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     Raz, dva, trii, zdržovaaniee.. hry! Keď 
sme boli deti, sami seba sme učili 
netrpezlivosti. Prednedávnom sa mi stalo, že mi 
ušiel autobus. Keďže som bol netrpezlivý a iba tak 
stáť na zastávke sa mi nechcelo, povedal som si, že 
pôjdem o dve zastávky ďalej.  Samozrejme, kým som tam 
dorazil, ďalší autobus mi ušiel rovno pred očami. Trochu 
trpezlivosti skutočne občas prospeje.  Napríklad taký 
metadonový program. Chvíľku trvá kým sa zaregistruješ. Musíš byť 
trpezlivý/á, keď ťa nastavujú, aby si bol „akurát“, a nemal/a krízy. 
A tiež trpezlivosť ruže prinesie, keď vydržíš v tomto programe dostatočne 
dlho a nebudeš si prirýchlo znižovať dávku.  Niektorí z liečby netrpezlivo 
odchádzajú priskoro.  A o pár dní, či týždňov sa vidíme v teréne opäť.  Ušiel im 
autobus. Ale ani to nie je žiadna tragédia. Pretože príde ďalší...a ďalší. 

                                                                    

          Pedro 
����
����

               Všetko, čo potrebujeme, je len trochu trpezlivosti, 
                  povedal som „Zlatko, spomaľ“, 
                  nakoniec to musí fungovať 
                  nakoniec sa spolu stretneme  
                  a všetko bude v pohode.  
                  Potrebujeme len trochu trpezlivosti, oh yeah.. 
                  (Guns N' Roses) 

 
 
 

 
 
 
 
Zdroj obrázku na prednej strane:  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Obrázok na obálke:  http://forum-november1998.weblahko.sk/Ruza.jpg 
 

ARCHÍV STARŠÍCH INTOXI 
! Ak vás zaujíma nejaká téma, 

o ktorej sa písalo v starších číslach  
INTOXI, alebo si chcete zobrať 
staršie číslo iba tak zo záujmu,  
 

vyžiadajte si ho(ich) od 
nás v teréne. Máme ich  
 

Občianske združenie Odyseus (vzniklo v roku 1997) 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 
 
 

k dispozícii na 
službách s autom. 

� 



 ŽENY, PRACUJÚCE V SEX-BIZNISE, DÁVAJTE SI POZOR: 
 

Dňa 29.7.2010 uviedla TV Markíza v hlavných správach reportáž o zavraždenej žene 
blízko Nickeldorfu. Bol predpoklad, že ide o Slovenku, ktorá pracuje v sex-biznise. 

Odyseus neváhal a kontaktoval rakúsku organizáciu Lefoe, či vedia o prípade viac. 
Odpovedali nám – polícia zistila, že nešlo o ženu pracujúcu v sex-biznise. Jej vrah chcel vraždu 
zakamuflovať tak, aby to vyzeralo ako iné vraždy žien pracujúcich v sex-biznise. 

Tak či tak Lefoe varovala: Slovenky, ktoré chodíte robiť do Rakúska, dávajte si 
pozor, verte svojim pocitom, strážte sa medzi sebou. Nebezpeční zákazníci si vyberajú práve 
cudzinky. Napadnúť vás môže aj známy zákazník, ktorý si svoj krutý čin dlho plánuje. 

 
 

Ak chceš vedieť viac o tom, ako sa chrániť pri práci v sex-biznise, opýtaj sa. Zbierame od vás 
rôzne typy, ktoré potom šírime ďalej. 

 

ANKETA NA MESIAC SEPTEMBER: 

ČO SI MYSLÍŠ O ŽENSKÝCH KONDÓMOCH? 
AKÚ MÁŠ S NIMI SKÚSENOSŤ?  
 
„Zatiaľ som ženský kondóm skúsila len raz s partnerom. A podľa 
mňa je veľký a šúští. Tie nové vylepšené som ešte nemala. Či sú 
lepšie, uvidím. Možno budú lepšie, lebo sa mi zdajú, že sú z iného 
materiálu a sú tenšie.“ 
 
„Nie, neskúšala som, nechcem, nepáči sa mi.“ 
 
„Asi je to lepšie pre ženu, keď má ženský kondóm. Lepšie sa chráni. Nemal by som 
námietky, keby ho mala.“ 
 
„Ešte som ženský kondóm neskúšala. Neviem, čo to je. Ale nebolo by zlé ho skúsiť.“ 
 
„Je to dobrá vec. Niektorí zákazníci majú ženský kondóm radšej. Pre zákazníkov bol 
ženský kondóm zaujímavý. Zákazníkom aj vysvetľujem, čo to je. Niektorí sa nepýtajú, asi 
tušia, že ide o ženský kondóm. Používam ho bez lubrikantu, je dosť lubrikovaný. 
Zavádzam si ho pred tým, ako idem robiť. So zavádzaním som už od začiatku nemala 
problém. Je to v pohode, ako keby som si dávala tampón. A hneď prvý krát som ho 
použila so zákazníkom.“ 
 
„Je to super!!! Šla som so zákazníkom, chcel sex bez gumy. Kým som si zavádzala ženský 
kondóm, zákazníkovi som povedala, nech sa na chvíľku na mňa nepozerá. Rýchlo som si 
šupla ženský kondóm a nebol problém.“ 
 
„Skúsila som ho s manželom. Nebola som spokojná. Vadilo mi to vo vagíne, tlačilo ma to. 
Bolo to nepríjemné a šušťalo.“ 
 
„Skúsenosť super. So zavádzaním som nemala problém. Prvý krát som ho skúsila so 
zákazníkom, ktorému tiež nevadil. Ani sa nepýtal, asi tušil čo to je, poznal ho.“ 
 
Zdroj obrázku: http://www.glydehealth.com/images/femidom1.jpg 



ŽENSKÝ KONDÓM JE SEXY! 
 

NAPOSLEDY SME V INTOXI PÍSALI O ŽENSKÝCH KONDÓMOCH V JÚLI MINULÉHO ROKU. V TOM 

ČASE SME ICH NEMALI, A TAK SA K TEBE NEMALI AKO DOSTAŤ (NA SLOVENSKU ICH EŠTE ANI DNES 

NEKÚPIŠ). SITUÁCIA SA VŠAK ZMENILA – FEMIDOMY SA STALI SÚČASŤOU PONUKY MATERIÁLU, 
KTORÝ U NÁS MÔŽEŠ NÁJSŤ NA KAŽDEJ SLUŽBE. OTÁZNIK VŠAK VISÍ NAD TÝM, PREČO NÁM Z NICH 

ZATIAĽ VEĽA NEUBUDLO ☺. PRINÁŠAM TI TEDA INFORMÁCIE O TOM, AKO A PREČO NIEKTORÍ 

ĽUDIA ŽENSKÝ KONDÓM VYSKÚŠALI. ROZHODLI SA PRE NIEČO NOVÉ A VZRUŠUJÚCE, A PRITOM SA 

CHCELI PRI SEXE CHRÁNIŤ NAPRÍKLAD PRED NEŽELANÝM TEHOTENSTVOM A POHLAVNE 

PRENOSNÝMI CHOROBAMI. DOZVIEŠ SA SAMOZREJME AJ TO, ČO TREBA VEDIEŤ, KÝM SA HO 

ROZHODNEŠ VYSKÚŠAŤ PRÁVE TY. 
 
PREČO NIEKTORÍ ĽUDIA POUŽÍVAJÚ 

ŽENSKÝ KONDÓM? 

�������� Ženský kondóm umožňuje ženám, aby 

mali svoje sexuálne zdravie pod svojou 
kontrolou. Nemusíš 
presviedčať partnera 
alebo zákazníka, 
aby použil mužský 
kondóm. S 
výhovorkami typu 
„Kondóm ma tlačí, 
pri sexe si 
neužijem.“ „S 
gumou to je 
o ničom.“, 
„Kondómy sú mi malé.“ muži nemajú 
veľkú šancu uspieť.  Nový typ ženského 
kondómu, aký máme v ponuke, je 
z takzvaného nitrilu, nie z latexu, preto je 
tenší, pri sexe je menšie riziko šušťania 
a je schopný dobre prenášať teplo – 
zohreje sa na teplotu tela a nespôsobuje 
alergiu. Navyše je výdatne lubrikovaný. 
Pre niektorých/niektoré môže byť preto 
sex so ženským kondómom prirodzenejší. 
Niektorí muži navyše oceňujú, že ochranu 
rieši žena a oni nemusia urobiť nič, len sa 
trafiť do kondómu v nej. Napríklad, 
Manqoba (30-ročný muž z Južnej Afriky) 

na internete píše: „Páčil sa mi fakt, že sa 
o kondóm pre zmenu postarala ona.“ 
 

�������� Ženský kondóm nám dáva možnosť 

výberu – nie sme 
odkázaní/odkázané 

stále používať iba 
jednu a tú istú formu 
ochrany. Môžeme si 
spestriť sexuálny 
život niečím novým, 
čo môže priniesť 
vzrušenie. Ako? 
Ženský kondóm sa 
dá zaviesť už 8 

hodín pred stykom, takže keď k nemu 
napokon príde, nemusíš sex prerušovať 
a riešiť správne použitie. Po sexe sa zas 
penis nemusí vytiahnuť ihneď, pretože 
nehrozí zošmyknutie femidomu. 
Odporúča sa nacvičiť si vkladanie 
ženského kondómu, pretože úprimne – 
naozaj si to vyžaduje trošku cviku. Keď 
už vloženie zvládneš aj sama, môžeš do 
toho zapojiť partnera. Niektoré ženy si 
nechajú kondóm vložiť mužom 
a využívajú vonkajší krúžok na 
spríjemnenie sexu trením o klitoris. 
Takisto aj zavádzanie ženského kondómu 



Do Femidomu, keďže je z nitrilu 
a nie z latexu, môžeš použiť 
lubrikant na vodnej alebo olejovej 
báze.   
Pozor, olejový lubrikant 
v žiadnom prípade nepoužívaj pri 
„klasickom“, mužskom kondóme 
- poškodil by sa!  

pred mužom môže vyzerať vzrušujúco, 
stačí, že sa pozerá.   
V Zimbabwe (štát v Afrike) bolo dokonca 
vymyslené nové slovo, ktoré pomenováva 
to, ako vnútorný krúžok pri sexe príjemne 
dráždi mužský penis. (To slovo je 
„ketecyenza“ ☺) V inom štáte Afriky, 
v Ghane, sa mužom zapáčil tento pocit pri 
používaní ženského kondómu natoľko, že 
si ho kupovali aj na masturbáciu. Takisto 
aj veľa žien hovorí o tom, že im vnútorný 
krúžok pri sexe zvyšuje potešenie.  

 
Výhodou môže byť aj to, že na použitie 
ženského kondómu nemusí byť penis 
úplne stoporený (ani nevadí, ak počas 
sexu ochabne) tak ako pri mužskom 
kondóme, ktorý by sa mohol zvliecť. Pri 
použití ženského kondómu tiež nezáleží 
na veľkosti penisu - či je malý, alebo 
veľký, femidom funguje rovnako 
bezpečne a nespôsobuje mužovi pri sexe 
nepohodlie. Ženský kondóm sa dá tiež 
použiť v rôznych polohách. Ak chceš 
pridať lubrikant, môžeš ho dať do vnútra 
femidomu alebo priamo na penis. 

Jednoducho, s trochou praxe môže byť so 
ženským kondómom celkom zábava. Tak 
to hodnotí aj Kelly – na internete píše: 
„Ženské kondómy? S nimi ma to baví!“. 
 

�� Samozrejme významným dôvodom, 

prečo je ženský kondóm obľúbený, je aj 
to, že funguje ako ochrana pred 
sexuálne prenosnými infekciami, 
vrátane HIV, keďže femidom je akousi 
bariérou, ktorá zabráni priamemu 
kontaktu penisu s vagínou. Na takomto 
princípe funguje aj mužský kondóm.  
Oproti mužskému kondómu má ženský aj 
tú výhodu, že  vonkajší krúžok vyčnieva 
z tela ženy a pokrýva vonkajšie pohlavné 
orgány, čím dokáže znížiť riziko prenosu 
pohlavných chorôb ako sú napr. genitálne 
bradavice, herpes alebo HPV (ľudský 
papilomavírus, ktorý môže spôsobiť 
rakovinu krčka maternice). Femidom 
takisto zabraňuje neželanému 
tehotenstvu, pokiaľ sa správne používa.  



PREČO JE ŽENSKÝ KONDÓM (FEMIDOM) TAKÝ VEĽKÝ??? 
Možno budeš prekvapený/á, ale v skutočnosti má takú istú dĺžku ako bežný mužský 
kondóm. Môže sa ti zdať väčší, pretože je širší. To je však v poriadku, pretože obopne 
zvnútra steny ženskej vagíny a plní tak svoju funkciu - chráni pred neželaným 
tehotenstvom a pohlavne prenosnými ochoreniami. Je vhodný pre každú „veľkosť“ 
vagíny a takisto vyhovuje aj rôznym veľkostiam penisov. Plus, chráni aj vonkajšie 
pohlavné orgány ženy. 

 

ČO BY SOM MAL/A VEDIEŤ PRED TÝM, 
AKO POUŽIJEM ŽENSKÝ KONDÓM? 
Základom je venovať zopár chvíľ 
nacvičeniu správneho 
vkladania do vnútra vagíny 
ešte pred tým, ako pôjdeš na 
sex. Ku každému femidomu 
od nás v teréne dostaneš 
podrobný návod, podľa 
ktorého je treba postupovať. 
Takisto sa môžete opýtať aj 
priamo nás, radi/y Vám 
použitie ženského kondómu vysvetlíme. 
Odporúča sa, aby bol človek spočiatku 
trpezlivý a vyskúšal femidom aspoň 3-
krát, kým sa rozhodne,  
či mu vyhovuje. Vyžaduje si síce určitú 
skúsenosť, ale aj s mužským kondómom 
sa to najprv bolo treba naučiť! ☺ Na 
internete som našla aj príspevok od 
Rosemary, ktorá píše: „Vkladanie 
ženského kondómu nebolo také zložité, 
ako som očakávala. Bolo to takmer ako 
zavádzanie tampónu.“  
Dôležité je tiež vedieť, že kondóm (ako aj 
tampón) vo vnútri vagíny nemôže 
zmiznúť! Pokiaľ sa vonkajší krúžok 
zatlačí dovnútra treba len prerušiť sex, 
vybrať celý kondóm a použiť ďalší nový 
femidom. 
Takisto – nepoužívajte mužský aj 
ženský kondóm zároveň – trenie by  
mohlo spôsobiť prasknutie jedného alebo 
obidvoch z nich.  

 

 
Ďalšou vecou, na ktorú sa treba pripraviť 
sú zvuky, ktoré môže (a nemusí) ženský 
kondóm pri sexe vydávať. Niektorí/é však 

hovoria, že tieto zvuky počas 
sexu zmiznú, keď sa pri trení 
penisu a vagíny kondóm zahreje. 
Odporúča sa tiež použiť 
dodatočný lubrikant, ktorý môže 
zvuky odstrániť. Rosemary 
o zvukoch napísala: „Hoci to 
vydávalo trochu šušťavý zvuk, 

nebol príliš hlasný. Úprimne, myslím, že 
som ho počula iba preto, že som sa na to 
sústredila.“  
A niektoré ženy hovoria svojim 
partnerom: „Tie zvuky to vydáva iba 
vtedy, keď to robíš správne...“  ☺ 
 

Dúfam, že ženskému kondómu dáte šancu 
a vyskúšate ho. Nezabudnite, že aspoň 3-
krát. Želám Vám s ním veľa príjemných 
chvíľ, 

Ivet 
 
Zdroje: 
www.fc2femalecondom.com/home.html,www.thepleasurep
roject.org/inv/sexyfemalecondoms,www.plusnews.org/repo
rt.aspx?ReportId=85989,www.glamour.com/sex-love-
life/blogs/smitten/2010/04/i-tried-it-the-female-
condom.html, materiály FC2 Female Condom 
distribuované The Female Health Company a Sexy Tips 
for Using FC2 Female Condom The Pleasure Project na 
konferencii AIDS 2010 vo Viedni 
Obrázky: 
http://blog.bioethics.net/female_condom.jpg 
http://image3.examiner.com/images/blog/wysiwyg/image/f
emalecondom.jpg,  
http://images.teamsugar.com/files/upl1/1/12981/05_2009/
a13f929d29d0b411_female-condom.jpg 



ROZHOVORY (NIELEN) S VAGÍNOU... 1. DIEL 
 
„AHOJ!  SOM VULVA, PIČA, ŠUŠKA... MÁM MNOHO MIEN. AKO DOBRE MA VŠAK POZNÁŠ? KOĽKO 

TOHO O MNE VIEŠ? MUŽI, KOĽKO TOHO O MNE VIETE? ČO VIETE O MENŠTRUÁCIÍ? KEĎ ŤA 

BOLÍM, SVRBÍM, NADÁVAŠ NA MŇA, KEĎ PREŽÍVAŠ SO MNOU ORGAZMUS, MILUJEŠ MA. ZO MŇA 

VYCHÁDZAJÚ TVOJE DETI. AKO SA KU MNE SPRÁVAŠ? VIEŠ O MNE SKUTOČNE TOĽKO, ŽE MA 

NEOHROZUJEŠ?“ 
 
Možno niečo takéto by povedali ženské pohlavné 
orgány. Možno sa zasmeješ, možno si pomyslíš – 
hlúposť. Otvorene si však povedzme, v našej spoločnosti 
sa málokedy hovorí otvorene o sexe. Sprevádzajú ho 
vtípky, červenanie sa, hanba. Ešte silnejšie je to, keď 
hovoríme o našich pohlavných orgánoch, pri tom sú 
súčasťou nášho tela ako srdce, ústa, mozog. Keď deti 
začnú skúmať „čo to majú medzi nohami“ veľa rodičov 
a dospelých ich vyhreší... avšak skutočné poznanie 
nášho tela je pre nás nesmierne dôležité. 

PREČO? 
Poznanie nášho tela nám umožňuje naše telo chrániť. Telo, o ktoré sa staráme, nám slúži 
tak, ako má. Mať rád seba a svoje telo, to je cesta k spokojnej duši a životu. 
 
A preto chcem dnes predstaviť ženské pohlavné orgány... a či máš 20, 30, 40, či si chlap či 
baba, možno sa dozvieš, čo si nevedel/a! 
 
AKO TO TAM DOLE VLASTNE VYZERÁ? 
No...je tam nejaká diera, vlastne dve, chlpy... To však nie je všetko! Zober zrkadlo a pozri 
sa! A porovnaj s obrázkom ☺.  
 
Tento obrázok nám  ukazuje takzvané 
vonkajšie pohlavné orgány. Oficiálny 
názov je VULVA, aj keď niektorí 
používajú označenie vagína. Avšak 
vagína = pošva, čiže predstavuje len 
časť vulvy. Poďme si teda popísať 
jednotlivé časti vulvy a povedať si ich 
význam. 
 
♀ Veľké a malé pysky zakrývajú 

vulvu. Každá vulva je jedinečná – 
pysky ju môžu zakrývať celkom, 



alebo skoro 
vôbec, sú 
rozlične 
sfarbené – 
ružová, 
hnedá, tmavá 
až svetlá 
krémová 
farba. 
Dokonca aj 
veľkosť 
malých 
a veľkých pyskov je u žien rôzna – 
paradoxne sú mal é pysky často väčšie 
ako veľké pysky a vytŕčajú spomedzi 
nich. 
 

♀ Močová trubica slúži na močenie. 
 

♀ Klitoris je časť pohlavných orgánov 
ženy, ktorého vonkajšia časť 
pripomína malý gombík nad 
vyústením močovej trubice. Jeho 
hlavnou funkciou je navodenie 
vzrušenia a orgazmu. Vonkajšia časť 
klitorisu (keďže klitoris pokračuje aj 
vo vnútri tela) je pokrytá akoby 
čiapkou, ktorá sa volá predkožka. → 
Zaujímavosťou je, že klitoris sa vo 
veľa veciach podobá mužskému 
penisu. Má predkožku, je zložený 
z tých istých buniek a je husto 
prekrvený. Pri stimulácií klitorisu 
dochádza k vzrušeniu a klitoris sa 
zväčšuje. 

 

♀ Vchod do pošvy/vagíny – je to 
miesto, kade pri sexuálnom styku 
vniká penis do pošvy. Z pošvy je 
taktiež odvádzaná menštruačná krv 
a pošvou prichádza na svet dieťa pri 

pôrode. 
Do pošvy 

ústia 
drobné 

žľazy, sú 
to okom 
neviditeľn

é kanáliky.  
Pri vzrušení 
tieto kanáliky 

produkujú 
hlien, ktorý 

pošvu zvlhčuje a uľahčuje sexuálny styk 
(hovorovo sa povie, že je žena „mokrá“).  
 

→ Množstvo hlienu závisí od 
viacerých vecí – napr. vek ženy, jej 
nálada aj dĺžka sexu a množstvo 
pohlavných stykov za deň. Preto 
ponúkame na výmene lubrikanty, 
ktoré v prípade, že sú už kanáliky 
unavené a neprodukujú hlien, sú 
nápomocnou náhradou. Sex je 
jednoduchší, lepšie sa to kĺže, je to 
príjemnejšie pre ženu i muža 
(rýchlejšie sa urobí – výhoda pri 
zákazníkoch).  
 

♀ Análny otvor – to je vlastne zadok. ☺ 
Od toho sa aj hovorí o análnom sexe – 
sexe do zadku. Keďže sa tade vylučuje 



♀  stolica, pri análnom sexe je dôležitá 
hygiena, použitie kondómu 
a lubrikantu, keďže zadok neprodukuje 
hlien, ktorý by uľahčoval vniknutie 
penisu do zadku. 

 
ROZUMEJ SVOJMU TELU 
 
To bol pohľad na pohlavné orgány 
z vonku. Niektoré veci ti možno boli už 
známe, ale pre istotu som ich zopakovala. 
Teraz si zoberieme špeciálne okuliare, 
ktoré nám umožnia pohľad do vnútra tela 
ženy. 
 
O pošve/vagíne si sa mohla dočítať už 
vyššie. Pokiaľ žena nie je vzrušená, jej 
dĺžka je okolo 10 cm – veľkosť je len 
odhad. Steny vagíny sú elastické 
a veľkosť pošvy sa líši od ženy k žene. 
Počas masturbácie (alebo počas skúmania 
svojho tela) môžeš prstami nahmatať 
v pošve rôzne zákutia i na obrázku 
nakreslený krčok maternice. Veľa ho 
spomíname v súvislosti so ženským 
kondóm – na tomto mieste sa zachytáva 
vnútorný krúžok ženského kondómu 
a tam sa drží. Pozor, prudká stimulácia 
krčka maternice počas sexu môže byť pre 
ženy veľmi bolestivá. 
Krčok maternice je vstupnou bránou do 
maternice. To je miesto, kde spermia 
môže stretnúť vajíčko a po ich splynutí 
vzniká nový človek. Maternica je 9 
mesiacov prvým domovom človeka. 
Tehotenstvo je však dlhý príbeh, 
o ktorom napíšem viac inokedy. Snáď 
ešte dodať pokiaľ vajíčko v maternici nie 
je oplodnené spermiou, po pár dňoch ide 
z tela von cez krčok maternice a pošvu 
počas menštruácie. A aby som nezabudla, 

vajíčko sa neobjaví v maternici z čista-
jasna - prichádza z vaječníkov a kanálmi 
na obrázku putuje do maternice.  
 

 
 
 
V tomto diely o vagíne som sa posnažila 
čo najstručnejšie opísať, ako vyzerajú 
ženské pohlavné orgány. Dá sa o nich 
písať ešte veľa – o ich funkcii, 
o starostlivosti, chorobách... a preto sa 
s tebou ešte nelúčim. V nasledujúcom 
čísle Intoxi nás opäť čaká rozhovor 
s vagínou. 

Zdraví vás, 
Mirka 

 
 
Zdroje: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klitoris, 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vulva, 
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDensk%C3%A9
_ohanbie, 
http://www.scarleteen.com/article/body/anatomy_pin
k_parts_female_sexual_anatomy 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cervix_uteri 
 
Obrázky: 
www.pobladores.com/data/pobladores.com/da/ma/da
maris_17/channels/los_mejores_del_barrio/images/3
751848image78.gif 
http://www.fwhc.org/images/gyn_exam.gif 
https://members.kaiserpermanente.org/kpweb/image/
feature/027healthency/en-
us/media/medical/hw/h9991283_001.jpg 
http://women4hope.files.wordpress.com/2007/10/dov
e-women.jpg, 
http://www.aiga.org/Resources/SymbolSigns/gif_larg
e/13_toiletsq_women_inv.gif 



KEĎ SA ZA MNOU ZAVRÚ DVERE VÄZNICE... 
 

STRETÁVAME SA SPOLU NA VÝMENÁCH A SPREVÁDZANIACH NIEČO VYŠE TROCH ROKOV. ZA TOTO 

OBDOBIE SOM MALA MOŽNOSŤ  STRETNÚŤ MNOHÝCH Z VÁS, KTORÍ PRÁVE STE ALEBO STE UŽ 

NEJAKÉ OBDOBIE BOLI PO VÝKONE TRESTU. OCITÁTE SA „VONKU“ PO MESIACOCH ČI ROKOCH, 
ZMÄTOK V HLAVE Z TOHO, AKO A KDE ZNOVA ZAČAŤ,  PRVÉ KROKY VEDÚCE PRIAMO K DÁVKE A NA 

VÝMENU... TENTO ČLÁNOK JE (NIELEN) PRE VŠETKÝCH Z VÁS, KTORÍ/É ZNOVA  ZAČÍNATE.  
 

UŽÍVANIE 

Prvé dni  po prepustení z väzenia, sú 
v súvislosti s rizikom predávkovania 
veľmi kritické.  Dôkaz o tom podáva aj 
dokument Svetovej zdravotníckej 
organizácie, ktorý hovorí o tom, že  „ 
Počas prvých dvoch týždňov po 
prepustení z väzenia, je riziko smrti 
v súvislosti s predávkovaním 50 krát 
vyššie ako u ostatných užívateľov a 10krát 
vyššie ako u prepustených, korí sú  na 
slobode jeden rok. Je to výsledok  
mnohých faktorov, vrátane zníženej 
tolerancie  po období abstinencie počas 
pobytu vo väzení či  užívania iných látok 
(napr. liekov alebo alkoholu) spolu 
s opiátmi“  

Recidíva (návrat k užívaniu drog ) po 
výkone trestu môže viesť k užívaniu vo 
väčšej frekvencii ako predtým. 
Predchádzanie recidívam by malo byť  

 

plánované. Spolu s nami si môžete na 
výmenách urobiť malý plán prevenciu 
recidív a tým spoznať svoje rizikové 
situácie ako aj stratégie ako týmto 
spúšťačom odolať.  

PENIAZE 
Po výkone trestu má každý/á z vás nárok 
na tzv. resocializačný príspevok. Je to 
dávka, ktorú vám jednorázovo zaplatí štát 
v sume 74, 15 € na pokrytie základných 
potrieb po prepustení. Potrebujete sa len 
do 8-mich dní po prepustení  nahlásiť na 
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a na 
odbore sociálnych vecí požiadate o tento 
príspevok.  Nezabudnite, že hlásiť by ste 
sa mali v mieste svojho trvalého bydliska.  
 
Ak váš príjem nedosahuje životné 
minimum ( 185,38 €) máte nárok na 
dávku v hmotnej núdzi. Dávka 
v súčasnosti činí 60,50 €, čo môže 
znamenať ďalšie každomesačné 
prilepšenie k vášmu príjmu. O dávku a jej 
príplatky môžete požiadať na Úrade práce 
sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho 
trvalého pobytu.  

DOKLADY 
S vybavením občianskeho preukazu,  
rodného listu či preukazu poistenca vám 
môžeme pomôcť aj my. Pri vybavovaní 
občianskeho bude váš vklad  6,50 € 
a zvyšnú sumu vám v kolkoch doplatíme. 
Pre dohodnutie sprevádzania, nás oslovte 
v teréne alebo mi zavolajte na 0904 
655 146.  



BÝVANIE 
Ak máte nejaké peniaze na zaplatenie 
ubytovania, môžeme vám pomôcť 
s vyhľadaním voľného miesta v niektorej 
z bratislavských ubytovní. Na výmenách 
máme pre vás k dispozícii malú ružovú 
brožúrku so zoznamom ubytovní 
a nocľahární z ktorých si môžete vybrať 
podľa svojich možností.  
Ak nemáte žiadne peniaze, skúsiť môžete 
Noclaháreň de Paul na Ivánskej ceste (pri 
letisku), kde sa platí iba 0,70€ za noc.  

VRACIAM SA K RODINE 
V tejto súvislosti vám dávam do 
pozornosti organizáciu Alcatraz, ktorá sa 
zameriava na pomoc rodinám, ktorých 
člen/členovia sú po výkone trestu. 
Alcatraz ponúka sprostredkovanie 
právneho poradenstva, pomoc pri 
vybavovaní dokladov, pri hľadaní 
zamestnania či ubytovanie. V prípade 
záujmu zavolajte (alebo prezvoňte) na 
číslo 0907 685 554. Pracovníčky 
organizácie si potom s vami dohodnú 
stretnutie.  
 
 
 
 

 
 

 
 

PRÁCA  
Zo skúseností mnohých z vás viem, že 
zápis v registri vám poriadne „osladil“ 
život pri hľadaní práce. Hold, nie je to 
práve vec, ktorú zamestnávatelia radi 
vidia v profiloch svojich zamestnancov. 
Hlavne na Slovensku, kde sa máme toho 
ešte čo učiť v búraní predsudkov 
a ponúkania šancí v mnohých oblastiach. 

Existujú však organizácie, ktoré môžu 
pomôcť, ale poviem vám, hľadajú sa ako 
ihly v kope sena☺  
Skúste navštíviť napríklad Agentúru 
podporovaného zamestnávania, ktorá 
vám môže pomôcť pri hľadaní práce, či 
rekvalifikácii (získanie nových zručností). 
V prípade záujmu zavolajte na číslo 0905 
785 200 a dohodnite si stretnutie.  
 
O pomoc pri hľadaní práce, či spísania 
životopisu a žiadostí môžete osloviť aj 
nás na výmenách. Rady vám pri „pátraní“ 
po vhodnej práci pomôžeme. 
 
A samozrejme, môžete za zaregistrovať 
na Úrade práce sociálnych vecí 
a rodiny.  Pri každomesačnej návšteve si 
môžete pozrieť ich aktuálne ponuky práce 
alebo rekvalifikácií.  
 
A ešte jedna vec na záver: ak už budete 
na úrade práce, navštívte aj oddelenie 
sociálnej kurately. Pracovníčky tohto 
oddelenie vám môžu pomôcť so všetkými 
hore uvedenými oblasťami. Pomôžu vám 
zorientovať sa v systéme štátnych dávok, 
v možnostiach hľadania práce či 
ubytovania. A to všetko pod jednou 
strechou☺ .  
 
Želám veľa úspešných začiatkov... 
 
Sociálna asistentka Eva 
0904 655 146 

 
Zdroje: 
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-
topics/health-determinants/prisons-and-
health/policy/drug-overdose-and-prisons 
INTOXI, 1/2010, str.3 
 
Obrázok: 
http://img.topky.sk/zivot/83127.jpg/puta-
zatknutie-policia.jpg

 



AHA VODA!!! 

A:  JEDNA, DRUHÁ, TRETIA KVAPKA. NIE SOM SMÄDNÁ, ALE HĽADÁM VODU 

K TOVARU. HM, LEN ČO TERAZ, AKÚ VODU POUŽIJEM, ...? A NIE JE TO JEDNO?  
B:  HM, VERU NIE, LEBO IDE ROVNO DO KRVNÉHO OBEHU. MALA BY BYŤ ČO 

NAJČISTEJŠIA, IDEÁLNE STERILNÁ. PRETO TI PONÚKAM NIEKOĽKO MOŽNOSTÍ, 
AKÚ VODU POUŽIŤ/NEPOUŽIŤ. 
 
� Najlepšou možnosťou je použiť injekčnú vodu na injikáciu, ktorú 

môžeš dostať v uzavretých fľaštičkách, v terénnych programoch (u 
nás 1 kus na 10 injekčných striekačiek) alebo si ju môžeš kúpiť 
v lekárni, príp. zdravotných potrebách.  Je to sterilná voda, ktorá 
neobsahuje žiadne mikróby a nie je doplnená o žiadne látky. Nie je to 
destilovaná voda! Injekčná voda sa používa v medicíne na prípravu 
injekčných roztokov. Keďže ampulka s vodou na injikáciu je 
pomerne veľká a pri príprave dávky sa ti môže časť vody zvýšiť, 
môže ti byť ľúto ju vyhodiť, ale vyhoď ju!  

� PREČO?  Odkladanie už otvorenej ampulky na ďalšie použitie je nebezpečné, 
pretože voda môže nabrať baktérie zo vzduchu. Nepomôže ani zaštuplíkovanie, 
ako zvyknete. Po prvom otvorení voda prestáva byť sterilná.  Preto je určená iba 
na 1 použitie!  Tiež sa môže stať, že ju použije iná osoba. To isté platí pri zdieľaní 
vody, kedy sa malé množstvo krvi dostane do vody, čo môže znamenať riziko prenosu 
HIV, hepatitídy B, C alebo baktérii. 

� Pozor: nekupuj si slaný roztok, lebo v ňom sa ti droga nemusí rozpustiť a tvoje bunky 
vplyvom soli strácajú vodu. 

 

� Po sterilnej injekčnej vode, ďalšou najlepšou možnosťou je použiť vodu, ktorá prešla 
minimálne 10minút varom  v zakrytej nádobe.. Varom zabiješ baktérie a niektoré 
vírusy. 

 

� Pozor: nepoužívaj vodu, ktorú si prevaril pred niekoľkými dňami hodinami 
a/lebo ktorá odstála v nádobe. V stojatej vode sa množia baktérie. Tiež daj pozor, aby 
nádoba v ktorej varíš vodu, bola čistá. 

 

� Ak sterilná alebo prevarená voda nie je možnosťou pre teba, potom použi studenú, 
čerstvo napustenú vodu. 

 

� Pozor: keď chceš použiť horúcu vodu z vodovodu, tak ju prevar, lebo voda je síce 
teplá, ale nie natoľko, aby dokázala zabiť baktérie. A práve naopak teplá voda 
z vodovodu môže mať v sebe viac baktérii ako studená, lebo jej teplota podporuje 
množenie baktérii. 
 

� Balená voda vo fľaši sa môže zdať ako čistý, bezpečný zdroj vody na injikáciu, ktorý 
je lepší ako voda z vodovodu. Ale opak je pravdou. Na injikáciu je vždy na Slovensku 



Množstvo baktérii  vo vode závisí aj od  jej teploty.   Čím vyššia teplota, tým je 
ich vo vode viac. Baktérie a vírusy sa ničia až varom vody. Aj keď by sa nám mohlo 
zdať, že voda ktorú používame na pitie je bezpečná, to neznamená, že je vhodná na 
injikáciu. Ide o to, že v žalúdku máme kyselinu, ktorá baktérie vo vode zabije. Inak 
je to pri injikácii, kde v žilách túto kyselinu nemáme. Preto po injikácii inej vody, 
ako sterilnej injekčnej a prevarenej vody, vznikajú infekcie.  

Destilovanú 
vodu, stojatú 
vodu, vodu 

z mláky, 
potoka, 
jazera, 

z odkvapovej 
rúry, zo snehu 

NIKDY 
NEPOUŽÍVAJ 

DO ŽILY!! 

lepšia voda z vodovodu, ako fľašková pitná voda. Voda z vodovodu obsahuje menej 
baktérii. V balenej vode ich je oveľa viac. 
 

� Ak si na mieste, kde nemáš prístup k vodovodnému kohútiku alebo zdroju čerstvej 
vody, snaž sa nájsť toaletu a použi vodu z nádržky (nikdy nepouži vodu z misy). 
A keď už nájdeš toaletu, je tu veľká pravdepodobnosť, že na danom mieste bude aj 
vodovodný kohútik, takže keď sa ti bude dať, použi vodu z vodovodu.  

� Existuje takzvaná destilovaná voda, ktorá sa vyrába zachytením výparov a ich 
následným ochladením, ktoré sa uvoľnia pri vare vody. Tak vznikne voda, ktorá je 
zbavená minerálov, ale pozor to neznamená, že táto voda je sterilná. Táto voda sa 
používa do strojov, kde nie je požiadavka, aby bola zbavená baktérii. Túto vodu 
NEPOUŽÍVAJ. Destilovaná voda ničí bunky, jej vplyvom prasknú. Inak riskuješ 
zdravotné problémy, ako sú abscesy a infekcie, ktoré môžu mať vážne zdravotné 
komplikácie. 

Zabezpeč, aby nádoba, v ktorej máš svoju vodu, bola čistá. Nikdy 
nevkladaj použité injekčné striekačky do nádoby s vodou. Zabrániš 
tak znečisteniu celej vody v nádobke. Vždy skontroluj či si 
odhodil/a použitú vodu, tak aby ju nik nemohol použiť.  

Nakoniec, ako bolo spomenuté vyššie, možno by nebolo zlé si 
zvyknúť nosiť so sebou malú (ešte neotvorenú) fľaštičku sterilnej 
injekčnej vody na injikáciu, v prípade ak by si si potreboval/a 
pripraviť dávku na mieste, kde by nebol vodovodný kohútik alebo 
iné zdroje čistej vody.  

Okrem vody samozrejme nezabudni na čisté sterilné injekčné 
striekačky a ďalší materiál!!! 

Lúčim sa a Vám prajem, aby ste mali poruke vždy tú najbezpečnejšiu 
vodu.  

                                                                                Majka ☺ 
 

 
 
Zdroje: http://www.drugs.com/pro/water-for-injection.html 
http://www.exchangesupplies.org/shopdisp_P101.php, http://www.ohrdp.ca/products/water-for-injection/ 
http://www.zoklet.net/totse/en/drugs/miscellaneous_drug_information/164903.html 
 



Sociálna kuratela 
- je súbor opatrení 
zameraných na to 
aby sa 
nezhoršovali alebo 
neopakovali 
poruchy 
duševného, 
telesného a 
sociálneho vývinu 
dieťaťa 
a dospelého. 
 

PDU = Problémové užívanie drog = injekčné alebo dlhodobé/pravidelné užívanie 
opiátov, kokaínu a/alebo amfetamínov vo vekovej skupine 15 – 64 rokov v danom 
roku.  (Heroín patrí medzi opiáty a pervitín = metamfetamín) 
 

AKO TO S NAMI NA SLOVENSKU VYZERÁ? 
 

KAŽDÝ/Á Z VÁS MÁ U NÁS SVOJ KÓD. TIETO KÓDY SA 

POUŽÍVAJÚ SPOLU S ÚDAJMI INÝCH INŠTITÚCII NA VÝPOČET 

TOHO, AKO TO VYZERÁ NA SLOVENSKU S ĽUĎMI UŽÍVAJÚCIMI 

DROGY. TIETO ZISTENIA SÚ SPRACOVANÉ VO 

VÝROČNEJ SPRÁVE O STAVE DROGOVEJ PROBLEMATIKY NA 

SLOVENSKU ZA KAŽDÝ ROK. TÁTO SPRÁVA JE JEDINÝM 

UCELENÝM DOKUMENTOM O DROGOVEJ PROBLEMATIKE, 
KTORÁ SA VYDÁVA S DVOJROČNÝM ONESKORENÍM, TEDA MY 

VÁM TU PRINÁŠAME ÚDAJE ZA ROK 2008. POZOR, IDE 

O ODHADY A ŠTATISTIKY, KTORÉ TREBA BRAŤ S REZERVOU,    
KEĎŽE KOMUNITA ĽUDÍ UŽÍVAJÚCICH DROGY JE SKRYTÁ. 

 
A TERAZ K VECI...  
Celkovo sa znížil vek prvého užitia 
ilegálnej drogy. Vo veku 15 – 26 ročných 
má skúsenosť s nelegálnou drogou každý 4. 
mladý človek. Najčastejším spôsobom 
užívania je fajčenie. 

Odhad problémových užívateľov/ľok 
drog (PDU) bol vypočítaný z údajov, ktoré 
si vedú výmenné terénne programy, ako 
napríklad aj my, Odyseus. Podľa výsledkov 
týchto programov je PDU 6 700, pričom 
v roku 2007 sa odhady pohybovali okolo 
13 900. Tento rozdiel môže byť spôsobený 
tým, že v roku 2007 bolo 7 organizácii, 
ktoré poskytovali výmenu ihiel 
a striekačiek a v roku 2008 ich bolo len 5 
na celom Slovensku. Z údajov týchto 
programov skoro polovica užíva opiáty 
a 13,1% užíva viacero drog. Priemerný vek 
klientov/tok v roku 2008 bol 25 – 33 rokov 
a asi tretinu tvorili ženy. Výmenné 
programy vydali 223 721 injekčných 
striekačiek a 30 637 striekačiek bolo 
vydaných cez CPLDZ v Bratislave. 
 

Keď sa pozrieme 
na údaje 
sociálnej 
kurately, tak 
z dôvodu 
drogovej 
závislosti alebo 
experimentovania 
s drogami bolo na 
sociálnej kuratele 
registrovaných 
305 maloletých 
a mladistvých. 5 
deťom bola 
následne nariadená ambulantná liečba a 24 
deťom pobyt v resocializačnom stredisku 
pre drogovo závislých. Do krízových 
stredísk sa dostalo 125 detí z dôvodu 
problémov s drogami u detí alebo 
u rodičov. 
 

LIEČBA 
Na Slovensku bolo liečených 2 057 ľudí 
užívajúcich drogy z toho 60 – 75% boli 
 PDU. Ľudia injekčne užívajúci opiáty 

  



tvorili 86% pacientov/tok 
a (met)amfetamíny 31,3% liečených 
pacientov/tok. Viac bolo 
liečených mužov ako žien. 
Každou piatou pacientkou 
bola žena. Postupne sa 
zvyšuje vek nástupu na 
liečbu, čo súvisí 
s rozšírením užívania drog 
v 90-tych rokoch. 
Najčastejšou základnou 
drogou ľudí, ktorí požiadali o liečbu boli 
opiáty - približne každý/á 3. žiadateľ/ka 
o liečbu, a potom stimulanty - približne 
každý/á 4. žiadateľ/ka o liečbu. Zaujímavé 
je, že postupne sa vyrovnal počet po 
prvýkrát liečených a opakovane liečených. 
Pri opakovanej liečbe šlo väčšinou 
o závislosť od opiátov a pri prvom liečení 
o závislosť od stimulantov alebo 
marihuany. Skoro polovica pacientov/tiek 
liečených metadonom mala pri nástupe 
pozitívny moč na pervitín. Viac ako 
polovica tých, ktorí/é boli liečení/é na 
závislosť od pervitínu po troch rokoch 
od ukončenia liečby nebrali drogy.  
 
INFEKČNÉ OCHORENIA 
 
V roku 2008 bolo testovaných  na HIV len 
 154 ľudí užívajúcich drogy a boli zistené 3 
nové prípady HIV pozitivity. Reálne však 
môže byť počet ľudí žijúcich s HIV a 
užívajúcich drogy vyšší. Do tohto počtu 
neboli zahrnuté testovania, ktoré robíme 
v teréne. 
Podľa údajov CPLDZ v Bratislave mala 
polovica prvokontaktov hepatitídu C a 
každý/á 3. pacient/ka hepatitídu B. 
Hepatitídy sú liečiteľné, úspešnosť liečby 
u bývalých injekčných užívateľov/kách 
drog bola až 87%. Predpokladom úspešnej 
liečby hepatitídy C je krátke trvanie 
ochorenia, mladý vek a nízky stupeň 
poškodenia pečene.  

ÚMRTIA NA PREDÁVKOVANIE 
Na predávkovanie oficiálne zomrelo 25 

ľudí, priemerne muži vo veku 32 
rokov, ženy 36 rokov. V správe sa 
píše o tom, že na jednej strane sa 
začína častejšie užívať pervitín 
ako heroín, čo znižuje riziko 
smrteľného predávkovania, no na 
druhej strane sa zvyšuje výskyt 
psychotických duševných 
ochorení.  

 

RESOCIALIZÁCIA 
Resocializácia je proces začlenenia 
človeka, ktorý užíval drogy do spoločnosti. 
Tento proces človeku pomáha, aby dokázal 
neužívať drogy. Resocializačný proces 
úspešne ukončil približne každý 5. človek.  
 

TRESTNÁ ČINNOSŤ 
V roku 2008 bolo 1 750 páchateľov/ok 
stíhaných za spáchanie 2 259 trestných 
činov drogovej kriminality, ide o 124 viac 
prípadov ako v roku 2007. Polovica 
trestných činov súvisela s marihuanou. 
Heroínu alebo pervitínu sa týkal každý 3. 
prípad. 
 

TRH S DROGAMI 
Na výrobu pervitínu sa používali hlavne 
domáce laboratóriá. Pervitín obsahoval viac 
ako 60% účinnej látky a cena za dávku 
v Bratislavskom kraji sa pohybovala od 
6,60 – 10 €. 
Trh s heroínom sa sústredil v Bratislave 
a v Seredi. Heroín bol riedený s kofeínom 
a paracetamolom. Dávka drogy obsahovala 
13% účinnej látky a na trhu sa predával od 
6,60 – 10 € za dávku. 
 

Dúfam, že tieto čísla boli pre Vás 
zaujímavé a Vás veľmi neunudili ☺   Majka 
 
Národné monitorovacie centrum pre drogy: Výročná 
správa o stave drogovej problematiky na Slovensku 
za rok 2008. Bratislava: 2009. ISBN 978-80-8106-
025-0, 
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/41246000/jp
g/_41246965_druginject203.jp



OKRUH PORTUGALSKOM A ŠPANIELSKOM 
ČASŤ 11. - PO STOPÁCH PÚTNIKOV 

 
DO KONCA DOVOLENKY NÁM OSTÁVALI UŽ LEN DVA DNI, Z TOHO LEN JEDEN CELÝ, LEBO 

VÄČŠIU ČASŤ TOHO NASLEDUJÚCEHO SME MALI STRÁVIŤ V LIETADLE Z LISABONU DO VIEDNE. 
OSTÁVALO NÁM PREJSŤ POSLEDNÝ ÚSEK CESTY – Z PORTA DO LISABONU, ČO BOLO ASI 300 

KILOMETROV... 
 
 
Oproti tomu, čo sme precestovali 

predtým, to nebolo veľa, ale cestou sme 
sa chceli zastaviť ešte na známom 
pútnickom mieste, a tak sme z Porta 
odchádzali už ráno. Počasie nám tentoraz 
neprialo, vonku bolo sychravo a pršalo.  

 
Tým miestom bolo maličké mesto 

Fatima (má okolo 10 000 obyvateľov), 
ktoré ležalo na kopcoch zhruba v polovici 
cesty. Toto arabsky znejúce meno dostalo 
podľa legendy po jednej maurskej 
princeznej počas moslimskej nadvlády v 
12. storočí. Vtedy ešte nikto netušil, že 
toto obyčajné portugalské mestečko bude 
raz celosvetovo známym kresťanským 
pútnickým miestom. Ročne príde do 
Fatimy až sedem miliónov ľudí z celého 
sveta kvôli zázraku, ktorý sa udial 
začiatkom minulého storočia.  

Všetko to začala v roku 1917 
(počas prvej svetovej vojny), kedy sa 
trom malým pastierom - Lucii, 
Františkovi a Hyacinte údajne zjavila 
Panna Mária. V nedeľu 13. mája išli ako 
obyčajne pásť stádo oviec do olivového 
hája neďaleko Fatimy, do Cova da Iria. 
Keď sa tam ako každý iný deň modlili, 
objavila sa pred nimi „krásna pani 
žiariaca viac ako slnko“. Pastierom 
povedala, že keď sa budú každý deň 

modliť ruženec, zabezpečia na svete mier 
a koniec vojny. Taktiež sľúbila, že sa 
zjaví ešte päť krát, každý mesiac 
trinásteho. Deťom na začiatku nikto 
neveril a keď malo 13. augusta prísť 
k jednému z ďalších zjavení, úrady 
dokonca zavreli deti na tri dni do väzenia. 
Tento postoj štátu však vzbudil o to väčší 
záujem verejnosti. Keď sa mala Panna 
Mária ukázať 13. októbra naposledy, 
prišlo do Fatimy 70 000 ľudí. I keď 
zjavenie videli len tieto tri deti, nikto už o 
ich tvrdeniach nepochyboval, pretože na 
oblohe sa ukázal zvláštny jav. Slnko sa 
pred zrakmi davov premenilo v obrovský 
kotúč, zostúpilo až k zemi a rozkmitalo 
sa, akoby tancovalo. Toto bolo 
zdokumentované aj na fotografiách, a tak 
štát a aj cirkev museli už zázrak uznať. 
V roku 1930, po niekoľkoročnom 
posudzovaní fatimských udalostí 
komisiou, vyhlásili zjavenia za 
vierohodné. Na mieste zjavenia 
vybudovali jednoduchú kaplnku, v ktorej 
je za ochranným sklom uložená socha 
Panny Márie. V roku 1953 tam postavili 
taktiež baziliku. 

Po zaparkovaní auta na rozľahlom 
parkovisku sme sa vybrali k bazilike. 
Všade bolo veľa ľudí. Po chvíli kráčania 
po ulici lemovanej obchodíkmi so 



suvenírami sme sa ocitli na obrovskom 
priestranstve s neobarokovou bazilikou.  

Bazilika je 65 metrov vysoká, so 
širokým schodišťom, po bokoch s 
kruhovou kolonádou, so sochami svätcov 
a keramickými obrazmi z krížovej cesty. 
Viedol k nej asi tristo metrov dlhý 
chodník z mramoru. Prekvapilo ma, že sa 
po ňom (napriek dažďu) po kolenách 
pomaly posúvali k soche Márie veriaci a 
odriekali pritom modlitby. Bol to 
skutočne silný výjav! Videla som, že 
niektorých pútnikov sprevádzali pri tejto 
bolestivej ceste príbuzní, ktorí ich 
podopierali, aby aspoň čiastočne uľavili 
ich odretým a možno aj zakrvaveným 
kolenám. 

Najviac ľudí vraj zamieri do 
Fatimy v máji a októbri, v dňoch výročia 
prvého a posledného zjavenia Panny 
Márie. Cestovné kancelárie tam 
organizujú aj zájazdy. Veriaci sa môžu 

zúčastniť na omšiach v bazilike – denne 
sa tam slúži až dvadsať bohoslužieb – 
väčšina je v portugalčine, niektoré v 
angličtine. Okrem kaplnky a baziliky tam 
v roku 2007 postavili ďalší kostol, do 
ktorého sa zmestí až neuveriteľných 9 000 
sediacich návštevníkov! Aj tam sme sa 
boli pozrieť, a musím povedať, že bol 
skutočne impozantný, i keď taký moderný 
štýl sa mi pri sakrálnych stavbách príliš 
nepáči. Celkovo sa nám zdalo až 
neuveriteľné, že kedysi bývali na mieste 
dnešného svätostánku iba pastviny. 

Po obohacujúcej návšteve Fatimy 
sme pokračovali v ceste do Lisabonu. 
Tam sme si na poslednú noc našli hotel, 
v miestnej reštaurácii sme si dali večeru, a 
týmto naša vyčerpávajúca, ale krásna 
cesta po Portugalsku a Španielsku 
skončila.                                            Saša 
 
Obrázok dolu: Bazilika vo Fatime



    O.S.E.M.S.M.E.R.O.V.K.A 
 
 
V tajničke osemsmerovky sa ukrýva čínske príslovie: 
„Každý, kto mi lichotí, je mojím nepriateľom.  
Každý, kto ma kritizuje,…(15 písmen tvorí tajničku).“ 
 
 

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

 
 
AKTOVKA, ATRAMENT, CERUZKA, DAŤ, DOBA, EGO, ELÉV, KABINET, 
KALAMÁR, KRIEDA, LAVICA, LETNÉ PRÁZDNINY, MAPA, MEOTAR, MERAŤ, 
NÁVOD, OSNOVY, PAPIER, PÄŤKA, PERAČNÍK, PÍSANKA, POZNÁMKA, 
PRESTÁVKA, ROZVRH HODÍN, RUŠIŤ, ŠPONGIA, TABUĽA, TRIEDA, ŤAHÁK, 
UČITELIA, USMERNENIE, VYSVEDČENIE, ZÁŠKOLÁK, ZNÁMKY, ZOŠIT, 
ZVONENIE 

 
Tajnička z minulého čísla: 
„…líši od živočíchov.“ 
                
                Dvojstránku pripravila Saša 

 
 



V.T.I.P.Y  

              
 
Jeden kvietok hovorí druhému: 
- Ľúbim ťa. 
- Aj ja teba ľúbim, zavoláme včielku? 
 
Ide medveď po lese a stretne zajaca. 
Zajac sa pýta: 
- Kam ideš medveď? 
- Nakupovať do Rakúska. 
Zajac nato: 
- Išiel by som s tebou, ale nemám pas. 
- To nevadí, skoč mi do vrecka. 
Prídu k colnici a colník sa pýta 
medveďa: 
- Medveď, čo to máš vo vrecku? 
Medveď si tľapne po vrecku: 
- Fotku zajaca. 
 
Na hodine slovenčiny. Deti majú písať 
sloh na tému "Som riaditeľom veľkej 
firmy". Zatiaľ, čo všetky deti píšu, Jožko 
spokojne sedí za stolom a obzerá sa po 
triede. 

- Jožko, prečo 
nepíšeš? - pýta 
sa pani 
učiteľka. 
- No dovoľte?! 
Čakám na 
sekretárku! 
 
Do chovproduktu vrazí rozčúlený muž s 
ľadovým medveďom na vodítku: 
- Kde je ten hajzel? 
- Ktorý? - pýta sa predavačka. 
- Ten, čo mi pred rokom predával 
bieleho škrečka! 
 
Stoja dvaja známi na ostrovčeku a čakajú 
na autobus. 
- Už si si zobral tú peknú mladú babu, čo 
som ťa s ňou naposledy videl? 
- Ešte nie. 
- A na čo čakáš? 
- Na autobus.  
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WWW.ODYSEUS.ORG,    intoxi@ozodyseus.sk    

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS  
NÁJDEŠ V BRATISLAVE: 

 
Každú  stredu a piatok: 

18:30 – 19:30  na Trnavskom Mýte (Podchod) 
20:00 – 21:15  prechádzame sa na Hlavnej železničnej stanici 
21:30 – 22:30 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 pri Tržnici (pri zastávke trolejbusov) 
23:00 – 24:00 na Príkopovej ulici (pri Národnom tenisovom centre) 

 
 

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 (Stavbárska ul.- Vrakuňa) 

 
 
 

Obnovili sme tObnovili sme tObnovili sme tObnovili sme testovanie na protilátky HIV aestovanie na protilátky HIV aestovanie na protilátky HIV aestovanie na protilátky HIV a    syfilisusyfilisusyfilisusyfilisu    ––––    spýtaj sa nás vspýtaj sa nás vspýtaj sa nás vspýtaj sa nás v    teréne na teréne na teréne na teréne na 
presné časy testovania.presné časy testovania.presné časy testovania.presné časy testovania.    

 
Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  Poznávacie znamenie  ;;;;    biely Fiat Ducato biely Fiat Ducato biely Fiat Ducato biely Fiat Ducato alebo modrý Opel Astra Combi alebo modrý Opel Astra Combi alebo modrý Opel Astra Combi alebo modrý Opel Astra Combi 

ssss    nápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁMnápisom CHRÁŇ SA SÁM    aaaa    logologologologom ODYSEUSm ODYSEUSm ODYSEUSm ODYSEUS    
    


