj tie 

veľké. Pretože tie z výmeny oproti tým 
z cigarety, neprešli strojom na výrobu 
cigariet a sú čistejšie. Jeden chlapík mi raz 
opisoval, ako si nevšimol kúsok tabaku 
v cigaretovom filtri. Dodnes neviem ako 
a prečo, ale on tvrdil, že ten kúsok tabaku mu 
spôsobil takú zimnicu, akú ešte nikdy 
nezažil. Bŕŕŕŕ... tak to nie.

Suchý tampón – no jasné, po vpichu, aby sa 
mi ranka lepšie hojila. A budem sa cítiť ako 
u doktorky. 
Spomeniem si 
vždy ako mi 
hovorí: „Silno 
pritlačte 
a držte! Držte 
ako som 
povedala, 
nepozerajte si 
to! Inak Vám 
bude ranka 
dlhšie 
krvácať!“ Je to 
lepšie ako prst 
alebo vnútorná strana trička (to je tip, ktorý 
som dostala na výmene  lebo vnútorná 
strana má menej špiny).

Škrtidlo – no ak si ešte pichám do rúk 
a mám v taške luxus myslieť na budúcnosť, 
určite by som ho brala. Vďaka nemu moje 
žily na rukách dlhšie vydržia! Roland by si 
ho zobral, aby sa lepšie trafil. 
Tak toto je moja hierarchia. A aká je tá vaša? 
Hmmm? Podeľte sa s nami o ňu, som 
zvedavá! Na strane 6 je hierarchia tých, 
ktorých som stihla vyspovedať v teréne.

Coня a Roland, Ivetin muž, Iveta, Joalna-
Nana, Vlado, Igor a Luboš

Zdroje obr:
www.diabetes-bedarf.de/images/b.braun.jpg, 
http://www.bbraun.com.au/data/2D8E56709A12488D8
98BC41E45CFD2C1.0.jpg,
www.exchangesupplies.org, 
http://www.avert.org/photo_library/images/photo_no_3
96.jpg, 
http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/1444/Previ
ewComp/SuperStock_1444R-260542.jpg 
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BOLA SOM ZNÁSILNENÁ...
ALEBO VYŠETRENIE PO ZNÁSILNENÍ

NA ÚVOD MÔJHO ČLÁNKU ASI NAPÍŠEM, ŽE INFORMÁCIE V ŇOM MÔŽU BYŤ POUŽITÉ 
ROVNAKO ŽENOU PRACUJÚCOU V SEX-BIZNISE, ROVNAKO AJ ŽENOU OD SPORÁKA, ALEBO 
ÚRADNÍČKOU NA POŠTE (TENTO ČLÁNOK BUDE ZREJME PODSTATNEJŠÍ PRE ŽENY, HOCI 
NIEKTORÉ INFORMÁCIE BY MOHLI BYŤ POUŽITEĽNÉ AJ PRE OPAČNÉ POHLAVIE)...

Nahlásenie 
trestného činu 
znásilnenia, 
prípadne 
sexuálneho 
násilia (ešte je 
tu možnosť 
pohlavného 
zneužívania, 
ale o tom nižšie) je o rozhodnutí 
konkrétnej ženy a nemyslím, že by bolo 
ťažšie alebo ľahšie pre ženu, ktorá 
ponúka sexuálne služby na ulici, alebo 
ktorá sa živí inou prácou.  Samotný sex-
biznis nie je podľa slovenského právneho 
poriadku považovaný za  trestný čin 
(kupliarstvo už áno), to treba mať na 
pamäti aj pri čítaní tohto článku. Tento 
článok je písaný pre ženy, ktoré by sa 
mohli stať obeťami sexuálneho násilia, 
bez ohľadu na to aká je ich práca, farba 
pleti, postavenie a pod..

DOKEDY NAHLÁSIŤ?
Ak sa rozhodneš absolvovať 

vyšetrenie u lekára po sexuálne 
motivovanom trestnom čine, mala by si 
tak učiniť čo najskôr. Pri vaginálnom 
pohlavnom styku,  je možné zistiť v 
pošve spermie páchateľa až 3-5 dní (príp. 
5-7 dní) po dokonanom a úplnom styku 
– teda aj s vyvrcholením do pošvy.

Pre potreby identifikácie páchateľa 
pomocou metódy analýzy DNA je 
dôležité, aby bola zachovaná DNA 
spermií. Môže sa stať, že DNA nebude 
zachovaná, ani ak žena na vyšetrenie 

dorazí čo najskôr, teda do 24 hodín, ale 
tiež sa môže stať, že sa uchová vo vzorke 
aj počas viac dní. Tu sa dostávame aj k 
otázke, či sa umývať alebo neumývať po 
takomto styku- jednoznačne nie je 
vhodné sa umývať a je potrebné ísť aj 
čím skôr na vyšetrenie.   Na druhej strane 
predpokladám, že  v dobe 3-5 dní, resp. 5-
7 dní sa ženy nevyhnú kúpeľni oblúkom.
Pokiaľ ale neabsolvuješ dôkladné 
výplachy pošvy, má to vyšetrenie stále 
zmysel.

Pri vaginálnom pohlavnom styku 
sa dokazujú aj kyslé fosfáty na dôkaz 
mužského prostatického sekrétu- je to 
číra, lepkavá, páchnuca tekutina, ktorú 
môže vylúčiť penis. Nie je to ešte 
ejakulát. Ľudovo sa táto tekutina nazýva 
aj kvapôčky lásky. Je možné určiť aj 
antigény (typu A, B a H, ktorý sa 
priraďuje krvnej skupine 0) podľa 
krvného systému AB0, ktoré má v 
európskej populácii 75-80% mužských 
jedincov. Týmto vyšetrením je možné 
určiť krvnú skupinu muža aj z iných 
telesných tekutín ako krv, teda aj z 
ejakulátu, prípadne prostatického sekrétu. 

Výsledky vyšetrenia však môže 
ovplyvniť aj množstvo a kvalita ejakulátu, 
menštruácia u ženy počas styku, osobná 
hygiena ženy a podobne - pri menštruácii 
môže byť problém v tom, že sa  spermie 
vyplavia spolu s menštruačnou krvou. 

Ak by sa aj zdalo akokoľvek zúfalé 
dať sa vyšetrovať kvôli páchateľovi, o 
ktorom nič nevieme, nie je to  až také 
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bezvýznamné. Na Slovensku sa vedie aj v 
r á m c i  stôp DNA databáza stôp z 
neobjasnených prípadov, ktorá naberá na
význame, ak by sa páchateľ podobného 
činu dopustil opäť. 

Keďže prostredie pošvovej klenby 
je veľmi špecifické, netrúfam si povedať 
po koľkých dňoch je možné odobrať 
vzorku napr. pri análnom styku. 
Každopádne aj v týchto prípadoch je 
dôležité, aby ostala zachovaná  DNA 
spermií. Len tak pre zaujímavosť na 
analýzu DNA je potrebné minimálne 20 
buniek obsahujúcich jadro, čo je menej 
ako priemer ľudského vlasu. 

AKO PREBIEHA VYŠETRENIE 
Odhliadnuc od toho, že stopy 

páchateľa sa môžu nachádzať na 
predmetoch ako napríklad použitý 
prezervatív, tvoje nohavičky a podobne, 
zaisťuje sa stopa z tvojho tela, najmä z 
vagíny, ritného otvoru, ústnej dutiny, 
prípadne vlasov. Vzorku by ti mal 
odoberať lekár, a to najmä pri zaistení 
stopy z vagíny a ritného otvoru. Pri ústnej 
dutine alebo vlasoch to už nie je 
podmienka. Páchateľa v tomto smere 
nečaká nič ponižujúce, porovnávacia 
vzorka (sliny) sa mu odoberajú tzv. 
bukálnym sterom z úst.

AKO SA ZNÁSILNENIE DOKAZUJE
Je dôležité poznamenať, že 

najľahšie sa dokazujú brutálne 
znásilnenia, pretože tu vznikajú aj 
sprievodné poranenia, ktoré si žena veľmi 
ťažko spôsobí sama - napríklad  
škrabance na chrbte spôsobené 
páchateľom. Väčší problém je, pokiaľ 
žena bola pod vplyvom alkoholu alebo 
inej návykovej látky. Treba si zapamätať, 
že v slovenskom právnom poriadku sa na 
obvineného hľadí ako na nevinného, 
pokým mu trestný čin nie je dostatočne a 
bez akýchkoľvek pochybností 

preukázaný. Toto treba mať na pamäti 
jednak, ak by išlo o nejaké falošné udanie 
(pozor na trestný čin krivé obvinenie), ale 
najmä to treba mať na pamäti, aby sa obeť 
nevystavila zbytočne celej tej ponižujúcej 
tortúre vo vyšetrovaní a pred súdom. 
Nechcem tým povedať, že by mala obeť 
rezignovať, len by mala vedieť, do čoho 
ide. 

OSOBY MLADŠIE AKO 18 ROKOV.
Je tu taktiež možnosť, ktorú majú 

osoby mladšie ako 18 rokov. V rámci 
trestného činu sexuálne zneužívanie v § 
202 Trestného zákona sa uvádza aj to, že 
„ak niekto osobu mladšiu ako 18 rokov 
pohne k mimomanželskej súloži alebo ju 
iným spôsobom  sexuálne zneužije za 
odmenu, potrestá sa odňatím slobody na 
1-5 rokov. Ak by k takému konaniu došlo 
z poslušnosti, pod nátlakom alebo 
hrozbou, je táto trestná sadzba ešte 
vyššia.“ V takomto prípade treba 
preukázať, že k súloži alebo inej 
sexuálnej praktike došlo za odmenu, a nie 
či sexuálna praktika bola dobrovoľná 
alebo nie. 
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OZNÁMENIE 

Pokiaľ došlo k niektorému vyššie 
uvedenému trestnému činu a žena alebo aj 
muž  (pre trestný čin sexuálne násilie, 
pretože obeťou znásilnenia môže byť 
podľa slovenského Trestného zákona len 
žena) podstúpili lekárske vyšetrenie, 
ktoré potvrdí spáchanie trestného činu, je 
potrebné to oznámiť na polícii.   
Vyšetrenie nemusí predchádzať 
oznámeniu. 
Taktiež ak lekár/ka nadobudne 
presvedčenie, že k trestnému činu došlo, 
je povinný/á ho oznámiť na polícii alebo 
u prokurátora.

Samozrejme, k týmto trestným činom sa 
môžu pridružiť aj ďalšie, jedným 
skutkom ich páchateľ môže vykonať viac. 
Ak sa napríklad nepreukáže znásilnenie, 
tak môže byť dokázaný trestný čin 
ohrozovania pohlavnou chorobou alebo 
ohrozovanie vírusom ľudskej 
imunodeficiencie (HIV), ktoré môžu byť 
spáchané aj z nedbanlivosti - to znamená, 
že páchateľ vedel, že trpí pohlavnou 
chorobou, ale bez dôvodu sa domnieval, 
že ženu nenakazí ( priama nedbanlivosť ). 
Prípadne páchateľ ani nemusí vedieť, že 
trpí pohlavnou chorobou, ale vzhľadom 
na okolnosti a svoje osobné pomery to 
vedieť mohol a mal, napríklad má 
zdravotné problémy, ale nevenuje im 
pozornosť (nepriama nedbanlivosť).  

PRÁVA OBETE TRESTNÉHO ČINU
Je dobré vedieť aj to, že 

poškodená/ý = obeť trestného činu, má v 
trestnom konaní svoje práva- medzi tie 
najdôležitejšie patrí právo byť 
informovaný o tom, že obvinený bol 
prepustený z väzby, alebo z nej ušiel. 
Alebo, ak bol páchateľ už odsúdený - či 
odsúdený bol prepustený z výkonu trestu 
alebo z neho ušiel. 

O toto môže v prípravnom konaní 
požiadať prokurátora a ak je odsúdený 
vo výkone trestu odňatia slobody, 
potom žiadosť treba smerovať na súd, 
ktorý rozhodol v prvom stupni 
(okresný súd). 

Každopádne, popasovať sa s tým, či 
takýto trestný čin spáchaný na sebe niekto 
skúsi hodiť za hlavu, alebo sa  s tým 
pokúsi niečo urobiť je len na tom 
konkrétnom človeku, ktorému sa to stane. 

Tento článok nemal byť o vypisovaní 
hrôzostrašných príbehov ako to dopadá, 
ak s tým človek odmietne niečo urobiť, 
ale snažil sa podať konkrétne informácie, 
ktoré dúfam môžu byť nápomocné. 
Za seba snáď môžem len popriať, aby sa 
nikto nemusel v úlohe obete sexuálne 
motivovaného útoku ocitnúť. 

Zuzana Hynková 

Zdroje:
Kováč Peter a kol. : Súdne lekárstvo pre právnikov. 
Bratislava: IURA EDITION, 2005, ISBN 80-7179-
678-6
V článku boli použité aj informácie z osobných 
rozhovorov s MUDr. Jozefom Krajčovičom, Phd, 
MUDr. Jirkou Bauerovou, MUDr. Borisom Hynkom, 
p.Mgr. Sivčom a pani Mgr. Andreou Pleceníkovou 
(Ďakujem!:) 

Zdroje obrázkov 
http://www.24hod.sk/obrazky_clankov/20051018/zna
s.jpg, 
http://img.bleskovky.sk/original/840/141840.jpg

Orgán činný v trestnom konaní je 
povinný už pri prvom kontakte obeti 
poskytnúť v písomnej forme 
informácie o jej/jeho právach v 
trestnom konaní a o organizáciách na 
pomoc poškodeným vrátane služieb 
nimi poskytovaných- podľa § 49 
Trestného poriadku.
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NOVINKY ZO SVETA:        

AUTOMATY S METADONOM VO VÄZNICIACH

BRITSKÁ VLÁDA ZAINVESTUJE 4 MILIÓNY LIBIER NA INŠTALÁCIU AUTOMATOV S METADONOM 
VO VÄZNICIACH, ABY ZAISTILI ĽUĎOM, ZÁVISLÝM OD OPIÁTOV,  ICH DÁVKU METADONU AJ 
BEZ POTREBY NEUSTÁLEJ NÁVŠTEVY LEKÁRA.

Konzervatívne krídlo tento krok kritizuje
slovami: „Vláda bola pripravená skôr 
riadiť závislosť väzňov, než riešiť samotný 
problém.“
Phil Hope, minister spravodlivosti, 
oficiálne oznámil, že automaty už boli 
nainštalované v 57 väzniciach. 
Automaty umožňujú väzňom, aby si 
mohli odobrať ich osobnú dávku 
metadonu, určenú len pre nich. Automat 
to rozpozná po analýze odtlačku prstu 
alebo skene dúhovky.
Podľa plánu by sa malo nainštalovať 
automaty v 70 väzniciach z celkového 
počtu 140 v Anglicku a Walese.

Dominic Grieve, tieňový tajomník 
Ministerstva spravodlivosti, povedal: 
"Verejnosť bude šokovaná, že vláda sa 
chystá minúť viac financií na automaty 
s metadonom, než je celý rozpočet na 
liečbu založenú na abstinenciu“         Ďalej 
oponuje: „Pomôcť väzňom zbaviť sa drog 
je jedným z kľúčov k ich náprave.
Potrebujeme, aby sa väzni zbavili všetkých 
drog, a nie nahrádzať jednu závislosť 
inou.“      Snaha vlády pracovať               
so závislosťou väzňov je podľa neho         
vraj začiatkom zlyhania.

Hovorca oddelenia zdravia povedal, že 
oddelenie spotrebuje okolo 240 miliónov 
libier na zdravie väzňov, z toho 40 
miliónov investuje do programov liečenia 
drogovej závislosti.

Ďalej pokračuje: 
„Automaty s metado-
nom sú bezpečnou 
a spoľahlivou metó-
dou, ako poskytnúť  
liečbu na základe
predošlého lekárskeho 
vyšetrenia.“

   K predpísanej dávke 
metadonu sa dostane iba 

určená osoba, ktorá predtým absolvovala 
lekársku prehliadku. Následne sú do 
automatu nainštalované odtlačky prstov 
alebo sken dúhovky konkrétnej osoby, 
ktorá bude metadon odoberať a užívať. 

Metadon je jedným z ciest liečby 
závislosti na opiátoch. Vytvorenie siete 
automatov s metadonom, je snahou o 
sprístupnenie liečby,  ktorej efektivitu
dokazujú početné výskumy a osobné 
skúsenosti . Dúfajme, že raz budú podobné 
automaty aj u nás.

      Pedro   
Zdroj:
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/
lawandorder/5834299/Government-spends-4m-on-
methadone-vending-machines-for-prisons.html            
Zdroje obrázkov:
http://www.dosenation.com/upload/img/jamesk_pres
cription-drugs-vending-machine-
300x269_98962_sm.jpg
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A
V tajničke sa skrýva výrok nemeckého filozofa a spisovateľa Gottholda Ephraima 
Lessinga:
„Ten najpomalší, ktorý nestratil z očí cieľ, ide stále ešte rýchlejšie, než ten, ktorý…“ 
(tajničku tvorí 14 písmen).

B K Š S U B J E L O R T E

L A T S E C L Ú O D D R L

O M V I S V E T L Á A A E

K I O A B L O Ď D P L S K

O Ó R H Á A V K I O K A T

M N K Á N K Ý O Z R Á E R

O Á O R K K P Ľ O I A M I

T R L DD OO PP RR AA VV AA Z O Č

Í A K Ľ L O A J A D S T K

V Z A Á E Z V N G O U O A

A J N C S O C I Ó K B C D

I S U M Á R A C N L O Y Z

A C I N Z E L E Ž A T K R

E B I C Y K E L Ľ D U E B

A U T O M O B I L Y A L A

AUTOBUS, AUTOMOBIL, BICYKEL, BRZDA, CESTA, DOKLADY, DRÁHA, 
ELEKTRIČKA, KAMIÓN, KOLESÁ, KOĽAJ, KOĽAJNICE, LOĎ, 
LOKOMOTÍVA, MOTOCYKEL, NÁKLAD, NÁRAZ, OKNÁ, PLÁN, PORIADOK, 
POZOR, RÁMUS, SVETLÁ, ŠTVORKOLKA, TRASA, TROLEJBUS, VAGÓN, 
VLAK, VOZIDLO, VÝPRAVCA, ŽELEZNICA

Tajnička z minulého čísla:    „...predlžuje mladosť.“
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V.T.I.P.Y

Príde chlap do baru a nahnevane 
hovorí:
- Kto mi natrel všetky kone v stajni na 
žlto?
Postaví sa veľký svalnatý chlap:
- Ja a čo!?
Prvý chlap sa stiahne a hovorí:
- Nič, ja len že si vybral dobrý odtieň!

- Môj syn je skutočný zázrak, - chváli sa 
istý otec. - Má iba tri roky, ale už vie 
čítať, hrať na klavíri a kresliť.
- Môj je ešte lepší, - vraví druhý otec. -
Má iba tri týždne, ale už vie, že život je 
drahý, že platy sú malé, že dane sú 
vysoké, že bývať nie je kde, že si ničíme 
životné prostredie.
- Odkiaľ viete, že vie všetko toto?
- Nuž, jednostaj plače.

Rodičia majú dve deti - dvojičky. Jedno 
riadneho pesimistu a druhé veľkého 
optimistu. Na narodeniny chcú rodičia 
deti vyskúšať. Pesimistovi vykúpia 
obchod z hračkami a optimistovi 
dovezú do izby fúru konského hnoja. 
Z izby pesimistu sa ozýva plač.                  
- Toľko darčekov, všetci mi budú závidieť, 
hračky sa budú kaziť a bateriek koľko ide 
do nich.
Z izby optimistu sa ozýva šťastný 
smiech. Keď prídu do izby, optimista 
sa prehŕňa v hnoji a vraví:                                            
- Toľko hnoja, tu musí byť niekde koník.

Príde chlapík domov a hneď za dverami 
cíti, že to nie je ono, že by to niečo 
chcelo.
”Ahá, napiť som sa chcel”, napije sa, ale 
ani to nie je ono.
”Už viem, mám hlad”, naje sa, ale stále 
má pocit, že to akosi nie je ono.
”Vykúpem sa, dám si cigaretku”.
Vykúpe sa, vylezie z vane, osuší sa a keď         
už siaha po cigaretách, tak sa pleskne do 
čela:   ”Už viem! Lyže som si chcel 
vyzuť!!!”

Vo väzení si väzeň ťažko prekopáva 
tunel zo svojej cely. Po mesiacoch 
úmornej práce sa dostane k ďalšej stene. 
Zaklope na ňu a pýta sa:
- Chceš mi pomôcť? Utečieme spolu.
- Ja nemôžem - ozve sa hlas spoza steny.
-Prečo?
- Ja som dozorca.

2stránku pripravila Saša



EGYPT OČAMI FREEDIVERA – 9. ČASŤ

PREDPOSLEDNÝ DEŇ V EGYPTE SA JEDNA POLOVICA NAŠEJ PARTIE, TEDA MAROŠ A 
JA, VYBRALA NA VÝLET NA NAJSTARŠIE OBÝVANÝ KLÁŠTOR NA SVETE – KLÁŠTOR SVÄTEJ 
KATARÍNY. MARCEL S TOMÁŠOM SI CHCELI EŠTE POSLEDNÝ RAZ VYCHUTNAŤ 
FREEDIVING, A TAK PO TRETÍ RAZ VYRAZILI TAXÍKOM NA ZNÁMU POTÁPAČSKÚ 
LOKALITU  BLUE HOLE.   JA SOM NA OKAMIH AJ ZAVÁHALA, LEBO SOM CHCELA POSUNÚŤ 
SVOJE HRANICE V POTÁPANÍ A POKÚSIŤ SA OPÄTOVNE ZDOLAŤ HĹBKY, ALE TAKTIEŽ SOM 
CHCELA SPOZNAŤ EGYPTSKÚ HISTÓRIU A ZÁROVEŇ BYŤ S MAROŠOM, S KTORÝM SOM SI 
MALA ČORAZ VIAC ČO POVEDAŤ.

Kláštor, kam zamierili naše kroky, 
sa nachádzal na hore Sinaj, ktorá je s 
výškou 2285 metrov druhým najvyššie 
položeným vrcholom Sinajského 
polostrova. Horu Sinaj tiež zvyknú 
nazývať Mojžišovou horou, pretože podľa 
Biblie je to miesto, kde dal Boh 
Mojžišovi tabuľu s desatorom prikázaní 
pre Židov. Zaujímavosťou je, že na horu 
chodievali pútnici už od prvého storočia 
nášho letopočtu. My sme sa tam dostali 
celkom pohodlne – odviezol nás autobus, 
ktorý nás  vyzdvihol spred hotela už o 
siedmej ráno.

Cesta zo Sharm El Sheikhu, kde 
sme boli ubytovaní, na Sinaj trvala 
takmer tri hodiny, čo bolo v tom teple 
dosť unavujúce. Navyše, cesta viedla cez 
púšť, kde človek videl len nekonečné 
pieskové duny a skalnaté pohoria okrovej 
farby. Keď sme prišli na miesto, kráčali 
sme ešte asi 10 minút do kopca, kde sme 
už videli obrysy kláštora. Keby tam 
nebolo tak veľa turistov, miesto by 
vyžarovalo oveľa väčší pokoj a mali by 
sme z neho asi hlbší zážitok. Navyše, 
okolo pobiehali malé deti, ktoré sa stavali 
do cesty a vytrvalo ponúkali suveníry, čo 
na človeka pôsobilo dosť skľučujúco. 
Museli sme však skonštatovať, že kláštor 
s kaplnkou boli veľmi zaujímavé 

pamätihodnosti dýchajúce históriou, ktoré 
sa oplatilo navštíviť.                       

Kaplnku dala postaviť byzantská 
cisárovná Helena v 4. storočí, opevnený 
pravoslávny kláštor vznikol o dve 
storočia neskôr na podnet cisára Justiána, 
aby ochránil prichádzajúcich pútnikov 
pred zlodejmi. Kláštor bol až neskôr 
zasvätený a pomenovaný podľa sv. 
Kataríny, ktorá zomrela ako mučenica. 
Katarína Alexandrijská pochádzala z 
kráľovského rodu a žila v egyptskej 
Alexandrii na prelome 3. a 4. storočia. 
Bola neobyčajne krásna a vynikala 
učenosťou. História hovorí, že pôvodne 
bola pohanka a neskôr sa obrátila na 
kresťanskú vieru a  prijala krst.    
Odmietala obetu pohanským bohom a 
rozhodla sa obracať na vieru ostatných 
obyvateľov krajiny. Cisár Maximin vraj 
pozval 50 učencov, aby vyvrátili jej vieru. 
Keď sa všetci pod vplyvom Kataríny stali 
kresťanmi, cisár ich dal upáliť na hranici 
v strede mesta. Katarínu cisár vrhol do 
väzenia, kde niekoľko dní hladovala, 
podrobil ju bičovaniu a dokonca ju dal 
lámať na kolese. Nakoniec jej dal sťať 
hlavu. Katarína sa tradične znázorňuje s 
mečom, palmou, knihou alebo so 
zlomeným kolesom. 
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Za jednoduchými múrmi kláštora 
sa ukrýval hotový poklad – pohľad do 
vnútorných priestorov miestneho kostola 
nás doslova ohromil – všade okolo nás sa 
nachádzali pestrofarebné mozaiky, ťažké 
zdobené pozlátené lustre a množstvo 
ikon. Neskôr sme sa dozvedeli, že kláštor 
vlastní asi 2000 ikon nevyčísliteľnej 
hodnoty. Okrem toho uchováva 
pozostatky sv. Kataríny, kvôli ktorým 
sem putujú tisíce pútnikov. Ďalším 
hodnotným prvkom kláštora je knižnica, 
ktorá obsahuje zbierku písomností, ktorú 
prekoná len tá vo Vatikáne. Vek týchto 
kníh siaha až do 4. storočia. 

V areáli kláštora sa nachádza aj 
legendárna studňa, pri ktorej Mojžiš 
spoznal svoju budúcu manželku. Keď 
sme prešli popri nej, dostali sme sa na 
átria, kde sa hlúčiky ľudí tlačili pod tzv. 
horiacim krom. O tomto kre sa píše 
v Biblii - pri ňom vyzval Boh Mojžiša, 
aby priviedol židovský národ z Egypta na 
územie dnešného Izraela. Ľudia zvyknú 
do škár v múre pri kríku vkladať lístočky 

so svojimi prianiami, ktoré sa im údajne 
potom splnia. Ja som tiež neodolala a 
jeden som tam vhodila. Napísala som na 
neho dve želania a môžem potvrdiť, že 
jedno z nich sa mi práve plní…

Týmto výletom sa náš pobyt 
v Egypte skončil, na druhý deň sme už 
museli odletieť naspäť na Slovensko. 
Bolo veľmi príjemné ocitnúť sa na jeden 
novembrový týždeň v tejto slnečnej 
krajine, stráviť ho v príjemnej spoločnosti 
kamarátov, a môcť sa dostať nielen 
bližšie k nádhernému športu –
freedivingu, ale pokochať sa aj kúskom 
kultúry a histórie.

Saša

Kláštor sv. Kataríny
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SOCIÁLNA ASISTENCIA
CESTA DO HLBÍN SOCIÁLNYCH DÁVOK, ČASŤ 2.

NEVERILI BY STE KOĽKO SA TOHO ZA JEDEN MESIAC MÔŽE ZMENIŤ. TAK NAPRÍKLAD,
PAMÄTÁTE SA AKO SOM V MINULOM ČÍSLE PÍSALA O TOM, KOĽKO MÔŽETE V RÁMCI SOCIÁLKY 
DOSTAŤ? NO,  TAK DNES JE TO UŽ VŠETKO INAK... ALE PODOTÝKAM, ŽE LEPŠIE   ŽIVOTNÉ 
MINIMUM A ŠTÁTNE SOCIÁLNE DÁVKY SA OD 1. JÚLA ZVÝŠILI !!!! ČO A AKO SA ZMENILO?
ČÍTAJTE ĎALEJ.

Sociálka“ – teda dávka v hmotnej 
núdzi a príspevky k dávke - je jeden 
z piatich veľkých balíkov, ktorými sa štát 
podieľa na tom, aby si ľudia, ktorí nemajú 
dostatočný príjem na život, mohli pokryť 
aspoň základné potreby.

Hranicu minimálnych príjmov (životné 
minimum), pod ktorou už žijú Slováci v 
stave hmotnej núdze, určuje Ministerstvo 
práce, Ministerstvo sociálnych vecí 
a rodiny raz ročne na základe tzv.
koeficientu rastu životných nákladov 
nízkopríjmových domácností. 
Tie v apríli podľa Štatistického úradu v 
porovnaní s minulým rokom vzrástli o 3 
a pol percenta. Presne o toto percento sa 
životné minimum zvýši. Teda od júla 
2009 je životné minimum 185,19 eura 
(5579,03 Sk).

Od sumy životného minima sa 
vypočítavajú aj sumy štátnych sociálnych 
dávok. Tie sa od júla tiež zvýšili. 

60,50 €   (1 823 Sk) pre jednotlivca 

115,10 € (3 468 Sk) pre jednotlivca s 1 až 
4  deťmi,

168,20 € (5 067)   pre jednotlivca s viac 
ako 4 deťmi,

105,20 € (3169 Sk) pre dvojicu,

157,60 € (4 748 Sk) pre dvojicu s 1 až 4 
deťmi,

212,30 € (6 396 Sk) pre dvojicu s viac 
ako 4 deťmi.

V minulom čísle Intoxi sme si povedali 
o tom, kto, kde a ako môže o dávku 
v hmotnej núdzi požiadať.     
Dobrá správa je, že tí/tie z vás, ktorí/é 
dávku v hmotnej núdzi poberajú, majú 
právo aj na jej príplatky. Nie sú to síce 
svetoborné sumy, ale predsa:

DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI 
DOSTANETE OD JÚLA V TÝCHTO 
ZVÝŠENÝCH SUMÁCH:
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Životné minimum – 185,19 € 
(5579,03 Sk)
Minimálna mzda –  295,50 € 
(8902 Sk)
Základná dávka v hmotnej núdzi –
60,50 €   (1823 Sk) pre jednotlivca

PRÍPLATKY K DÁVKE

 Príspevok na bývanie

Nárok na príspevok na bývanie máš, ak
poberáš dávku v hmotnej núdzi a : 

 prenajímaš si byt, rodinný dom alebo 
obytnú miestnosť v zariadení určenom 
na trvalé bývanie, alebo 

 ak si vlastníkom/čkou bytu, či 
rodinného domu a uhrádzaš náklady 
spojené s bývaním (voda, elektrina, 
plyn, ...). 

Ak máš nedoplatky spojené s úhradou 
nákladov spojených s bývaním, máš 
nárok na tento príspevok, ak preukážeš
uznanie dlhu a dohodu o splátkach. 

Príspevok na bývanie je 52,12 € (1570 
Sk) mesačne, ak ide o jednotlivca a   
83,32 € (2510 Sk), ak sa posudzujú aj iné 
osoby (napr. deti).

 Aktivačný príspevok 

Najčastejšie sa aktivačný príspevok 
poskytuje, ak si v hmotnej núdzi, a
„vykonávaš menšie obecné služby alebo 
dobrovoľníckych práce na základe 
dohody s úradom práce alebo obcou 
(miestnym úradom)“; známe ako 
verejnoprospešné  práce. 

Aktivačný príspevok sa ti tiež môže 
poskytnúť aj v prípade, ak sa zúčastňuješ 
na rekvalifikáciách (získaní nových 
užitočných schopností, kvalifikácií).

Výška aktivačného príspevku je 63,07 € 
(1900 Sk) mesačne.

 Ochranný príspevok

O ochranný príspevok môžeš požiadať, ak 
si v hmotnej núdzi a s zúčastňuješ sa na 
resocializačných programoch. 

Výška ochranného príspevku je 63,07 €  
(1900 Sk) mesačne.

Na záver ešte jedna perlička: ak si 
v hmotnej núdzi, máš nárok aj na 
príspevok na zdravotnú starostlivosť, 
ktorý má hradiť výdavky spojené 
s úhradou za zdravotné služby. Tento 
príspevok je však iba 2,00 € (60 Sk) 
mesačne 

Sociálna asistentka Eva   (0904/655 146)

Zdroje:
http://www.employment.gov.sk/index.php?SMC=1
&id=201
http://www.i-news.sk/607902/zivotne-minimum-sa-
od-stredy-zvysi-stupnu-viacere-socialne-davky/
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?
SMC=1&id=163
Zdroje obrázkov:
http://img.cas.sk/img/4/article/219930_klaudiusz-
golos-dom-dole-hlavou-nemecko-september08.jpg
http://i.pravda.sk/07/101/skcl/P011e384d_s_peniaze
_drobne_1_1.jpg
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VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS

ZA PODPORY ÚRADU VLÁDY SR, TLAČIARNE KNÍHTLAČ 

GERTHOFER ZOHOR A KONTA ORANGE

WWW.ODYSEUS.ORG

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS NÁJDEŠ V 

BRATISLAVE:

Každú  stredu a piatok
18:00 – 19:00 na Trnavskom Mýte (v Podchode)
19:30 – 20:30 na Hlavnej železničnej stanici (pri nástupišti trolejbusov)
20:45 – 21:15  Avion (Americké námestie, pri pumpe Slovnaft) 
21:15 – 22:00 prechádzame cez Krížnu a Vajnorskú ulicu 

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY S AUTOM NÁJDEŠ:

Každú nedeľu
21:00 – 22:00 na Avione (pri pumpe Slovnaft)
22:00 – 23:00 na Trnavskom mýte na parkovisku pri Tržnici
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici (pri Národnom tenisovom centre)

POZOR!!!   AUGUSTOVÉ PONDELKY NA SLOVNAFTE 
BUDÚ PREDĹŽENÉ:

Každý augustový PONDELOK 2009

11:00 – 16:00   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 na protilátky HIV a syfilisu, opýtaj sa nás v teréne, kde 
ti povieme konkrétne časy a miesta testovania. 

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi
s nápisom CHRÁŇ SA SÁM a logom ODYSEUS


