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Editoriál
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. Vypracovali pracovníci združenia STORM. Právo
na graficko-gramatické chyby vyhradené.
VYDAVATEĽ: Združenie STORM • Nedbalova
17,

Nitra

•

www.zdruzeniestorm.sk

zdruzenie.storm@gmail.com

•
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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.
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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.
Podpora, dávky, sociálka, príspevky... Toto všetko sú pojmy, s ktorými sa stretávate dlhé
roky. Niektoré sú novinkami iné sa dávajú už od revolúcie. Výšky a pravidlá sa menia, raz
sme s nimi spokojní, inokedy nadávame.
Asi toľko ku krátkemu úvodu, ktorým sa snažím naznačiť okruhy článkov, ktoré nájdete,
ak budete ďalej listovať Zároveň by som rád UPOZORNIL a DAL NA ZNÁMOSŤ, že sme tu
pre vás. Väčšina z nás sú
SOCIÁLNI PRACOVNÍCI.
Ak

by

ste

potrebovali

poradiť,

pomôcť, tak nás neváhajte osloviť.
Ak by sme nevedeli odpovedať hneď,
tak

sa

popýtame

odborníkov

a

info

ďalších
vám

iných

dáme

čo

najskôr.
S ČÍM VÁM VIEME POMÔCŤ IHNEĎ:
•

nárok na dávky a príspevky

•

vybavovanie dokladov (občiansky, kartička poistenca....),

•

liečba na psychiatrii (Nitra, Veľké Zálužie a iné),

•

resocializačná liečba (obvoláme spolu s vami všetky alternatívy),

•

substitučná liečba (MUDr. J. Vido v Trnave vás hneď zoberie),

•

ubytovanie – aké sú možnosti (charita, útulky, ubytovne...),

•

písanie životopisu, hľadanie práce na internete (ZÓNA),

•

založenie mailu, profilu na Facebooku (ZÓNA),

•

ošetriť drobné poranenia (rezné rany, abscesy, zipsy a šijacie stroje...),

•

a mnoho ďalšieho, čo by sa sem ani nenapchalo a práve preto sa NÁS PÝTAJTE

(čo k tomu potrebujete...),

a spoločne nájdeme riešenie.
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
Dostal si už svoju dávku?
V praxi sa stretávame s tým, že máte rôzny prehľad o sociálnych a iných
dávkach, ktoré vám môže poskytovať štát. Práve preto sme sa na to, pýtali
vás, aby sme zistili, s čím máte najväčšie problémy a s čím vám vieme pomôcť.
Sme tu pre vás! Nebojte sa nás pýtať, nebojte sa požiadať o pomoc. Radi vám
poradíme, pomôžeme aj pri vybavovaní dávok a príspevkov.

Otázky z ankety:

Aké poznáte dávky od štátu, mesta?
Aké máte momentálne?
O aké by ste chceli požiadať?
Viete, čo všetko potrebujete na
vybavenie dávok?

1H83J/251N: „Dávky poznám. Dávky v hmotnej núdzi, dávky na dieťa,
sociálne dávky. Nepoberám žiadne a ani nemám o žiadne záujem.“

Roman: „Nemal som žiadne ani nechcem, nevidím dôvod prečo by som ich
mal dostať. Existujú nejaké príspevky na bývanie, inak ani neviem.“

1A84P/129N: „Dávka v hmotnej núdzi, dávky na dieťa, sociálne dávky,
príspevok pre ZŤP, príspevok v nezamestnanosti. Nepoberám nič a ani
nemám o nič záujem.
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Gita: „Nikdy som si to nevybavila, žiadne nepoznám, nechávam peniaze
štátu. Mne sa väčšinou nechce nič riešiť. Ale dostávala som materskú.“

1E85M/257N: „Dávky v hmotnej núdzi, príspevok na dieťa, príspevok pre
ZŤP, príspevok na bývanie. Poberal som príspevok na bývanie. A momentálne nemám záujem o nič.“

Lalino: „Dávka v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie. Ja by som mal
nárok asi iba na tieto, keby som mal ubytovanie. Potom je ešte jednorazová
dávka. Mamka to raz dostala na úrade, keď som došiel z basy, tiež som to
dostal na doklady, okuliare. Každé peniaze od štátu sú pre človeka, ktorý je
na ulici prínosom a majú význam. Chcel by som vybaviť sociálku.“

2J84M/255N: „Dávka v hmotnej núdzi v hmotnej núdzi, príspevok na
dieťa, príspevok pre ZŤP. Nepoberám nič a ani o nič nemám záujem.“

1M81M/152N: „Dávky v hmotnej núdzi, príspevok na dieťa, príspevok pre
ZŤP. Nepoberám žiadne a ani o žiadne nemám záujem.“

Alena: „Podpora v nezamestnanosti, človek musí mať niečo odrobené,
sociálku dostane hocikto, nejakých 60€. Sociálku som mala viacej krát. Ešte
som mala príspevok v hmotnej núdzi, ani neviem koľko to bolo a trvalo to
dlho. Aj príspevok na bývanie, to som bola ešte s malým. Sociálku by som
chcela. V Záluží mi to vybavili, posielali tri mesiace a potom už nie. Neviem,
čo k tomu potrebujem. Žiadosť a občiansky a tuším aj papiere o rozvode?“

PALO
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Zdravie
absces
HÁDANKA
Mám to na tele, je to červené a rastie to spoločne so mnou
pokiaľ nepraskne, čo to je?
V poslednej dobe sa čoraz častejšie stáva, že sa od vás v teréne alebo v ZÓNE
dozvedáme, že máte alebo ste mali absces. Nie každý vie, o čo ide. Je to zápalové
ochorenie, s ktorým sa injekčný užívateľ s veľkou pravdepodobnosťou stretne aspoň
raz za život.
ČO TO JE?
Najčastejšie sa objavuje práve v mieste vpichu, ale výnimočne sa môže ukázať aj na
inom mieste, pretože infekcia sa šíri krvnou cestou. Začína ako červená, teplá hrčka,
ktorá sa po čase naplní hnisom.
ČO S TÝM MÔŽEŠ ROBIŤ TY?
Ak je hrčka malá a bez hnisu, môžeš si ju sám ošetriť. Napr. môže pomôcť Ibalgin
Duo EFFECT. Dostaneš ho kúpiť v lekárni bez predpisu za cca 5,50 €. Uvedomujeme
si, že to je veľa peňazí a práve preto vás môžeme ošetriť aj my, pracovníci Združenia
STORM na výmene alebo v ZÓNE. Ošetríme ťa „zázračnou“ hnedou masťou, ktorá je
kombináciou gáfrovej masti s ichtamolom a octanovej masti.
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Ak ti nie je príjemné nechať sa
ošetriť nami, môžeš sa ošetriť sám
a

my

ti

materiál.
nezabúdaj,

poskytneme
Ak

sa
na

potrebný

ošetruješ
čo

sám,

najčistejšie

prostredie. Použi jednorazové latexové
rukavice alebo si aspoň umy ruky.
Predtým než si nanesieš niektorú z mastí
si miesto dôkladne vydezinfikuj napr.
alkáčmi. Ak je hrčka vyplnená hnisom, tak
je najlepšie ísť k doktorovi. A posledný
variant je, keď ti hrčka praskne alebo sa
zväčšuje, máš horúčku a zimnicu. To ani
neváhaj a ihneď utekaj smer chirurgia. Na
chirurgii ti absces vyčistia a nasadia ti
antibiotiká. Ak by si to zanedbal môže nastať
nepríjemné obdobie horúčok, zväčšovania sa
rany a ich pribúdanie.
Teoreticky môžeš prísť aj o nejakú končatinu,
môžeš sa dokonca aj udusiť pokiaľ máš absces na
krku alebo môžeš zomrieť na celkovú infekciu.
Radšej nebudem strašiť, čo všetko sa môže stať
pretože verím, že sa zaujímaš aj o svoje
zdravie a nepodcenili by si
infekciu s názvom ABSCES.
KATKA
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Výskum
Slovenskí neefektívni úradníci?
Pred

pár

realizovalo

mesiacmi

sa

hodnotenie

úradníkov verejnej správy na
Slovensku.

Ukázalo

sa,

že

efektívnosť verejnej správy na
Slovensku je nízka. Slovenskí
úradníci podľa tohto hodnotenia
svoju prácu totiž často nezvládajú. Verejná správa na Slovensku skončila v celoeurópskom
porovnávaní pomerne zle a umiestnila sa v druhej polovici rebríčka. S koeficientom 0,78
sa slovenskí úradníci umiestnili až na 20. mieste. V hodnotení za priemerom EÚ výrazne
zaostali. Od našich byrokratov sú na tom lepšie aj v Pobaltských štátoch, ako aj v Česku
a Slovinsku. Najefektívnejšiu verejnú správu majú Fíni, Dáni a Švédi. Najhoršiu
v Rumunsku, Bulharsku, Grécku.
PREČO JE ZREJME TOMU TAK?
Dôvodov je viacero, uvádza sa najmä: zlé verejné obstarávanie, korupcia, prijímanie
nevhodných zákonov a ich nestabilita. Napr. Živnostenský zákon, ktorý bol od jeho vzniku
v roku 1991 novelizovaný celkovo viac ako 108-krát.
AKO TO MOŽNO ZLEPŠIŤ?
Riešením by podľa komisie mohlo byť: vytvorenie nezávislej verejnej správy, čím by sa
pretrhali väzby na politiku a nehrozilo by tak, že po každých voľbách sa menia ľudia na
významných a odborných postoch. Pomohlo by tiež vybudovanie siete odborníkov na
ministerstvách. Boj proti korupcii, ak by sa škody, ktoré narobia úradníci svojím konaním
zohľadňovali v ich platoch.
Akú máte skúsenosť s úradníkmi vy? Ak máte chuť, podeľte sa o ňu s nami,
prípadne aj s inými a napíšte príspevok do STORMíka. Odmena je istá.

KATKA
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Právo
bol si vyradený?
Niektorí z vás ste alebo ste boli na úrade práce, iní to možno zvažujete. Evidencia na úrade
práce sociálnych vecí a rodiny je dobrovoľná, poskytuje mnohé VÝHODY:
•

štát za vás platí zdravotné poistenie - máte nárok na ošetrenie, nemocnicu a pod.,

•

sociálne poistenie - môže vám vzniknúť nárok na niektoré dávky

•

ponuka pracovných ponúk, o ktorých by ste inak nevedeli,

•

rekvalifikačné kurzy – počítač, stroje, sbs-ka a pod...

– dávka v hmotnej núdzi, príspevok na bývanie a pod.,

ale tiež NEVÝHODY:
•

pravidelné návštevy úradu – treba sa hlásiť,

•

hľadanie si práce aj mimo úrad,

•

dodržiavanie podmienok a pravidiel.

Z času na čas prídete s tým, že vás vyradili,
lebo ste nespolupracovali.
MÁ NA TO ÚRAD PRÁVO? ČO SA S TÝM DÁ ROBIŤ?
ČO JE NESPOLUPRÁCA?
•

odmietnutie ponuky zamestnania bez udania vážneho dôvodu,

•

odmietnutie účasti na aktivačných prácach,

•

nedostavenie sa na úrad.

AKO TOMU PREDÍSŤ?
Odmietnuť ponúknutú prácu môžete, ak:
•

nemôžete odprevadiť vaše dieťa (do 10 rokov) do školy,

•

máte zlý zdravotný stav – na papieri od lekára,

•

ste dočasne práceneschopný – PN-ka, znovu od lekára,

•

sa musíte starať o niekoho z rodiny – znovu potrebujete papier od lekára,

•

máte iný objektívny dôvod (napr. náklady na cestovanie za prácou by boli príliš
vysoké). Tieto dôvody však nie sú pevne stanovené a záleží na úrade, či ich
uzná alebo nie.

Pokúste sa sledovať si termíny (poznačiť si to), prípadne niekoho poprosiť, nech vám s tým
pomôže. Ak sa vám stane, že vás vyradia, opätovne môžete požiadať o evidenciu až
po 6 mesiacoch. A to sa vám vážne neoplatí, pretože si budete musieť začať platiť
zdravotné poistenie, čo je 57,68 €. Ak teda nie ste na úrade práce a chceli by ste, tak vám
radi pomôžeme, sme tu pre vás.
KATKA
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Kultúra

koza
koza
Drama

Slovensko / Česko, 2015, 75 min
Réžia: Ivan Ostrochovský
Pred dvadsiatimi rokmi reprezentoval Slovensko na olympiáde v Atlante. Dnes žije Peter
Baláž, prezývaný Koza, so svojou ženou Mišou a dieťaťom na hranici chudoby.
Miša nečakane otehotnie a chce si nechať dieťa zobrať. Koza ju od toho odhovára. A tak
sa po rokoch bez tréningov rozhodne starnúci olympijský boxer na invalidnom dôchodku
za vidinou zárobku vyraziť na cestu za svojou poslednou prehrou. So svojim manažérom
Zvonkom sa vydávajú na „turné“ naprieč Európou, v ktorom nejde o víťazstvá, ale o to,
koľko úderov dokáže Koza zvládnuť. V úlohe Kozovho trénera sa predstaví bronzový
medailista z olympijských hier v Moskve Ján Franek.
„Pochmúrne nakrútený a zostavený, ale prepracovaný kúskami čierneho humoru.
Jemný, ale vábivý a temný absurdný príbeh.“ The Hollywood Reporter.
PALO
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rozhovor
odpovede z prvej ruky
Ak môžete, prosím, predstavte sa našim čitateľom.
Volám sa Jarmila Mrvová a pracujem na Mestskom úrade v Trnave, konkrétne na
referáte sociálnej pomoci občanom.
Aké konkrétne dávky môže človek získať od mesta?
Mesto Trnava sa snaží svojim občanom pomáhať rôznymi spôsobmi. V sociálnej sfére
občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi pomáha aj finančne a to jednorazovou
sociálnou dávkou v týchto oblastiach:
-

rodiny s nezaopatrenými deťmi,

-

dôchodcovia,

-

občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť

Čo musí človek splniť, aby mu vznikol nárok na dávky od mesta?
O jednorazovú sociálnu dávku z kapitoly občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť
môžu požiadať dlhodobo nezamestnaní občania, ktorých vek sa blíži k dôchodkovému
veku a sú odkázaní na dávky v hmotnej núdzi, občania so zdravotnými problémami,
ktoré im sťažujú možnosť sa zamestnať a sú tiež odkázaní na dávky v hmotnej núdzi
a občania sociálne neprispôsobiví, ktorí potrebujú finančné prostriedky na vybavenie
si osobných dokladov, resp. nevyhnutné prostriedky na prežitie. Ak sa jedná o jednu
plnoletú fyzickú osobu, jej príjem nesmie presiahnuť hranicu životného minima, ktorá
je aktuálne 198,09 € mesačne. Podmienkou je aj evidencia uchádzača o zamestnanie
na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a vek, ktorý by sa mal blížiť k dôchodkovému
veku. Ak občan spadá do mladšej kategórie, dávka môže byť poskytnutá len tomu,
ktorý sa lieči na závažné zdravotné ochorenie, resp. je dlhodobo práceneschopný.
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Ako vnímate situáciu vo vašom meste, čo sa týka užívateľov drog a osôb
pracujúcich v pouličnom sex-biznise ?
Ako pracovníčka sociálneho odboru sa s osobami pracujúcimi v sex-biznise často
nestretávam. Klientom, ktorí trpia závislosťami a požiadajú o pomoc, sa v prvom
rade snažím sprostredkovať stretnutie s odborníkom, aby im bola poskytnutá pomoc
špecialistov. Z mojej pozície ponúkam sociálno-právne poradenstvo a konkrétnu
pomoc, ktorú požadujú.
Čo Vás najviac teší na Vašej práci?
Moja práca nie je ľahká, pretože klient, ktorý príde na sociálny odbor, zvlášť na
referát sociálnej pomoci občanom, sa vo väčšine prípadov potýka s veľmi závažnými
krízovými situáciami v jeho živote, často až súvisiacimi s jeho existenciou. Vtedy je
veľmi potrebné zhodnotiť, akú pomoc dotyčný človek potrebuje, akú mu môže mesto
ponúknuť, resp. akú mu môžeme vybaviť v spolupráci s inými inštitúciami. Jedno je
však podstatné, vidieť v každom „človeka“, ktorý je odkázaný na pomoc.
Za rozhovor ďakujem Mgr. Jarmile Mrvovej z Mestského úradu v Trnave.
KATKA

snažíme sa
pomáhať
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Čo sa deje
dôkazy sa nenašli
Francúzski úradníci ukončili pre nedostatok
dôkazov vyšetrovanie, ktoré sa týkalo
podozrenia zo zabitia Jásira Arafata.
Nepreukázalo sa, že by sa Jásir Arafat stal
obeťou otravy polóniom. Neexistujú tiež
dostatočné dôkazy o tom, že jeho úmrtie
zavinil zásah zvonku. Arafat zomrel po
rýchlom zhoršovaní zdravotného stavu vo
vojenskej nemocnici v Percy neďaleko
Paríža v novembri 2004 vo veku 75 rokov. Švajčiarski experti, ktorí skúmali jeho osobné
veci, nevylúčili, že sa politik stal obeťou otravy rádioaktívnym materiálom.
Podľa názoru odborníkov z univerzitnej kliniky v Lausanne vykazovali vzorky krvi a moču
zosnulého nevysvetliteľne vysoké hodnoty prítomnosti polónia 210. Vyšetrovanie
francúzskych úradov sa začalo v auguste 2012 na základe trestného oznámenia
Arafatovej vdovy na neznámeho páchateľa. O rok neskôr francúzski experti, ako aj
odborníci z Ruska úplne vylúčili, že by sa Arafat stal obeťou otravy. Francúzski odborníci
neskôr vylúčili aj predpoklady, že symptómy ochorenia Jásira Arafata mohla vyvolať
otrava polóniom. Konštatovali, že prítomnosť tejto látky
a olova vo vzorkách z Arafatovho hrobu sú prírodného pôvodu. Prokuratúra už
v marci informovala, že experti využili pri vyšetrovaní aj kompletné údaje o zložení
vzoriek moču odobratého v spomínanej vojenskej nemocnici pri Paríži a podrobenej
analýze na gama spektrometri. V nich sa polónium nenašlo. Právni zástupcovia
Arafatovej vdovy v máji obvinili francúzsku justíciu, že sa usiluje urýchlene uzavrieť
kauzu.
Kto bol Jásir Arafat?
•

predseda Organizácie pre oslobodenie Palestíny,

•

spoluzakladateľ najväčšej palestínskej ozbrojenej organizácie al-Fatah.

•

nositeľ Nobelovej ceny za mier,

•

prezident palestínskej samosprávy.

KATKA
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Vedeli ste, že...
sociálna poisťovňa
ODDELENIE ŠTÁTNYCH SOCIÁLNYCH DÁVOK VYPLÁCA TIETO DÁVKY:
•

príspevok pri narodení dieťaťa,

•

príspevok pri narodení prvého, druhého alebo tretieho dieťaťa,

•

príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo
ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí
súčasne,

•

rodičovský príspevok,

•

príspevok na starostlivosť o dieťa,

•

prídavok na dieťa,

•

príplatok k prídavku na dieťa,

•

príspevok na pohreb,

•

jednorazový príspevok dieťaťu pri jeho zverení do náhradnej starostlivosti,

•

jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivosti,

•

opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti,

•

opakovaný príspevok náhradnému rodičovi,

•

osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi.

SOCIÁLNA POISŤOVŇA VYPLÁCA:
•

dávky v nezamestnanosti,

•

nemocenské,

•

v hmotnej núdzi,

•

sociálne dôchodky,

•

invalidný dôchodok

Tieto a plno iných príspevkov a dávok môžete získať
od štátu. Stačí splniť podmienky a minimálne mať
občiansky preukaz alebo pas. Ak by ste chceli
poradiť s vybavovaním a behaním
po úradoch, tak nás oslovte.
SME TU PRE VÁS

PALO
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Od VÁS pre VÁS
Mužova vina bola preukázaná.
A práve vďaka tomu si zarábal.
Ronald Arthur Biggs bol členom britskej
lupičskej bandy, ktorá 8. augusta 1963
prepadla kráľovský poštový vlak na ceste
z Glasgowa do Londýna a ukoristila pritom
celkovo 2 631 784 libier (dnes cca 50
miliónov €). Biggsa chytili rovnako ako
veľkú časť jeho bandy a bol odsúdený na
30 rokov väzenia. Po 15-tich mesiacoch
samozrejme utiekol a unikol do Paríža, kde si nechal chirurgicky zmeniť tvár a obstaral si
falošné doklady. V roku 1974 utiekol ďalej do Brazílie, kde bol neskôr odhalený,
samozrejme z politických dôvodov neprišlo k jeho vydaniu. Pretože ako zločinec nemohol
oficiálne pracovať v Rio de Janeiru, speňažil namiesto toho sám seba. Predával tričká
a hrnčeky so svojím portrétom a za honorár raňajkoval so záujemcami. V roku 2001 sa
Biggs zo zdravotných dôvodov vrátil naspäť do Veľkej Británie, kde putoval znovu do
väzenia.
Milý strýko doktor
Po návšteve u lekára sa mnohí ľudia
nemali o nič lepšie. Dr. Harold Shipman
(1946 – 2004), lekár z Manchesteru,
otrávil za viac ako 20 rokov okolo 250
svojich

pacientov,

predovšetkým

injekciami silných dávok heroínu. Činy
„doktora Smrti“, ako bol neskôr nazvaný,
vyšli najavo, až keď kolegovia narazili na
neobvykle vysokú úmrtnosť jeho pacientov, a na to, že Shipman vystupoval v prípade
v mnohých z nich ako univerzálny dedič ich majetku. Bol odsúdený na 15 rokov
doživotného trestu vo väznici Wakefield, kde sa v roku 2004 obesil.
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zábava
Stretnú sa tri babičky a chvália sa svojimi vnukmi.
„Môj bude doktorom. Stále sa hrá s ampulkami
a striekačkami, niečo si pichá.“
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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.
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ZAPOJ MOZOG
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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 VPR
ED SEREĎ
(terénna sl
užba, auto
)
Piatok
18:00 – 20
:00 výpad
ovka pri M
V čase služb
ilexe
y terénny m
obil 0905
Info aj na kr
788 275
okvpred.sto
rm@gmail.
com

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 VPR
ED TRNAV
A
(terénna slu
žba, zelené
bicykle)
Streda
18:30 – 20
:45 Staničný
park pri
parkovisku
autobusov
Štvrtok
18:30 - 19:4
5 Mikovínih
o ulica, Pneu
V čase služb
box
y terénny m
obil: 0910 6
Info aj na kr
0
1 202
okvpred.sto
rm@gmail.
com

ZÓNA
centrum)
(kontaktné
18, Sereď
Garbiarska
0
09:00 - 13:0
Pondelok
0
:0
13
09:00 Utorok
0
:0
09:00 - 13
Streda
943 229
h dní: 0905
ýc
vn
co
ra
p
V čase
gmail.com
na.storm@
Info aj na zo
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Čítal si?

...že nie ?
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Časopis vychádza len v obmedzenom náklade a je nepredajný.
Právo na gramaticko-grafické chyby vyhradené.

