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ÚVODOM... 

Prázdniny sa nám končia ale pre nás a ani pre vás to nič neznamená. 

Pracovať aj zarábať treba po celý rok 

Ako vidíte, Ja som sa myslím zlepšila, minulé číslo bol ten úvod katastrofa 

Ale snažím a učím sa stále, tak nebojte časák bude ako má byť. 

Keďže INTOXI je hlavne časák pre vás, tak by som vás rada oslovila aby ste prispeli niečím 
aj vy alebo aspoň povedali, napísali svoje nápady a návrhy, o čom by ste si radi v INTOXI  

prečítali, čo vás zaujíma. 

Je veľa veci v teréne na ktoré sa pýtate, tak  to hodíme do časáku a budete to mať „čierne 
na bielom“ 

 

 

Krásny 
zvyšok leta 
vám želá Ofra 

 

 

 

Zdroj obr: http://3.bp.blogspot.com/-_IOvgp3Tpvg/TVwxvjvCi-I/AAAAAAAAAIQ/eReC6fhvb7E/s1600/writing-

woman505x214.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Viac informácií na www.odyseus.org alebo mailom na intoxi@ozodyseus.sk 

Časopis neprechádza jazykovou úpravou a je nepredajný! 

 

http://3.bp.blogspot.com/-_IOvgp3Tpvg/TVwxvjvCi-I/AAAAAAAAAIQ/eReC6fhvb7E/s1600/writing-woman505x214.gif
http://3.bp.blogspot.com/-_IOvgp3Tpvg/TVwxvjvCi-I/AAAAAAAAAIQ/eReC6fhvb7E/s1600/writing-woman505x214.gif
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AKO SOM ZNÍŽIL UŽÍVANIE DROG 
 

V jedno slnečné dopoludnie som sa zarozprávala s jedným užívateľom drog o jeho 
užívaní. Bolo to zrovna v čase, keď v uliciach Bratislavy nebol heroín. Jeho pohľad 
na  ma zaujal. On súhlasil, aby som rozhovor s ním spísala a tak vám ho ponúkam. 
 

Prečo si sa rozhodol znížiť užívať heroín? 

Nikde nebol tovar. Nechcel som vyhadzovať 
peniaze za bordel a farby. Užíval som 10 – 12 

krát denne. Teraz som to znížil na 3-4 krát 
denne. 
 

Ako si začal znižovať? 

Keď nebol tovar, tak som si išiel zohnať tovar 
do zahraničia. Tento tovar som si chcel ušetriť, 
aby mi vydržal čo najdlhšie. Vedel som, že ak 
by som si ho minul, musel by som ísť znova do 
zahraničia alebo by som musel kupovať na 
Slovensku zlý tovar. Tak som si to nabalil a 
rozrátal na 3 týždne. To mi pomohlo 
kontrolovať množstvo dennej „dávky“.  
Postupne som sa dostal za 5 dní na užívanie 3-

4 krát denne. 
 

Aké sú výhody toho, že užívaš menej? 

No miniem menej peňazí. V práci sa mi lepšie 
darí a zlepšil sa mi pracovný výkon. Viac sa mi 
páči takto byť. Je to lepšie. Som rád, že som 
niečo dosiahol sám.  

 

Rozhovor spracovala Coня 

 

Autor si praje ostať v anonymite. 

Zdroj obr.: http://thefreshscent.com/wp-content/uploads/2008/10/heroin.jpg, 

http://www.michaelshouse.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/heroin_red_carpet-300x225.gif, 
http://www.holisticdrugrehab.org/wp-content/uploads/2011/08/heroinSmall.jpg  

 

http://thefreshscent.com/wp-content/uploads/2008/10/heroin.jpg
http://www.michaelshouse.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/heroin_red_carpet-300x225.gif
http://www.holisticdrugrehab.org/wp-content/uploads/2011/08/heroinSmall.jpg
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Pozvánka na stretnutie 
sexbiznisových pracovníčok 

Je tu september a ja rozmýšľam 
ako ten čas rýchlo letí. Ešte len 
pred pár mesiacmi tu boli Vianoce 
a už je pomaly koniec leta. A práve 
pred Vianocami sme mali jedno 

milé stretnutie sexbiznisových 
pracovníčok teda vás u nás 
v priestoroch Odysea. Posedeli 

sme, pokecali, dostali sme pekné 
darčeky a prežili sme príjemný 
večer. Páčilo sa nám to všetkým, 
a tak som sa rozhodla že by sme si 
takéto stretnutia mohli dohodnúť 
častejšie. A tak by som vás rada 
pozvala koncom septembra 

(presný dátum spresníme v teréne 
na výmenách) na stretnutie 
sexbiznisových pracovníčok u nás 
v Odyseu. Nachádzame sa 
v Petržalke pri „modrom dome“ 
v priestoroch školy. Veľmi by som 
ocenila, keby ste prišli všetky či už 
z Panónskej, Vajnorskej alebo 

Slovnaftskej ulice. Nepotrebujete 

nič, len dobrú náladu a chuť prísť, 
všetky ste vítané. 

Vaša Sisi 

  NIEČO PRE NÁS 

Jeden známi 
rečník zahájil svoju 
prednášku tým, že 
zdvihol do vzduchu 

50 eurovú bankovku 
a spýtal sa: „Kto by 
chcel túto 50 eurovú 
bankovku?“ Ruky sa 
začali dvíhať. Rečník 
pokračoval: „Túto 
bankovku dám 
jednému z vás, ale 
najprv mi dovoľte, 
aby som urobil 

toto.“ Začal 
bankovku krčiť. Potom sa opýtal:“Kto ju ešte stále 
chce?“ Ruky boli zase vo vzduchu. „Dobre a čo ak 
urobím toto?“ Hodil bankovku na zem a začal po nej 
šliapať. Potom ju opeť zodvihol, pokrčenú 
a pošliapanú. „Kto ju potom všetkom stále chce?“ 
Ruky znovu vyleteli hore. Na to rečník povedal: 
„Priatelia moji, naučili ste sa veľmi cennú lekciu. Bez 
ohľadu na to, čo som stou bankovkou urobil, naďalej 
ju chcete, pretože to nezmenšilo jej hodnotu. Ešte 
stále ma cenu 50 euro.  

Aj my v živote mnohokrát krčený rôznymi 
situáciami, hodený na zem a zadupaný 
rozhodnutiami, ktoré sme urobili a okolnosťami 
ktoré nás stretli. Cítime sa ako keby sme boli 
bezcenný. Ale bez ohľadu na to, čo sa stalo alebo čo 
sa stane, nikdy nestratíme svoju hodnotu. Ušpinení 
alebo čistí, pokrčení alebo rovní, stále sme 
nedoceniteľný pre tých, ktorý nás milujú. Cena 
našich životov nie je závislá od toho, čo robíme, koho poznáme, alebo koľko zarábame, ale kto 
sme a koľko ľudí nás ma naozaj rado. Potom nikdy nestratíme svoju hodnotu. Každý z nás je 
jedinečný, nikdy na to nezabudnite... “Chcem sa poďakovať mojím skutočným priateľom, 
ktorých je veľmi málo... 

Aj my ženy pracujúce v sexbiznise,  nie sme hračky na pár minút a máme svoju hodnotu, 
tak na to prosím nezabúdajte. 

Vaša Sisi 
 „Autor neznámy, text získaný prostredníctvom reťazového e-mailu“ 

Zdroj obr.:  
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                                                TESTOVANIE  

 

Prvý krát som sa dala testovať pred dvoma rokmi, využila som aj služby 
terénnych pracovníčok ale testy neboli 
na hepatitídu. Ale zatiaľ mi stačilo, že 
nemám HIV a syfilis. 

Kompletné testy vyšli dobre, bola som 

„čistá“ -teda zdravá. 

Momentálne som sa dala testovať 
znova, takže netrpezlivo a aj so 

strachom čakám, čo bude..... 

Tých 10 dní plynie veľmi 
pomaly 

Asi každý/á z nás má strach či sa 
nenakazil/a. 

Prenos hlavne hepatitídy sa 
prenáša veľmi ľahko a človek si 
ani neuvedomí a hneď ju má. 

Preto odporúčam mať vždy svoje 
nádobičko a priebežne sa dať 
testovať. Aspoň budete vedieť na 
čom ste. 

Želám veľa zdravia a nebojte sa 

dať otestovať. 

 

                                                                                      Ofra 

 

 

Zdroj obr: 

http://www.roche.sk/fmfiles/re7204001/Slovakia/Diagnostics/NPT/TROPONIN_T_Sensiti

ve_sample_application.png, http://healthyhoggin.com/wp-

content/uploads/2011/02/doctor-cartoon1.jpg  

http://www.roche.sk/fmfiles/re7204001/Slovakia/Diagnostics/NPT/TROPONIN_T_Sensitive_sample_application.png
http://www.roche.sk/fmfiles/re7204001/Slovakia/Diagnostics/NPT/TROPONIN_T_Sensitive_sample_application.png
http://healthyhoggin.com/wp-content/uploads/2011/02/doctor-cartoon1.jpg
http://healthyhoggin.com/wp-content/uploads/2011/02/doctor-cartoon1.jpg
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Obraz smrteľného predávkovania z New 

York City 

V New York City sa dlhodobo venujú 
prevencii smrteľného predávkovania. 
V rokoch 1990 – 2001 každý deň umreli 1-

2 ľudia na predávkovanie. Celkovo to bolo 
viac ako 10.000 úmrtí za 11 rokov, ktorým 
sa dalo predísť. Ak sa pozrieme, čo ľudia 
užili pred svojou smrťou, uvidíme toto: 

 opiáty (napr.:heroín, fentanyl) a 

kokaín užilo cca 26% (cca 2613 ľudí) 
 iba kokaín 22%  (cca 2250 ľudí) 
 iba  opiáty (napr.:heroín, fentanyl) 

21% (cca. 2119 ľudí) 
 opiáty (napr.:heroín, fentanyl), 

kokaín a alkohol cca 12% (cca 1240 
ľudí) 

 opiáty (napr.:heroín, fentanyl) a 
alkohol cca 10,4% (cca 1049 ľudí)  

 

 

PREDÁVKOVANIE A KOMBINOVANIE DROG 

KOMBINOVANIE HEROÍNU S INOU DROGOU (PERVITÍN, ALKOHOL, UTLMUJÚCE LIEKY). TO ZNAMENÁ, ŽE ZO 100 

ĽUDÍ, KTORÍ SA PREDÁVKOVALI HEROÍNOM, VIAC AKO 75 MALO V SEBE AJ INÚ DROGU. TO JE PODĽA JEDNEJ 

AUSTRÁLSKEJ ŠTÚDIE, JE VÄČŠINA PREDÁVKOVANÍ SPÔSOBENÁ KOMBINÁCIOU DROG. AK SA NA TO POZRIEME 

Z POHĽADU HEROÍNU, TAK VIAC AKO TRIŠTVRTE PREDÁVKOVANÍ SPÔSOBILO CELKOM SLUŠNÉ ČÍSLO A STOJÍ ZA 

ROZPÍSANIE. TEDA ASPOŇ PODĽA MŇA. 

Jedna droga, lepšia voľba 

Ak už niekto 
musí užívať 
drogy, je 

výhodou, ak 
užíva len 
jednu drogu. 

To je ťažké, 
pretože 
väčšina drog 
kúpených na 
čiernom trhu 
obsahuje 

prímesi. 
Mnohé tie prímesi sú „drogami“ – napr.: 

fentanyl či utlmujúce tablety. Avšak jednou 
z účinných stratégií, ak sa  vyhnúť 
predávkovaniu je nekombinovať ďalšie 
drogy navzájom.  
 

Čo sa deje pri pervitínovom speedballe 

Na Slovensku sa najčastejšie kombinuje 
pervitín a heroín. Preto sa pristavím pri 
opise tejto kombinácie. Speedballom sa myslí kombinovanie heroínu a kokaínu/cracku v jednej 

striekačke. So stále väčšou rozšírenosťou pervitínu, sa stále častejšie stretávame s „pervitínovým 
speedballom“.  

Obľúbenosť tejto kombinácie má viacero dôvodov: 

  kvalita heroínu je veľmi nízka a pervitín v dávke zvyšuje pociťovanie dávky 

 človek cíti intenzívnejšiu eufóriu  

 heroín ukľudňuje a tým pádom tlmí pervitínové úzkosti, paranoje  
  pervitín nabudzuje a tak človek nie je až tak utlmený  

Samozrejme, že to nie je bez komplikácií. Táto kombinácia, ako to už pri drogách býva, si vyberá 
svoju daň. Jej konkrétna podoba je: 

 ťažšia liečba závislosti, pretože človek sa stáva závislým na oboch látkach 

  vyššie riziko smrteľného predávkovania. 
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Speedbalové predávkovanie 

Riziko predávkovania kombinácii heroín a pervitín je zvýšené. 
Stimulant – napr. pervitín povzbudzuje činnosť srdca, ktoré bije 
rýchlejšie. Heroín naopak činnosť srdca upokojuje. Keď 
odoznievajú účinky jednej drogy, nastupujú  opačné účinky tej 
druhej. To znamená, že srdce v priebehu veľmi krátkeho času 
dostáva protichodné pokyny. Buď z rýchleho búšenia srdca 
predchádza do pomalého búšenia alebo naopak z pomalého 
búšenia prechádza do rýchleho. Toto je kľúčový moment. A preto 

sú ľudia užívajúci speedball vo väčšom riziku predávkovania. Ak je 

speedballové predávkovanie smrteľné,  človek väčšinou umiera 
na  zlyhanie srdca/na infarkt. Ľudia sú zároveň ohrození dvoma 
„predávkovacími rizikami“: 

 buď pervitínovému zlyhaniu srdca 

 alebo heroínovému útlmu dýchania  
Zároveň v pouličnom heroíne i pouličnom pervitíne sa nachádzajú prímesi. Tým pádom sa 
dostáva do tela dvojitá dávka prímesí (fentanylu, omietky, kofeínu a ktovie čoho ešte). 
 

Čo môže znížiť riziko predávkovania speedballom?  

No samozrejme neužívať speedballl a drogy vôbec. Čo iné?  

Medzi ďalšie možnosti patrí: 

 neužívať speedball injekčne – to nám ponúka viacero 
možností. Neužívať injekčne vôbec alebo užiť jednu látku 
injekčne a druhú iným spôsobom. 

  posilniť srdce- cvičiť a nefajčiť alebo obmedziť fajčenie. 

Nuž nič iné som zatiaľ nenašla. Žiaľ mechanizmus predávkovaní 
v kombinácii heroín a pervitín, nie je ešte podrobne známy. Preto 
buďte opatrní a opatrné. Starajte sa o seba, oddychujte, 

pravidelne jedzte i pite nealko. Všetko toto ovplyvňuje vašu odolnosť tela a tým pádom 
i odolnosť voči predávkovaniu. 

- Coня- 

Článok vznikol ako súčasť projektu „Áno pre život“, ktorý podporil Nadačný fond 
Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis. 

 

Zdroje 

http://www.thegooddrugsguide.com/heroin/mixing.htm 

http://harmreduction.org/article.php?id=75  

http://www.treatment4addiction.com/addiction/speedballing/  

http://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=7957&page=4 

http://www.drugaidcymru.com/services/real-deal/speed-balling.aspx 

http://ecstasy.com.ua/l3/heroin-reactions-with-other-drugs-or-substances.html 

 

ZDROJ OBR: HTTP://I.PRAVDA.SK/09/032/SKCL/P1229D94B_DROGA.JPG, HTTP://WWW.CRESTOCK.COM/IMAGES/CONTEST2007/4066-

2-COKE.JPG, HTTP://WWW.STOPSIGNXPRESS.COM/IMG/LG/K/STOP-SIGN-K-4671.GIF 

http://www.thegooddrugsguide.com/heroin/mixing.htm
http://harmreduction.org/article.php?id=75
http://www.treatment4addiction.com/addiction/speedballing/
http://www.drugaidcymru.com/services/real-deal/speed-balling.aspx
http://ecstasy.com.ua/l3/heroin-reactions-with-other-drugs-or-substances.html
http://i.pravda.sk/09/032/skcl/P1229d94b_Droga.jpg
http://www.crestock.com/images/contest2007/4066-2-coke.jpg
http://www.crestock.com/images/contest2007/4066-2-coke.jpg
http://www.stopsignxpress.com/img/lg/K/Stop-Sign-K-4671.gif
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PRÍBEH  UŽÍVATEĽKY  DROG  Z  RUSKA 

3. časť 
Dnes sa stretneme už naposledy s Irinou. Je to užívateľka drog z Ruska, ktorá sa rozhodla bojovať 

za svoje ľudské práva. Rusko je krajina, kde žije asi 2 milióny injekčných užívateľov drog. Je to 
krajina, kde nie je dostupná substitučná liečba a programy výmeny ihiel nie sú akceptované 

a podporované vládnymi orgánmi. Každý deň tu dochádza k porušovaniu ľudských práv 
a k diskriminácií užívateľov/liek drog. 

Ponúkam vám poslednú časť príbehu jej života, o ktorom otvorene hovorila prvý krát na jednej 
veľkej medzinárodnej konferencii v apríli 2011. 

... V súčasnosti pripravujem sťažnosti na Ústavný súd Ruskej Federácie and na Európsky súd pre 
ľudské práva. Chcem žiadať o poskytovanie adekvátnej liečby pre užívateľov/ky drog v Rusku. 

Moje aktivity zapĺňajú stránky národných médií – veľa novín robí so mnou rozhovory o tom, čo 
robím. Skoro všetci novinári sa ma opýtali na jednu a tú istú otázku: „chcete aby Vám Rusko 
zaplatilo odškodnenie rozhodnutím Európskeho súdu? Nechcete dostať liečbu na to,  aby ste 
s užívaním prestali, ale žiadate, aby Vám Vaša krajina zabezpečila drogy na úkor verejných 
financií? 

Nie, nechcem, aby mi Rusko platilo odškodnenie! Tisíce z mojich priateľov zomrelo na AIDS, 
tuberkulózu alebo predávkovanie. Za seba môžem povedať, že som stratila všetko v živote: 
zdravie, vzťahy v rodine, domov, nádejnú budúcnosť. Strávila som polovicu svojho života vo 
väzení, bola som ponižovaná a bez nádeje len preto, že som chorá. Ako môže niekto vyčísliť tieto 
straty v peniazoch??? Naozaj si niekto myslí, že som to všetko robila úmyselne, len aby som sa 
vyhla liečbe? Mám chronické ochorenie a usilujem sa dosiahnuť uplatnenie svojho práva na 
zdravie, ktoré je garantované v Ústave Ruskej Federácie, rovnako ako práva tých 5 miliónov ľudí 
užívajúcich drogy v Rusku! Chcem, aby sme mali  prístup k sterilným ihlám. Chcem, aby sa 
predchádzalo tomu, že sa tisíce mladých užívateľov/liek ročne infikuje HIV a hepatitídou C cez 
špinavé striekačky. Chcem, aby mali moji priatelia prístup k liečbe HIV, tuberkulózy a hepatitídy 
– na ktoré v súčasnosti umierajú ľudia v rozvinutých krajinách.  Chcem, aby moje kamarátky 
nemuseli predávať sex za drogy, chcem, aby boli ochránené proti násiliu a aby mohli rodiť 
a vychovávať zdravé deti. Nechcem, aby sa každý rok zatvárali tisíce ľudí za malé priestupky 
spojené s užívaním drog. Chcem, aby sme dostávali liečbu. To, že Rusko odmietlo poskytovať 
substitučnú liečbu je absolútne nepodložené dôkazmi; o to viac, že následkom je porušovanie 
ľudských práv.  

V októbri 2010 generál Spojených národov Ban Ki – moon navštívil  metadonovú kliniku  
v Kambodži. Ukázal tým svetu, že programy metadonovej substitučnej liečby sú legálne, dôležité 
a mali by byť dostupné. Sám generál podával metadon pacientom/kám v Kambodžskej klinike. 
V Rusku sme tiež ľudia so všeobecnými právami a tiež máme právo na život! Vo februári 2011, 
počas oficiálnej návštevy Vysokej komisárky Spojených Národov pre ľudské práva Navanethem 
Pillay v Rusku, som sa zúčastnila na jej stretnutí s ľudskoprávnymi organizáciami. Bola som 
poctená hovoriť s pani Pillay v mene 5 miliónov ľudí užívajúcich drogy v Rusku. Žiadala som 
o zasiahnutie do oblasti ochrany ľudských práv pre ľudí, ktorí užívajú drogy, hlavne v súvislosti 
s právom na zdravie. Odovzdala som komisárke list podpísaný 17 organizáciami, ktoré pracujú 
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v oblasti HIV/AIDS a harm reduction, v ktorom sme žiadali 
o zlepšenie situácie s porušovaním práv na zdravie 
užívateľov/liek drog v Rusku. Nadväzujúc na naše 
stretnutie, Vysoká komisárka Spojených Národov pre 
ľudské práva odovzdala Ruskej vláde dve odporúčania 

1) Spustiť pilotné programy substitučnej liečby v Rusku 

a odstrániť legálne obmedzenia pre jej poskytovanie 

2) Poskytnúť finančnú a politickú podporu programom 
výmeny ihiel, aby boli zabezpečené celkové opatrenia 
HIV prevencie ako aj zaangažovanie užívateľov/liek drog 
do týchto programov a prístup k zdravotníckym 
službám. 

Spätnú väzbu z vlády sme dostali takmer okamžite. Hneď 
ďalší deň, niekoľko novín uverejnilo rozhovory 
s ministerkou zdravotníctva Tatianou Golikovou 
a riaditeľom štátneho dozoru ochrany práv Gennadym  
Onischenkom. Vo svojich rozhovoroch títo štátni 
predstavitelia vyhlásili, že podľa svojich dostupných 
informácií neexistuje žiadny dôkaz o účinnosti programov substitučnej liečby. Substitučná liečba 
nie je podľa nich ozajstná liečba, ale iba náhrada jednej drogy za inú. Všetky pilotné programy 
výmeny ihiel, ktoré  nedávno existovali v niektorých častiach Ruska, neuspeli v znížení prenosu 
HIV medzi ľuďmi užívajúcimi drogy a nemali žiadny vplyv na situáciu v oblasti HIV.  

Povedala by som, že ruskí vládni predstavitelia sú zvyknutí klamať a nedodržiavať svoje sľuby, 
pretože sú si úplne istí, že im to prejde. Preto som sa rozhodla nemlčať. Nebudem čakať na to, 
kým zomriem na AIDS alebo predávkovanie. Požiadam  medzinárodné organizácie o pomoc. 

Právo na zdravie je jeden zo základných, neodnímateľných ľudských práv, ktoré je  garantované 
niekoľkými medzinárodnými dohodami rovnako ako aj ruskou ústavou. Je mi nanič z toho, že sa 
musím stále báť; že musím stále naháňať peniaze na ilegálne drogy, že musím prechádzať 
abstinenčnými príznakmi, že vždy zlyhám pri nedodržiavaní HIV liečby.... 

Mám toho dosť. Som pripravená biť sa za svoje práva až do konca, pretože som ľudská bytosť 
a som  aj občianka svojej krajiny ! 

Ak aj vy už máte toho plné zuby a chcete niečo urobiť pre zmenu, vaše práva sú porušované 
a cítite sa odvrhnutí iba preto, že užívate drogy, ozvite sa nám. Cesta sa sňáď stane ľahšou 
a spoločnými silami dokážeme viac.... 

Kontaktujte nás v teréne alebo na t.č. 0904 655 146 

 Zdroj: http://inpud.wordpress.com/2011/04/18a-most-insprirational-russian/, príhovor 
Irini Teplinskaya na Medzinárodnej konferencii venovanej znižovaniu rizík spojenej s užívaním 
drog v apríli 2011.                                                                                                                     Preložila Eva  

http://inpud.wordpress.com/2011/04/18a-most-insprirational-russian/
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NOVINKY V SOCIÁLNEJ OBLASTI 

 

Od júla 2011 sa zvýšilo životné minimum 

 Od 1. júla sa životné minimum zvýšilo a zároveň s tým 
vzrástli aj viaceré štátne dávky, ktoré sa od jeho výšky 
odvíjajú. Samotní ľudia – poberatelia veľmi nemusia 
poctítiť, keďže ten nárast znamená iba 2, 4 %, t.z. 
životné minimum sa posunie o vyše štyri eurá.  

Z doterajších 185,38 eura vzrástlo  od júla 2011 životné 
minimum na  

189,83 eura mesačne  na jednu dospelú, samostatne posudzovanú osobu.  

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov, pod ktorou je človek v 
stave hmotnej núdze. Na základe životného minima (berie sa do úvahy váš príjem, majetok 
alebo či si môžete inak zabezpečiť príjem)  sa vám napríklad buď uzná alebo neuzná dávka v 
hmotnej núdzi alebo iné štátne sociálne dávky.  
Podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 
sumy životného minima upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. 

 

Od roku 2013 budeme mať elektronickú zdravotnú knižku 

Elektronickú zdravotnú knižku  budeme mať na Slovensku od roku 2013. V praxi to bude 

znamenať, že ak pôjdete k lekárovi/ke, ten tá si bude môcť okamžite zistiť o vás všetky potrebné 
informácie z počítača….  

Účelom elektronickej zdravotnej knižky je pritom poskytnúť  pacientovi/tke zdravotné záznamy v 
elektronickej podobe dostupné prostredníctvom internetu, respektíve možnosť viesť celoživotnú 
zdravotnú knižku s príslušným zdravotným obsahom, vrátane údajov o očkovaniach. To, že sa 
zdravotná dokumentácia vedie aj v elektronickej verzii hovorí aj  

§ 20 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti a odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR. 

V súčasnosti sa celý system rozbieha, avšak isté je, že  nás elektronická zdravotná karta neminie. 
Prebiehajú diskusie o jej výhodách či nevýhodách. Výhody sú zrejmé najmä pre tých ľudí, ktorí 
majú prístup k internetu. Ak by ste sa napríklad ocitli hocikde vo svete, lekári majú možnosť 
dostať sa k vašej zdravotnej dokumentácii a poskytnúť vám potrebnú pomoc. To už ani 
nehovorím o platení služieb priamo cez elektronickú  zdravotnú kartu pacienta za návštevu u 
lekárov, za recepty v lekárni, za rôzne vyšetrenia.. 

Otázne však ostáva citlivosť osobných údajov a to, kto, kedy a kde bude mať možnosť použiť 
príp. zneužiť vaše údaje v zdravotnej karte.  Taktiež pre mnohých z vás, ktorí si neplatíte 
zdravotné poistenie to bude znamenať, že lekár/ka na základe vašej elektronickej karty hneď 
zistí, že si poistenie neplatíte a tým pádom budete mať nárok iba na poskytnutie život 
ohrozujúcej starostlivosti.  

O elektronickej zdravotnej karte sa však povieme oveľa viac v niektorom z ďalších čísel INTOXI.  
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 Dávky v hmotnej núdzi chcú okresať 

 

Ak prejde návrh zákona Ministerstva 
práce sociálnych vecí a rodiny, stane sa 

od januára 2012 skutočnosťou to, že sa 
dávka v hmotnej núdzi zníži o jednu 

tretinu.  

V reáli to bude znamenať, že ak teraz 
poberáte „sociálku“ v sume 62, 50 (čo je 
základná dávka) od januára 2012 budete 
poberať iba 37, 97 €. (asi by vedeli 
predkladatelia návrhu zákona poradiť aj 
to, ako z tejto sumy prežiť....) 

Ďalšou zmenou je, že od januára bude 
možnosť dostávať tzv. “solidárnu dávku” 
v sume 76 €. Dostanú ju tí,  ktorí “z 
objektívnych dôvodov nemôžu pracovať”.  Pôjde napr. o starobných a invalidných dôchodcov alebo 
tehotné ženy.   

O návrhu zákona sa vyjadrila aj štátna tajomníčka Lucia Nicholsonová v denníku SME takto: “ Ideme 
povedať ľuďom, že peniaze, ktoré od štátu dostanú, si v prvom rade musia zaslúžiť”  Od januára by 
mali vzniknúť tzv. komunitné centrá, v ktorých by mali mať ľudia možnosti pracovať a aktivačné 
práce by mali sprostredkovávať aj naďalej mestá a obce.  

 Za aktivačné práce by sa malo dať získať 85, 43 € 

 Príspevok na bývanie má stúpnuť na 68, 91 € 

O tom, či návrh zákona prešiel, vás samozrejme budeme informovať.  

Ak máte k týmto témam otázky, dotazy, pripomienky, kontaktujte mojich kolegov/kolegyne na 
výmenách alebo mňa na t.č.: 0904 655 146 

Zdraví vás 

Sociálna asistentka Eva 
 

Zdroje: 

http://peniaze.pravda.sk/zivotne-minimum-sa-od-jula-zvysi-a-s-nim-aj-niektore-davky-od-statu-10z-/sk-

pstat.asp?c=A110627_160651_sk-pstat_p59#ixzz1U9cYLd3g 

SME, 3. august 2011,  

http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=160 

http://www.ezdravotnictvo.sk/?knizka-obcana 

http://www.zdravie.sk/sz/content/683-41534/elektronicka-zdravotna-knizka-od-roku-2013.html 

Zdroj obr: http://nd03.jxs.cz/258/998/6ba64b0f05_62737018_o2.jpg, 

http://i.pravda.sk/09/103/skcl/P122ea2e4_shutterstock_37339648.jpg 

 

 

http://peniaze.pravda.sk/zivotne-minimum-sa-od-jula-zvysi-a-s-nim-aj-niektore-davky-od-statu-10z-/sk-pstat.asp?c=A110627_160651_sk-pstat_p59#ixzz1U9cYLd3g
http://peniaze.pravda.sk/zivotne-minimum-sa-od-jula-zvysi-a-s-nim-aj-niektore-davky-od-statu-10z-/sk-pstat.asp?c=A110627_160651_sk-pstat_p59#ixzz1U9cYLd3g
http://www.employment.gov.sk/DIS/dis/index.php?SMC=1&id=160
http://nd03.jxs.cz/258/998/6ba64b0f05_62737018_o2.jpg
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METADON A MOJE DIEŤA 

TEHOTENSTVO. NIEKTORÉ Z VÁS S NÍM EŠTE SVOJU SKÚSENOSŤ NEMAJÚ, INÉ MOŽNO ZASKOČILO 

V NEVHODNOM OBDOBÍ ŽIVOTA ALEBO NAOPAK CÍTITE, ŽE TERAZ JE TÁ PRAVÁ CHVÍĽA STAŤ SA MATKOU. 

VERÍM, ŽE VEĽA Z VÁS SA S TEHOTENSTVOM VYROVNÁVA NAJLEPŠIE AKO VIE. A ABY TO IŠLO ČO NAJĽAHŠIE 

AJ KEĎ UŽÍVATE OPIÁTY, JE DOBRÉ MAŤ NIEKOĽKO INFORMÁCIÍ NAVYŠE, NAPRÍKLAD O METADONE A JEHO 

VPLYVE NA DIEŤA. 

Metadon verzus heroín 

Ak užívaš pouličné drogy určite vieš, že obsahujú veľa prímesí a chemikálií, o ktorých pred 

užitím dávky asi veľa nezistíš. Pokiaľ si tehotná, neohrozujú tieto neznáme látky len teba, ale 
aj tvoje dieťa a jeho zdravie v budúcnosti. Zároveň sa napríklad užívanie pouličného heroínu 
spája s oslabeným zdravím, nedostatočným stravovaním a rizikom krvou prenosných 
ochorení v prípade injikovania, ktoré môžu ohroziť aj plod v maternici. Metadon má oproti 
užívaniu pouličných drog napríklad tieto výhody: 

 je zaručene „čistý“, nie je zmiešaný s nebezpečnými látkami, 
 máš k nemu každodenný prístup – v  CPLDZ v Bratislave  a v Banskej Bystrici.  Dávku 

máš zaručenú (aspoň pokiaľ dodržiavaš pravidlá v CPLDZ). Môžeš sa tak vyhnúť 
krízam, ktoré môžu spôsobiť problémy dieťaťu ako predčasný pôrod alebo dokonca 
spontánny potrat, 

 výskumy ukázali, že ak ženy pravidelne užívali metadon a počas tehotenstva 
navštevovali svojho/ju gynekológa/ičku znížilo sa riziko úmrtia matky počas pôrodu, 
riziko poškodenia dieťaťa a pôrodných komplikácií. Naopak, podporilo to 
prospievanie a rast dieťaťa, 

 čím skôr začneš s metadonom, tým nižšie je riziko, že porodíš predčasne. Predčasný 
pôrod pritom môže vážne ovplyvniť ďalšie zdravie tvojho dieťaťa. 

 liečba metadonom ti môže zvýšiť šance na to, že dieťa ostane v tvojej starostlivosti aj 

po pôrode. Tu sú však dôležité aj ďalšie faktory, ako partner, rodina, miesto, kde 

bývaš, finančné zabezpečenie a ďalšie. 
 

Čo je dobré vedieť o dávkach metadonu v tehotenstve... 
 Aj keď už si na metadone stabilizovaná, je možné, že počas tehotenstva budeš 

potrebovať vyššie dávky, aby si nemala krízu. Je to zapríčinené tým, že tvoje telo sa 
počas tehotenstva prirodzene mení. Ak teda cítiš, že ti doterajšie dávky nestačia, je to 
normálne, ale mala by si o tom určite informovať lekára/ku na Hraničnej. 
 

 Nepotvrdilo sa, že by vyššie dávkovanie metadonu v tehotenstve spôsobilo dieťaťu 
viac komplikácií, napríklad čo sa týka pôrodnej váhy alebo predčasnosti pôrodu. Preto 
sa neboj požiadať o zvýšenie dávky. Dôležité je, aby si nemala krízy a nevrátila sa 
k pouličnému heroínu alebo fentanylu. Mysli na to, že ak si nebola pripravená na 
zníženie dávky pred tehotenstvom, nebudeš na to zrazu pripravená ani kvôli 
tehotenstvu. 
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 Vážnym a častým problémom u tehotných 
žien, ktoré užívajú metadon býva zvracanie 

po užití svojej dávky. Pomôcť ti môže ak 
nebudeš užívať metadon na prázdny 
žalúdok a naraz, ale naopak pomaly si 

z neho budeš usrkávať. Ak zvraciaš 
pravidelne, pouvažuj nad rozdelením svojej 
dávky metadonu na dvakrát 

 Vplyv metadonu na dieťa 

o Nezávisle od dávky na akej si, tvoje dieťa 
bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou 
po pôrode príznaky takzvaného fetálneho abstinenčného syndrómu. Je to stav, kedy 

má tvoje dieťa vlastne krízu. Objavuje sa u 60 až 90 bábätiek zo 100 narodených „na 
metadone“, obyčajne 5-7 dní po pôrode. Kríza sa u nich môže prejavovať: riedkou 
stolicou, zívaním, problémami so spánkom, potením, horúčkou, kýchaním, kŕčmi alebo 
trasením. Preto je možné, že v nemocnici bude musieť tvoje bábätko ostať dlhšie 
a lekári/ky mu budú venovať zvýšenú pozornosť a na tlmenie krízy mu dajú vhodné 
lieky. 
 

o Metadon môže mať na dieťa vedľajšie účinky, ktoré sa môžu (ale nemusia) prejaviť 
nižšou pôrodnou váhou alebo menšou hlavičkou. Zvyčajne však po určitom čase 
hlavička dorastie na normálnu veľkosť a vývin tvojho dieťaťa bude prebiehať tak ako 
u väčšiny bábätiek. 

 

Po pôrode... 

 V období po pôrode sa často stáva, že ženy potrebujú dávku metadonu opäť znížiť. 
Z dovtedajšej dávky totiž môžeš byť utlmená a slabá.  

 Dojčenie dieťaťa ak si na metadone je úplne v poriadku, pretože sa do materského 
mlieka dostáva iba v malých množstvách. Ak sa ale rozhodneš prestať dojčiť, rob to 

postupne, aby  dieťa neostalo v kríze. Ak ale užívaš aj pouličné drogy, máš HIV alebo 
popraskané bradavky a zároveň hepatitídu C, tak sa dojčenie neodporúča! 

 

Želám vám čo najmenej tehotenských komplikácií a zdravé bábätká!  
 

Pre bližšie info o gynekológovi MUDr. Millym v Ružinovskej poliklinike sa na nás 
môžeš obrátiť v teréne alebo na čísle 0904 655 146. 

Ivet 

Zdroje: 

http://www.methadoneandpregnancy.com/ 

http://www.thewomens.org.au/MethadoneStabilisationinPregnancy 

BURNS, L., MATTICK, R.P., et al. 2006. Methadone in pregnancy: treatment retention and neonatal outcomes. In Addiction, 2006, 102, pp. 264-270 

PIZZARO, D., HABLI, M., et al. 2010. Higher maternal doses of methadone does not increase neonatal abstinence syndrome. In Journal of Substance Abuse Treatment, 2011, 40, pp. 

295-298 

http://www.methadoneandpregnancy.com/
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OD DROGY K DROGE ALEBO CESTOU NECESTOU 

Na ceste za životom bez drogy čakajú nástrahy. Možno si sa už aj ty stretol/la s tým, že  si 
chcel/a prestať, no nevyšlo to na prvý (druhý, tretí...)krát. Relapsy, takzvané pošmyknutia, chuť 
za drogou, recidíva (znovuzačatie užívania) sú považované za súčasť liečby závislosti. 

Dnes chcem však písať viac o zvláštnom druhu relapsu, či recidívy. Stretávam ľudí, ktorí 
hovoria – idem na liečbu, chcem skončiť s heroínom. Budem fajčiť iba trávu. Alebo bývalý 
gamblér už nehrá, drží sa...ale zachutil mu alkohol. Čo sa to vlastne vtedy deje? 

 

Skrížená či posunutá závislosť 

Niektorí vedci tvrdia, že kto raz prekonal závislosť, je náchylnejší vytvoriť si závislosť aj na 
drogu, ktorú pred tým vôbec neužíval.1

,
2
 V tomto prípade ide o takzvanú skríženú závislosť, 

ktorá vlastne hovorí o tom, že kto raz užíval, mal by si dávať pozor aj na iné drogy, lebo sa ľahšie 
stane závislým. 
Posunutá závislosť vyjadruje moment, kedy sa človek vylieči napr. z hrania automatov (aj to je 

závislosť!), ale začne nekontrolovane piť alkohol. Jeho závislosť sa posunula na iný objekt alebo 
drogu.

3
,
4
  

 

Prečo sa to deje?  

Vznik takýchto komplikácií žiaľ nie je ničím výnimočným. Dôvodov, 
prečo sa dejú je viacero. Mohli by sme ich rozdeliť do 2 skupín: jedny 

pochádzajú zo skupiny „psychických a sociálnych“ a druhé sú „mozgové“. 
 

 Psychické a sociálne: Drogová závislosť i jej liečba je ťažká. Niekto si 
možno myslí, že keď prestane brať, bude všetko super, bude za vodou. 
Realita však býva prekvapujúca. Stres, nedostatok podpory, veľa našich 
starých kamošov užíva a človek zrazu môže zostať sám. Je to ťažké obdobie 
a v týchto chvíľach človek často spadne opäť do užívania – buď starej (pôvodnej) drogy alebo si 
nájde inú, ktorá mu zaženie chmúry. 

Nezabúdajme, že ľudia užívajú drogy z rôznych príčin: nuda, chuť sa zabaviť, depresia, 
riešia nimi problémy a stres... To, že človek prestane užívať drogu však neznamená, že tieto 
dôvody, prečo kedysi začal užívať, pominú. Môžu predstavovať otvárajúcu sa bránu k relapsu, 

recidíve alebo k novým drogám. 
 

 Mozgové: Závislosti látkové (tie drogové) i nelátkové (väčšinou závislosti na činnostiach 
ako je hranie automatov, prejedanie, šport...) majú veľmi podobné účinky na náš mozog. 
Samozrejme, každá je v niečom špecifická, to čo ich však spája, je látka v mozgu zvaná 
DOPAMÍN. 

Dopamín je látka, ktorá sa hromadí v mozgu, keď je nám dobre a hlavne, keď je to dobré 
odmenené. Obeduješ? Dopamín povie: „Áno, toto jedlo je príjemné, je dobré, že ho ješ! Keď 
uvidíš toto jedlo nabudúce, zjedz ho.“ (Možno aj preto dieťa keď prvýkrát ochutná sladkosť, už 
na ňu viac nezabudne a chce ju!). 

                                                           
1
 http://www.associatedcontent.com/article/709027/cross_addiction_an_addiction_to_drugs.html 

2
 http://www.recoverytoday.net/articles/142-cross-addiction 

3
 http://www.drugaddictioncenter.org/drug_addiction_center/understanding-addiction-transfer-and-cross-addiction.php 
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Keď sa droga dostane do tela urobí však jednu zákernosť – prinúti mozog, aby 
vyprodukoval dopamínu veľmi veľa. Človek je pod vplyvom drogy a nadmerné množstvo 
dopamínu mozgu hovorí: „Toto je to najlepšie, čo si v živote mal! Musíš to čo najskôr 
zopakovať!“ A toto sa deje nielen pri droge, ale aj tých nelátkových závislostiach (nadmerné 
hranie automatov, prejedanie, závislosť na športe).

5
 

 

Dlhodobé užívanie drog spôsobí, že mozog si na toto obrovské množstvo dopamínu 
zvykne. A teraz ty prestaneš užívať drogy, ale tvoj mozog si dobre pamätá, ako si sa cítil/a fasa 

pri tom mega množstve dopamínu. Teraz je mozog doslova rozmaznaný a nedá sa potešiť iba 
tak. Ja (ktorá som neprekonala závislosť) zjem čokoládu a dopamín môjmu mozgu povie: 
„Mňam, tak toto je fakt dobré.“ Zvyknutý mozog však počuje iba: „Ako je to dobré... ale na tom, 
aby to bolo fakt mňam, muselo by toho byť oooooveľa viac!“ 

A tu je kameň úrazu. Pre toto sa tvoj mozog nechá zlákať drogou, keď si v liečbe. A ak mu 

tú drogu silou mocou odoprieš... on si vie nájsť inú cestu = k inej droge alebo činnosti, ktorá ho 
zaplní radostným dopamínom.  
 

 

 
Pokračovanie nabudúce 

Držím palce Mirka 

Obrázky: 
http://www.renascent.ca/wp-content/uploads/2011/07/Addiction_and_the_Human_Brain-

201x260.jpg 

                                                           
5
 http://dopaminedialogue.wordpress.com/a-drive-not-a-choice/ 

  

Cesta je kľukatá 

Niekedy som na seba fakt 

hrdý/á, že neberiem, ale občas 
mám obrovskú chuť si dať 

heroín. Som raz dole a raz som 

hore – taká je liečba závislosti. 

 

Užijem ešte heroín? A stanem sa na ňom znovu  závislý/á alebo 
nie? 

Užijem inú drogu? A stanem sa na nej závislý/á alebo nie? 

Život bez drogy? 

Táto cesta konca 
nemá...? 

 

Som už vyliečená/ý? 

Život ide ďalej. Už 
dlhšie neužívam 

heroín. Akou cestou 
sa vyberiem? 

 

 

Štart: 

Prestávam užívať 
heroín. 

http://www.renascent.ca/wp-content/uploads/2011/07/Addiction_and_the_Human_Brain-201x260.jpg
http://www.renascent.ca/wp-content/uploads/2011/07/Addiction_and_the_Human_Brain-201x260.jpg
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  Denník bábätka – 12. časť 

      Ôsmy mesiac 
 

14,február 

Neviem, čo sa deje, lebo maminka s ockom ma vzali k ockovým rodičom a chystali sa 
odísť, že idú na nejakú večeru, pričom babka im ponúkala, že môžu jesť u nich. Bol som 
prekvapený, lebo ma tam  vyslovene odložili a len tak si niekam odišli. Potom som počul  

ako si babka s dedkom hovorili, že je Valentína, a nechápal som, ako to súvisí s tým, že išli 
preč, veď nikto na okolí sa tak nevolá, že by šli oslavovať alebo čo. No a potom som v 
televízii zase niečo počul, že vraj je to 
sviatok lásky. Hm, tak to by ma teda 
naštvalo, že oni sa ľúbia mňa akože 
neľúbia, keď ma nevzali so sebou? Navyše 
som kvôli tomu musel jesť hnusnú 
zeleninu namiesto mliečka. Nevedel som, 
kedy sa vrátia a bál som sa, že na mňa 

zabudli... Vrátili sa neskoro, už som skoro 
zaspával a vonku bola úplná tma, ale keď 
prišla maminka, hneď som sa na ňu vrhal a 
dal som si milované mliečko.  
 

                                  Testujem novú stoličku 

 5.  marec                                                                 

Rodičia ma akosi  začali zanedbávať – najprv ten čudný Valentín, kedy som im zjavne 
nechýbal, a teraz toto – chystali sa na nejaký ples. Maminka sa vyparádila, obliekla si 
krásne fialové šaty, na oči si dala nejaké tmavé farby a aj ústa mala zvýraznený, na čo som 
však zvyknutý, lebo ústa si farbí vždy, keď ide von. Ocinko nepotreboval žiadne 

omaľovávanky, len si dal tmavý oblek. Odišli zase v podvečer, zatiaľčo ma strážila 
maminkina mama, teda moja babka. Vrátili sa až vtedy, keď som už spinkal, ale zacítil som 
mliečko, a to ma prebralo. Keď potom maminka prišla za mnou do spálne, pre istotu som 

sa rozplakal, aby si ma všimla a  nakojila ma. 
 

Nové pokroky 

Zistil som, že druhý polrok môjho života je oveľa lepší a pestrejší ako ten prvý. Normálne 
sa už dokážem posadiť a pomaly sa z „pasenia koníkov“ začínam sa stavať na ruky a kolená 
a dvíham pritom bruško - čoskoro budem štvornožkovať, to bude paráda! Dostal som aj 
novú jedálenskú stoličku, je super vysoká, siaha až do výšky jedálenskeho tola a teraz 
môžem byť rovnocenným parťákom pri stolovaní. 
A aj kočík mám nejaký vynovený – predtým som sa viezol len v ležiacej polohe a teraz som 
dostal taký, kde môžem aj sediť. Je to oveľa väčšia zábava, lebo vídim okolie. 
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Moje obľúbená hračky 

Na prvé miesto by som dal mamičku, teda učité jej časti – dve vyvýšené miesta, lebo sú 
mäkkučké, hrejivé a dá sa z nich piť sladké mliečko, potom dlhé vlásky, ktoré jej rád skoro 
ráno ťahám, a taktiež jej nosík, do ktorého si občas rád zakusnem. Potom mám rád 
otecka, konkrétne jeho uši, ktoré tiež rád obhrýzam, a pusu, lebo do nej pchám svoju 
ručičku a on má akože hryzie, čo je zábavné. Rád sa hrám aj s plyšovou loptičkou, páči sa 
mi, že má vnútri zvonček a keď ňou zatrasiem, tak zvoní. Na Vianoce som od ockovej tety 

dostal hrkálku-macka, ktorý je dobrý na ostrenie mojich dvoch zúbkov, tak aj toho mám 
rád. A potom sa mi páčia ešte také netypické hračky – rôzne tuby (maminka je nervózna, 
aby som nezjedol krém alebo zubnú pastu), plastové fľaže, maminkine okuliare, ale 

najviac zo všetkého mobily! 
 

Ocko je unavený 

Moje nočné viacnásobné vyžadovanie si mliečka už asi ocka dosť otravuje, sťažoval sa na 
mňa mame. Všimol som si, že ráno býva z môjho džavotania  nervózny a vadí mu, keď cez 
neho preliezam. Budí sa s vačkami pod očami, a  nechce sa mu vstávať do práce. A 
dokonca niekedy cez víkend, keď ma má akože na chvíľu postrážiť, tak pri mne 
jednoducho zaspí. I keď nechápem prečo je taký nevyspatý, keďže iba maminka ku mne v 
noci vstáva a ocinko medzitým pekne spí a len tak ho môj plač nezobudí. Maminka vraví, 
že je to preto, lebo do noci hrá na počítači. Musím povedať, že ho dosť chápem, lebo tie 
strieľačky vyzerú 
byť super.  Aj tak si 
myslím, že treba 
ráno vstávať 
zároveň so mnou, 
lebo vonku práve 
začína svitať a to je 

znak toho, že treba 
vstávať z postieľky.  
No ale ocko to 

vyriešil to tak, že sa 
rozhodol kúpiť pre 
seba novú posteľ a 
zatiaľčo ja budem s 
mamičkou v spálni, 
on sa na čas 
odsťahuje do 
detskej izby.                                                                      

Saša 

                                                              Ocko ma „stráži“ 
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Tajnička 

Tajnička osemsmerovky ukrýva výrok spisovateľa Hansa Christiana Andersena: 

„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové,...(15 písmen tvorí tajničku).“  

 

O B L A K Y N A N E B I M 

P N D U B Á K Y A D Ô P E 

A E Č Ú L Ú K Y Á Á D Š N 

D B A A H R U Š K Y H K L 

A Á E B S A H L E M R O I 

N E Ž D D A B I L O O L V 

É R R Ď L A N A T R Z A É 

L Ý H N J E S E Ň E N V P 

Í Ľ Š R Š É I E M B O É O 

S O V U Í V D I Y Z D R Č 

T V S Ž P B A V I L H A A 

I A I E K K Y D O L P N S 

E N A T Y N Y K N R T N I 

Z I M A C I V K E T I Í E 

P E S T R É F A R B Y V E 

 

bedle, čas, dážď, deň, dubáky, dúha, hliva, hmla, hríby, hrozno, hrušky, jablká, lúče, lúky, 
menlivé počasie, oblaky na nebi, opadané lístie, pestré farby, plody, pôda, ruže, 
rýľovanie, sadba, sušenie, svit, šípky, škola, šupky, tekvica, trnky, vietor, vínna réva, zber, 
zemiaky, zima, zmena 

 

Tajnička z minulého čísla: 

„...silnejšia ako smrť.“        Saša 
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VTIPY 

 

Mara sa ráno zobudila a hovorí mužovi: 
- Ferinko, snívalo sa mi, že na výročie svadby 
som dostala briliantový náhrdelník. Čo by to 
mohlo znamenať? 

- Len vydrž, skoro sa to dozvieš. - hovorí 
tajomne Fero. 

A naozaj. Na výročie svadby dostala Mara 
peknú elegantnú krabičku, previazanú mašlou. 
S trasúcimi rukami ju rozbalila a vo vnútri bola 
knižka s nadpisom Veľký snár. 
 

Hovorí Fero frajerke: 
-"Marka, daj si tento kúsok torty." 

-"Ďakujem, Ferko, nechcem!"- odmietne 

Marka. 

-"Marka! Prosím, ťa daj si kúsok torty." 

-"Ferko, ja sladké nemôžem, pribrala by 
som." 

-"Prosím ťa... 
-"Naozaj nechcem tortu!"  

-"Žer tú tortu, ty krava! Je v nej prsteň!  
Chcem ťa požiadať o ruku! "  

 

Chlap sa po opici zobudí a ospalo sa obzerá 
okolo seba. Vedľa neho leží v posteli nejaká 
nahá žena. Pozorne sa na ňu pozrie, ale ani za 
svet si nemôže spomenúť na nič zo 
včerajšieho večera. Napokon poklope ženu po 
pleci a nesmelo sa pýta: 
- My sa poznáme, slečna?  

- A ešte ako, ty hovado ožraté! Veď sme už 15 
rokov manželia! 

 

 

ZDROJ: HTTP://WWW.AFRODITA.NAME/FORKY-

SRC/PIC/IMAGE001.JPG, 

HTTP://WWW.OMFG.SK/OBRAZOK/1137/ZHULENY-

MRAVEC.JPG  

 

 

http://www.afrodita.name/forky-src/pic/image001.jpg
http://www.afrodita.name/forky-src/pic/image001.jpg
http://www.omfg.sk/obrazok/1137/Zhuleny-mravec.jpg
http://www.omfg.sk/obrazok/1137/Zhuleny-mravec.jpg
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                                                        TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS  

NÁJDEŠ V BRATISLAVE: 

Každú  stredu: 
18:30 – 19:30  na Trnavskom Mýte (v podchode) 

20:00 – 21:15  prechádzame sa na Hlavnej železničnej stanici 

21:30 – 22:30 prechádzame cez Vajnorskú ulicu 

 

Poznávacie znamenie - bandaska s nápisom CHRÁŇ SA SÁM 

 

 

TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY S AUTOM NÁJDEŠ: 

Každú nedeľu: 
20:00 -21:30 Panónska, parkovisko za zastávkou 93,94 pri predajni Fiat 

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 V AUGUSTE: 

11:00 –  15 : 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) 

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

 

 

 

 

VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS 

WWW.ODYSEUS.ORG, intoxi@ozodyseus.sk 

 

mailto:intoxi@ozodyseus.sk

