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ČASY A MIESTA
SLUŽIEB

KROK VPRED SEREĎ (terénna služba, auto)

Piatok - 18:00 - 20:00 výpadovka pri Milexe.
V čase služby terénny mobil: 0905 788 275

Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

KROK VPRED NITRA (terénna služba, auto, pešo)
Pondelok, Štvrtok - od 17:00 - 20:00 Klokočina (pri poliklinike) V čase
služby terénny mobil: 0905 788 275
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

KROK VPRED TRNAVA (terénna služba, zelené bicykle)
Streda - 18:30 - 20:15 Staničný park pri autobusoch.
Štvrtok - 18:30 - 20:15 Mikovíniho ulica, Pneubox
V čase služby terénny mobil: 0910 601 202
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

VÝMENA NA MOBILE NITRA
Piatok 10:00 - 13:00 Schodisko pod Garážami oproti
Kauflandu - Klokočina. V čase služby
terénny mobil: 0905 788 275

ZÓNA (kontaktné centrum)
POLIKLINIKA Ivana Krasku, Sereď
Pon. , Uto. , Str.: 09:00 - 14:00
Štv. (indiv. poradenstvo) 10:00 - 12:30
V čase pracovných dní: 0905 943 229
Info aj na zona.storm@gmail.com

SME TU PRE VÁS

AJ V ROKU 2018
POTREBUJETE PORADIŤ ALEBO SA VYROZPRÁVAŤ?
Sme tu pre vás a vieme vám byť nápomocný vo viacerých vašich otázkach a dilemách.
UŽÍVATE DROGY?
Združenie STORM zabezpečuje výmenu použitých injekčných striekačiek (inzulínka, kajka,
ihla...) za sterilné na princípe kus za kus. Ak nedonesiete žiadnu ihlu, tak dostanete 3 nových,
sterilných. V prípade potreby vám pribalíme aj iný zdravotnícky materiál na menej rizikovú
aplikáciu.
PRACUJETE V SEX-BIZNISE?
Máme pre vás prezervatívy, lubrikačné gély a iný materiál podľa potreby.
RIEŠITE ZDRAVOTNÝ PROBLÉM ALEBO PORANENIE?
Môžete sa u nás nechať ošetriť alebo vám budeme len asistovať. Ak máte zatvrdnuté,
opuchnuté miesto vpichu. Rezné rany, kliešte, narazené časti tela alebo aj napr. rany
z vytláčania, škriabania sa po riadnej namotávke.
MÁTE ZÁUJEM O TESTOVANIE?
V ZÓNE (Sereď) sa môžete dať aj otestovať na prítomnosť vírusu CHLAMÝDIE, HIV,
HEPATITÍDY B a C, SYFILIS a k dispozícií máme aj TEHOTENSKÉ TESTY.
CHCETE ALEBO MUSÍTE RIEŠIŤ VYBAVOVAČKY V RÔZNYCH INŠTITÚCIÁCH?
Ak nemáte radi chodenie po úradoch, súdoch, nemocniciach a máte obavu z toho, ako sa tam k
vám budú správať alebo sa bojíte ich prístupu, tak sa s nami môžete dohodnúť na asistencii.
Radi pôjdeme s vami a v prípade potreby uhradíme cestovné náklady.

príhovor
Myslím to vážne, vitajte v novej ZÓNE! V novej? Čo to má znamenať? Pýtate sa? Teraz už
môžem napísať, že je to jednoducho možné, pretože máme nové priestory len a len vďaka
Poliklinike Sereď. Do podnájmu sme dostali časť bývalých rehabilitačných priestorov (pod
detským oddelením). Nájdete nás relatívne jednoducho. Prvým cieľom je poliklinika. Ak sa
dostanete až k nej, čo vám potrvá cca 12 min. od autobusky, ale aj železničnej stanice, tak stačí
nájsť bočný pravý vchod. Vchod sa vyznačuje špeci presklenno-hliníkovým dizajnom, ktorý
nemožno prehliadnuť. No ak predsa, tak vedľa vchodu sa nachádza praktický stojan na bicykle
určený všetkým nám, ale aj iným návštevníkom polikliniky.
Nechcem a nebudem sa ďalej rozpisovať, čo všetko objavíte za dverami. Čo a kto sa tam skrýva
nájdete práve v tomto čísle STORMíka. Dozviete sa, či a aké máme pravidlá, Vesna pre vás
pripravila krátky súhrn lekárničky a Zuzka klasickú nádielku vtipov. Nemenej dôležité bude
predstavenie pracovníkov, s ktorými sa budete stretávať a budú pre vás riešiť dôležité otázky.
V tomto roku máme však aj novú rubriku – SEX-BIZNIS. Andrejka, aj keď na materskej, vám
bude pravidelne písať tipy/triky a rady ako s najmenším rizikom poskytovať sexuálne služby na
ceste ale aj v bytoch.
Prajem užitočné čítanie aj keby to len znamenalo, že si na chvíľku vydýchnete a posedíte si 
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ZDRAVIE

V zdravej ZÓNE v zdravý duch

Čaute sa  Tak ako doteraz zdravotné okienko mám na starosti ja –
Vesna. Som sociálna pracovníčka zároveň však aj zdravotná sestra.
Preto sa vám snažím priblížiť možné riešenia zdravotných problémov,
s ktorými sa najčastejšie stretávate v súvislosti s rizikovým správaním.
Ak si chcete pokeckať osobne, vidíme sa v ZÓNE v Seredi (nejakú dobu
tam budem každý pondelok, utorok a stredu).
Podľa mňa väčšou výhodou je dať sa ošetriť v ZÓNE ako v teréne
(ak využívate obe služby), keďže tu máme k dispozícii viacero vecí.
Máme tiež na to vyhradený priestor, ktorý môžete vidieť na fotke. A
samozrejme aj omnoho bohatšiu lekárničku, ktorú už poznáte.
V priebehu môjho trávenia času v ZÓNE sa budem snažiť ju ešte viac
obohatiť Je niečo, čo by ste potrebovali a nemáme to? Dajte mi tipy.
Nová ZÓNA má ešte väčšiu výhodu, kvôli jej lokalite. Sme na poliklinike
v Seredi, kde vieme konzultovať aj s lekármi, keby máte závažnejšie problémy
ohľadom vášho zdravia. Vieme ísť s vami na vyšetrenie v rámci sociálnej
asistencie, ak máte strach ísť sami. Je to pre mňa výzva, z ktorej sa teším, lebo
mi záleží na vašom zdraví. Ale to nemusí znamenať, že môžete prísť za mnou
iba keď máte nejaký zdravotný problém. V pohode aj keď máte iné otázky alebo
sa chcete o niečom dozvedieť viac, pokojne sa pýtajte. Rovnako som aj kontaktná
pracovníčka. A ešte jedna parádna vec ohľadom ZÓNY mi napadá.

Môžete sa dať otestovať na HIV, hepatitídu typu C a B, chlamýdie, syfilis, kvapavku

a pre baby – máme aj tehotenské testy. Samozrejme, to nie sú 100% testy, ale môžu
ukázať reakciu na daný vírus a vtedy je najlepšie navštíviť lekára, ktorý vám urobí
100% testy. Ak máte obavy, alebo si nie ste istí nejakých reakcií vo vašom tele kedykoľvek, môžete prísť za mnou, poradím, ošetrím, odporučím správneho
odborníka.
Teším sa na každé ďalšie
stretko s vami 
Vesna

sex biznis

Biznis so sexom... riziká z povolania?
Ahojte!
Zdravím najmä dievčatá, ale tento miniseriál si samozrejme môžu prečítať aj muži ;)
Infošky sa môžu hodiť komukoľvek.
Tento rok vám chcem priniesť rôzne témy, ktoré sa týkajú sex-biznisu. Nebudeme sa
baviť len o pravidlách na ceste či v bytoch, ale aj o bezpečnosti, rizikách povolania
či legislatíve, ktorá sa dotýka mnohých z vás.
V tomto STORMíku vám chceme predstaviť NOVÚ ZÓNU a teda aj možnosti a služby pre
ľudí, ktorí pracujú v sex-biznise. V našom prípade ide naozaj najmä o baby či ženy. Takže
aj písať budem priamo vám, milé klientky.

Čo vám môže ponúknuť NOVÁ ZÓNA?

Sociálne poradenstvo, na ktoré ste zvyknuté – čiže anonymne a zadarmo – osobne počas
výmeny alebo aj vo štvrtok po dohode. Môžete s nami riešiť všetko vo vašom živote.
Napríklad problémy so zákazníkmi, inými babami na ceste, problémy s ubytovaním
či riešenie ďalších možností zárobku, ak sa rozhodnete zmeniť životný štýl. Môžete si
vybrať medzi pracovníkmi alebo riešiť to so všetkými. Keby sme nevedeli ako ďalej –
určite sa poradíme s inými profesionálmi, aby sme spoločne situáciu zvládli.

Ošetrenie či testovanie na rôzne typy ochorení

- opäť anonymne a zadarmo – vždy počas výmeny. Ošetriť vieme drobné zranenia či
poranenia, ktoré nevyžadujú špeciálne „doktorské“ schopnosti, na ktoré my ako sociálni
pracovníci nemáme. Testovanie je rýchle a bezbolestné. Môžeme vám ponúknuť test na
žltačky (B,C), HIV, syfilis a chlamýdie. Toto sú choroby, ktoré ľahko môžete dostať pri
neopatrnej práci na ceste či v byte.

Sprevádzanie – v dvoch rovinách. Vieme vás sprevádzať duševne počas

krízových životných situácií. Byť oporou, človekom, na ktorého sa viete spoľahnúť
a môžete sa mu zdôveriť. Sme vám k dispozícií v teréne i na výmene
a tiež nám môžete zavolať či napísať.
V ďalšom zmysle vám ponúkame aj fyzické sprevádzanie. Napríklad k doktorovi,
na úrad, do krízového centra alebo podobne. Niekedy veľmi dobre padne, ak máte
niekoho pri sebe, kto vám dodá odvahu alebo vás podporí pri prekonávaní byrokracie
a pod.. Takéto sprevádzanie či asistencia je však možná iba po vopred dohode.

Právne poradenstvo – možno si ešte pamätáte aj na nášho právnika Martina,
ktorý chodil do terénu za vami aj minulý rok. Zatiaľ do ZÓNY chodiť nebude, ale ako

externý poradca zostal v našich službách. Takže čokoľvek by ste potrebovali, môžete to
povedať nám a my potom jemu. Odbornú radu určite získate. Poradiť sa môžete ohľadne
trestného práva, rodinného práva i občianskeho. Takže môžete riešiť všetky situácie
s políciou, zákazníkmi, okradnutím či ohrozením na zdraví, ale aj s dedením,
alimentami, susedskými spormi. Vždy je dobré si priniesť všetky doklady, ktoré máte
k danej veci, aby sme mali čo najlepší prehľad a podklad.
V podstate sa na nás môžete obrátiť s čímkoľvek. Vždy je lepšie začať hovoriť
o problémoch, ako ich nechať rásť.
A budeme taktiež veľmi radi, ak nám prezradíte aj nejaké radosti a spokojnosti,
ktoré vás v živote stretávajú. Lebo zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť ;)
Andrejka

ROZHOVOR
Na najvyšších miestach

Andrejku, už asi moc predstavovať nemusím.
Pre nováčikov, je to hlava na správnom mieste
s otvorenou mysľou, s nekončiacou chuťou
robiť veci inak a plávať proti prúdu, aj keď
pereje sú niekedy nad naše sily. Aj ona bola
pri zrode prvej ZÓNY a riešila spolu s tímom
celý manažment okolo ešte novej chrumkavej
ZÓNY. Aké to bolo, vám prezradí práve tu.

Andrejka, prosím ťa, aký bol reálny dôvod prečo sme museli
ZÓNU presťahovať?
Veľmi pragmatický. Boli sme viac menej „prepustení“ z našich pôvodných priestorov na
Garbiarskej, lebo mesto ich prenajalo novému človeku a ten nerátal s takýmto programom vo
svojich plánoch. Takže sme dostali dvojmesačnú výpovednú a museli sa popakovať. Nemôžem
povedať, žeby to bolo nečakané. Mesto sa už pár rokov snažilo budovu prenajať niekomu, kto
bude mať financie na opravu a zveľadenie. Nečakané bolo len to, že sme nakoniec nedostali
žiadne mestské náhradné priestory a museli sa obzerať po novej ZÓNE sami.

Čo bolo podľa teba najnáročnejšie pri sťahovaní a zariaďovaní?
Časový stres. Presťahovať v podstate za tri týždne niekoľko miestností, v ktorých sme
fungovali päť rokov nebola žiadna sranda. Plus sme chceli obmedziť službu iba na minimum,
takže sme sťahovali, upratovali a riešili veci viac menej iba cez víkendy.

Keby si mala povedať všetky výhody
a nevýhody novej ZÓNY, čo by to bolo?
Najväčšou výhodou je, že sme aj naďalej funkční. Hrozilo, že ak nenájdeme žiadne vhodné
priestory, budeme musieť zavrieť alebo vymyslieť nejaký iný krízový plán. Výhodou je tiež,
že v týchto nových priestoroch je teplučko a že sme blízko od centra (aj keď to nie je tak
blízko ako predtým). Veľmi ma potešilo, že aj predstavenstvo polikliniky s tým nemalo
žiadny problém, vychádzalo nám v ústrety.
Nevýhodou je, že sú to predsa len komerčné priestory za pomerne vysokú cenu. Mňa
osobne ubíja fakt, že tu nemáme dostatok prirodzeného svetla, keďže sme v suteréne. A
verím, že pre niektorých ľudí môže byť nevýhoda aj samotná poliklinika – vyšší pohyb
ľudí a pod. Aj keď – toto zase máme vyriešené vlastným vchodom z boku, takže sme
pomerne nenápadní.

Čo ti bude najviac chýbať zo starých priestorov
na Garbiarskej?
Slnečné svetlo  Cez tie veľké okná prúdilo veľa príjemného svetla a aj fakt, že máme
okolo seba „záhradu“ resp. pozemok s trávnikom bol príjemný.

Na čo sa môžu klienti v nových priestoroch tešiť?
Na teplo, trošku intímnejšiu pohodu (máme dve menšie kontaktné miestnosti), na všetky
služby, ktoré môžeme poskytovať a na nových ľudí, ktorí sa tu objavia ako sociálni
pracovníci. Verím, že si na novú ZÓNU všetci v pohode zvykneme a bude to pre nás opäť
stabilné zázemie na pár rokov.

Katka

ČO SA

DEJE

Dlhoročným ale i novým klientom by som rád predstavil nás, ktorých môžete
stretávať v ZÓNE, môžete sa s nami poradiť alebo si len tak pokecať pri káve, či
čaji. Sme dobrí poslucháči a rovnako dobrí poradcovia. Bol by som rád, ak by ste
povedali, čo vás trápi, s čím potrebujete pomôcť, pretože my sme tu len a len pre
vás.
ZUZKA: „Ahojte, som Zuzka a som už zabehnutá Stormáčka. V Zóne ma môžete
stretnúť už viac ako pol roka a v trnavských terénoch od roku 2007. Potešíte ma, keď sa
u nás aspoň chvíľu zdržíte a pokecáte si, pretože si rada vypočujem, ako sa máte a
samozrejme vám rada poradím, ak budete potrebovať. Okrem toho ako užívať
bezpečnejšie sa so mnou môžete baviť o počasí, či o politike. Zaujímajú ma vaše názory
na všetko možné, tak sa nehanbite hovoriť o čomkoľvek. Mier na zemi vďaka tomu
nebude, ale aspoň sa o sebe navzájom niečo dozvieme .
VESNA: „Helou  som
Vesna, ale to už viete.
Pracujem v STORMe v
programe KROK VPRED
už cca 3 roky. Som terénna
sociálna pracovníčka,
stretávate ma v terénoch v
Nitre a Seredi. Niekedy som
sa objavila aj v ZÓNE, no
teraz to bude práve opačne –
väčšinu času ma budete
stretávať

v ZÓNE a z času na čas sa objavím aj v teréne. Zároveň som aj zdravotná sestra, tak vám
viem poskytnúť zdravotné poradenstvo a samozrejme ošetrovanie .
PALO: „Hojte. V ZÓNE ma stretávate od jej začiatku a práve preto si myslím, že ma
väčšina pozná. A možno to je len moja naivná predstava  Každopádne ma môžete
osloviť najmä vo veciach ako liečba, detox, resoc, suboxony, doklady, vaše práva i
povinnosti. Taktiež v témach zdravia alebo pracovných príležitostí. Jednoducho, osloviť
ma môžete v otázke, ktorá vás najviac zaujíma a som si istý, že spoločne nájdeme
správne odpovede.“
ANDREJKA (odchádzajúca na materskú): „Milí
klienti, chcela by som sa vám na tomto mieste
poďakovať za skvelých skoro 11 rokov spolupráce
v teréne a 6 rokov v ZÓNE. S niektorými sa
poznám naozaj celé toto obdobie a som rada, že
som mohla byť s vami aj v tých horších, aj v tých
lepších časoch. V ZÓNE budete stretávať nových
ľudí a verím, že si k sebe cestu nájdete. Držím vám
palce a želám vám, nech je pre vás ZÓNA vždy
miestom porozumenia a podpory.

Práca stále na dosah
Určite si pamätáte, že v ZÓNE si viete zarobiť na
rôzne potrebnosti všakovakými pomáhajúcimi
prácami – balenie materiálu, zametanie, umývanie
podlahy a pod.. Len pre pripomenutie za hodinu
práce vás neminie zaujímavá pláca 3,50

ANKETA

Čo Ti v novej Zóne najviac chýba?
Čo by si v nej určite v budúcnosti chcel/a mať?
ANDREJKA

„Ako som už písala v
článku o Novej ZÓNE,
chýba mi najmä denné
svetlo. Sme v takých
suterénnych priestoroch,
takže maličké okienka
veľa slnka nedávajú.“

PALO

„Momentálne mi v ZÓNE nič
nechýba (okrem poriadneho
svetla), no v budúcnosti by som
si vedel predstaviť rozšírenie
služieb o ďalších odborníkov gynekológ alebo právnik. Úplne,
že najviac super by bolo ak by
sme sa dostali k poskytovaniu
metadónovej liečby, no to je ešte
dlhá cesta.“

VESNA

„No nová ZÓNA je podľa mňa super :) Zhodujem
sa s väčšinou ohľadom denného svetla, toto mi
tu chýba. V budúcnosti by ma potešila väčšia
návštevnosť klientov.“

ZUZKA

„Mne zatiaľ najviac chýbajú klienti a klientky, keďže zatiaľ si
len málo ľudí zvyklo na to, že sme zmenili priestory. Verím
však, že si k nám postupne nájde cestu viac ľudí :)

ANDREJKA

„Je tu teplo, tečie voda, záchody fungujú...takže až taký
veľký problém by to nebol. Ale zároveň je tu aj trošku
strašidelná klimatizácia a rôzne buchoty...tak neviem. V čase
núdze by som to zvládla, ale nebolo by mi všetko jedno .“

PALO

„Ak si dobre spomínam, tak som tuším párkrát prespal v každej
kancelárii alebo priestore, ktorý sme akokoľvek obývali. Myslím,
že by som sa nebál, no v novej ZÓNE som ešte nespal, tak
neviem povedať na 100%.“

Ak by si musel/a v Zóne prespať, bál/a by si sa?
VESNA

„Prespať v ZÓNE by bol pre mňa zážitok ,
určite by som do toho išla, ale s niekým  sama
asi nie.“

ZUZKA

„Keď som v Zóne dlhšie a už je vonku tma, tak to nie
je veľmi príjemné, takže trošku by som sa určite bála.
A asi by som si spomenula na všetko strašidelné, čo
bolo v jednom dánskom seriály, ktorý sa odohrával v
priestoroch starej nemocnice (skoro ako poliklinika) a
v suteréne tam strašilo .“

OD VÁS PRE VÁS
"Aká je LÁSKA, ktorá nenávidí? (alebo nevidí...?!)"
Ten, kto to vie, nech mi "zavolá"!!!
Vraj od lásky k nenávisti je "len" kúsok...
Neverím, pochybujem, neviem...
Láska má milión podôb "asi...". Lebo inak by milujúci človek
úmyselne neubližoval tomu, koho miluje...
LÁSKA, ktorá NENÁVIDÍ, NEEXISTUJE!!!
Vždy jeden trpí viac ako ten druhý = zlá kombinácia... a keďže sem
musím zakombinovať "želiezko v ohni" zvané závislosť, "pravda je
na krídlach vážky". Dá sa milovať bez nenávisti?
Dá sa nenávidieť bez lásky?
A dá sa zabudnúť?? Kto neprežil, nepochopí a kto prežil,
nezabudne...
Venované XY
praje DJ

OD NÁS pre VÁS...
Ma zabíjal pomaly a nekonečne sladko a vtedy som bola vždy
šťastná, keď ma "zabil"...
Vždy som sa však zobudila a budím sa dodnes, v mojom srdci
však umrel ON, nie ja... "žijem" dodnes, v strachu spojenom s
nádejou, že je silnejší ako JA a pozoruje ma, prenasleduje a ničí...
Je to ako hádanka, ktorú uhádne len TEN, kto to prežil. ONLY!!!
Kto ju uhádne, má vyhraté, ale dokedy? KTO TO JE? ČO TO JE?

IPSUM
Schizofrénia určite nie... (Možno minulosť, ktorá "súloží"LOREM
s

realitou a prítomnosťou... Obscénne vyjadrovanie je na mieste, to
mi verte. Budem vám držať palce... (to mi verte). Šťastné a
veselé...
praje Dj

pýtali
ste sa
1. „Čo potrebujem k novému občianskemu preukazu?“
Odpovedá Vesna:
Pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu je občan alebo zákonný
zástupca povinný predložiť: svoj doterajší občiansky preukaz alebo potvrdenie
o občianskom preukaze, ak mu bolo vydané. Ak občan nemôže predložiť svoj
doterajší občiansky preukaz (napr. z dôvodu straty, odcudzenia OP), je povinný
predložiť doklad preukazujúci jeho rodné číslo (rodný list alebo cestovný doklad), ak
je dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazu zmena mena, priezviska,
rodného čísla alebo trvalého pobytu alebo ak občan pri žiadosti o vydanie nového
občianskeho preukazu súčasne žiada o vyznačenie nového údaju, je povinný
predložiť aj doklad o tejto zmene alebo doklad potvrdzujúci nový údaj.

2. ,,Môžem si vybrať rodný list v akomkoľvek meste alebo
iba v meste, kde som sa narodil?“
Odpovedá Vesna:
Žiadosť o vydanie rodného listu je možné podať aj v inom meste na matrike.
Pracovník matriky podá žiadosť o tvoj rodný list do mesta, kde si sa narodil a odtiaľ
mu ho pošlú do mesta, kde sa nachádzaš. Originál rodného listu je vydávaný osobne,
no požiadať o vydanie duplikátu úradného výpisu z matriky už vydaného úradného
výpisu je možné aj elektronicky. Poplatky – 5€ pre osobnú žiadosť a 2,50€ pre
elektronickú žiadosť.
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3. „Je možné vykonávať súdnu liečbu, pokiaľ mám v zdravotnej
poisťovni dlh? Budem musieť doktorovi platiť?
Odpovedá Veronika
Pokiaľ má klient súdom určenú liečbu, príslušný poskytovateľ zdravotnej služby je
povinný poskytnúť zdravotnú starostlivosť aj napriek dlžobe, ktorú klient má voči
poisťovni. Poskytovateľ zdravotnej služby v takomto prípade nemá právo žiadať od
klienta finančnú náhradu za poskytnuté služby. Vyjadrenie pracovníčky VšZP –
podľa zákona č. 576/2004 Z. z. (Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov), §9 (4) – Ak ide o ústavnú starostlivosť, na ktorú sa nevyžaduje
informovaný súhlas podľa § 6 ods. 9 písm. d), poskytovateľ je povinný prevzatie
osoby do ústavnej starostlivosti oznámiť do 24 hodín súdu, v ktorého obvode sa
zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti nachádza. O zákonnosti dôvodov
prevzatia do ústavnej starostlivosti rozhodne súd. Do rozhodnutia súdu možno
vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života
a zdravia osoby alebo na zabezpečenie jej okolia.

4. „Je možné, že som dostal dva tresty s odstupom času
dvoch mesiacov za ten istý skutok?“
Odpovedá JUDr. Martin Balvan
Ak sa klient ani jeho prokurátor neodvolal, a prvý rozsudok nadobudol
právoplatnosť, nie je možné súdiť klienta dvakrát pre ten istý skutok.

pýtajte sa ,
pýtajte sa....
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ZABAVA
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Traja kamaráti prišli k nebeskej bráne a svätý
Peter sa ich opýtal, čo by najradšej počuli od
svojich príbuzných na pohrebe.
,,Ja by som si želal počuť, že som bol skvelý lekár
a dobrý otec rodiny.“, povedal prvý.
,,Ja by som chcel, aby povedali, že som bol
úžasný manžel a že som ako učiteľ zmenil životy
mnohých ľudí.“, pridal sa druhý.
,,To všetko znie nádherne!“, hovorí tretí. ,,No ja
by som chcel, aby povedali: Pozrite sa, veď on sa
hýbe! “

Janko sa zle správal, tak rodičia v domnení, že sa na inej škole polepší,
preložili ho na cirkevnú školu. Janko sa naraz veľmi zmenil. Nosil
dobré známky a dobre sa správal. A to stále zotrvávalo. Mame to nešlo
do hlavy a pýta sa Janka: „Janko, čo sa stalo, že si sa tak
zmenil?“ A Janko: „Vieš mama, keď som vošiel do
školy na chodbe visel na stene chlap na kríži,
vošiel som do kuchyne, takisto chlap na kríži,
vošiel som do triedy, aj tam chlap na kríži.
Vieš mama, tam sa s ľuďmi nehrajú!“
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Cieľom je doplniť chýbajúce číslice od 1 do 9 podľa
nasledujúceho pravidla. V každom stĺpci a v každom riadku sa
má každá číslica vyskytnúť práve raz a v každej ohraničenej
podoblasti sa každá číslica má vyskytnúť práve raz. Zmyslom hry je logicky nájsť (žiadne
náhodné doplňovanie) postupne všetky chýbajúce číslice.

5 6
7 8
1 2
3 4
9 4
1 9

3 4
5 6
6 7
8 9

4 5
2 1
23

Čítal si ???
!
?
e
i
n
....že

...tak čítaj,
nech víš o čo
m
je nová Zóna
!
Právo na gramatické
a grafiké chyby vyhradené.
ISSN 2454-0463

