
2
0

1
5

S
E

P
T

E
M

B
E

R

Ako je
postarané
o naše
zdravie?

Diskriminácia
uživateľov
drog

VY
ako

ilustrátori



2



Obsah

Editoriál

Ponúkame
Info o združení

Substitučná liečba 
Anketa 

Zdravie
Výskum 

Kultúra
Právo

Rozhovor 
Čo sa deje 

Vedeli ste, že... 
Od VÁS pre VÁS 

Zábava
Časy a miesta služieb

4

6 Ahojte

7 Ako, kam a s kým?

8 Aplikácia na výmene

10 Lekár alebo pohotovosť?

12 Ako je postarané o naše zdravie?

13 Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol

14 Kto sa ma zastane?

15 Právnik v teréne

16 Diskriminácia uživateľov drog

17 Právo, súdnictvo na Slovensku

18 VY ako ilustrátori

20

22

Pracovníci Združenia STORM nepodporujú žiadny rizikový spôsob správania sa, napr. 
užívanie drog a iné. Programy Združenia STORM sú zamerané na znižovanie rizík                 
a zvyšovanie kvality života klientov. Právo na graficko-gramatické chyby vyhradená.

VYDAVATEĽ: Združenie STORM • Nedbalova 17, Nitra • 

www.zdruzeniestorm.sk • zdruzenie.storm@gmail.com 

REDAKČNÁ RADA: Pavol Ščasný, Katarína 

Debnáriková, Petra Olšanská foto: Agneša Horváthová 

PRODUKCIA:  Reckitt Benckiser, Garmond Nitra 

GRAFICKY SPRACOVAL: Taibr NÁKLAD: 75 ks

3



ponúkame

Výmenu použitých injekčných striekačiek 
(inzulíniek, IS) za sterilné (čisté) na princípe 
kus za kus. Ak nedonesiete žiadnu IS, tak 
dostanete aspoň jednu čistú. Momentálne 
máme  obmedzenie na 10 ks BRAUNniek 
na človeka za službu. Neobmedzená je 
však  výmena IS - KDčiek. K IS dostanete aj 
alkáče (mokré tampóny), suché tampóny, 
askorbín (kyselku), škrtidlo (raz ročne), filtre, 
vodičky, prezervatívy (gumy), rukavice. 
Lubrikačný gél, vreckovky a vlhčené vreckovky 
dostane každá žena v Seredi, v Trnave. Zásoby 
tohto matrošu sa nám podarilo obnoviť. Máte 
sa na čo tešiť.

Informačné letáky – ak máte záujem o nejaké čítanie, z ktorého 
sa niečo dozviete, tak neváhajte a pýtajte si letáky od pracovníkov. 
Pripravených máme asi 20 druhov letákov o rôznych témach – 
žltačky, právomoci polície, kontakty na liečbu, tehotenstvo                           
a užívanie drog pod. Ak nebudeme mať potrebný leták vyrobený, tak 
vám radi informácie zistíme a prinesieme na najbližšiu službu alebo 
sa dohodneme inak.

4



Môžete sa u nás nechať ošetriť. Ak máte 
zatvrdnuté, opuchnuté miesto vpichu. 
Rezné rany, kliešte, narazené časti tela, 
alebo aj napr. rany z vytláčania po riadnej 
namotávke. Môžete sa dať aj otestovať 
na prítomnosť vírusu HIV.

Môžete sa tiež dôjsť len tak porozprávať, 
prísť si po radu v rôznych veciach a spýtať 
sa na veci, v ktorých nemáte jasno. 

Ak nemáte radi chodenie po úradoch, 
súdoch, nemocniciach a máte obavu                   
z toho, ako sa tam k vám budú správať, 
môžete sa s nami dohodnúť na 
asistencii. Radi pôjdeme s vami.

NA ZNÁMOSŤ SA DÁVA!

Ak by ste mali chuť prispievať do STORMíka (príbeh, osobná 
spoveď, vtipy, obrázky a iné), tak neváhajte a prineste nám to na 

službu (výmenu k autu/bicyklu, do ZÓNY). Určite uverejníme
 Za každý príspevok od nás dostanete odmenu (3 inzulínky alebo 

3 gumy podľa vlastného výberu).
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info o združení

Ahojte.

Mám pre vás viacero zaujímavých skutočností, ktoré sa týkajú výmeny, ZÓNY                     
a STORMíka.

Najskôr začnem STORMíkom, ktorý nám tento rok, ako ste si isto všimli, stále mešká. 
Snažíme sa ako vieme, aby ste ho mali čím skôr. Prosíme o trpezlivosť a pochopenie. 
Tento mesiac sa v septembrovom čísle dočítate o právach                                              
a povinnostiach, ktoré sa dotýkajú priamo vás.

Som veľmi rád, že nám do ZÓNY pribudla 
nová kolegyňa, ktorá nie je až taká nová, 
ako by sa zdalo. Dadu stretávate na 
výmene v Nitre a v Seredi už 7 rokov. 
Taaaak, ak by ste ju zastihli v ZÓNE, 
nebojte sa ju osloviť, opýtať sa jej na 
rady alebo sa dať ošetriť. Dada má 
kopec skúseností, ktorými vám bude 
rada nápomocná. Jej špecializácia je 
obchodovanie s ľuďmi a práca v sex-biznise. 
A posledná potešujúca správa. Tamtadidááá. 
Tento rok sa nám podarilo doplniť zásoby 
materiálu, ktorý nám a hlavne vám chýbal nejakú dobu. 
Mám na mysli škrtidlá (1x za 6 mesiacov), stericupy (1x za mesiac), lubrikačného 
gély, vreckovky na intímnu hygienu a klasické vreckovky, polievky a kaše. Čo ma ale 
mrzí je, že daného matrošu nie je tak veľa, aby mohol byť výdaj v každom meste             
a neobmedzený, preto nemôžeme dávať všetko všade plným priehrštím.

PALO
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Substitučná liečba
Ako, kam a s kým?

Myslím, že viete alebo si myslíte, že viete veľa                       
o substitučnej liečbe, o suboxone a metadóne. Tak 
vám tu nebudem rozpisovať, čo to je, načo, prečo 
atď. Väčšina z vás má skúsenosti so suboxonom - 
liečivom, ktoré ak užívate podľa návodu, tak má 
určité účinky, ktoré vám vyhovujú. Ak by ste mali 
záujem a vôľu vhupnúť do liečby, tak sme tu pre 
vás. A zároveň tu je aj MUDr. J. Vido, psychiater 
s ambulanciou v Trnave, ktorý okrem iného 
prijíma pacientov aj do substitučnej liečby. Dobre 
s ním spolupracujeme, čo môže byť pre vás viac 
ako prínosné. To znamená, že ak sa rozhodnete 
pre substitúciu v Trnave, stačí sa s nami 
dohodnúť, my tam s vami skočíme (ak treba, 
zaplatíme cestu) a zároveň tým zvýšite 
pravdepodobnosť prijatia do liečby.

Kde sa s nami môžete dohodnúť?
• Na každej výmene vonku v teréne v Seredi, Nitre, Trnave.
• Na každej službe v kontaktnom centre ZÓNA v Seredi.
• Na telefónnom čísle 0905 943 229.
• Mailom krokvpred.storm@gmail.com, zona.storm@gmail.com.

Čo potrebujete?
• KARTIČKU POISTENCA – ak ju nemáte, tak vám ju vydajú na telefonickú,   
 písomnú (list, internet) alebo osobnú žiadosť do 30 dní. Pokiaľ nemáte    
 doručovaciu adresu, tak si ju môžete dať poslať na našu – Združenie STORM,   
 kontaktné centrum ZÓNA, Garbiarska 18, Sereď 926 01. Táto adresa sa týka aj  
 iných poštových zásielok – súdy, úrady, rodina 
• ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA BY TIEŽ POMOHLA.
• HOTOVOSŤ NA VÝBER MIN. JEDNEJ KRABIČKY LIEKOV CCA 16,50€.

Čo vám môžeme dať my?
• Zaplatiť CESTOVNÉ, pokiaľ sa rozhodnete ísť s nami.
• Podporu a prítomnosť pri kontaktoch so psychiatrom, samozrejme na vaše 
vyžiadanie.    

PALO
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anketa
Aplikácia na výmene

Byť pre vás

Užívať sa pri nás nesmie,

zbytočné problémy to so sebou nesie.

Ľudia na nás zvedavo kukajú,

Nápady, ako nám zakázať služby sa im sami núkajú.

Ani za rohom sa to nedá,

koho tam nájdeme, tomu beda.

Droga vo vačku je na paragraf-

a viete, že nás nebaví robiť z vašich väzieb graf.

Viete, že policajtov na vás volať nechceme,

pristúpime k tomu, len ak iné spraviť nevieme.

Je pre nás dôležité byť tu pre vás,

tak vás pekne prosíme, „neserte nás“.

     

             DADA

A preto sme sa vás minulý mesiac pýtali, čo pre vás znamená neužívať na 

mieste výmeny.

Je pre nás všetkých dôležité neohroziť službu. A tak či tak je jasné, že sme ako 

služba celkom ostrý tŕň v oku „verejnosti“. Preto sa snažme všetci správať tak, 

aby sme si sami nespôsobili to, že sa na výmenách nebudeme môcť stretávať.
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Pýtali sme sa vás.

Anonym –  „Nikdy neužívam na verejnosti, iba sama alebo u kamaráta. Nikdy  

    by ma nenapadlo dať si pri vás na výmene.“

Anonym – „Neužívať na výmene je hlavne kvôli vám a vášmu zdraviu, aby ste  

    sa napr. nepichli a nedostali hepatitídu od niekoho komu    

    pomáhate.“

Anonym – „Keby som chcel užívať, idem niekam ďalej do lesa. Na výmene sa  

    neužíva preto, lebo sa tu združuje veľa narkomanov, mohli by aj  

    medzi sebou kšeftovať, predávať a vy by ste mohli mať    

    problémy s políciou.“

Anonym – „Vy nie ste narkomani. Nepotrebujete to vidieť. Kvôli vám.“

Anonym – „Je nepríjemné, aby ste sa na to pozerali.“

Anonym – „Preto, lebo máte povinnosť zavolať políciu.“

Anonym – „Ani by ste nemali tieto služby dávať feťákom. Je to drzé pre vás.“

PALO
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Zdravie
Lekár alebo pohotovosť?

Myslím, že všetci vieme, že injekčné užívanie drog so sebou nesie mnohé riziká. 

Väčšinou píšem o zdravotných rizikách a ani teraz to nebude inak. Pozrieme sa na to, 

čo je potrebné mať so sebou, keď potrebujete ísť na vyšetrenie k lekárovi alebo na 

pohotovosť a aké poplatky môžete očakávať.

Oba prípady upravuje Zákon o zdravotnom poistení č. 580/2004 Z.z. 

Je dôležité vedieť, že na Slovensku si zdravotnú poisťovňu môže každý človek vybrať 

sám. Avšak musí si aj platiť zdravotné poistenie. Existuje viacero spôsobov, ale 

myslím si, že pre vás sú najdôležitejšie tieto:

• človek si zdravotné poistenie platí sám (v prípade, že je dobrovoľne  
 neza mestnaný a ak nie je evidovaný na Úrade práce sociálnych vecí  
 a rodiny),
• ak je zamestnaný, platí za neho zdravotné poistenie zamestnávateľ,
• ak nie je zamestnaný, ale je evidovaný na Úrade práce sociálnych vecí a  
 rodiny, platí za neho zdravotné poistenie štát,
• ak človek vykonáva samostatne zárobkovú činnosť (zjednodušene je  
 živnostník) aj v tomto prípade si zdravotné poistenie platí sám.

Čo potrebujem keď chcem ísť na vyšetrenie napr. k obvodnému lekárovi?

V zmysle zákona o zdravotnom poistení je pacient povinný sa u lekára preukázať 

platným preukazom poistenca. V prípade, že pacient nemá so sebou preukaz 

poistenca a nie je v ohrození života, lekár si jeho príslušnosť k poisťovni, a to či 

platí zdravotné poistenie, môže overiť cez internet. Ak pacient nespĺňa tieto 

požiadavky, lekár ho nemusí ošetriť.

Čo je neodkladná zdravotná starostlivosť? 

Za poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti neplatíte. Neodkladná 

zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej 

zmene zdravotného stavu, ktorý bezprostredne ohrozuje jej život.  
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Bez rýchleho poskytnutia zdravotnej 

starostlivosti môže taký zdravotný stav 

osoby vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť 

náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle 

zmeny jej správania a konania, pod 

vplyvom ktorých bezprostredne ohrozuje 

seba alebo svoje okolie. 

Neodkladná zdravotná starostlivosť je 

aj zdravotná starostlivosť poskytovaná 

pri pôrode. Na neodkladnú zdravotnú 

starostlivosť má nárok každý vždy a za 

každých okolností.

Potrebujete ísť na pohotovosť?

V prvom rade musíte mať so sebou opäť platný 

preukaz poistenca a navyše aj občiansky 

preukaz, inak vás lekár neošetrí, jedine, že sa 

jedná o už spomínanú neodkladnú zdravotnú 

starostlivosť. Na pohotovosti si zaplatíte 1,99€, no 

ak by vás hneď prijali do nemocnice, tak neplatíte.

Ak by ste potrebovali ísť k lekárovi a nemáte 

potrebné doklady, stačí prísť za nami – 

poradíme vám ako na to, môžeme ísť spoločne 

s vami na úrady a dokonca v ZÓNE môžete 

využiť internet a mobil.

Ďalšia dôležitá informácia pre vás je, že ak ste vo 

svojej poisťovni evidovaný ako dlžník, lekárske 

vyšetrenie si musíte hradiť sami, výnimkou je iba prípad 

neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

       

KATKA
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Pred pár rokmi sa robil prieskum Hodnotenia práv pacientov v Európe. Uskutočnil sa 

vo všetkých krajinách Európskej únie. Do prieskumu sa zapojilo 56 nemocníc,              

23 ministerstiev a 70 občianskych združení.

Súčasťou prieskumu bolo monitorovanie situácie v zdravotníckych zariadeniach, 

rozhovory s predstaviteľmi nemocníc a informácie zhromaždené od pacientov.

V každej z krajín (teda aj u nás) boli hodnotené najmenej 2 najväčšie nemocnice, 

ministerstvo zdravotníctva a občianske organizácie, ktoré sa zameriavajú na ochranu 

práv pacientov. Zistilo sa, že medzi najmenej dodržiavané práva pacientov, 

okrem práva na rešpektovanie pacientovho času, ktoré je problémom                      

v devätnástich z dvadsiatich krajín, patrí aj právo slobodného výberu a právo na 

prístup k zdravotným službám. 

K čiastočne dodržiavaným právam patrí právo pacienta na bezpečnosť, právo na 

dodržiavanie úrovne kvality a právo na prístup k inovatívnym metódam. Najviac sú 

v Európe dodržiavané právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby 

pacienta, právo na prevenciu a právo na súkromie a zachovanie dôverného 

prístupu.

Z výsledkov vyplynulo, že na Slovensku je vynikajúca starostlivosť o deti, no 

neexistuje systematická zdravotná starostlivosť o dospelých. Stále nám chýba pružný 

elektronický systém zdravotníctva (napr. lekári nevedia, kde bol pacient vyšetrený          

a ako). Problémom je aj vzdelávanie širokej i odbornej verejnosti v tejto oblasti. 

Problémy sa ukázali aj v dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Nemocnice 

sú preplnené, menia sa termíny operácií, na niektoré zákroky alebo vyšetrenia je 

problém sa vôbec dostať.

   Ako to vidíte vy? Zmenilo sa podľa vás
       niečo k lepšiemu?                              

KATKA

Výskum
Ako je postarané o naše zdravie?
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Kultúra
storočný starček, ktorý vyliezil z okna a zmizol
Kultúra
storočný starček, ktorý vyliezil z okna a zmizol

Dobrodružný / Komedie / Drama

Švédsko, 2013, 114 min

Allan Karlssonov má 100 rokov. V domove dôchodcov, kde v tomto veku trávi svoj 

zostávajúci čas pre neho chystajú veľkú narodeninovú oslavu. Ale vitálny starček ešte 

nechce zostať v papučiach v kresle. Má úplne iné plány. Rozhodne sa pre útek. Potom, čo 

vylezie z okna, vydáva sa na úžasný a úplne nepredvídateľný výlet...zhodou náhod sa mu 

do rúk dostane kufor plný peňazí. A než sa nazdá má v pätách gang zločincov. Sem tam 

sa objaví nejaká mŕtvola a medzi spoločníkmi, ktorých na svojej ceste vezme do partie, je             

i veľmi neskladná slonica. Okrem toho, po ňom samozrejme pátra policajný zbor na čele             

s nie príliš schopným komisárom. 

Pre kohokoľvek iného by to bolo životné dobrodružstvo, ale s podobnými vecami už má 

Allan bohaté skúsenosti. Aj keď sa nikdy nezaujímal o politiku, bol nechcene hlavným 

aktérom mnohých dôležitých udalostí 20. storočia. Mimovoľne sa podieľal na vynáleze 

atómovej bomby, stal sa dobrým priateľom niekoľkých amerických prezidentov a medzi 

jeho ďalších „známych“ sa pri jeho životnej púti zaradili aj Stalin, Churchill, Mao Ce-tung 

alebo Kim Ir-sen. 

PALO
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Právo
Kto sa ma zastane...?

Ak máte pocit, že vám boli porušené základné práva a slobody pri konaní, 
rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy (napr. naháňa vás 
zdravotná alebo sociálna poisťovňa pre dlh, úrad práce vás podľa vás  neprávom 
vyradil z evidencie a mnohé iné starosti), môžete sa obrátiť na verejnú ochrankyňu 
práv pani JUDr. Janu Dubovcovú. Ona vám však žiaľ nepomôže, ak sa chcete 
sťažovať na prezidenta a vládu, rozhodnutie súdov či políciu. Taktiež nerieši spory 
medzi ľuďmi navzájom (medzi fyzickými osobami).

Možno si poviete, že načo, však všetko je to jeden 
nefungujúci systém a všetci sú proti nám. No verejný 
ochranca práv je nezávislý ústavný orgán, tak prečo 
nevyužiť svoju šancu a právo. Podnet môžete vo 
forme listu poslať poštou na: Kancelária verejného 
ochrancu práv, Grösslingova 35, P.O.BOX 1, 820 04 
Bratislava 24 alebo mailom na podnet@vop.gov.sk, 
prípadne aj osobne v bratislavskom sídle Kancelárie verejného 
ochrancu práv každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. V každom 
prípade vám s tým radi pracovníci pomôžu, ak budete potrebovať asistenciu, či už pri 
písaní alebo v sprevádzaní.

ČO MUSÍ PODNET OBSAHOVAŤ? MUSÍ BYŤ JASNÉ:

• čoho sa to týka,
• proti ktorému orgánu verejnej správy smeruje,
• čoho sa domáhate.

Ak máte kópie dokumentov v danej veci, priložte ich k podnetu. Ak sa obávate, že by 

ste sa podaním podnetu dostali ešte do väčších problémov, môžete požiadať                     

o utajenie vašej žiadosti. V prípade akýchkoľvek otázok sa pokojne obráťte na 

pracovníkov, prípadne si veci k tomu, môžete ešte pogoogliť aj ZÓNE na nete.                             

Katka

14



rozhovor
právnik v teréne

Stretávate ho s pracovníkmi už nejaký čas v teréne v Nitre a v Seredi. Máte možnosť 

sa ho pýtať na všetko, čo sa týka vašich otázok v oblasti trestnej

činnosti, rodinného práva, súdov atď.  Mgr. Martin Balvan.

Pracuješ ako advokát a zároveň si právnikom v teréne.

Mohol by čitateľom predstaviť bližšie tvoj bežný deň v práci?

Bežný deň advokáta je kombináciou práce v kancelárii, stretnutí

s klientmi, prípadne rokovaní so zmluvnými partnermi.

Ako by si charakterizoval súčasnú situáciu v oblasti poskytovania právneho 

poradenstva pre ľudí v nepriaznivých životných situáciách na Slovensku?

Ľudia v nepriaznivých životných situáciách majú z môjho pohľadu minimálne 

možnosti získania bezplatnej právnej pomoci, jedinou alternatívou je                                

v opodstatnených prípadoch právna pomoc prostredníctvom Centra právnej pomoci.

Aké výhody a nevýhody má podľa Teba práca právnika v teréne?

Výhodou je osobný kontakt s klientom v jemu blízkom prostredí, zatiaľ čo nevýhodou 

prevažne strohosť informácií poskytnutých klientom k jeho právnemu problému.

Čo by si odporučil aktívnym injekčným užívateľom drog a osobám 

pracujúcim v sex-biznise, ak sa dostanú do konfliktu s políciou?

Slušné vystupovanie a rešpektovanie „primeraných“ pokynov príslušníkov polície.

Ako sa podľa Teba treba správať k ľuďom, ktorí majú problém s drogami          

a alkoholom?

S primeraným rešpektom.

Čo máš rád na svojej práci? 

Možnosť samostatne rozhodovať o svojom „pracovnom čase“.     

                                   Katka
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?!Čo sa deje
diskriminácia uživateľov drog

Vieme, že  dochádza k porušovaniu vašich práv a ku diskriminácií. Vidíme to, 

vnímame to, neraz počujeme od vás. No každý z vás, bez ohľadu na to, či ste alebo 

nie ste užívateľ, máte svoje práva a povinnosti. Minimálne našu podporu máte, 

rovnako ako aj svoju chuť za ne bojovať.

Žiaľ, dovolím si byť trocha skeptická a tvrdiť, že kým sa na Slovensku systematicky 

budú hájiť vaše práva, práva užívateľov drog, zrejme pretečie ešte veľa vody. Ale tak 

zase snáď potopa to nebude.

Netreba zúfať, stále sme tu my Združenie STORM, ale aj ďalšie podobné organizácie 

(OZ Odyseus, Plán B., n.o., OZ Pomocná ruka, OZ Prima), ktoré sa to o snažíme. 

Môže to byť ale aj vo vašich rukách a za pokus skúsiť sa zmobilizovať a pustiť sa do 

vlastnej energie dáte „len“ svoju energiu a iniciatívu.  

Ako náplasť na ranu a inšpirácia, stojí fakt, že napr. v Rusku nie sú akceptované a 

podporované programy výmeny ihiel vládou a nie je ani dostupná substitučná liečba. 

Teda super, že žijeme na Slovensku.

Ako to funguje vo svete?

V niektorých krajinách je program Výmeny ihiel financovaný zo štátnych peňazí, inde 

jeho chod zaisťujú dobrovoľnícke organizácie a rôzne nadácie.

Kam by sa oplatilo presťahovať? 

Medzi štáty s priamou účasťou štátu patrí Austrália, Brazília, Kanada, Holandsko, 

Nový Zéland, Portugalsko, Španielsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, Írsko a Irán. 

Program funguje aj v Spojených štátoch amerických, tam však tieto programy 

nesmú prijímať priame financovanie federálnou vládou. V Čechách a u nás sú 

programy financované nepriamo formou rôznych dotácií, o ktoré sa musíme 

uchádzať, preto sme neraz obmedzovaní financiami. 

Ak by ste sa chceli do ochrany svojich práv pustiť. Nebojte sa nám kontaktovať.   

Katka

16



Vedeli ste, že... 
právo - súdnictvo na slovensku

• pred 10 rokmi bol zrealizovaný prvý terén s právnikom 

• Martin Balvan je právnikom v teréne už od roku 2010

• sme za rok 2014 poskytli 25x právne poradenstvo

• JUDr. Jaromír Čižnár je generálny prokurátor

• najvýraznejším problémom nášho súdnictva sú prieťahy v konaní

• EU nám dala 278 mil. € na reformu súdnictva (Myslíte, že to pomôže?)

KURIÓZNE HLÁŠKY ZO SÚDNYCH SIENÍ 

Sudca: „Avizovali ste, že chcete podať sťažnosť. Predložíte ju po obednej prestávke?“

Obžalovaný: „Ja som si to rozmyslel. Musel by som tu čakať. Radšej ju nepodám. 

Ponáhľam sa do väznice, tam ma čaká obed.“

Sudca: „Koľko máte vlastne rokov?“

Svedkyňa: „Tridsaťpäť.“

Sudca: „Ale vy nemôžete mať tridsaťpäť rokov. Pozerám do vášho občianskeho preukazu, 

narodili ste sa v roku 1935.“

Svedkyňa: „To viete, roky idú...“

Môj klient je chudobný človek, ktorý nemá dosť peňazí, aby prišiel na Slovensko. 

Informoval o tom aj súd. Ale ak by sa mu novinári vyzbierali na cestovný lístok, určite 

príde.

Toto je veľmi rozsiahly prípad. Len kým som si pred podaním obžaloby prečítal celý spis, 

musela mi očná predpísať o jednu dioptriu silnejšie okuliare. Snáď mi ten prípad odvolací 

súd nevráti, lebo prídem o zrak. Prisahám, že nebudem hovoriť pravdu, vyhlásil spotený 

svedok.  

Palo
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Od VÁS pre VÁS

V septem
brovom

 čísle si z
aspomíname

na vaše kresb
y. Pamätáte sa ešte na ne

a hlavne na ich tvorcov
?
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Od VÁS pre VÁS
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zábava

Manželka leží v posteli a zrazu počuje ako sa 

manžel pýta: „Čo keby sme sa pomilovali?“

Žena pohotovo odpovedá: „Bolí ma hlava

a som unavená.“ Manžel na to: „Spi, ja 

telefonujem.“

Ocko? Ako som prišiel na svet?

No, teba doniesol bocian...

Ale oci... Mama taká krásavica 

a ty trtkáš bociany?

Viete, ktoré zviera je 

najrýchlejšie? 

Gepard. 

A ktorý vták je najrýchlejší? 

Gepardov vták.

Na dvere klope mníška: „Nemohli by 

ste niečím prispieť do domu 

dôchodcov?“

Z dvier: „Mohol, len počkajte 

chvíľku, kým zbalím svokre kufre.“

Zamestnanec príde za šéfom a hovorí: 

„Šéfe, musíte mi zvýšiť plat. Musím vám 

prezradiť, že tri ďalšie firmy majú o mňa 

záujem.“

„Nehovorte a ktoré sú to?“

„Daňový úrad, telekomunikácie a elektrárne.“

Vždy som si myslel, že sa mi 

podarí dotknúť sa svojho 

vnútra vďaka meditácii, ale 

nie kvôli jednovrstvovému 

toaleťáku z Lidla.

Ako získame sušené mlieko? 

Nedáme krave dva týždne napiť 

a potom jej vyprášime vemeno!

PALO
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ZAPOJ MOZOG
neboj sa

9
5

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.

4
8

1 3

4

1

6 7 8

73 2

6 8
5

21



Časy a miesta služieb

Výmena v Bratislave 

Poznáte ich podľa zlatého auta

– Fiat Scudo s logom pavučiny

a nápisom Prima

Utorok a Štvrtok
SLOVNAFT:  17:00 - 18:20 Slovnaft parkovisko

PENTAGON:  18:30 - 19:30 stojíme na parkovisku za Pentagonom

PANÓNSKA:  19:55 - 20:30 krúžime s autom po Panónskej

    20:30 - 21:00 stojíme oproti Citroenu, pri predajni áut

Sobota
SLOVNAFT:  14:00 - 14:50 Slovnaft parkovisko

PENTAGON:  15:00 - 15:40 stojíme na parkovisku za Pentagonom

PANÓNSKA:  16:00 - 16:30 krúžime s autom po Panónskej

    16:30-17:00 stojíme oproti Citroenu, pri predajni áut

Pondelok a Piatok
Kde:  Káčko, Kopčianska 88 (červené svetlo nad dverami)

Kedy: 17:00-20:00
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KROK VPRED NITRA
(terénna služba, auto, pešo)

Pondelok, Štvrtok
od 18:00 – 20:00 Klokočina (pri poliklinike)

V čase služby terénny mobil: 0905 788 275

Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

KROK VPRED SEREĎ(terénna služba, auto) Piatok
18:00 – 20:00 výpadovka pri MilexeV čase služby terénny mobil 0905 788 275Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

KROK VPRED TRNAVA(terénna služba, zelené bicykle)Streda
18:30 – 20:45 Staničný park priparkovisku autobusovŠtvrtok

18:30 - 19:45 Mikovíniho ulica, PneuboxV čase služby terénny mobil: 0910 601 202Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

ZÓNA 

(kontaktné centrum)

Garbiarska 18, Sereď

Pondelok  09:00 - 13:00

Utorok  09:00 - 13:00

Streda  09:00 - 13:00

V čase pracovných dní: 0905 943 229

Info aj na zona.storm@gmail.com 
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Časopis vychádza len v obmedzenom náklade a je nepredajný.
Právo na gramaticko-grafické chyby vyhradené.
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...že nie ?
Čítal si?

...tak čítaj, máš to

odklepnuté!


