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ÚVODNÍK....

Dňa 31.8. je Medzinárodný deň povedomia/informovanosti o predávkovaní. K tejto téme 
prinášame článok: výskum predávkovania.

V súvislosti s predávkovaním sa mi v spomienkach vynorí príhoda,kedy som sa 
predávkovala ja...
Po 15-tich rokoch fetovania bez toho že by som poznala čo to vlastne predávkovanie 
je,som si myslela, že už to nezažijem...ale stalo sa..V časoch, keď fičal fentanyl som sa 
predávkovala 2 krát behom týždňa. Našťastie bol môj priateľ pri mne a pomohol mi.
Horšiu spomienku mám na jeho predávkovanie. Prvý krát v živote som nevedela čo robiť. 
Bola som v totálnej panike,môj priateľ sedel na WC s otvorenými očami a prázdnym 
pohľadom..Nevedela som čo robiť. Zavolala som 112 a povedala som že odpadol. Po 
skúsenostiach s nekonečným čakaním alebo v horšom prípade s ignorovaním a 
nevyslaním sanitky k narkomanovi, som sa rozhodla že to v telefóne zamlčím. Až vo 
výťahu som povedala pravdu že si pichol heroín, aby vedeli čo mu majú dať.  Našťastie to 
dobre dopadlo a záchranka mu pichla naloxon a on sa prebral. 
Všetko dobré, nech sa vyhýbate skúsenostiam s predávkovaním.
Venujte tichú spomienku tým, ktorý nemali to šťastie a predávkovanie ich zabilo.
                                                                                                        

     OFRA
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ANKETA

Prečo sa ľudia užívajúci drogy nejdú liečiť na hepatitídu typu C, keď je to 
vyliečiteľná choroba? (+ čo ty, máš HCV? Išiel by si sa liečiť? Ako môžeme pomôcť 

my?)

Sú leniví, nechce sa im a musia zháňať peniaze na drogy. Ja nechcem interferón, videl 
som, čo to robilo s chlapmi v base. Jednému odchádzala hlava a druhý chradol.

Asi nemajú čas. Videl som, čo to robí s ľuďmi. Boli divní. Mali také oči a nevedeli sa 
sústrediť. Ale ja sa liečby nebojím, len neviem, čo to bude obnášať. Neni to chrípka.

Závislí na heroíne sa boja krízy.

Išiel by som sa liečiť, ale kvôli veku asi nie. Už sa mi to neoplatí. Bol som testovaný, ale 
lenivý som bol ísť na Kramáre po výsledky.

Možno sa liečba ani neoplatí – je to drahé.

Ja by som na liečbu išla. A ostatní sa o to vôbec nezaujímajú. Ťažko povedať prečo.

Ja HCV nemám. Ak by som mala, išla by som a liečiť.  A prečo nejdú ostatní? Asi si 
povedia, že zomrú a že sa to neoplatí. ..............

Keby som bol na heroíne, tak by som sa isto nešiel liečiť, dával by som tomu čas, potom, 
a potom... Inak by som išiel hneď, čím skôr, tým lepšie. Sú na to aj zákony keď to šíriš.

Lebo sa o to vôbec nezaujímajú. Ja by som išla. No ťažko povedať ako by ste mohli 
pomôcť.

Nemám (HCV), ale ak by som mala, išla by som sa liečiť. Oni si asi povedia že zomrú, že 
sa im to nevyplatí. Jeden taký bol, že prečo sa nejdeš liečiť, on že aj tak zomriem.

Liečiť by som sa išiel ale najprv by som sa išiel vykrízovať.

Sú lenivý. Ja už som sa liečil. Mohli by ste nosiť drogy, aby sme nemuseli odtiaľ utekať. (?)

Sú lenivý, keby som mal ja, tak sa idem liečiť. Pochybujem že niekto v tomto môže 
pomôcť.

Strach.

Lenivosť. Keď sú feťáci, strácajú záujem o všetko. Ja ak by som mal, tak ťažko povedať. 
Až keď by to bolo nutné.

Lebo sa vyliečia a zasa sa dostanú do toho. Ja som bola rok mimo, teraz som si 5 krát 
dala. Vždy sa človek k tomu vráti.

Drogy sú lepšie než HCV.
                                                                                            

   Anketu pripravil Martin
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ČO SME SA DOZVEDELI O PREDÁVKOVANÍ?

Pamätáte sa na minulý rok? Vo väčšej miere sme sa venovali téme predávkovania. Počas 
letných služieb sme vám ponúkali workshopy zamerané na prevenciu predávkovania. No 
a potrápili sme vás aj dotazníkom. Avšak nebolo to nadarmo. Vďaka ochote 110 ľudí z vás 
máme cenné informácie o tom ako to s  predávkovaním vyzerá.  O tieto informácie sa 
chcem teraz s vami podeliť.

 
Zažil/a  som  predávkovanie  na  vlastnej 
koži
Zistili sme, že necelá polovica z opýtaných 
už zažila predávkovanie aj na vlastnej koži. 
Našťastie  najčastejšie  len  jedenkrát  v 
živote.  Podľa  tohto  prieskumu 
najnebezpečnejším  vekom  z  pohľadu 
prvého predávkovania je vek medzi  15-20 
rokov  života.  Necelá  štvrtina  opýtaných 
(19%) sa práve vtedy predávkovala prvýkrát 
v živote. Tak teda pozor! 

Ak si  porovnáme odpovede tých,  ktorí  sa 
predávkovali  viackrát,  zistíme  zaujímavé 
veci. Okolnosti okolo prvého a posledného 
predávkovania sú iné.
Tak napríklad:

• Za  dôvod,  že  ste  sa  predávkovali 
najčastejšie považujete, že:
◦ „dal/a som si nadmernú dávku“,
◦ „zmenila sa kvalita drog na ulici“,
◦ „skombinoval/a  som  viacej  drog 

naraz“,
◦ „mal/a  som  vyčerpaný 

organizmus“.
Avšak  ľudia,  ktorí  sa  predávkovali 

opakovane  k  dôvodom  pridávajú  aj  túto 
odpoveď:  „trpím depresiou“ alebo  „prežíval  

som  ťažkú  životnú  situáciu,  keď  som  sa 
predávkoval/a“.  Myslím, že to odráža aj to, 
čo  vidíme  v  teréne.  Čím  dlhšie  užívate 
drogy,  tým  častejšie  spomínate,  že  sa 
necítite dobre. Je dôležité vedieť, že aj tieto 
psychické  zmeny,  môžu  zvýšiť  riziko 
predávkovania.  Koniec  koncov  – 
skúsenosť,  ktorú  ste  pomenovali  vy, 
pomenúvajú aj zahraničné výskumy.

• Pri  prvom  predávkovaní  veľa  z  vás 
nebolo  samých.  Bol  pri  vás  niekto, 
kto  vám ponúkol  pomoc.  Je skvelé, 
že  vám  mal  kto  pri  prvom 
predávkovaní  pomôcť.  Avšak  ľudia, 
ktorí  sa  predávkovali  viackrát  už 
častejšie  spomínajú,  že  pri 
predávkovaní boli  sami. Dokonca sa 
pri  opakovaných  predávkovaniach 
objavujú skúsenosti s tým, že:
◦  „ľudia mi nepomohli“
◦ „ľudia radšej ušli“
◦ „miesto toho, aby mi pomohli, tak  

ma okradli“
Neviem, čo k tomu dodať. Akoby sa rokmi 
prežitými  na  ulici  a  rokmi  užívania  drog 
strácala  ochota  pomôcť.  Ktovie  čo  je 
dôvodom?  Zlá  skúsenosť?   „Nepomohli  
mne,  nepomôžem  ani  ja.“ Vyčerpanie  a 
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únava?  „Už  nevládzem  pomáhať,  veď  ja 
mám  problémov  nad  hlavu.“  Zúfalstvo? 
Odpoveď poznáte najlepšie vy sami. Avšak 
zamyslite  sa  nad tým.  Ak  nepomôžete  vy 
druhému,  môže  sa  stať,  že  potom 
nepomôže niekto vám. A dôsledok v tomto 
prípade, môže byť smrteľný. 

Zachraňoval/a  som  predávkovaného 
človeka
Skoro  78  ľudí  zo  110  opýtaných  (71%) 
zachraňovalo niekoho, kto sa predávkoval. 
Tak to je obdivuhodné číslo. Veľa z vás má 
skúsenosť  s  touto  náročnou  situáciou. 
Približne  štvrtina  zachraňovala  niekoho 
5krát a viac. Je úžasné, že ste toho schopní 
a že dokážete poskytnúť pomoc. Približne 
21  ľudí  zažilo,  že  sa  predávkovaného 
človeka nepodarilo  zachrániť  a zomrel.  Je 
však  skvelé,  že  nemáte  strach  volať 
záchranku a často tak aj robíte. Akokoľvek 
ste  schopní  podať  prvú  pomoc,  jedine 
záchranári  majú  liek  proti  heroínovému 
predávkovaniu.  Ten liek  sa volá  Naloxone 
hydrochlorid a nie je to slaná voda ako si 
niektorí  myslíte.  Jedine  tento  liek  dokáže 
zachrániť človeka, ak je v ohrození života. 
Slaná voda v podstate nerieši nič. Funguje, 

ak človek nie je v ohrození života. Vtedy sa 
častom  preberie  na  bolesť,  ktorú  mu 
spôsobíte  vpichovaním  slanej  vody.  V 
ohrození  života  nepomôže  slaná  voda, 
fackanie  či  oblievanie  studenou  vodou. 
Zavolanie  záchranky  je  to  najlepšie,  čo 
môžete spraviť. 

A na  záver  malá  pripomienka  na  to  ako 
spoznáte,  kedy  je  už  predávkovaný  v 
ohrození života:

• človek  nereaguje  na  krik  a  bolesť, 
ktorú mu spôsobíte

• človek nedýcha
• človeku nebije srdce

Vtedy neváhajte a vytočte číslo 112 alebo 
155.  Môžete zachrániť  život.  A ešte jeden 
tip  od  Ofri:  „Ja  som  radšej  pri  volaní  
záchranky  nehovorila,  že  sa  jedná  o 
predávkovanie a drogy. Povedala som to až 
záchranárom na mieste. Mám pocit,  že to  
zvýšilo šancu, že záchranka prišla“.

Končia  moje  spomienky  na  minulé  leto. 
Určite sa s nimi ešte pripomenieme, pretože 
sme sa toho od vás dozvedeli viacej. Na to 
sa môžete tešiť niekedy inokedy.

-Cоня-
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SPRÁVY ZO SVETA: Rozšírenie programov výmeny ihiel v Spojených 
štátoch amerických (USA) by ušetrila množstvo financií

Od 22. do 27. júla sa vo Washigtone, DC, v USA konala svetová konferencia AIDS 2012.  
Mimochodom, pred dvoma rokmi  sme na tejto konferencii boli aj my z Odysea – konala 
sa totiž len kúsok za rohom – vo Viedni.
Tak ako minulý rok,  aj  tento rok sa stretli  výskumníci/čky,  pracovníci/čky  a ľudia,  ktorí  
užívajú drogy, žijú s HIV alebo robia v sex-biznise z celého sveta, aby urobili prednášky,  
workshopy a diskusie na tému HIV a AIDS. Samozrejme – byť tam by bol úžasný zážitok,  
avšak tento rok sa s vami môžem podeliť „iba“ o informácie, ktoré som sa dočítala na  
internete.

Jeden príspevok na konferencii sa venoval téme finančnej výhodnosti programov výmeny 
ihiel v USA. 
USA žiaľ patria medzi krajiny, ktoré sa stále stavajú k výmenným programom skepticky – 
a to aj napriek tomu, že pokiaľ nemajú užívatelia/ľky prístup k čistým ihlám, riziko šírenia 
HIV medzi injekčnými užívateľmi/kami rastie (a to nehovorím o iných ochoreniach, ako je 
napríklad žltačka typu C!).
V USA tvoria 10% nových prípadov nakazenia sa HIV práve injekční/é užívatelia/ľky. 
Aktuálne, má v USA prístup k čistým ihlám cca 2,9% injekčných užívateľov/liek. Ak sa toto 
číslo zvýšilo, povedzme na 5%, stálo by to 19 miliónov dolárov na rok – tým by sa však 
podarilo  zabrániť  až  169  novým HIV  nakazeniam.  Pre  zaujímavosť  –  liečba  169  ľudí 
žijúcich s HIV stojí 66 miliónov! Presnejšie informácie nájdete v tabuľke. 

Aktuálne má prístup k čistým ihlám 2,9% injekčných užívateľov 
a užívateliek drog v USA.

Kebyže toto pokrytie 
zvýšime...

na 5% 
pokrytie

na 10% 
pokrytie

Predídeme za rok až 169 novým 
infekciám HIV.
Štát by to stálo 19 miliónov 
dolárov.

Predídeme za rok až 497 novým 
infekciám HIV.
Štát by to stálo 64 miliónov 
dolárov.

Liečba 169 ľudí žijúcich s HIV 
vyjde na 66 miliónov dolárov. 

Liečba 497 ľudí žijúcich s HIV 
vyjde na 194 miliónov dolárov. 
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 Programy  výmeny  ihiel  opäť  raz 
dokázali,  že  majú  svoj  význam. 
Snáď im budú štáty tohto sveta čoraz 
viac naklonené. Finančná efektivita je 
jasná – a to výskumníci/čky rátali  iba 
riziko  nakazenia  sa  HIV  –  a pri  tom 
zdieľanie ihiel prináša množstvo iných 
rizík  –  napríklad  žltačku  typu  C  a B, 
syfilis,  nehovoriac o tom, že používať 
tupé  a špinavé  ihly  zvyšuje  riziko 
abscesov a flegmón. A liečba všetkých 
týchto nepríjemností stojí štát peniaze. 
Tie  sa  ušetria,  keď  sa  peniaze 
investujú do programov výmeny ihiel. 
Avšak nejde len o financie. Ide o to, že 
každý ľudský život má význam. Ľudia, 
ktorí užívajú drogy nie sú menejcenní 
a nezaslúžia si ochorieť a majú právo 
mať prístup k injekčnému materiálu. 

Takže – hor sa do toho obhajovať programy ako má Odyseus a prezentovať ich v dobrom 
svetle. Vy aj my predsa veríme, že to má význam. 
Všetko dobré,
Mirka. 

Zdroj: http://www.aidsmap.com/page/2448569/?ic=700100
Zdroje obr. :http://www.zdruzeniestorm.sk/projekty/krok-
vpred/fotogaleria/06.jpg,http://www.zdruzeniestorm.sk/projekty/krok-vpred/fotogaleria/01.jpg
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HYGIENICKÉ TIPY & TRIKY OD UŽÍVATEĽOV A UŽÍVATELIEK Z VEĽKEJ 
BRITÁNIE

Tento mesiac ti prinášame tému, ktorá je snáď večná. Od detstva si sa napočúval/a 
o umývaní sa a udržiavaní čistoty určite dosť. Je ti iste jasné, že pred jedlom si treba umyť  
ruky...čo naberá špeciálny význam najmä vtedy, ak je to zároveň v čase po  použití 
záchodu. Na niektoré životné situácie a umývacie akcie ťa však mamy, babky ani iní 
vychovávajúci dospelí možno nepripravili. Napríklad, ako sa vyhnúť baktériám a vírusom 
pri nastrelení. Čo však neurobili oni, urobíme my. Hygienické tipy & triky a to priamo od 
užívateľov/liek drog z Veľkej Británie sú tu pre teba.

1. Používaj čisté, nové, pôvodne zabalené (alebo aspoň vždy SVOJE)...
...ihly, striekačky, lyžičku/štupeľ, vodu, filtríky, suché tampóny, alkoholové tampóny, 
škrtidlo, askorbín. Opakovanie je matka múdrosti: ihly/striekačky, štuple a voda, čo 
dostaneš v teréne sú sterilné (špeciálne upravované). Sterilita znamená: 100% žiadne(!!) 
baktérie, vírusy ani plesne. Tiež to pre teba znamená zníženie rizika, že dostaneš HIV, 
hepatitídu C, B alebo napríklad, že „si vyrobíš“ absces (pokiaľ sa nastreluješ čistými 
rukami v čistom prostredí, nezdieľaš ani iné nádobíčko alebo ho nepoužívaš viacnásobne 
ani ty sám). Filtríky, suché tampóny, alkoholové tampóny, askorbín sú ČISTÉ veci, ktoré sú 
teda tiež hygienicky úplne v poriadku, kým si do nich nepcháš ruky alebo ihlu, alebo ich 
nepoužiješ viackrát ty, či niekto iný. Ak sa chceš vyhnúť zdieľaniu nádobíčka s inými 
ľuďmi, skús označovanie fixkou. Ak nemáš fixku, môžeš na odlíšenie odhryznúť/odlomiť 
koncovú časť piestu alebo schovávať si veci na bezpečné miesto.

2. Zvykni si na umývanie rúk pred a po každom nastrelení.
Aj keď nemáš vždy prístup k mydlu, použi aspoň čistú vodu. Hoci sa možno ponáhľaš, 
umytie rúk ti naozaj nezaberie veľa času a je veľmi dôležité. Alebo si zadováž tekuté 
dezinfekčné mydlo, ktoré netreba umyť vodou. Používa sa na cesty a všade, kde nie je 
prístup k vode. Venuj špeciálnu pozornosť prstom a priestorom medzi prstami, kde sa 
držia baktérie. Je jasné, že keď ideš nastreliť niekoho iného, tak tento postup špeciálne 
odporúčame! Pred aj po nástrele. Ak si môžeš vybrať, tak použi tekuté mydlo v nádobe 
s pumpičkou a antibakteriálne. Je to hygienickejšie ako obyčajné tuhé mydlo, kde sa 
predsa len môžu držať baktérie. Dôležité: ak nemáš pri sebe čistú papierovú vreckovku 
alebo kuchynské utierky, tak si ruky osuš iba otrasením. Nemá zmysel umyť si poriadne 
ruky a potom si ich zašpiniť od použitého uteráka. 

3. Zabezpeč si čisté miesto na nádobíčko.
Miesto, kde sa nastreluješ a vyťahuješ všetko potrebné by malo byť dezinfikované. Len tak 
zabrániš tomu, aby sa baktérie alebo aj HCV dostali na tvoje veci. Môžeš si poutierať stôl 
alkoholákom – v smere zo stredu k okrajom, aby si nečistoty iba nešúchal/a po jednom 
mieste. Môžeš to urobiť aj tak, že si otvoríš leták z obchodu či časopis na novej dvojstrane 
a nádobíčko si rozložíš na nej.

4. Vyhoď starý filter, ktorý máš na lyžičke/štupli.
V starom filtri „to žije“ - príliš veľa baktérií, ktoré nechceš mať v svojom krvnom obehu 
(prípadne si nečistotami z filtra upchať ihlu). Lyžičku, ak ju chceš/musíš použiť znova, 
vyvar na 15 minút v horúcej vode alebo opáľ zapaľovačom a pretri alkoholovým tampónom 
v jednom smere, nešúchaj dookola! Alkohol sa vyparí, takže sa nemusíš báť, že by si sa 
nastrelil/a aj s ním. Poslednou možnosťou je aspoň umyť lyžičku v studenej vode. V teplej 
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vode sa totiž zvyšky krvi zrazia. Nezabudni, že lyžičku/štupeľ treba čistiť nie len zvonku, 
kde je opálená/ý, ale najmä zvnútra! 

5. Ak máš zarobenú drogu v striekačke, nenechávaj ju na teple.
Vyhni sa tomu, aby si takto pripravenú dávku mal/a na slnku alebo pri zdroji tepla. Tam, 
kde je teplo, sa baktérie množia jedna radosť. Ak máš prístup ku chladničke, daj striekačku 
s drogou tam. Užívatelia a užívateľky tiež odporúčajú, aby si si vytlačil/a zo striekačky 
prebytočný vzduch. Platí totiž, že tam, kde je vzduch baktérie môžu rásť. V chladničke by 
si určite nemal/a nechať dávku dlhšie ako 12 hodín.

6. Po tom, čo sa nastrelíš použi na zastavenie krvácania čistý suchý tampón alebo 
vreckovku, NIE alkoholák.
Veľa z vás po vpichu používa alkoholový tampón. Nerobte to. Alkohol podporuje 
krvácanie. Čím dlhšie bude vaša rana krvácať, tým dlhšie bude otvorená, to znamená – 
nezahojená! Otvorená rana víta všetkých návštevníkov typu baktérie, vírusy, špinu...

7. Do heroínu ani pika nekašľať, nekýchať, nefúkať, nepľuť...
Ak máš v ústach, krku alebo na pľúcach infekciu je to obzvlášť dôležité. Inak prenesieš 
baktérie na dávku.

8. Na naberanie drogy alebo askorbínu nepoužívaj nechty.
Predstav si, čoho všetkého sa počas dňa chytáš rukami...od jedenia, cez hasenie cigariet, 
vytláčanie vyrážok až po utieranie sa na WC-ku. Na nabratie toho, čo potrebuješ môžeš 
použiť opačný koniec sterilnej striekačky. Výsledok: žiadne zbytočné baktérie v tvojej 
dávke.

9. Pri čistení nepoužívaj opakovane tú istú vodu.
Vyplachovanie ihly/striekačky je fajn. Ešte lepšie, ak to robíš po vpichu aj pred ďalším 
vpichom v prípade, keď nemáš sterilnú ihlu. Ale pri vyplachovaní netreba zabúdať vždy 
natiahnuť čistú studenú vodu! To znamená: natiahneš vodu, vystrekneš niekam mimo 
nádoby s vodou, natiahneš znovu úplne čistú vodu, vystrekneš mimo...Opakovať by si to 
mal/a asi 5-krát. Ak ideš použiť ihlu po niekom inom, pridaj 2 kolá navyše: po vypláchnutí 
vodou natiahni bielidlo, aspoň 30 sekúnd nechaj pôsobiť, vystrekni preč a opakuj ešte 2-
krát. Potom znovu opakovane vyplachuj čistou vodou. Znížiš riziko prenosu HIV, HBV aj 
HCV.

Verím, že Vás odporúčania užívateľov/liek zo zahraničia oslovili. Ak budete mať chuť, viac 
o hygiene pri nastreľovaní sa môžete dozvedieť v teréne.

Iveta

Zdroje:
Preložené z článku: http://blackpoppymag.wordpress.com/a-z-of-health/hygiene-dos-and-donts/?
blogsub=confirming#blog_subscription-4
http://www.exchangesupplies.org/shopdisp_HRDVD5.php?page=watch video: How to clean a syringe
OZ ODYSEUS. Hepatitída typu C. Vydané v edícii Chráň sa sám, č. 17. 2012. ISBN 978-80-970070-3-4.
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DOHODA O VINE A TRESTE

Snaha o zrýchlenie trestného konania vedie k využívaniu inštitútov ako sú zmier, 
podmienečné zastavenie trestného stíhania, či dohoda o uznaní viny a prijatí trestu. Práve 
dohoda o vine a treste je v posledných rokoch čoraz častejšia, a preto je dobré vedieť, 
o čo ide a kedy je pre vás výhodná.
Dohoda o vine a treste umožňuje rýchlejšie uzavretie trestných vecí a taktiež šetrí náklady 
vynaložené na súdne konanie (vaše aj štátne). Je ale potrebné uvedomiť si, že nie vždy je  
dohoda priaznivejšia ako prejednanie prípadu na súde.

Ide o dohodu prokurátora a obvineného, kde obvinený prizná spáchanie skutku, uzná 
vinu 
a príjme navrhovaný trest. Následne dohodu schvaľuje súd. 
V konaní o dohode o vine a treste môže súd  znížiť trest odňatia slobody až o jednu 
tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby, preto sa často využíva 
pri trestných činoch prechovávania drog v množstve nad 10 obvykle jednorazových dávok. 
Okruh trestných činov, v prípade ktorých sa môže dohoda uzavrieť, však nie je 
obmedzený.

Dohodu  o  vine  a  treste  navrhuje  prokurátor  z  vlastnej  iniciatívy  alebo  na  podnet 
obvineného.  Ako  obvinení  teda  môžete  dať  prokurátorovi  podnet  na  jej  uzavretie  a 
následne dohodu prijať alebo odmietnuť.

Dohoda prichádza do úvahy, ak:
• vyšetrovanie dostatočne preukáže, že skutok je trestným činom, 
• spáchali ste ho bez pochýb vy, 
• priznali ste sa 
• uznali ste vinu, 
• všetky ďalšie dôkazy to potvrdzujú.1 

Po splnení týchto podmienok môže prokurátor začať konanie o uznaní viny a prijatí trestu 
aj z vlastnej iniciatívy. Môže, ale nemusí! 
Ak si prokurátor myslí, že by bolo pre vás vhodnejšie prejednať celú vec na súde, aby 
proces  na  vás  pôsobil  preventívne  alebo  výchovne,  môže  váš  podnet  na  dohodu 
odmietnuť. 

Prokurátor pri zvažovaní vhodnosti konania o dohode o vine a treste a pri vyjednávaní 
dohody s obvineným berie do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä: 
- vašu ochotu spolupracovať pri vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní iných 
obvinených,
- vašu minulosť, najmä skoršie odsúdenie,
- povahu a závažnosť trestného činu, ktorý je predmetom obvinenia,
- vašu prejavenú ľútosť a pocit viny, ochotu dobrovoľne prevziať zodpovednosť za svoje 
konanie,
- záujem na rýchlom a primeranom skončení trestnej veci,
- vašu ochotu uhradiť spôsobenú škodu,
1

 Porov.: Informačný leták Dohoda o vine a treste vytvorený v spolupráci Plán B n.o. a Nadácia otvorenej spoločsti- OSF. autorky: Mária Krošláková, Mária 

Segešová
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- pravdepodobnosť vášho usvedčenia v súdnom konaní a pod.2

Ak  sa však predsa len dohodnete, uznáte vinu v plnom rozsahu a prijmete navrhovaný 
trest, podá prokurátor návrh dohody na súd na jej schválenie

Rozhodnutie a schválenie dohody
Predtým, ako súd pristúpi  k schváleniu dohody o 
vine a treste, preskúma, či je dohoda primeraná  a 
či  sa  neporušili  procesné  predpisy  (napr.  či  vám 
nebolo  odopreté  alebo  porušené  právo  na 
obhajobu).  Ak  žiadne  závažné  porušenia  nezistí, 
určí termín verejného zasadnutia. 

Na zasadnutí vám sudca položí 10 otázok, ktorými zisťuje, či
• rozumiete dohode a súhlasíte s ňou, 
• rozumiete, čo sa vám dáva za vinu, 
• ste sa dobrovoľne priznali, uznali vinu (vlastnú), 
• ste boli poučení o svojich právach, 
• viete aký trest vám hrozí a prijímate navrhovaný trest 
• a tiež viete, že po schválení dohody sa už nebudete môcť odvolať. 
Ak všetkému rozumiete a chcete, aby súd dohodu schválil, musíte na otázky 
odpovedať ,,áno“.
Ak ste na niektorú otázku odpovedali ,,nie“ alebo súd nesúhlasí s nejakou časťou dohody, 
dohodu neschváli a vráti vec prokurátorovi. Ten následne podá obžalobu na súd.
Ak súd dohodu schváli,  potvrdí  ju rozsudkom, ktorý verejne vyhlási a už sa nemôžete 
odvolať.

Výhoda dohody o vine a treste
V zásade sa o ,,výhode“ dohody dá hovoriť v prípadoch, kedy vám hrozí trest odňatia 
slobody na viac ako štyri roky. V konaní o dohode o vine a treste môže súd znížiť trest  
odňatia  slobody  až  o  jednu  tretinu  pod  dolnú  hranicu  zákonom  ustanovenej  trestnej 
sadzby. Pri dolnej hranici štyroch rokoch vám tak môže uložiť trest nižší ako 3 roky. 
Nejde len o to, že môžete dostať nižší trest. Podmienku, t.j. podmienečný odklad výkonu 
trestu odňatia slobody, vám môžu povoliť len pri treste odňatia slobody do troch rokov aj to 
len s probačným dohľadom.
Pri treste 4 roky sa môžete so šancou na podmienku rozlúčiť. 
Ďalšou ,,výhodou“ dohody je rýchlejšie uzavretie trestných vecí.
Ak  vám  ponúkne  prokurátor  dohodu,  poraďte  sa  s  právnikom,  či  je  pre  vás 
výhodná! 
Často krát  sa  dá  pri  samotnom pojednávaní  veci  na  súde dosiahnuť  nižší  trest,  príp. 
upustenie od potrestania.

2  Predpis č. 619/2005 Z. z, .Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode o uznaní 

viny a prijatí trestu
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Odmietnutie dohody
Konanie o dohode o vine a treste nemusí vždy končiť dohodou, a to ani v prípade, že ste o 
ňu požiadali vy. Až do schválenia dohody na súde môžete dohodu kedykoľvek odmietnuť. 
Ak nedôjde k uzavretiu dohody a jej schváleniu, podá prokurátor na vás obžalobu a súd 
nariadi hlavné pojednávanie. Pozor! V takomto prípade vaše priznanie k spáchaniu skutku 
v konaní  o dohode nemôžu použiť ako dôkaz na hlavnom pojednávaní.

Dohodu môžete uzavrieť, aj keď ste ešte nemali 18 rokov.
Vtedy súd musí zistiť, či váš obhajca a zákonný zástupca súhlasia s návrhom dohody, aby 
sa zabezpečila zvýšená ochrana pred nevhodnými podmienkami dohody voči vám.3

                   Právničky Majky            

 

3

 Porov.: Informačný leták Dohoda o vine a treste vytvorený v spolupráci Plán B n.o. a Nadácia otvorenej spoločsti- OSF. Autorky: Mária Krošláková, Mária 

Segešová

Zdroj obr.: http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/krimi-a-nehody/tomasa-odsudili-vyviezol-auto-do-moldavska.html,http://i.sme.sk/vydania/20120103/photo2/sm-

0103-004f-197x84vazenT.rw.jpg
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ŽIVOT SO ŽLTAČKOU TYPU C
LIEČBA

Dnes by som sa rada rozpísala o liečbe žltačky typu C (HCV). Rozhodla som sa pre túto 
tému, keď som si prečítala vaše odpovede v ankete pre toto vydanie INTOXI.  Liečba 
žltačky typu C je veľmi zložitá a zahŕňa v sebe mnoho oblastí. Tak v tomto článku začnem 
postupne od základov.

Kedy sa s liečbou HCV začína?    
Možno sa vám to zdá zvláštna otázka. Veď predsa: „Ak je niekto chorý, mal by sa liečiť.  
Aké diskusie okolo toho?“ Avšak nie je to tak. Keďže liečba HCV prináša nežiaduce účinky 
a  nikto  vám  negarantuje,  že  sa  vyliečite,  je  rozhodnutie  o  začiatku  liečby  dôležitým 
momentom.  Môžeme  podotknúť 
minimálne dve veci:
• Nie  každý  človek  žijúci  s  HCV 
hneď  potrebuje  liečbu.  Lekár  navrhuje 
liečbu po zhodnotení vášho zdravotného 
stavu.  Tak  napríklad,  musí  potvrdiť 
špeciálnym PCR testom, že máte vírus 
HCV v tele. Nestačí len test na protilátky. 
Lekár  urobí  ešte  iné  vyšetrenia  a  až 
potom vám navrhne začatie liečby alebo 
vám odporučí  ešte  počkať.  (2)  Pomôcť 
vám  môžu  v  Národnom  centre  pre 
manažment  a  liečbu  hepatitídy  na 
Kramároch.  V  teréne  vám  radi  o  tom 
povieme viac a pôjdeme tam s vami. 
• Niekedy ľudia čakajú príliš dlho a 
prichádzajú  k  lekárovi  neskoro  (10  -20 
rokov po zistení  diagnózy).  Na základe 
vyšetrení môže lekár neodporučiť liečbu 
HCV,  pretože  by  bola  malá 
pravdepodobnosť na úspech. Napríklad, 
ak už je prítomná cirhóza pečene, krvné testy naznačujú, že potrebné enzýmy už správne 
nepracujú a pod. (2) 

Nezabúdajte!
 Sú dvaja ľudia, ktorí majú rozhodujúce slovo o začatí liečby, lekár a vy. A za vás to 
nikto iný nerozhodne. Môže pomôcť, ak sa počas rozhodovania poradíte s blízkymi ľuďmi 
okolo seba.
 Ak  aj  začnete  s  liečbou,  môže  sa  stať,  že  vám  nebude  účinkovať  alebo  že 
nežiaduce účinky budú nezvládnuteľné. V takýchto prípadoch sa liečba môže prerušiť aj 
skôr v spolupráci s lekára. Vždy sa môžete rozhodnúť ako ďalej.

Úspešnosť liečby
Žltačka typu C sa dá úplne vyliečiť. Úspešnosť závisí od viacerých vecí (viď. rámček). V 
ankete sa viacerí/é z vás vyjadrili, že „ľudia sa nechodia liečiť asi preto lebo zomrú tak či  
onak.“ Tak v podstate je to pravda,  každý z nás raz zomrie.  Avšak liečba HCV môže 
pomôcť v tom, že:

• Človek s HCV zomrie oveľa neskôr. 
• Človek s HCV sa vylieči a zomrie prirodzenou smrťou.
• Človek s HCV nezomrie s veľkými bolesťami v dôsledku HCV infekcie (napr.: na 

Úspešnosť  liečby  závisí  od  mnohých 
faktorov. Medzi najdôležitejšie patrí:

• Genotyp HCV  vírusu.  Výhodou  je 
genotyp HCV2 a HCV3.

• Stupeň poškodenia pečene. Výhodou 
je, ak ešte neprepukla cirhóza pečene.

• Hladina vírusovej záťaže (počet kópií 
vírusu HCV). Čím nižšia, tým lepšie.

• Vek. Čím  nižší  vek,  tým  lepšie. 
Najvyššia úspešnosť liečby je do veku 
40.-rokov.

• Doba  trvania  infekcie.  Čím  menej 
rokov žiješ s HCV, tým lepšie.

• Dodržiavanie liečby a presné užívanie 
liekov.

• Telesný/body  index.  Úspešnejší  v 
liečbe sú ľudia, ktorí netrpia obezitou.

Viac o HCV si prečítajte v novom komixe  
HEPATITÍDA TYPU C



INTOXI 

09/2012

rakovinu či cirhózu pečene).
Za posledné roky úspešnosť liečby HCV stúpla na úžasných 70%-80% (teda z 10 ľudí 
sa  7-8  vylieči)  (3).  Táto  vysoká  úspešnosť  stúpla  vďaka  novým  liekom  i  u  ťažšie 
liečiteľného subtypu HCV1. Momentálne je k dispozícii dvoj- alebo troj-kombinácia liekov. 
Najmodernejšie lieky sú dostupné aj na Slovensku. 

Liečba HCV a užívanie drog
Liečba HCV nie je na Slovensku i vo svete dostupná 
pre  ľudí  užívajúcich  drogy.  Dôvodov  je  hneď 
niekoľko.  Ceny liekov sú veľmi vysoké. Farma firmy 
Merck a Roche si stanovili svoje ceny. Na výšku tejto 
ceny reagujú štáty svojou  „liekovou politikou“.   Štát 
rozhoduje, za ktoré lieky platí štát a za ktoré pacient 
pripláca a v akej hodnote. Pri tak drahej liečbe akou je 
liečba HCV infekcie (ročná liečba stojí cca. 200 000€) 
sa štát chráni. Tak sa dá asi vysvetliť podmienka, že 
ak sa chcete liečiť na HCV, musíte doložiť doklad o 
polročnej  abstinencii  alebo  o  tom,  že  navštevujete 
substitučnú  liečbu.  V  niektorých  zahraničných 
krajinách je liečba dostupná aj bez dosiahnutia abstinencie. A majú s liečbou HCV dobré 
výsledky!  Podmienka  liečby  závislosti  či  abstinencie  predstavuje  pre  mnohých 
neprekonateľnú bariéru v začatí liečby HCV. Spomenuli ste to aj vy v ankete. Problémov 
môže byť viacero, spomeňme len niektoré:
• Drogová závislosť je chronické ochorenie, ktoré sa často spája s recidívami. Kým sa 
vám úspešne podarí dosiahnuť polročnú liečbu, môže prejsť niekoľko rokov. Dovtedy sa 
môže váš zdravotný stav zhoršiť natoľko, že liečba bude mať menšiu šancu na úspech. 
Pomôcť vám v tom môže nastúpenie na substitučnú liečbu alebo využiť pobyt vo väzení 
na preliečenie HCV. Väznice túto možnosť ponúkajú.
• Mnohí aj po pol ročnej abstinencii od drog recidivujú a predčasne ukončia liečbu. 
Niekto to pekne pomenoval  „Mohli by ste dávať drogy, aby ľudia z liečby neutekali.“ No 
toto je viac ako sci-fi,  ale pomenováva to podstatu problému. Pokiaľ bude liečba HCV 
viazaná len na abstinenciu od drog, bude viacej ľudí v liečbe HCV zlyhávať. Jedným z 
nežiaducich účinkov liečby HCV je vznik depresie. A to je faktor, ktorý môže zvýšiť riziko 
recidívy v liečbe od drog. Je nutná spolupráca adiktológov – teda psychiatrov, ktorí liečia 
závislosti a hepatológov – teda lekárov, ktorí liečia HCV. 

Zase sa mi podarilo vtesnať do článku len časť informácií. V každom prípade máme teraz 
šancu venovať sa téme HCV viac. Využite službu testovania na HCV – táto možnosť je do 
novembra (takže ostávajú už len 3 mesiace). V Národnom centre pre manažment a liečbu 
hepatitídy  nám teraz  vyšli  v  ústrety  –  zvoľnili  otváracie  hodiny  a  niektoré  podmienky. 
Využite  to!  Neuspokojte sa len tým,  že máte protilátky na HCV.  Zistite  viac  o  svojom 
zdravotnom stave. My sme tu preto, aby sme vám v tom pomohli.   

Článok  vznikol ako súčasť projektu „STOP HCV“, ktorý finančne  podporil Nadačný fond 
Západoslovenskej energetiky, ktorý spravuje Nadácia Pontis. 

-Cоня-

Zdroje:(1)http://www.hcvadvocate.org/hcsp/articles/HEATHCOTE.html,
(2)http://www.hepmag.com/articles/2512_18754.shtml,(3) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22212573

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22212573
http://www.hepmag.com/articles/2512_18754.shtml
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Zmena zdravotnej poisťovne

Nie ste spokojní/é so svojou zdravotnou poisťovňou? Máte ju možnosť zmeniť  do  30. 
septembra tohto roku. Ako na to si prečítate v tomto článku.

Na  Slovensku  v  súčasnosti  pôsobia  tri  zdravotné  poisťovne.  Štátna  Všeobecná 
zdravotná poisťovňa a dve súkromné zdravotné poisťovne - Dôvera a Union. 

Zdravotná poisťovňa sa dá zmeniť len raz ročne a to do 30. Septembra. V prípade ak to 
nestihnete do tohto dátumu, s prihlásením do inej  zdravotnej  poisťovni,  budete musieť 
počkať do 1. 1 nasledujúceho roku a preto si rozmyslite, či sa naozaj chcete prepoistiť. 
Preštudujte  si  podmienky  danej  poisťovne  a  poraďte  sa  aj  so  svojim  ošetrujúcim/cou 
lekárom/kou, prípadne odborným/ou lekárom/kou špecialistom/kou, pretože rozhodujúce 
bude, či má tento/ táto lekár/ka s danou zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu. 

Prihláška do novej poisťovne sa podáva písomne. Tieto prihlášky nájdete v pobočkách 
zdravotných  poisťovní  resp.  na  internete.  K  prihláške  sa  predkladá  aj  fotokópia 
občianskeho preukazu. Ak chcete prepoistiť svoje deti budete potrebovať aj ich rodné listy.

V prípade akceptovania vašej prihlášky, poistencami/poistenkami novozvolenej poisťovne 
sa stávate od 1. januára nasledovného roku. Nová poisťovňa do ktorej sa hlásite,  môže 
zamietnuť vašu prihlášku v prípade, ak ste predtým už poslali žiadosť do inej poisťovne. 
Prihlásiť sa môžete len do jednej poisťovne. V opačnom prípade vám hrozí pokuta do 165 
eur.  Poisťovňa  nikoho  nemôže  odmietnuť  na  základe  jeho/jej  zdravotného  stavu.  Ani 
v samotnej  prihláške  sa  neuverejňujú  informácie  tohto  druhu.  Prihlášku  je  poisťovňa 
povinná potvrdiť do 15. decembra, ak neodmietla jej potvrdenie.  Po piatich dní odo dňa 
potvrdenia prihlášky vám musí zdravotná poisťovňa doručiť preukaz poistenca. 

Do inej poisťovne sa môžete zahlásiť, aj keď máte v tej pôvodnej dlhy. Tieto dlhy vám však 
ostanú a poisťovňa ich bude naďalej od vás vymáhať už ako od bývalého poistenca/kine.

V  prípade  prepoistenia  do  inej  poisťovne  nemáte  povinnosť  odhlásiť  sa  z pôvodnej 
poisťovne stačí ak do 8. januára vrátite kartičku poistenca (ak ste mali tak aj európsky 
preukaz  poistenca)  do  pôvodnej  zdravotnej  poisťovne.  Ak  tak  nespravíte,  hrozí  vám 
pokuta do 165 eur. Rovnako do 8 dní ste povinní/é nahlásiť zmenu zdravotnej poisťovne aj 
svojmu  praktickému/ej  lekárovi/ke  pre  dospelých,  praktickému/ej  lekárovi/ke  pre  deti 
a dorast,  stomatológovi/čke  a gynekológovi/čke.  Ostatným  lekárom  to  oznamovať 
nemusíte, ale zistite si či majú s danou poisťovňou uzavretú zmluvu.

 Dominika

Zdroj:http://www.podnikam.webnoviny.sk/aktuality-dane-odvody/zmena-zdravotnej-poistovne-2012/23444
http://www.zzz.sk/?content=zmena-zdravotnej-poistovne,zdroj 
obr.:http://img.cas.sk/img/4/bigArticle/1011049_preukaz-poistenca-zdravotne-poistenie-zdravotna-poistovna-
ilustracne-crop.jpg

http://www.zzz.sk/?content=zmena-zdravotnej-poistovne,zdroj
http://www.podnikam.webnoviny.sk/aktuality-dane-odvody/zmena-zdravotnej-poistovne-2012/23444
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EMMELINE PANKHURSTOVÁ – sufražetka (aktivistka za práva žien)

Emmeline Pankhurst (rod. Gouldenová) sa narodila 14. júla 1858 v Manchestri – Anglicku. 
Pochádzala zo zámožnej rodiny, s ktorou sa neskôr rozišla. Hoci jej rodičia mali liberálne 
názory (otec bol odporca otroctva, matka odoberala feministický časopis), vychovávali ju 
skôr pre manželstvo a nedostávalo sa jej  rovnako kvalitného vzdelania ako jej  bratom. 
Emmeline však bola mimoriadne nadaná, podľa jedného zdroja sa vraj naučila čítať už 
ako trojročná. 
Na jej  smerovanie mal neskôr vplyv prominentný radikálny advokát Richard Pankhurst, 
ktorého stretla na jednom z mítingov. Bol takmer rovnako starý ako jej otec. Podporovala 
jeho politické ambície a vzali sa v tom istom roku, keď v Snemovni ľudu odznel jeho návrh 
zákona podporujúci  volebné právo žien.  O tomto práve začal  parlament  diskutovať  už 
dvadsať rokov predtým, nikdy sa však nedostal do programu žiadnej vlády ani strany. Ako 
členka radikálneho krídla Liberálnej strany a zakladateľka Ženskej občianskej ligy bránila 
Emmeline spolu s ním záujmy žien. Mali spolu tri dcéry a jedného syna.
V roku 1898 jej manžel zomrel a ona sa dostala do finančných problémov. Bola nútená 
predať dom, knihy a obrazy a prenajať si malý domček v Manchestri.
Svoje  nadšenie  pre  reformy  však  nestrácala.  Roku  1903  založila  organizáciu  WSPU 
(Women's Social and Political Union – Ženská sociálna a politická únia). Do aktivity hnutia 
angažovala aj svoje dcéry Christabel, Sylviu a Adelu. Vďaka Emmeliinej osobnosti a jej  
dcér  tak  vzniklo  masové  hnutie  žien,  ktoré  pochádzali  prevažne  zo  strednej  triedy. 
Emmeline ho nazývala , „armáda“. Na prvej masovej demonštrácii v roku 1908, ktorá sa 
uskutočnila  v  Hyde  parku,  sa zúčastnilo  takmer  pol  milióna  ľudí.  Pre  jasné rozlíšenie 
týchto žien sa vžil pojem sufražetky zo slova suffrage – právo voliť. 
Táto organizácia požadujúca volebné právo žien sa postupne radikalizovala. K militantnej 
forme protestu britské sufražetky dospeli po dvadsiatich rokoch mítingov, demonštrácií a 
petícií. Ignorácia ich požiadaviek zmenila taktiku ich boja. „Vláda vyhlásila vojnu ženám,“ 
povedala  Emmeline.  Jej  najstaršia  dcéra  Christabel  sa  taktiež  rozhodla  pritvrdiť.  „Dá 
liberálna  vláda ženám právo voliť?,“  kričala  Christabel  na  mítingu budúceho britského 
ministra zahraničných vecí. 
 

Keď ju  chcel  policajt  vykázať,  začala  ho 
kopať  a  opľúvať.  Vtedy  ženy  prvýkrát  v 
Británii  použili  v  boji  za  volebné  právo 
násilie. Aj Emmeline pochopila, kam až je 
vláda  schopná  zájsť,  a  pridala  sa  k 
militantnej ceste, ktorú nastolili jej dcéry. V 
marci roku 1912 členky organizace vytĺkli 
výklady  v  celom  centre  Londýna. 
Emmeline  Pankhurstová  bola  za  svoju 
činnosť  niekoľkokrát  uväznená  a 
podstúpila  viacero  hladoviek.  Čoskoro 
inšpirovala mnoho žien na podobné akty 
občianskej neposlušnosti.
Po  vypuknutí  vojny  WSPU  vyhlásila 

prímerie a Emmeline s najstaršou dcérou Christabel začala podporovať vládu. Rozhodli sa 
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neničiť  krajinu,  ktorá  prichádzala  o  svojich  mužov.  S  vládou  si  po  rokoch  nepokojov 
dokázali sadnúť za rokovací stôl a vyjednali prepustenie všetkých bojovníčok za práva 
žien z väzenia.
Po vojne, v roku 1918, britská vláda uznala plné volebné právo ženám, hoci iba starším 
ako  tridsať  rokov.  Muži  mohli  vtedy  voliť  už  ako  21-roční.  Emmeline  sa  počas  vojny 
prejavila ako veľká patriotka a jej noviny vyhlásili vojnu všetkým kolaborantom Nemecka a 
zradcom. V roku 1917 založila Stranu žien, ktorá mala vo svojom politickom programe 
napríklad  aj  rozdelenie  habsburskej  monarchie.  Britské  sufražetky  v  tomto  období 
podporovali  pád  Rakúsko-Uhorska  a  emancipáciu  nástupníckych  štátov  vrátane 
Československa.
Po vojne sa Emmeline načas dostala do Spojených štátov a Kanady, kde sa jej národné 
cítenie  posilnilo.  Zarábala  si  tam ako  profesionálna  rečníčka.  Po  návrate  zo  zámoria 
prehodnotila svoju niekdajšiu politickú orientáciu a vstúpila do Konzervatívnej strany. Tento 
obrat ju do smrti odlúčil od dcéry Sylvie, ktorá si udržala svoje ľavicové názory.
V  marci  1928  prijal  britský  parlament  nový  zákon,  ktorým  priznal  ženám  všeobecné 
volebné právo. Toho, za čo celý život bojovala, sa teda Emmeline Pankhurstová predsa 
len dočkala. Zomrela o tri mesiace neskôr.

Saša

Zdroje:   http://encyklopedia.sme.sk/c/4351161/pankhurstova-emmeline-sufrazetka.html#ixzz1um4RsGiO  
http://en.wikipedia.org/wiki/Emmeline_Pankhurst
http://www.comicbookreligion.com/?c=11924&Emmeline_Pankhurst 
http://www.sylviapankhurst.com/about_sylvia_pankhurst/images/emmeline_pankhurst_250.jpg 

http://www.sylviapankhurst.com/about_sylvia_pankhurst/images/emmeline_pankhurst_250.jpg
http://www.comicbookreligion.com/?c=11924&Emmeline_Pankhurst
http://en.wikipedia.org/wiki/Emmeline_Pankhurst
http://encyklopedia.sme.sk/c/4351161/pankhurstova-emmeline-sufrazetka.html#ixzz1um4RsGiO


KVÍZ „Nerozumní sa tešia zo ziskov náhody, skúsení len zo (....).“ Demokritos4

Dokončenie citátu nájdeš v tajničke. Množstvo odpovedí do tajničky nájdeš v tomto čísle 
Intoxi. Preto ak si nie si istý/á, prelistuj ho naspäť a hľadaj správnu odpoveď v článkoch. A 
jedna technická záležitosť – písmenko „ch“ píš d tajničky ako jedno písmeno – čiže do 
jedného políčka. 

1.  Ako sa nazýva vážne poškodenie pečene, ktoré vzniká najčastejšie v dôsledku 
dlhodobej konzumácie alkoholu alebo v dôsledku ochorenia žltačkou typu B a/alebo 
C? (nemyslíme rakovinu pečene)
2.  V konaní o dohode o vine a treste môže súd znížiť trest odňatia slobody až o 
jednu (...) pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby. 
3.  Ako sa volá stav, keby zdravotnícky materiál neobsahuje 100% žiadne baktérie, 
vírusy či plesne?
4.  Ako sa volá liek, ktorý majú záchranári a ktorý sa používa pri heroínovom 
predávkovaní?
5. Podľa amerického výskumu, kebyže sa zvýši pokrytie sterilných ihiel na 

injekčných
 užívateľov o 5%, zabráni sa ročne 169 novým infekciám (...). 
6. Po nastrelení je dobré na zastavenie krvácania čo použiť?
7. Za posledné roky úspešnosť liečby HCV (...)? Možnosti: stúpla, klesla.
8.  Ak nemáš novú lyžičku a nemáš možnosť ju vyvariť, opáliť či vydezinfikovať, 

odporúča sa opláchnuť ju vodou. Akú ale použiješ? Možnosti: teplú, studenú.
                 9. Aká je skratka Úradu práce sociálnych vecí a rodiny?

10. Do kedy môžeš zmeniť zdravotnú poisťovňu? Je to 30. deň – ale 
ktorého mesiaca?

11.Ktoré z nasledujúcich vecí, ktoré od nás dostaneš v teréne sú sterilné? 
Možnosti: alkoholáky, štupel, filtríky, suché tampóny

                 12. Ako sa ´odborne´ nazýva žltačka? (Či už ide o typ A, B alebo C)

1.

2.

3.

K
4.  

5.

6.

7.

8.

9.

o
10.

11.

12.

Znenie tajničky z minulého čísla: „.....relaps“

4  Zdroj: http://www.slavnecitaty.eu/citaty/o-mudrosti                                                            Tajničku pripravila Mirka.

http://www.slavnecitaty.eu/citaty/o-mudrosti


VTIPY

  Hovorí Fero svojmu farárovi:

– Viete, pán farár, že som sa nedávno oženil. Milujem svoju manželku! Ale tá moja 
svokra... tá by stála za hriech!!

– Zadrž!!! - zdesí sa farár v pomyslení na to smilstvo.

– Nebojte sa, - vraví Fero - prikázanie predsa vraví jasne: Nezabiješ!

Po večierku vraví chlapík blondínke, ktorú práve spoznal:

- Vymeníme si telefónne čísla...

Blondínka samozrejme , nepochopí a odvetí:

To nie, ja svoje potrebujem... 

Panička pravidelne dáva bezdomovcovi dvaďsať korún.

Raz príde a povie že jej syn ide študovať a že mu môže dávať už len desať korún, pretože 
by jej to nevyšlo.

Bezdomovec sa pozrie a povie: - Tak Váš syn bude študovať za moje peniaze. 

Zdroj:http://shumorom.meu.zoznam.sk/vtipy/,http://shumorom.meu.zoznam.sk/vtipy-kreslene/

http://shumorom.meu.zoznam.sk/vtipy/,http://shumorom.meu.zoznam.sk/vtipy-kreslene/


TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY OZ ODYSEUS
NÁJDEŠ V BRATISLAVE:

Zmena miesta v nedeľu!



TERÉNNYCH PRACOVNÍKOV/ČKY S AUTOM NÁJDEŠ:

Každú nedeľu:

19:30 -21:30 Panónska, oproti AAA auto (na parkovisku kde 
bola kedysi pumpa)

22:00 – 23:30 na Trnavskom mýte pri Tržnici (pri zastávke 
trolejbusov)

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)

Poznávacie znamenie  - biely Fiat Ducato alebo 
modrý Opel Astra Combi s nápisom CHRÁŇ SA 

SÁM a logom ODYSEUS 

VYDALO OBČIANSKE ZDRUŽENIE ODYSEUS S 
FINANČNOU PODPOROU MINISTERSTVA PRÁCE, 

SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 
WWW.ODYSEUS.ORG, intoxi@ozodyseus.sk
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