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MÁŠ SVOJ DOKLAD? JA HO MÁM 
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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 TRNAVA (terénna služba, pešo)
Streda - 18:30 - 20:15 Promenáda – začiatok parku

od železničnej stnanice.
Štvrtok - 18:30 - 20:15 Mikovíniho ulica, BestDrive

V čase služby terénny mobil: 0910 601 202
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

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 

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

VÝMENA NA MOBILE NITRA
Piatok 10:00 - 13:00 Schodisko pod Garážami oproti

Kauflandu - Klokočina. V čase služby
terénny mobil: 0905 788 275



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) ale aj v teréne v NITRE (pondelok, piatok) 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.

SME TU PRE VÁS
AJ V ROKU 2018



príhovor

Ahojte pri septembrovom čísle,
v ktorom sa detailne venujeme dokladom. Z našich rozhovorov viem, že nie všetci máte 
doklady a to z rôznych dôvodov. Najskôr to bola strata alebo krádež alebo ste ho založili a už 
akosi nevedeli získať späť alebo skryli tak dobre, že sa tam skrýva dodnes. Povedali ste si - 
„Nevadííí vybavím ďalší”, no pri niektorých to znamená o pár rokov alebo sa stále len 
odhodlávate. Zároveň ale počúvame aj vaše chválenie sa - „Dnes som si bol po občiansky“ 
alebo - „Podarilo sa mi vybaviť“. Práve preto by som rád podporil aj ostatných. Určite viete, 
aké výhody má taký doklad a pritom to stojí len trochu nervov a času na polícii. Áno, máte 
pravdu, stojí to aj peniaze, ktorých nie je nikdy dosť.Práve preto si celú sumu viete odrobiť 
ľahkou prácou u nás v káčku. Ako bonus pôjdeme s vami aj na políciu (vo dvojici sa ľahšie 
čaká) alebo ak je treba, zaplatíme aj výdavky na cestovanie – a to sa oplatí 
Zároveň sa oplatí mať platné doklady vo chvíli, keď si poviete - „Mám toho dosť, idem do 
liečby, chcem ísť do resocu“. Takto sa tam môžete dostať niekedy hneď alebo za pár dní. Ak 
by ste však nemali doklady, tak sa čas celkom natiahne a to nie je ideal. . . Veď to poznáte, keď 
chcete seknúť s terajším životom, tak to chcete hneď a nie o mesiac.

V rubrikách sa dočítate ako a kde doklady vybaviť, koľko to stojí, kde hľadať info ale aj vaše 
a naše skúsenosti so stratou dokladov v rubrike anketa. Zároveň odporúčam článok od 
Vesny, kde sa dozviete ako na abscesy. Ja viem, vy viete, ale prečítajte si, vyskúšajte a možno 
to bude lepšie 

 Palo



právo
„Doklady naše

každodenné,

vybaviť chcem dnes“ 

Síce často omielaná téma, ale dôležitá pre vašu informovanosť a 

uľahčenie si zorientovania sa na úradoch. Snažila som sa vám tieto 

infošky priblížiť čo najprehľadnejšie a najjednoduchšie, tak dúfam, že 

sa podarilo. 

Preukaz poistenca

    • Elektronicky – cez online formulár, ktorý im odošlete

    • Cez telefón – operátor vám položí potrebné otázky

 na vyplnenie formulára

    • Osobne – ak navštívite vami vybranú pobočku a vypíšete si   

 žiadosť, následne vám kartičku zašlú poštou 

    • Adresu si môžete prípadne zvoliť aj ku nám na – Kontaktné  

 centrum Zóna, I. Krasku 2464/38, 926 01 Sereď 

Najlepšie bude, ak si ďalšie informácie vyhľadáte u nás na internete, 

kde k tomu máte k dispozícii dostatočný klud, priestor a aj telefón po 

ruke, ak by ste sa chceli dovypytovať ešte na nejasnosti cez infolinku. 

Následne môžete využiť aj možnosť sociálnej asistencie - v prípade 

potreby pôjdeme s vami kam bude treba

Občiansky preukaz

Pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu je z vašej strany 

povinnosť predložiť nasledovné doklady:

    • svoj doterajší občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom  

 preukaze, ak chýbajú, v tom prípade rodný list



    • ak je dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazu zmena 

mena, priezviska, rodného čísla alebo trvalého pobytu, súčasne treba 

požiadať o vyznačenie nového údaju (tu je povinnosť predložiť aj 

doklad o tejto zmene alebo doklad potvrdzujúci nový údaj)

Nezabudnite- doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa 

musia predkladať v prvopise, osvedčenom odpise alebo osvedčenej 

kópii!

Poplatky za rôzne úkony, kuk nižšie:

    • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny  

 alebo zápisu nových údajov) - 4,50 €,

    • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady

 za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený

 občiansky preukaz - 16,50 €,

    • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za  

 zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz,  

 opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch - 33 €,

    • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území

 Slovenskej republiky službou na tento účel

 zriadenou - 3 € + základný poplatok.

Nika



ZDRAVIE
Absces, absces,  absces...

V poslednej dobe ma už môžete stretávať aj na terénoch, nie 

iba v ZÓNE, som späť. No a v poslednom čase vám dosť často 

ošetrujem abscesy a často mi hovoríte, že na mieste, kde máte 

absces, ste sa nikdy nepichli... Tak som sa rozhodla, že vám vysvetlím, 

ako sa vytvárajú abscesy a ako si ich najlepšie viete ošetriť doma 

pomocou dvoch mastičiek, ktoré pravdepodobne máte vo vašej 

lekárničke. 

Pôvodcom tohto hnisavého ochorenia sú najmä baktérie

a parazity, ktoré spôsobujú smrť buniek na danom mieste,

a ak imunitný systém nevie dosť rýchlo zareagovať, začne sa tvoriť 

hnis. Imunitný systém sa snaží zabrániť ďalšiemu šíreniu zápalového 

ložiska tak, že vytvorí tvrdý obal. Malé abscesy si viete vyliečiť doma 

pomocou protizápalových mastičiek - octanová a gáfrová, prípadne

pri malej otvorenej rane dezinfikovať. V prípade, keď väčší absces 

praskne a začne z neho vytekať hnis, treba ísť k lekárovi, ktorý

vám to ošetrí chirurgickým zákrokom

a dá antibiotiká. 

Neliečený absces môže viesť k 

rozšíreniu infekcie do okolitých

tkanív a vzniká flegmóna – 
neohraničená infekcia s 

malou nádejou na hojenie. Tento stav 

sa veľmi rýchlo šíri a nastáva sepsa

(otrava krvi).  



Ak začnete pociťovať teplotu, začervenanie nejakého miesta na vašom tele, 

potenie, bolesť na začervenanom mieste a je pod kožou bolestivá hrčka, 

treba ísť hneď k lekárovi, aby ste sa vyhli horším stavom.  Horší prípad je, 

keď je absces hlboko v tele – vtedy nemá hnis možnosť vytekať von z tela, 

tak vyteká vo vnútri organizmu a môže spôsobiť poškodenie funkcií 

orgánov. 

Pre injekčných užívateľov drog je liečba ťažšia, lebo v dávke drogy je často 

veľa bordelu, ktorý vytvára absces. Ten absces sa nemusí prejaviť
v mieste vpichu, ale 
hocikde na tele. Záleží na 

tom, kde sa najviac zdržuje ten 

bordel. Rany u užívateľov drog sa 

hoja ťažšie, lebo je oslabený 

imunitný systém a baktérie sa na 

neho hneď lepia. Nevytláčajte si 

hnis sami, to už radšej choďte k 

lekárovi. Doma je fajn si ošetriť 

neprasknuté abscesy a ak sa stav 

bude zhoršovať – návšteva lekára. 

Preto je fajn mať vždy gáfrovú a 

octanovú mastičku doma :) 

Vesna
klient pravidelne používa betadin
a zinkovú masť, no lepšia by bola

pravidelná odborná staroslivosť
a na chvíľku dať pokoj záťaži



Je to naozaj tak? Čo mi hrozí, keď ho nebudem mať pri sebe a pôjdem na cestu za 

zákazníkmi? Ako sa ku mne môžu postaviť policajti? Majú právo ma legitimovať?

Toto sú všetko dôležité otázky, na ktoré sa vám pokúsim odpovedať zrozumiteľne a 

jasne.

Dva dôležité doklady, ktoré potrebujete – občiansky a kartička poistenca.

Ako si ich teda vybavíte? 

Začnem tým jednoduchším – kartičkou poistenca.
Každá poisťovňa umožňuje získať kartičku poistenca zadarmenko a pomerne 

rýchlo. Môžete sa zastaviť priamo na pobočke, zavolať im alebo požiadať cez 

aplikáciu na internete. Pokojne môžete využiť služby i pomoc pracovníkov v ZÓNE.

Nezabudnite – na kartičku poistenca máte nárok, aj keď máte dlhy na poistnom! 

Nikde som nenašla info, koľko kartičiek za rok vám môžu vystaviť. Myslím, že je to 

neobmedzené, ale predsa len je lepšie si dávať na tú aktuálnu pozor a nechodiť do 

poisťovne ako na klavír. 

Kartičku síce neviete využiť na žiadne právne účely (na rozdiel od občianskeho), ale 

keby ste potrebovali ošetriť alebo vás niekto našiel nedajbože zbitú na ceste, 

sex biznis
Bez občianskeho ani na krok!



jednoduchšie vás identifikujú a vedia sa cez 

ňu dostať k určitým vašim zdravotným 

záznamom. 

Občiansky preukaz – dôležitá to vec 

pre bežný život. Aj keď nám často hovoríte, 

že preukaz nemáte už pár rokov, je dobré 

pozbierať všetku motiváciu a pár eur a 

vybaviť si ho. Ušetríte si tým veľa 

nepríjemností napríklad s policajtmi, ktorí vás môžu v určitých prípadoch 

legitimizovať. 

Ako si ho teda vybaviť? Najčastejšie po strate toho predchádzajúceho. 

Mimochodom – je potrebné túto stratu nahlásiť a vyžiadať si potvrdenie o strate. 

Budete ho potrebovať pri vybavovaní nového. Ak ho nemáte – potrebujete rodný list 

alebo overený výpis z matriky. 

Nezabudnite - doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu môže za vás 

predložiť aj iný občan, ale vyzdvihnúť si ho budete musieť už samé. 

Podľa našich skúseností, veľa závisí od úradníka, ktorý vás vybavuje. Väčšinou sa to 

dalo celkom rýchlo vybaviť a nebolo potrebné ani doniesť rodný list, stačila kartička 

poistenca. Nie je to však pravidlo a nemôžete sa na to spoliehať. 

Apropo – vždy veľa zaváži, keď budete na akýchkoľvek úradoch slušné a necháte si 

veci vysvetliť. Zároveň však nebuďte zakríknuté a poznajte svoje práva. Ak by ste 

potrebovali pomôcť, vieme vás sprevádzať aj na tieto formálne inštitúcie. Stačí sa 

dohodnúť. 

Andrejka



Aké typy dokladov sa najviac strácajú?
V roku 2017 polícia zaznamenala najvyšší počet strát občianskych preukazov, v top 

trojke sa nachádza aj strata vodičských preukazov a pasov. 

Ako postupovať pri zistení straty dokladu?
Túto skutočnosť je potrebné bezodkladne nahlásiť na útvare Policajného zboru, 

ďalej je dôležitá skutočnosť, že aj keď sa po nahlásení doklady nájdu, už platné a 

využiteľné nebudú. 

Na čo netreba zabudnúť a čo je v ďalších krokoch dôležité?
Po nahlásení straty, alebo krádeže, je dôležité si požiadať čím skôr o vydanie nového 

dokladu, aby ste sa vedeli preukázať. K žiadosti treba dodatkovať dokumenty 

potvrdzujúce údaje nachádzajúce sa v danom doklade – rodný list. 

ROZHOVOR
Stratil som doklady, a čo teraz?

Rada by som Vás inšpirovala zaujímavým 
rozhovorom s viceprezidentom policajného 
zboru JUDr. Ľubomírom Ábelom, ktorý som 
našla na stránkach www.hlavnespravy.sk .

Mohol by byť zaujímavý, keďže sa to týka 

každého z nás a hocikedy tieto informácie 

môžeme využiť. 



Čo ste ešte zistili a je dobré vedieť?
Ak vám niekto doklad násilím odcudzil a nahlásili ste to polícii, na 

príslušnom úrade ak budete podávať žiadosť o vydanie nového občianskeho 

preukazu nemusíte platiť. (Tiež sa to týka občanov, ktorí majú nad 60 rokov alebo 

sú ZŤP).

Ak ste nenahlásili bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie, alebo 

zneužitie pasu, dopustili ste sa priestupku, za ktorý vám môže byť 

uložená pokuta až do výšky 331€. 

Kde nahlásiť stratu, alebo odcudzenie iných dokladov?

    • Vodičský preukaz – stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu máte 

povinnosť nahlásiť okresnému dopravnému inšpektorátu do siedmich dní. 

    • Osvedčenie o evidencii a technické osvedčenie vozidla – 

stratu alebo krádež osvedčenia o evidencii a technického osvedčenia vozidla máte 

povinnosť nahlásiť na ktoromkoľvek pracovisku vedenia evidencie vozidiel v 

Slovenskej republike. 

    • Ostatné doklady,karty, preukazy – ich stratu/odcudzenie je 

potrebné nahlásiť inštitúciám, ktoré ich vystavili. Ohlásenie týchto strát je nutné 

vykonať čo najskôr, pretože môže dôjsť k ich zneužitiu. 

Nika



Dotazníky v ZÓNE
Aj v tomto roku sme boli oslovení 
študentom, ktorý pracuje na prieskume 
do jeho dizertačnej práce. Dotazník sa 
týka sex-biznisu – jeho príčin, 
priebehu ale aj následkom, ktoré 
nemusia byť vždy len priame násilie. 
Môžete ho vyplniť iba v ZÓNE, samozrejme nie 
zadara. Čaká na vás veľká odmena v podobe kondómov, lubrikačných 
gélov, jedla, sladkostí a iné šmaky. Dôležité je vyplniť iba 20 dotazníkov, tak kto 
skôr príde, ten skôr má. Ak by ste potrebovali, tak vám s ním 
pomôžeme, prečítame, zapíšeme, vysvetlíme.

LK – Ludia
z komunity
Je to náš nový projekt v 
meste Trnava, ktorý 
realizujeme spoločne s 
Trnavskou arcidiecéznou 
charitou a za finančnej 
podpory mesta Trnava. O 
projekte som čo to už písal, 
no už sme konečne začali aj s 
jeho realizáciou, už máme 
prvú externú tereňáčku, resp. klientku, ktorá nám pomáha na miestach, do ktorých sa 
my nedostaneme. 

čo sa deje



Projekt je prioritne zameraný na to, aby sme pomohli aj iným užívateľom drog ako ste 
vy, naši klienti. Nie všetci využívajú naše služby – výmenu, a práve taktosa im chceme 
priblížiť a informovať ich napr. aj o testovaní, o zmenám zákonov a pod.. .Rád by som 
vás teda upozornil na to, že ak natrafíte na človeka, ktorý vám chce urobiť výmenu, tak 
to nie je žiadny trik ale dohodnutá pracovná činnosť pre Združenie STORM.  
Ak by ste mali záujem dozvedieť sa viac, tak sa pýtajte v Trnave na výmene a možno sa 
aj vy stanete našimi ľuďmi z komunity. 

Posadte sa 
Po dlhých rokoch uvažovania ako nám aj vám spríjemniť ešte viac chvíle v teréne na 
výmene, sme konečne dospeli k malému luxusnému riešeniu. 
Resp. nápadov bolo vždy 
dosť ale peňazí pomenej. 
Niektorí ste si už asi všimli, 
že najnovšie si pri nás 
môžete pohodlne posedieť, 
na chvíľku vypnúť ale aj 
využiť malý stolček, ktorý je 
veľmi praktický pri hľadaní 
a chystaní ihiel na výmenu.

Palo
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realizujeme spoločne s 
Trnavskou arcidiecéznou 
charitou a za finančnej 
podpory mesta Trnava. O 
projekte som čo to už písal, 
no už sme konečne začali aj s 
jeho realizáciou, už máme 
prvú externú tereňáčku, resp. klientku, ktorá nám pomáha na miestach, do ktorých sa 
my nedostaneme. 

Máš nejaký tip pre ostatných ako 
prežiť čo najlepšie letné horúčavy keď 
na niečom fičíš?

ANKETA 

        SLEPÝ
„Áno. Snažil som sa 
spomenúť a vrátiť sa 
na miesta, kde som 
bol a hľadal ich. 
Potom som si odrobil 
na doklady v Zóne."

        SILVIA
„6 krát som stratila, nešla som 
nič nahlásiť, ale vybavila som si 
nové. Veď bez dokladov je človek 
načisto stratený.“

        ANONYM
„Stratil som cca 6 krát. No nič, 
vybavil som si nový. Obvodný úrad, 
nahlásiť stratu a potom do Galanty. 
Stojí 16eur. Teraz mám všetky 
doklady."

        ANONYM
„Treba ísť k Verešovi do pivnice, tam 
nájdeš všetko."

        ANONYMKA
„Jasnačka, že stratila. Nahlásila 
som to a vybavila si nové. Nehrozí, 
aby som nemala doklady u seba."

        ANONYMKA
„Išla som na fízláreň a 
nahlásila stratu. Teraz mám 
doklady doma. A nenosím ich 
so sebou na cestu aj keď ich 
policajti zvyknú pýtať. Vždy 
sa ich spýtam, kto mi to 
zaplatí, keď ma okradnú a 
budem potrebovať nové?"



       BARBORA
„2 razy a nemám ich doteraz. Aj som to nahlásila a zistila som 
vtedy, že som v pátraní. Dostala som náhradný doklad, ale aj ten 
som stratila a potom už som sa tam bála ísť."

       ZUZANA
„Ukradli mi peňaženku aj s dokladmi ešte keď som chodila na cestu. 
O peniaze som prišla, no aspoň doklady mi potom típek vrátil."

        RENÁTA
„Jasné, išla som potom na políciu. Dali mi tam náhradný doklad, 
zaplatila som 16,50 eur za kolok a asi o týždeň som mala nový OP."

       PALO (PRACOVNÍK)
„Raz som stratil celú peňaženku, kde som mal všetky doklady, asi 
250eur (bolo po výplate) a iné dôležitosti. Stratu som nahlásil hneď 
do banky telefonicky kvôli platobnej karte, ktorá by sa dala ľahko 
zneužiť. Následne som sa šiel pozrieť na miesta, kde som sa 
zdržiaval. Keďže som nič nenašiel, tak som nahlásil stratu aj na 
polícii. Vydali mi náhradný doklad, ktorý je platný 30 dní a nemá 
právnu hodnotu ako bežný občiansky. To znamená, že s ním nič 
nevybavíte na úradoch, bankách, pošte... A najhoršie, že sa naň nedá 
ani vycestovať. Zároveň som si požiadal o novú kartičku poistenca – 
to je zadara, aspoň niečo....“

        ANONYM
„Nie, nestratil som... Nenosím ich 
so sebou...“

        ANONYM
„Aj teraz nemám. Nahlásim 
to v prvom rade."



MOŽNO RAZ
Možno raz šancu budem mať,

byť chvíľu s tebou a ty dovolíš mi prepáč povedať,
možno raz budeš chcieť ma počúvať.

Možno raz ma pochopíš, možno raz mi odpustíš,
že som ťa milovala mi raz uveríš,

že sama a príliš slabá som vtedy bola,
aby som o teba bojovala.

Chcela som, aby si šťastne rástol,
aby si bol milovaný,

ale ja nemohla som ti dať
lásku otca ani mamy.

Snáď som dobre urobila, snáď si šťastný som verila
lebo som sa za teba každučký deň modlila.

Ale nedokážem vrátiť čas a tak len veriť,
že raz odpustíš mi neprestanem dúfať.



LOREM IPSUM

Snáď raz pochopíš, prečo som musela sa vzdať,
aj keď navždy ťa budem milovať, musela som im ťa dať.
Ja túžila som syna mať, vidieť ho rásť a počuť mama povedať,
no vzali mi ťa a už nechceli dať,
že ak ťa milujem musím nechať ťa ísť a šťastie ti zaželať.

Snáď zaslúžim si raz, aby si mi odpustil,
že ty si môj milovaný syn.
Ty napokon musíš rozhodnúť
a ty musíš povedať, 
či dokážeš pochopiť 
a či dokážeš ma mať trochu rád 
a či dáš mi šancu
 a či smiem ťa milovať.

Ja neprestávam dúfať, 
budem sa modliť a čakať,
či raz šancu budem mať.

Aspoň malou útechou mi je, 
že môj syn v milujúcej rodine žije.
Tvoje meno Fabian navždy vytetované v srdci mám 
a každučký deň s myšlienkou na teba vstávam aj zaspávam.

S bolesťou spomínam na tvoje malé rúčky čo tie moje držali
na tie krásne modré očká, ktoré do mojich sa dívali
a na tie slzy, ktoré obom nám padali, 
keď sme sa posledný krát videli.
Nezabudnem nikdy, že keď mi ťa brali, 
že srdce mi z hrude vytrhli.
       Zuza



1. Prečo si vy, pracovníci, nechcete zobrať od nás ani len čokoládu?
Odpovedá Majka:

Snažíme sa ku každému z vás pristupovať rovnako, spravodlivo, aby nikto nemal 
pocit, že niekoho uprednostňujeme. Rovnaký prístup je pre nás dôležitý. Preto máme 
také pravidlo, že nebudeme brať žiadne darčeky, aby nenastala taká situácia.  

    2. Čo vám toľko vadí decko v teréne? Nemám ho kde nechať....
Odpovedá Peťa: 

Pretože je to nebezpečné nielen pre dieťa, ale rovnako aj pre nás. Narába sa na 
výmene s ihlami, čo je infekčný materiál, to je jedna vec. Ďalšia vec je to, že nikdy 
nevieme aká situácia môže nastať vonku na ulici, napr. aj zo strany okoloidúcich. Tak 
isto to nevrhá ani dobré svetlo na nás ako na združenie a pracovníkov.

3. Vy lieky neposkytujete? Potrebovala by som brufen...
Odpovedá Vesna: 

V rámci našej zdravotnej pomoci vám lieky nemôžeme poskytovať. Môžeme ošetriť 
malé rany, kde dezinfikujeme betadinom, poprípade natrieme mastičkou, ktorá je

pýtali
ste sa 



pýtajte sa ,
pýtajte sa....

 voľne dostupná v lekárni. V teréne vôbec nedávame lieky, lebo nevieme, čo ste si 
mohli predtým dať a keby poskytneme aj obyčajný paralen, iba by sme podporili 
kombinovanie rôznych drog. Druhý dôvod je zneužívanie liekov – mohli by ste napr. 
predávať ďalej a pod. V ZÓNE vám vieme dať čierne uhlie (pri hnačke), ktoré je na 
prirodzenej báze. 

4. Prečo ste nemali tak dlho vodičky a alkáče?
Odpovedá Nika: 

Asi ste zachytili že nám niektoré materiály chýbali a obväzy dodnes chýbajú.Je to z 
dôvodu, že tiež plánujeme, organizujeme, no nie každú vec vieme ovplyvniť, ako je 
napr. prísun financií.Ďakujeme ale za vašu trpezlivosť a pochopenie :) Robíme, čo je v 
našich silách s nádejou že takýchto problémov bude čoraz menej :)

5. Prečo do ZÓNY nemôžu chodiť aj alkoholici? Však sú aj oni závislí.... 
Odpovedá Zuzka: 

K nám do ZÓNY môže samozrejme prísť každý, kto sa potrebuje poradiť ohľadom 
akejkoľvek závislosti. Pomáhame aj ľuďom závislým od alkoholu, no treba rozlišovať 
kedy máme pre koho otvorené. Od pondelka do stredy (od 9:00 do 14:00) robíme 
výmenu, teda prichádzajú hlavne injekčný užívatelia drog a vo štvrtok od 10:00 do 
12:30 môže ktokoľvek prísť na individuálne poradenstvo. A nemusí to byť iba 
alkoholik, môže to byť aj rodič, ktorý sa obáva, že jeho dieťa užíva drogy alebo 
manželka, ktorá chce pomôcť mužovi s ukončením užívania drog. Dvere má u nás 
otvorené každý a dá sa nám v prípade potreby aj zavolať na číslo 0905 943 229 a 
stretnutie si dohodnúť.



ZABAVA
V nemocnici sa hosťujúci medici zúčastňujú na vizite. V prvej izbe vidia chlapa ako onanuje na posteli a pýtajú sa na jeho diagnózu. , ,Tento pacient má neukojitelnú chuť na sex, preto musí každé 4 hodiny onanovať.“ Prídu do ďalšej izby a vidia iného pacienta, ako mu sestrička robí orál. , ,A tomuto je čo?“  , ,Tento má rovnakú diagnózu ako ten predošlý, iba má lepšiu poisťovňu.“

Skokan do výšky vytvoril nový svetový rekord. 

Pýtajú sa ho, či talent po niekom zdedil. Skokan 

odpovedá: , ,Pochádzam zo skokanskej rodiny, 

otec skočil pod vlak, mama vyskočila z okna a 

sestre preskočilo!“

V kláštore zostalo množstvo jedla, ktoré mníšky nedokázali 
skonzumovať. Predstavená sa rozhodla, že ho dajú robotníkom na 
blízkej stavbe. Mníške, ktorá tam mala jedlo zaniesť, prikázala: 
„Skôr, než im to jedlo odovzdáš, presvedč sa, či sú nábožensky 
založení!” Mníška prišla na stavbu a spýtala sa prvého robotníka: 
, ,Prišla som s obedom. Poznáte Ježiša?” , ,Nie,” odvetil robotník a 
zakričal na svojho kolegu: , ,Hej, Fero, poznáš Ježiša?” , ,Nie, a čo je s 
ním?” , ,Je tu jeho stará, doniesla mu obed!”

Deti majú v škole tvoriť vety, kde sa objavujú slová 

“keďže” a “zrejme”. Prihlási sa Anička: , ,Keďže je 

vonku zamračené,zrejme bude pršať.” Ďalšie deti 

sypú z rukáva podobne geniálne nápady, až sa 

prihlási Janko: , ,Babička ide po dvore a nesie si pod 

pažou New York Times.“ , ,Ale, Janko,” namietne 

učiteľka, , , . . .tam nie je ani keďže, ani zrejme.” , , . . .a 

keďže nevie ani slovo po anglicky, zrejme sa ide 

vysrať.”



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.

NEBUD LEMRAAAA 
 A  POTRAP MOZOCEK

7
8 2

5

5

1

6
9

2
3

6

4

1

3

1

9 6
5

7

9

9
68

34

3

5

8

6



...tak čítaj, nech
vieš čo robiť,

keď niet občanky!

....že nie ?!

Čítal si ???

Právo na gramatické
a grafiké chyby vyhradené.
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