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Ahojte!

Počasie nás v auguste nesklamalo 
a bolo ako parádny apríl, čo znamená, že 
raz tak a druhý krát zas onak Koncom 
mesiaca sme sa vás, čo pracujete v sex-
biznise, pýtali, čo robíte, ak ste unavené 
a naozaj sa vám nechce. Vaše odpovede si 
môžete prečítať na nasledujúcej stránke 
spolu s upozornením na agresívneho 
zákazníka zo Slovnaftu. Nakoľko sa 
v auguste na tomto mieste našla 
zavraždená žena, začali tu byť rušno a viac 
nebezpečne, tak si skúste na seba dávať 
pozor.

Tento mesiac opäť pokračujeme 
v Sašinom cestopise šiestou časťou 
o Andalúzii, takže ak vás zaujíma trošku 
ľahšie čítanie, odporúčam nalistovať 
stránky 15 a 16 a ak máte chuť na viac „k 
téme“  články, je vám k dispozícii takmer 
celé číslo. 

Tak šupsa hejsa vychutnať si ho!

Andrea

Zdroj obr.na obálke: môj archív (A.) 

Zdroj obr.:
http://mesta.slovenska.sk/m_portaly/admin/getpicture.php?id=247581

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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ŽENY PRACUJÚCE V SEXBIZNISE DÁVAJTE SI POZOR NA:

Agresívny zákazník na Slovnafte

Mladý chalan, vysoký asi 170-180cm, chudý, špinavý blond (nie vystrihaný). Mal oblečené 
rifle a červený sveter. Prišiel ako pešiak, ponúkol 3000,- Sk za fajku. Vzadu (na mieste kam 
sa dohodol s klientkou) už čakal čierny jeep, v ktorom sedeli ďalší traja chalani. Zbili 
dievčatá a postrelili slepými nábojmi priateľa, ktorý prišiel na pomoc.

V prípade, že i Ty vieš o agresívnom klientovi daj to vedieť ostatným!

ANKETA NA TÉMU BURN-OUT:

ČO ROBÍŠ, KEĎ ŤA TVOJA PRÁCA 
(SEXBIZNIS) UNAVUJE?

MÁŠ NEJAKÉ OSVEDČENÉ TIPY AKO TO 
ZVLÁDNUŤ?

„Viem, že musím makať, lebo 

partnerke sa narodilo bábo. 

Mám silnú motiváciu.“

„Jedine, keď mám krízu... tak 

to ma dotlačí prísť na ulicu.“

„Keď sa mi nechce ísť, tak 

ostanem doma a spím. Keď

mám lóve, tak nemusím. Keď

peniaze nemám, musím ísť. 

Nikto vám nič nedá zadarmo, 

nič nie je zadarmo.“

„Nemám taký stav, lebo musím. 

Takže sa musím donútiť a idem 

von na ulicu.“

„Keď som úplne na dne, tak si 

poviem, že už viac padnúť

nemôžem a idem stúpať...“

Zdroj obrázku:
http://i.pravda.sk/07/032/skcl/P2019c94c_26669564.jpg
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MOJA PRÁCA MA UŽ NEBAVÍ...

POCIT, KTORÝ SME UŽ ZAŽILI ASI VŠETCI.
NIEKEDY MÁME SKRÁTKA NAŠEJ PRÁCE PO KRK.
PLATÍ TO VO VŠETKÝCH ZAMESTNANIACH –
PRÁCU V SEX-BIZNISE NEVYNÍMAJÚC. ZRAZU SA 
PRICHYTÍTE PRI TOM, ŽE KEBY STE NAOZAJ 
NEMUSELI, TAK DNES NA TÚ ULICU ANI 
„NEVYLEZIETE“. VADIA VÁM ZÁKAZNÍCI, VADIA 
VÁM KOLEGYNE, VADIA VÁM TERÉNNI SOCIÁLNI 
PRACOVNÍCI A PRACOVNÍČKY... SKRÁTKA DNES 
NEMÁTE NA NIČ NÁLADU. POZNÁTE TEN POCIT?
GRATULUJEM! MOŽNO STE PRÁVE ZISTILI, ŽE 
TRPÍTE TZV. SYNDRÓMOM VYHORENIA.
SYNDRÓMOM, KTORÉMU SA DÁ DO URČITEJ 
MIERY PREDCHÁDZAŤ A DO URČITEJ MIERY SA 
DÁ „LIEČIŤ“.

Dr. Annie Sprinkle pracuje ako 
porno herečka a má vysokoškolský 
diplom zo sexuológie. Syndróm 
vyhorenia z práce v sex-biznise dôverne 
pozná. V tomto čísle vám preto prinášame 
jej rady a tipy na to, ako sa dá so 
syndrómom vyhorenia vo vašej brandži 
vyrovnať.  

1. krok - priznaj si, že si vyhorená –
hoci to znie jednoducho, je to ten 
najťažší krok. Od toho ako sa 
v práci cítiš, závisí nielen tvoj 
príjem, ale i tvoje ego. Nie je 
jednoduché si priznať, že si na dne. 
Ber to však ako príležitosť 
k osobnému rastu!

2. krok – oddych od práce, či 
dovolenku ber ako samozrejmosť
– dopraj si slnko, prírodu, čerstvý 
vzduch... Dopraj si cez niektoré dni 
voľno a oddychuj. Pokiaľ to nie je 
nevyhnutné, nechoď pracovať! 
Voľné dni maj pravidelne, veď 
nikto nepracuje 8 dní v týždni!

3. krok – stráv nejaký čas sama –
dopraj si relax a meditáciu. Na 
odohnanie 
syndrómu 
vyhorenia 
niekedy stačí 
horúci kúpeľ 
a voňavé sviečky 
okolo vane.

4. krok – buď sama sebou – neboj sa 
svojich skutočných pocitov 
a vyjadri ich – iba samotné 
potláčanie svojich skutočných 
pocitov môže vyvolať vyhorenie.

5. krok – obráť sa na odborníkov 
a odborníčky – skús 
psychoterapiu – odborný personál 
ti pomôže vidieť veci z nadhľadu 
a pomôže aj k skutočnému 
posúdeniu tvojich problémov. 
Vyber si však odborníka či 
odborníčku, ktorá nemá sexuálne 
narážky a dokáže akceptovať tvoju 
prácu v sex-biznise. 



Intoxi                September 2008             4s

6. krok – založ svojpomocnú 
skupinu spolu so svojimi 
kolegyňami zo sex-biznisu –
najlepšiu pomoc ti vedia poskytnúť 
ženy, ktoré majú rovnaké 
skúsenosti a problémy. Hovorte 
medzi sebou o svojich problémoch! 
Je to najlepšia cesta k tvojmu 
psychickému posilneniu.

7. krok – dopraj si starostlivosť 
o vlastné telo – zdravo jedz, choď 
si zacvičiť, dopraj si masáž. 

8. krok – prestať myslieť na sex-
biznis – prihlás sa na kurz, choď do 
kina, vezmi deti na prechádzku. 
Urob si zoznam 10 aktivít, ktoré ťa 
robia šťastnou a potom nejaké 
z nich uskutočni!

9. krok – nenaháňaj sa – dovoľ si 
dočasne zarábať menej -  
nedopusť, aby o tvojich službách 
rozhodovali zákazníci. Nauč sa 
hovoriť NIE. Preber si v mysli 
svojich zákazníkov a rozhodni sa, 
s ktorými chceš skutočne robiť. 
Tých ostatných si vymaž z pamäte! 
Vytvor si svoj vlastný štýl!

10. krok – nájdi si iný zdroj financií 
– prihlás sa na kurz, do školy, 
pozeraj pracovné inzeráty. Nebuď 
závislá iba od príjmu zo sex-
biznisu. Raz, keď budeš chcieť 

s touto prácou skončiť, alebo si dať 
pauzu, budeš mať alternatívny 
zdroj príjmu a zároveň nebudeš 
mať prázdne miesto v životopise.

11. krok – daj si pauzu od sexu –
nemusíš byť stále sexi. Dopraj si 
oddych od sexu. Nerob si make-up 
a nos pohodlné oblečenie. Pomôže 
ti to dobiť baterky!

12. krok – ak je tvoje vyhorenie 
z práce v sex-biznise chronické, 
vykašli sa na to a odíď z tohto 
biznisu! – možno ti už táto práca 
„nesedí“ a potrebuješ zmenu. Odísť 
môžeš postupne alebo aj okamžite. 
Je to len na tebe. Pokiaľ skutočne 
chceš, podarí sa to!

Za syndrómom vyhorenia vždy 
stojí pocit: „ja už ďalej takto nemôžem...“ 

Niekedy postačí krátka pauza, 
inokedy potrebujete „vypnúť“ na dlhšie. 
Možno vám rady Annie pomôžu a možno 
máte aj vy vlastné kroky, ktorými sa 
snažíte so syndrómom vyhorenia 
vyrovnať.

Každopádne aj tu platí pravidlo: 
Majte sa rady! Žiadna práca nestojí za to, 
aby ste sa fyzicky a psychicky zničili!

Tak, a ja si dnes ako prevenciu pred 
vyhorením doprajem voňavý kúpeľ 

                                               Ľubica

Zdroj:
http://www.anniesprinkle.org/html/writings/swb
o.html

Zdroje obrázkov:
http://www.fotosearch.com/comp/ICL/ICL102/b
urn-out_~BUC_124.jpg
http://img.lesk.zoznam.sk/zivot/70297.jpg/vana-
kupel-kupanie-pena.jpg
http://i.pravda.sk/06/093/skcl/P2516079e_jumpi
ng_girl_3wa4.jpg

http://www.anniesprinkle.org/html/writings/swbo.html
http://www.fotosearch.com/comp/ICL/ICL102/burn-out_~BUC_124.jpg
http://img.lesk.zoznam.sk/zivot/70297.jpg/vana-kupel-kupanie-pena.jpg
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Yaaba je metaamfetamín (vo forme 
tablety), ktorý je v Thajsku veľmi 
rozšírený medzi mladými ľuďmi. Je 
to stimulant – povzbudivá látka, 
ktorá  sa vyrába chemickou  cestou. 
Jeho účinky sú podobné pervitínu –
povzbudí, zrýchli srdcovú činnosť, 
nabudí organizmus.  

THAJSKÝ PRÍBEH O JEDNOM TEENEGEROVI A JEHO SKÚSENOSŤAMI 
S AMFETAMÍNOM YAABA

GOR JE CHLAPEC ŽIJÚCI V THAJSKU. MÁ 15 ROKOV. SVOJ PRÍBEH ROZPRÁVA NA 
STRÁNKE HTTP://WWW.THAIDRUGADDICT.COM/ 18.2.2008. PROSTREDNÍCTVOM 
ROZHOVORU SA S NAMI DELÍ O SVOJE POCITY A  MYŠLIENKY O  JEHO SKÚSENOSTIACH  
S THAJSKÝM AMFETAMÍNOM YAABA... POKIAĽ MÁTE ZÁUJEM O JEHO PRÍBEH, PROSÍM 
ČÍTAJTE ĎALEJ.

KEDY SI SA STRETOL S DROGAMI PO 
PRVÝKRÁT?

V škole. Moji kamaráti užívali drogy 
v škole na záchodoch. Všetci boli v mojom 
veku. Užívali každý deň. Učitelia o tom 
najskôr nevedeli. Keď sa o tom dozvedeli, 
tak sa o to nezaujímali, neviem prečo. Ja 
som fajčieval cigarety - v škole na 
chlapčenských záchodoch. Raz som išiel 
cez obedňajšiu pauzu okolo chlapčenských 
záchodov a cítil som zvláštnu vôňu. 
Zabúchal som na dvere a kamarát sa 
opýtal: „Kto je tam?“  Ja som odpovedal: 
„Ja“  A on na to: „Kto to je ja?“ Ja som 
mu povedal: „Tvoj foter.“  Dvere sa 
otvorili a ja som sa spýtal, čo robia. 
Povedali, že si dávajú YaaBu 
(metaamfetamín). Tak to voláme my 
v Thajsku, je to taká bláznivá medicína.

ČO TO JE?
Je to tableta. Z fólie sa urobí 

lodička, tam sa dá tableta a zapaľovačom 
sa zahrieva zo spodku. Keď je tableta 
horúca, tak sa vyparuje dym, ktorý sa 
inhaluje trubičkou. Vtedy som nechcel 
užívať drogy. V škole sme mali prednášku 
a hovorili v nej o strašných veciach. Veril 
som tomu.

KEDY SI SI DAL YAABU PRVÝKRÁT?
V škole. Na tých istých záchodoch. 

AKO SI SA CÍTIL?
Cítil som sa normálne. Možno preto, 

že som si zobral málo. Nemal som v pláne 
užívať YaaBu aj naďalej.  

ALE ZAČAL SI. MÔŽEŠ O TOM POVEDAŤ 
VIAC?

Začali prázdniny. Boli sme s 
kamarátmi u mňa doma. Rodičia boli 
v práci. Hrali sme karty, pozerali telku, 
porno, a tak podobne. Chalani odišli do 
spálne dať si tabletky. Povedal som nech 
dajú aj mne, ale oni nechceli. Ja som 
povedal, keď vy môžete, prečo nemôžem aj 
ja. A tak ma nechali. 

CÍTIL SI SA INAK AKO PO PRVÝKRÁT?
Cítil som sa dobre. Nebol som vôbec 

unavený. Hrali sme karty celú noc. 

http://www.thaidrugaddict.com/
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A ČO DRUHÝ DEŇ?
To mi bolo hrozne. Mal som 

žalúdočné problémy. 

AKO JE TO TERAZ?
Neužívam často. Len keď sme 

s kamarátmi, je to tak 2-3krát za týždeň. 
Užívanie mám pod kontrolou a je len 
spríjemnením prázdnin. Keď začne škola, 
tak prestanem užívať.

Toto boli Gorove odpovede 
z apríla... Druhý rozhovor zverejnil v júni.

KEĎ SME SA NAPOSLEDY ROZPRÁVALI,
CHCEL SI PRESTAŤ FAJČIŤ AJ 
EXPERIMENTOVAŤ S DROGAMI, KEĎ 
ZAČNE ŠKOLSKÝ ROK. PODARILO SA TI 
TO?

Nie. Som závislý od drog, ale 
pokúšam sa prestať.

ČO TÝM MYSLÍŠ, ŽE SI ZÁVISLÝ?
Potrebujem drogy. Užívam ich 

každý deň. Teraz sa snažím prestať. 
Naposledy som si dal pred dvoma dňami.

A ČO CIGARETY? PRESTAL SI?
Nie. Ak by som prestal s cigaretami 

v tej istej dobe ako sa snažím prestať 

s drogami, tak by som sa isto zbláznil. Bol 
by som mrzutý a podráždený po celú dobu.

HOVORIL SI, ŽE DOKÁŽEŠ PRESTAŤ 
UŽÍVAŤ DROGY AJ KEĎ ICH UŽÍVAJÚ TVOJI 
KAMARÁTI. AKÁ JE TVOJA ODPOVEĎ 
TERAZ?

Je to veľmi ťažké. Vidieť to pred 
sebou... Nedokážem sa zastaviť. Pokúšam 
sa o to, ale nejde to.

AKO SA CÍTIŠ TERAZ? JE TO STÁLE 
ÚŽASNÉ?

Áno. Stále cítim tú silu. Keď si dám, 
tak sa cítim lepšie ako normálne. 
Nemôžem však cez noc spať. Ak si Yaabu 
zoberiem cez víkend, tak som celú noc 
s priateľmi. Yaaba mi pomáha ostať hore 
celé noci.

VEDIA TVOJI RODIČIA O TOM, ŽE UŽÍVAŠ 
YAABU?

Nie a nechcem, aby to vedeli.

SKUTOČNE? SI SI ISTÝ, ŽE O TOM 
NEVEDIA? NEVIDEL SOM ŤA ZOPÁR 
TÝŽDŇOV A ZA TEN Č A S  SI VEĽMI 
SCHUDOL.

Oni ma vidia každý deň a nevšimli si 
zmenu.

ČO BY TI POVEDALI?
Neviem. Mama by isto plakala. Pri 

otcovi si nie som istý. Asi by sa na mňa 
veľmi hneval a ja by som bral drogy ešte 
viac. Nemohol by som prestať. Teraz ma 
čaká ťažká skúška. Budem musieť vydržať 
bez drog.

Zaujíma vás pokračovanie tohto 
príbehu? O mesiac sa dozviete ako sa 
Gorovi darí ďalej.

Cоня –
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ŠLIAPAŤ CHODNÍK, NEZNAMENÁ ŠLIAPAŤ PO SVOJICH PRÁVACH!
ČASŤ II.

VITAJTE PRI DRUHOM VYDANÍ KAMPANE O ĽUDSKÝCH PRÁVACH. V MESIACI SEPTEMBER 
SA BUDEME VENOVAŤ ĽUDSKÉMU PRÁVU, KTORÉ SA NACHÁDZA VO VŠEOBECNEJ 

DEKLARÁCII ĽUDSKÝCH PRÁV (JEDEN Z DOKUMENTOV, KTORÝ VYMENÚVA A OPISUJE 
ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA).

My sme ho  pre účely kampane trošku 
skrátili, ale pointa zostala :

VŠETCI ĽUDIA SÚ SI PRED 
ZÁKONOM ROVNÍ A MAJÚ PRÁVO 

NA OCHRANU PROTI 
DISKRIMINÁCII!

Len pre zopakovanie: minulý 
mesiac sme veľa písali a hovorili o tom, 
že ľudské práva sú na Slovensku priznané 
a garantované všetkým ľuďom bez 
ohľadu na ich 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. 

To, že sú všetkým ľuďom ich práva 
priznané však neznamená, že nie sú 
porušované. V praxi ste sa s tým už určite 
veľakrát stretli – prídete k lekárovi, ktorý 
má zo zákona povinnosť vás ošetriť, ale 
on vás pošle preč, lebo ste mu povedali, 
že užívate drogy. Policajti vás odvedú na 
policajnú stanicu, kde si vás odfotia len 
pre to, že pracujete v sex-biznise a ešte 
vám aj povedia, že to je pre vaše dobro, 
keby vás niekto zabil. Cieľ sa síce tvári 
vznešene, ale vaše práva boli porušené.

KEĎ INÍ ĽUDIA PORUŠUJÚ VAŠE PRÁVA 
(TEDA TO, NA ČO MÁTE NÁROK),
HOVORÍME O DISKRIMINÁCII.

Práve z týchto dôvodov boli 
v medzinárodných i národných 
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dokumentoch a zákonoch prijaté aj 
opatrenia, ktoré zaručujú vašu ochranu 
pred diskrimináciou. Znamená to 
v podstate dvojitú ochranu vašich ľudských 
práv – na jednej strane sú vám tieto práva 
priznané a na strane druhej, ak sú vaše 
práva porušované, máte právo na ochranu 
pred diskrimináciou. Možno to znie na 
prvý pohľad trochu krkolomne. Dôležité 
však je poznať svoje ľudské práva. Bez ich 
znalosti si totiž necháte po sebe 
„šliapať“ v prípade, že bolo/je/bude 
nejaké vaše právo porušované.

Ak už svoje práva poznáte, je potom 
dôležité vedieť, kam sa môžete v prípade 
ich porušenia obrátiť o pomoc a aké právne 
normy vám túto ochranu pred 
diskrimináciou zaručujú. My sa teraz 
pozrieme práve na existujúce zákony 
a inštitúcie, ktoré vám v boji 
s diskrimináciou môžu alebo dokonca 
musia pomôcť.  

OCHRANA VAŠICH ĽUDSKÝCH PRÁV JE 
GARANTOVANÁ NA SLOVENSKU NAJMÄ:

 Ústavou Slovenskej republiky
 Všeobecnou deklaráciou ľudských 

práv
 Antidiskriminačným zákonom

OCHRANU A POMOC V PRÍPADE 
DISKRIMINÁCIE VÁM POSKYTNÚ:

 Súdy Slovenskej republiky na 
základe podanej žaloby za 
diskrimináciu

 Verejný ochranca práv, tzv. 
ombudsman

 Špecializované organizácie, ktoré sa 
témou diskriminácie zaoberajú – zo 
všetkých spomeniem 
najvýznamnejšiu z nich a tou je 
občianske združenie Občan 
a demokracia. Občan a demokracia 

má okrem iného k dispozícii 
vlastných právnikov a právničky, 
ktoré zastupujú obete diskriminácie 
pred súdom a výrazne sa podieľajú 
na tvorbe a pripomienkovaní 
antidiskriminačných zákonov.

Ak nepochodíte na Slovensku, tak tu 
je ešte stále Európsky súd pre ľudské práva 
v Štrasburgu. Ten prešetruje aj podania 
slovenských občanov a občianok v prípade, 
že na Slovensku vyčerpali všetky možnosti 
legislatívnej ochrany svojich práv.

Po druhom mesiaci kampane s heslom 
„Šliapať chodník, neznamená šliapať po 
svojich právach!“ si teda skúste zapamätať 
tri veci:

 MÁTE ROVNAKÉ ĽUDSKÉ PRÁVA 

AKO KTOKOĽVEK INÝ!

 MÁTE ZARUČENÚ OCHRANU PRED 

DISKRIMINÁCIU!

 EXISTUJÚ ZÁKONY A INŠTITÚCIE,

KTORÉ VAŠE ĽUDSKÉ PRÁVA 

OCHRAŇUJÚ!

S prianím pekného dňa sa s vami lúči

                                                
    Ľubica

Projekt sa realizuje vďaka podpore Nadácie 
otvorenej spoločnosti – Open Society 
Foundation 
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VÝMENA STRIEKAČIEK V ZÁPADNEJ EURÓPE A NA 
SLOVENSKU, ČASŤ II.

V MINULOM INTOXI STE SA DOČÍTALI O VÝMENE STRIEKAČIEK NA 
VÝCHOD OD SLOVENSKA. DNES SA VYBERIEME DO ZÁPADNEJ EURÓPY...

ISLAND
V západnej Európe je veľa

rozvinutých programov pre ľudí
užívajúcich drogy.  Napriek tomu je tu 
krajina, kde výmena striekačiek nie je 
legálna. Tou krajinou je Island. Na tomto 
krásnom ostrove približne 1000 ľudí 
injekčne užíva drogy, ale nie je tu žiadna 
výmena striekačiek, ani žiadna substitučná 
liečba. 

CYPRUS
Iný krásny ostrov je Cyprus. Pod 

jeho palmami žije 327 ľudí injekčne 
užívajúcich drogy. Iba nedávno sa tam 
zaviedol prvý program výmeny striekačiek, 
zatiaľ však nie je podporovaný štátom.

NÓRSKO, ŠVÉDSKO, GRÉCKO
Najvyšší ročný výdaj striekačiek na 

1 užívateľa/ku drog je v Nórsku, až 290 
striekačiek ročne.  Vo vedľajšom Švédsku 
však existujú len 2 programy výmeny 
striekačiek, z ktorých každý pokrýva cca 
1200 ľudí (Odyseus má cca 1400 
klientov/tiek ročne).

Švédsko je všeobecne krajina 
najmenej podporujúca harm-reduction, 
podobne ako je známa svojim 
nepragmatickým prístupom k sex-biznisu. 

Najnižší výdaj ( m e n e j  ako 1
striekačka na osobu) je v Grécku.  

ZÁPADNÁ EURÓPA
V západnej Európe existuje 

množstvo automatov na ihly, ktoré vám 
ihly alebo aj ďalší materiál, vydajú 24 
hodín denne. Automaty na ihly sú najviac 
rozšírené najmä vo Francúzsku, dostupné 
sú tiež v Rakúsku, Dánsku, Luxembursku, 

Holandsku a Nórsku. Francúzsko je 
zároveň krajinou, kde je najviac rozvinutá 
výmena striekačiek cez lekárne.  Ihly vám 
radi vydajú až v 18.000 lekárňach po celej 
krajine!  Výdaj striekačiek v lekárňach je 
vynikajúcim doplnkom ku programom 
výmeny striekačiek, najmä vďaka dobrému 
geografickému pokrytiu. Nevydávajú však 
také množstvo striekačiek ako programy 
výmeny striekačiek a tiež neposkytujú taký 
rozsah služieb, poradenstva a podpory.  

VÄZNICE
V západnej Európe tiež existujú 

programy distribúcie striekačiek vo 
väzniciach. Niektoré štáty, ako aj 
Slovensko, sa k problematike „drog vo 
väzení“ stavajú konzervatívne, popierajú 
existenciu drog vo väzení a snažia sa skôr 
investovať do sprísnenia bezpečnosti. 

Sú však aj krajiny, ktoré sa rozhodli 
k problému pristupovať pragmaticky a
ľuďom, ktorí chcú užívať drogy, zároveň 
poskytujú možnosť, ako sa uchrániť od 
infekcií. 

Ak by ste sa v západnej Európe 
dostali do väzenia, výmenu ihiel nenájdete 
v toľkých väzeniach, ako v krajinách na 
východe (krajiny bývalého ZSSR, ako 
napr. Arménsku, Kirgizsku a Moldavsku -
až v 18 väzeniach, v Rumunsku tento rok 
spustili dva pilotné projekty... ). 

Výnimkou je Španielsko, kde je 
výmena schválená vo všetkých väzeniach, 
ale zatiaľ realizovaná „iba“ v 38 z nich. To 
je však dobre, pretože medzi španielskymi 
injekčnými užívateľmi/kami je rozšírený 
vírus HIV 
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VO VEĽKEJ BRITÁNII EXISTUJE WEB
STRÁNKA 
WWW.EXCHANGESUPPLIES.ORG,
KDE SA OKREM INÉHO ŠPECIALIZUJÚ NA 
VÝSKUMY A VÝVOJ „NÁDOBÍČKA“.  

JEDEN Z POSLEDNÝCH VYNÁLEZOV,
KTORÉ PREDÁVAJÚ  SÚ NAPR. FAREBNÉ 
ŠTUPLÍKY NA PIESTY STRIEKAČIEK 
(KAŽDÝ UŽÍVATEĽ MÁ SVOJU FARBU, ČÍM 
SA ZABRÁNI ZAMIEŠANIU IHIEL 
„OMYLOM“, VIĎ OBR.), FAREBNÉ 
STERICUPY ALEBO ŠPECIÁLNY NÁSTROJ 
NA BEZPEČNÉ PREREZANIE SKLENENEJ 
AMPULKY S INJEKČNOU VODOU. NO 
A Z MINULOROČNÉHO INTOXI POZNÁTE 
ICH VÝSKUM DOKAZUJÚCI, ŽE KYSELINA 
CITRÓNOVÁ JE ŠKODLIVEJŠIA PRE ŽILY 
AKO ASKORBÍN.

(25-40%) a 60-73% žije 
s hepatitídou C, čo sú jedny z najvyšších 
čísiel v západnej Európe.  V Nemecku sa 
znížil počet programov výmeny 
striekačiek vo väzeniach zo 7 na 1. Stalo 
sa tak po nastúpení novej stredo-
pravicovej vlády.   

V roku 2004 dvadsaťdva 
európskych štátov, vrátane Slovenska,  
podpísalo tzv. „Dublinskú dohodu“ 
o partnerstve v boji proti HIV/AIDS. 
Jeden zo záväzkov v dokumente je snaha 
do roku 2010 zvýšiť percento ľudí 
injekčne užívajúcich drogy, ktorí majú 
prístup k službám znižovania rizík až na 
80%. Zostávajú dva roky. Ťažko veriť, že 
sa tento cieľ podarí naplniť aj Slovensku.

Pedro

ZDROJE INFORMÁCIÍ:
Global State of Harm Reduction 2008, IHRA 
2008
www.harm-reduction.org
Dublin Declaration on Partnership to fight 
HIV/AIDS in Europe and Central Asia

ZDROJE OBRÁZKOV:
www.exchangesupplies.org



11s           September  2008              Intoxi                        

POD ČO SA ODYSEUS PODPÍŠE?

NAŠA PRÁCA V OZ ODYSEUS JE NAJČASTEJŠIE VIDENÁ PROSTREDNÍCTVOM REALIZÁCIE 
KONKRÉTNYCH PROGRAMOV. MÁTE MOŽNOSŤ VIDIEŤ NÁS AKO CHODÍME DO TERÉNU 
MENIŤ IHLY A ROZDÁVAŤ GUMY, KEĎ NAPĹŇAME CIELE PROGRAMU CHRÁŇ SA SÁM.
NIEKEDY VÁS OSLOVUJEME S PROSBOU VYPLNIŤ NÁM DOTAZNÍK O POSKYTOVANÍ 
SEXUÁLNYCH SLUŽIEB ALEBO NÁS VIDÍTE HOVORIŤ O SEX-BIZNISE V MÉDIÁCH, KEĎ 
NAPĹŇAME CIELE PROGRAMU ČERVENÝ DÁŽDNIK. ML A D Í  ĽUDIA, KTORÍ NÁS 
STRETÁVAJÚ NA FESTIVALOCH NÁS POZNAJÚ AKO TÝCH, S KTORÝMI NAVLIEKAME 
KONDÓMY NA UMELÉ PENISY A ROZPRÁVAME SA S NIMI O DROGÁCH, KEĎ PRACUJEME 
PRE PROGRAM SEX/DROGY. RADA BY SOM VÁM PREDSTAVILA OZ ODYSEUS AJ V INOM 
SVETLE, PRETOŽE PRÁCA V OZ ODYSEUS JE PLNÁ AKTIVÍT. DNES BY SOM SA RADA 
S VAMI PODELILA O JEDNU Z NICH...

OBHAJOBA PRÁV
V našej „organizačnej politike“ je 

silne zakorenené, že nespravodlivosť sa 
nesmie tolerovať. Hrdo sa hlásime 
k tomu, že naším záujmom je obhajovať 
práva druhých – najmä tých ľudí, ktorí 
injekčne užívajú drogy a/alebo pracujú 
v sex-biznise. Aj preto sme aktívni na 
mnohých národných a medzinárodných 
plénach. Jedným z nástrojov, ktoré pri 
tom využívame, je podpisovanie 
dokumentov, ktoré obhajujú práva ľudí na 
celom svete. Rada by som vám 
predstavila tie, ktoré sú mne osobne srdcu 
blízke. Prečítajte si stručný opis 
dokumentov, ktoré OZ Odyseus v roku 
2008 dosiaľ podpísalo. Svojim podpisom 
sme vyjadrili podporu myšlienkam, 
krajinám a v konečnom dôsledku 
konkrétnym ľuďom.

LIEČBA DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ JE 
PRÁVO, NIE PRIVILÉGIUM

Oprávnené inštitúcie v Macedónsku 
zamietli otvorenie 3 zariadení na liečbu 
drogových závislosti. V súčasnosti má 
Macedónsko len jedno liečebné 
zariadenie v meste Skopje. Čakacia doba 
na liečbu je veľmi dlhá. Za posledné 2 
roky umrelo počas čakania na svoju 
liečbu 28 ľudí 

užívajúcich drogy. Je pre nás 
nepochopiteľný nezáujem macedónskych 
odborníkov a odborníčok a najmä zákaz 
otvoriť nové zariadenia. Preto sme 
neváhali, keď nás naši macedónski 
kolegovia a kolegyne požiadali o pomoc. 
Pridali sme sa k výzve  „Liečba 
drogových závislostí je právo, nie 
privilégium“ Veríme, že otvorením 
nových liečebných zariadení sa dá 
predchádzať zbytočným úmrtiam. 

ĽUDSKÉ PRÁVA HIV A AIDS – TERAZ 
VIAC AKO INOKEDY

V marci sme sa pridali k podnetu 
viacerých svetových organizácií, ktoré sa 
venujú problematike HIV a AIDS. 
Podpísali sme dokument „10 dôvodov

Lepšie nič ako porušovanie práv
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Samak Sundarawej, Thajsko

Substitučná liečba metadonom nie je 
prístupná všetkým, ktorí ju potrebujú

prečo sa treba zaoberať 
problematikou AIDS“. Hlavnou 
myšlienkou dokumentu je, že nikdy 
nebude dosiahnutý všeobecný prístup 
k prevencii a liečbe HIV a AIDS, pokiaľ 
sa nebudú rešpektovať základné ľudské 
práva pre všetkých. Dokument poukazuje 
na to, že k najohrozenejším skupinám 
patria ženy, deti, mladí ľudia, ľudia 
injekčne užívajúci drogy, ľudia pracujúci 
v sex-biznise a muži, ktorí majú sex 
s mužmi. Tieto skupiny nemajú prístup 
k testovaniu, k poradenstvu, k injekčným 
striekačkám, či k substitučnej liečbe,
ktoré sú nástrojom prevencie. 
Kriminalizácia týchto skupín znemožňuje 
prevenciu HIV a AIDS. Dokument 
poukazuje na skutočnosť, že tlak USA 
oslabil oficiálnu podporu programov 
výmeny injekčných striekačiek. 
Organizácie, ktoré pracujú v oblasti 
prevencie (poskytujú napr.: výmenu ihiel, 
poradenstvo, distribúciu kondómov či 
substitučnú liečbu), často čelia cenzúre 
a násiliu od ich vlád. Dokument 
popretkávaný konkrétnymi skúsenosťami 
konkrétnych ľudí. Toto je jeden z nich. 
„Prečo ste nepovedali, že ste hemofilik?“
opýtala sa sestrička v Toronte Jamesa, 
keď ho liečili na ochorenie AIDS v roku 
1990. „Mohli sme vás liečiť lepšie.“

Niekedy je až neuveriteľné, že aj 
keď ide o záchranu života, tak ľudia 
nerobia všetko, čo je v ich silách.  
Hlavným heslom akcie je ľudské práva, 
HIV a AIDS – teraz viac ako inokedy.

Veď je predsa neľudské liečiť jedného 
človeka horšie ako druhého len na 
základe predsudkov. 

PODPORA PRE ĽUDÍ, KTORÍ UŽÍVAJÚ 
DROGY V THAJSKU

O tejto iniciatíve sme viac písali 
v Intoxi č. 5/2008. Informácie o situácii 
v Thajsku sme sa dozvedeli od našej 
„oddychujúcej“ kolegyne Kataríny. 
Nečudovali sme sa, že situácia v Thajsku 
prerušila jej dovolenkové vlny. Aj my 
sme boli zdesení, keď sme sa dozvedeli 
o neľudskej kampani thajského predsedu 
vlády Samaka Sundaraweja. Ten znovu 
obnovil tvrdú kampaň proti ľuďom 
užívajúcim drogy – bez ohľadu na to 
koľko to bude stáť ľudských životov. 
Samaka Sundarawej znovu rozbieha tvrdú 
kampaň, v ktorej umierajú (a v minulosti 
umreli ) ľudia. Svojim podpisom sme sa 
pridali k mnohým, ktorí odsudzujú 
bezduché zabíjanie.

Stránky Intoxi sa naplnili. Aspoň 
v krátkosti som vám prezradila niečo 
z pozadia fungovania OZ Odyseus za 
prvý polrok 2008. Ak vás to zaujalo, 
môžeme to rozobrať v teréne.

- Соня -

Zdroj obr.: 
http://liliputanec.googlepages.com/televisionege
neral.gif/televisionegeneral-full.jpg
www.friskodude.blogspot.com, 
http://www.avert.org/photo_library/images/norm
al_photo_no_1135.jpg

http://liliputanec.googlepages.com/televisionegeneral.gif/televisionegeneral-full.jpg
http://www.friskodude.blogspot.com/
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O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A

V tajničke sa ukrýva výrok Chiary Lubichovej, zakladateľky talianskeho kresťanského 
hnutia fokoláre:

„Milovať znamená vedieť sa vzdať svojich predstáv, svojich záľub, svojho času, 
svojej slobody, aby som bol na tej……………….……………..(tajnička má 22 písmen).“

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

BEH, BOX, CESTOVANIE, HUBÁRČENIE, HUDBA, CHOVATEĽSTVO,
KARTY, KINO, KOBUDO, KORČUĽOVANIE, KÚZELNÍCTVO, LODE,
MAĽOVANIE, MODELÁRSTVO, MÚZEUM, ORIGAMI, POĽOVANIE,
POTÁPANIE, SPEV, ŠACH, ŠTRIKOVANIE, TANEC, TURISTIKA,
UMENIE, VARENIE, VYŠÍVANIE, ZÁHRADKÁRČENIE

TAJNIČKA Z MINULÉHO ČÍSLA:
„...znášať bolesti zubov.“

http://liliputanec.googlepages.com/televisionegeneral.gif/televisionegeneral-full.jpg
http://www.friskodude.blogspot.com/
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V.T.I.P.Y

Zvieratá sa na dvore rozprávajú, 
ktoré z nich vie narobiť najväčší 
strach.
Prasa vraví:
-Ja sa zvalím do bahna, začnem sa 
metať a hydina uteká preč.
Býk na to:
-To je nič. Ja začnem funieť, 
zdvihnem hlavu, rozbehnem sa a 
všetky ovce na lúke utečú.
A kuriatko povie:
-Pche! Ja sa zvalím na zem a robím 
sa, že som mŕtve a pol republiky sa 
zblázni od strachu!

Psychiater sedí v ordinácii, nuda, 
žiadny pacient. Zrazu dnu vlezie po 
štyroch chlap, v zuboch drží drôt, 
ktorý sa za nim ťahá, a ma na sebe 
pripnuté čudné predmety. 
Psychiater hneď zareaguje:
"Dobrý deň, vy ste zrejme had. 
Priplazili ste sa k nám na 
návštevu?" 

Chlap len čosi zahuhle.
Psychiater teda chápavo pokračuje:
,,Tak ste teda korytnačka? Priliezli 
ste sa porozprávať?" 
Chlap vypľuje drôt a hovorí:
,,Pán doktor, ja som technik a 

naťahujem vám tu kábel."

Ide Karkulka po lese a stretne vlka. 
A vlk sa pýta:
-Kam ideš krava?
-Ja nie som krava, ja som Karkulka. 
Idem babičke odniesť košík s 
jedlom.
-A kde máš košíček?
-Ja krava, ja som ho nechala doma!

Čašník nesie zákazníkovi jedlo a 
prstom pridržiava mäso. Zákazník 
to vidí a hneď ho okríkne.
- Čo to znamená, prečo máte prst na 
mojom rezni?
- To preto, aby mi už po tretí raz 
nespadol

2stránku 
pripravila Saša
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POTULKY ANDALÚZIOU – VI. ČASŤ

PO VÍKENDE STRÁVENOM V JUHOŠPANIELSKOM MESTE CÁDIZ A PO NÁVŠTEVE 
SEVILLY SOM SA VRÁTILA DO „HLAVNÉHO STANU“ V MALAGE, KDE SOM MALA ZLOŽENÉ

VŠETKY VECI. LEN ČO MA AUTOBUS VYSADIL NA STANICI, ZAČALA SOM PREMÝŠĽAŤ.
EŠTE ANI PO TÝCHTO VÝLETOCH SOM V NEDEĽU PODVEČER NESTRATILA NADŠENIE 

CESTOVAŤ.

Dozvedela som sa totiž z plagátov, 
že v mestečku blízko Malagy, 
v Torremolinos, sa uskutoční v ten deň 
korida, teda býčie zápasy. Nie že by som 
mala chuť vidieť, ako týrajú nejaké 
zviera, ale chcela som zažiť atmosféru 
v aréne, pretože hoci sa za to väčšina 
Španielov už hanbí, je to časť španielskej 
kultúry.  Napadlo ma, že by bolo 
zaujímavé vidieť to na vlastné oči – počuť 
povzbudzovanie a ovácie divákov, cítiť 
napätie, pokochať sa eleganciou 
toreadora... Španieli nazývajú „krotiteľov 
býkov“ dvomi menami – torero (od slova 
el toro, čo znamená býk) alebo matador
(od slovesa matar, čo je v preklade zo 
španielčiny zabíjať). Zápas mal začať 
o šiestej, a tak som mala čo robiť, aby 
som to stihla. Zo Sevilly som sa vrátila 
o 16:45, a tak som si chcela odložiť 
ruksak do bezpečnostnej schránky na 
stanici, kúpiť si lístok na piatu hodinu, 
a ísť rovno do Torremolinos, čo by malo 
trvať takú polhodinu. Potom by som ešte 
mala mať čas nájsť koridu. Myslela som 
si, že to nemôže byť ťažké, veď takéto 
stavby sa stavali vždy v centre mesta, čo 
bolo napríklad v prípade Malagy i 
Sevilly. 

Môj plán sa však už od začiatku 
začal kaziť. Kúpila som si žetón za 3 
EUR a až potom som zistila, že všetky 
schránky sú obsadené, tak som musela 
cestovať s batohom, ktorý som vláčila už 
dva dni a mala som v ňom nákupy 
z Cádizu a Sevilly. Keď som vystúpila 
v meste Torremolinos, na stanici som sa 

hneď spýtala na dopravu do mesta, 
či nevedia, ako sa dostanem na „Plaza de 
Toros“. Pani na informáciách mi 
nevedela poradiť, povedala mi len toľko, 
že sa mám spýtať u vodiča nejakého 
autobusu. Ten ma zase poslal späť k pani 
pri okienku. Pýtala som sa aj 
okoloidúcich ľudí, ale tí mi akurát tak 
odpovedali: „muy muy lejos“ – „veľmi 
veľmi ďaleko“, čím mi teda vôbec 
nepomohli a ani nepridali na optimizme. 
Mapu mesta som taktiež nedostala kúpiť, 
obchody boli zavreté. Nikde som nevidela 
ani tabuľu, ktorá by ukazovala smer 
centra alebo nejakých pamiatok. 

Bola som nervózna, čas sa krátil 
a ja som sa stále nevedela dostať 
k predmetu môjho záujmu. Nakoniec som 
išla k stanovišťu taxíkov a povedala, že sa 
chcem odviezť ku koride. Ľudia mali 
pravdu, korida stála úplne mimo mesta, 
na osamelom priestranstve, zrejme bola 
postavená dodatočne, takže šlo o gýč pre 
turistov a nie o historickú stavbu. 

Tam už stálo zopár autobusov 
a hlúčikov ľudí. Taxík ma vyšiel 6 EUR 
(vtedy cca 200 Sk), čo ma teda veľmi 
nepotešilo. A keď som sa pozrela na 
cenník vstupeniek, tak som ostala načisto 
otrasená – najlacnejší lístok stál 20 EUR 
(680 Sk). Pozrela som sa do peňaženky  a 
prepočítala som si peniaze - horko ťažko 
som naškrabala 27 EUR, a to som 
potrebovala peniaze aj na cestu späť. 
Nevychádzalo mi to, aby mi vyšli peniaze 
na autobus do Malagy, musela by som ísť 
na stanicu peši, bez taxíka, a to by bolo 
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určite za tmy, cez opustené pole a 
cesty, možno by som ani netrafila 
a nestihla autobus. Bola som tak tesne pri 
cieli a musela som to vzdať! Tomu sa 
hovorí smola. Výlet „nikam“ ma teda 
vyšiel na vyše tisíc korún, ale musela som 
to skúsiť, lebo potom by som si vyčítala, 
že som premrhala šancu vidieť pravé 
španielske býčie zápasy. 

Mala som však aspoň čiastočnú 
náplasť – škola v posledný deň môjho 
kurzu organizovala exkurziu do múzea 
býčich zápasov, ktoré sa nachádzalo 
priamo v budove koridy v Malage, a to 
som si rozhodne nemohla nechať ujsť. 
Výklad nám mal robiť náš profesor, 
ktorému som bez problémov rozumela, 
lebo hovoril spisovnou španielčinou, 
takže som sa už veľmi tešila. Hneď na 
pôvabnej kruhovej budove nás upútalo 

graffiti, ktoré tam nastriekali nejakí 
odporcovia býčích zápasov – originálny 
názov múzea „Museo Taurino“ totiž 
spotvorili na „Museo Torturino“, od slova
la tortura, teda utrpenie. Okrem pohľadu 
na vypchaté hlavy býkov, obrazy a obleky 
slávnych toreadorov, som sa dozvedela 
mnoho zaujímavých vecí nielen 
o samotných zápasoch, ale aj mentalite 
a kultúre španielskeho národa. O tom by 
som sa rada rozhovorila v budúcom čísle 
Intoxi...

Saša

Zdroj obrázka:
www.terninrete.it/headlines_articoli/HL_PRD_1
15056/immagini/img_2692.jpg

Záber z býčej arény v Torremolinos
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SOCIÁLNA ASISTENCIA:

NOVÉ ZVESTI O HIV/AIDS
ČERSTVÁ SPRÁVA O SÚČASNOM STAVE HIV/AIDS VO 

SVETE

NEDÁVNO SA MI DOSTALA DO RÚK ÚPLNE ČERSTVÁ SPRÁVA O SÚČASNOM 
STAVE HIV/AIDS VO SVETE, KTORÚ VYDALA ORGANIZÁCIA UNAIDS. JE 
TAM KOPEC ZAUJÍMAVÝCH (AJ MENEJ ZAUJÍMAVÝCH) INFORMÁCIÍ 
SPRACOVANÝCH NA VYŠE 360 STRANÁCH OD 147 KRAJÍN SVETA.

Ponúkam vám teda malý “výcuc“ 
(dúfam) zaujímavých informácií. 

- Na svete žije 33.3 milióna ľudí 
s HIV. Z toho 67% žije v Afrike, 
kde je AIDS stále hlavnou 
príčinou úmrtí. Väčšina ľudí 
žijúcich s HIV v Afrike sú ženy. 

- V krajinách, kde sa epidémia AIDS 
vyskytuje v najväčších mierach 
(napr.: v Keni, Rwande, Ugande či 
Zimbabwe), bol zaznamenaný 
významný pokrok v oblasti 
prevencie novovzniknutých 
infekcií. Kým v roku 2001 bol 
počet novovzniknutých infekcií 3 
milióny, v roku 2007 sa tento počet 
znížil na 2.7 milióna

- Z celkového počtu 
novovzniknutých prípadov 
infekcie HIV (2.7 milióna) bolo 
v roku 2007 zaznamenaných 
350 000 mladých ľudí pod 15 
rokov.

- Počet ľudí, ktorí umierajú na AIDS 
klesá, napriek tomu epidémia nie je 
zažehnaná v žiadnej krajine na 
svete.

- Počet nových prípadov HIV 
rýchlo  rastie najmä v Číne, 
Indonézií, Keni, Rusku, 
Ukrajine, Vietname, taktiež aj vo 
Veľkej Británii a Nemecku. 

- V Kamerune (jedna z krajín 
s najväčším percentom výskytu 
HIV) sa znížilo percento u mladých 
ľudí, ktorí majú sex pred 15.rokom 
života (z 35% na 14%).

- Od roku 2005 do 2007, sa zvýšilo 
percento tehotných žien žijúcich 
s HIV, ktoré dostávali 
antiretrovirálnu liečbu ( zo14% 
na 33%.) (Pozn.:
Antiretrovirálna liečba síce 
nevylieči, ale dokáže zablokovať 
prepuknutie ochorenia. Spočíva 
v dennom užívaní liekov, ktoré 
bojujú proti infekciám HIV tým, 
že spomaľujú jeho reprodukciu 
v ľudskom organizme).

- V roku 2007 zomrelo 2.0 milióna 
ľudí na AIDS.

- Každý deň sa infikuje približne 
7500 ľudí.
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- V roku 2007 malo len 31% ľudí  
žijúcich s HIV prístup k liečbe. 

- Od roku 2005 bolo najviac 
prevenčných snáh sústredených 
na ľudí poskytujúcich platené 
sexuálne služby, mužov majúcich 
sex s mužmi a injekčných 
užívateľov/ky drog. 

- Skupiny, najviac ohrozené vírusom 
HIV  sa menia v závislosti od 
krajín či regiónov. Napríklad 
v Thajsku bol pred niekoľkými 
rokmi vírus HIV zistený 
v najväčšej m i e r e  u ľudí 
poskytujúcich platené sexuálne 
služby a užívateľov drog; 
v súčasnosti sa vírus najčastejšie 
prenáša medzi manželskými pármi. 

Na tomto mieste sa mi žiada 
prihodiť nejaké to čerstvé info o situácii 
v oblasti HIV aj u nás, no žiaľ 
v spomínanom dokumente som o situácii 
na Slovensku nenašla žiadne informácie. 

Pokúsila som sa teda pátrať v iných 
zdrojoch: 

AKO SME NA TOM NA  SLOVENSKU?

- V roku 2007 bolo na Slovensku 
zaznamenaných 39 nových 
prípadov infekcie HIV.

- K minulému roku bolo na 
Slovensku oficiálne registrovaných 
spolu 224 ľudí žijúcich s HIV. 
Skutočný počet (zahrňujúci aj 
tých/tie, ktorí/é nie sú evidovaní/é 
v oficiálnych štatistikách) môže 
byť však oveľa vyšší.

- V roku 2007 bolo na Slovensku 
50 prípadov ľudí žijúcich s AIDS 
a 32 ľudí na AIDS  zomrelo.

- Antiretrovirálna liečba je  
poskytovaná 120 ľuďom a je 
v súčasnosti dostupná pre všetkých, 
ktorí ju potrebujú, teda aj pre tých, 
ktorí si neplatia zdravotné poistenie 
a liečba je pre nich nevyhnutná.  

- takmer jednu tretinu zo všetkých 
oficiálne registrovaných 
prípadov ľudí žijúcich s HIV na 
Slovensku predstavujú cudzinci 
(za posledných 7 rokov najmä 
migranti a žiadatelia o azyl z 
Moldavska a Ruska).

V súčasnosti sa schvaľuje nový 
Národný program prevencie HIV/AIDS 
na roky 2008 až 2011. Národný program 
prevencie má okrem iného za úlohu 
stanoviť úlohy tak, aby sa znižovalo
riziko vzniku a šírenia HIV, aby sa 
zabezpečovala komplexná zdravotná 
starostlivosť o ľudí žijúcich s HIV/AIDS, 
aby nevznikali, príp. sa obmedzovali 
diskriminačné postoje spoločnosti .....
no uvidíme, čo nakoniec prinesie realita. 

Majte sa 
Eva 

Zdroje: 
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HI
VData/GlobalReport/2008/2008_Global_report.a
sHIV and AIDS in Slovakia: a NGO mission 
report – správa z roku 2007 spracovaná ako 
súčasť Integration Projects
„Prioritou zostáva prevencia“ - Zdravotnícke 
noviny, Ročník XIII/LVII, č. 19, 2008
http://www.durex.sk/otazky_aids.htm

Zdroj obrázku:
http://www.idp-
europe.org/indonesia/compendium/pic/sentani.jp
g

http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/2008_Global_report.as
http://www.durex.sk/otazky_aids.htm


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


