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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 5 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
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.
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STORMÍK AJ V ROKU 2017

Ahojte všetkým v roku 2017. Možno trochu trápne v marci riešiť Nový Rok, no ako ste si 
asi všimli, tak čítate prvé vydanie STORMíka v  tomto roku. Uvedomujem si, že ste sa 
dopytovali na nové čísla, „už je?“, kedy bude nové číslo?“ „stále ešte nemáte?“ Tak je pre 
mňa dôležité dať malé vysvetlenie. Bolo to spôsobené rôznymi faktormi okrem iného aj 
inými pracovnými povinnosťami spojenými s projektmi na zabezpečenie chodu služieb. 
Na konci roka, resp. na jeho začiatku je ťažké prerozdeliť si čas. To sa nám tento rok moc 

nepodarilo, no už teraz viem, že sa môžete tešiť na 9 originálnych vydaní časopisu. 

Zároveň by som chcel tento môj úvodník využiť aj na vaše oslovenie. Pýtajte si témy, 
pýtajte sa na otázky, odpovede ktorých by možno zaujímali aj viacerých našich klientov. 
Dôležité je, že STORMík je určený vám a  práve preto by bolo fajn ak by ste boli 

spoluautormi aj vy. Podľa mňa by nám to mohlo fungovať, čo poviete? 

Budem vám vďačný za každý váš nápad, pripomienku alebo zlepšenie. 

Ďakujem a čítajte nás aj v Novom Roku 

        Palo
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Ako mnohé a mnohí už viete, 
pracujeme na projekte, ktorý je 
zameraný práve na rodovo 
podmienené násilie v kontexte 
závislostí (kedy je obeť alebo páchateľ 
závislí najmä od návykových látok). 
Doteraz sme sa s Vami na túto tému 
rozprávali viac ako 130-krát s viac ako 
55 ženami. Najčastejšie sa 
rozprávame o tom, že nielen fyzické 
prejavy sú násilím, ale môže mať aj 
psychický alebo sociálny charakter (vyhrážanie, nadávky, príkazy/zákazy, zamedzovaniu 
styku,...). Ukazuje sa, že aj Vy máte skúsenosť s násilím, preto je dôležité mať informácie čo 
vlastne násilie je, ako funguje, ako sa zo začarovaného kruhu dostať a čo robiť v prípade, 
že násilie zažívam. Veľa informácii máte, viete ako sa správať, chrániť a zároveň sa môžete 
od nás dozvedieť ešte viac. Rodovo podmienené násilie sa netýka len intímnych
a rodinných vzťahov – jedná sa aj o násilie na pracovisku, pri výkone povolania,
v bežnom živote kde dominantný jedinec využíva svoje postavenie.   

NA SLOVENSKU ZAŽÍVA 140 AŽ 230 TISÍC ŽIEN NÁSILIE ZO STRANY PARTNERA
A TO SÚ LEN PRÍPADY, O KTORÝCH SA VIE. POČAS SVOJHO ŽIVOTA ZAŽILO NÁSILIE 

OD INTÍMNEHO PARTNERA 23 - 25% ŽIEN (TAKMER ¼ VŠETKÝCH SLOVENSKÝCH ŽIEN). 
40-58 PERCENT PRÍPADOV SEXUÁLNYCH ÚTOKOV JE SPÁCHANÝCH NA 15-ROČNÝCH

A MLADŠÍCH DIEVČATÁCH, VRÁTANE DIEVČAT MLADŠÍCH AKO 10 ČI 11 ROKOV. 
VÄČŠINU ZNÁSILNENÍ SPÁCHAJÚ RODINNÍ PRÍSLUŠNÍCI ALEBO INÉ OSOBY,

KTORÉ OBEŤ POZNÁ.

Výsledky medzinárodných výskumov 
ukazujú, že počas rozchodu alebo 
rozvodu je riziko, že žena bude 
zavraždená svojím partnerom, 
päťkrát vyššie než inokedy.

Tento projekt bol v rámci Programu 
Domáce a rodovo podmienené násilie 
spolufinancovaný z projektového 
grantu z FM NFM, štátneho rozpočtu 

SR a Mesta Nitra.   
     
Andrej

BUDÚCNOSŤ
BEZ NÁSILIA

...čo je to tá budúcnosť 
bez násilia?
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Vie vám sociálny pracovník pomôcť v rámci zdravia? 

Čaute  Volám sa Vesna, väčšina ma poznáte ako kontaktnú pracovníčku z terénov 
v Nitre a v Seredi. Som zdravotná sestra a zároveň študujem sociálnu prácu. Nad 
touto otázkou som viac krát premýšľala aj ja, že v čom vám viem najlepšie poradiť, 
v čom vám viem byť najužitočnejšia?

Najčastejšie v teréne prídete s otázkami ako si mám vybaviť substitučnú liečbu, či 
čo mám robiť, keď sa mi vytvorí absces alebo ako sa mám ošetriť, keď mám zápal 
žíl? Na každú z týchto otázok vám vieme odpovedať. 

„Sociálny pracovník môže poskytnúť 
zdravotnú starostlivosť klientovi pri 
povrchovom zranení na základe 
absolvovania kurzu prvej pomoci.“ 

Ak ide o závažnejšie poranenie sociálny pracovník nemá v kompetencií ošetriť 
klienta, ale odporučí mu odborného špecialistu. V prípade potreby klienta, sociálny 
pracovník ponúka možnosť sprievodu klienta k lekárovi – sociálna asistencia. 
Určite ste o tejto možnosti už od nás pár krát počuli  
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ZDRAVIE
Zdravie v sociálnej práci



07

„V rámci systému substitučnej liečby 
vám vieme podať potrebné infošky ako 
si ju vybaviť, čo všetko musíš splniť
a ako asi prebieha.“

Vieme poskytnúť kontakty na lekárov a tak isto vás upozorníme na možné prekážky 
a stavy, s ktorými sa môžete počas liečby stretnúť.

Takže náš rozhovor nemusí byť len o tom aký si mal deň, ale radi sa s vami 
podelíme aj o informácie z týchto oblastí  

         Vesna



právo
Keď máme uši, ale

až tak počuť nechceme

My pracovníci, a teraz asi hovorím za všetkých (minimálne za tých, čo poznáte 

z výmeny alebo zo ZÓNY), si radi vypočujeme, čo vás trápi a čo s nami chcete 

pozdielať. Ale, má to jedno ale. Kedy síce stále počúvame, no radšej by sme 

nepočuli a nevedeli. 

Nuž, čo vám tu budem písať litánie. Niekedy máme povinnosť nahlásiť určité 

udalosti polícii, ktoré sa u vás vyskytli. Existuje totiž OHLASOVACIA POVINNOSŤ.

My máme síce svoju prácu radi, no nie až tak, aby sme chceli oddychovať pár 

rokov napr. v Leopoldove či Ilave. Trestný zákon, ktorým sa pri našej práci 

riadime, hovorí o tzv. neoznámení trestného činu. Píše sa v ňom:

Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento 

zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať 

rokov, alebo niektorý z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele 

ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez 

odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, alebo 

namiesto toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému alebo služobnému 

orgánu, a ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone 

väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím 

slobody až na tri roky.

Každopádne sa toto info hodí aj vám, ak ste napr. svedkom lúpežného 

prepadnutia, o ktorom ste vedeli cca pár minút predtým, viete, že niekto vo 

vašom okolí sexuálne zneužíva svoje dieťa atď. a neohlásili ste to, môže sa 

vám stať, že po prevalení „kauzy“ vám ešte prišijú paragraf navyše. 

Takže zhrnutie na záver. Buďme k sebe zodpovední a keď je to nutné, využime 

činnosť „zelených žiab“, lebo aj oni si robia len svoju prácu.

        Katka
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1. Pracoval som v zahraničí, kde som mal aj svojho lekára.
A Zdravotná karta mi zostala tam. Ako sa k nej dostanem?

ODPOVEDÁ ANDREJ:
V prípade, že ide o zdravotnú kartu (kde sa uvádzajú zdravotné problémy, ktorými pacient 
trpí, zákroky, ktoré boli / budú prevedené, lieky, ktoré pacient užíva) a nie o  kartičku 
poistenca (ktorú vydáva zdravotná poisťovňa) jediný spôsob ako sa dostať k  tejto 
dokumentácii je oslovením lekára, ktorého pacient navštevoval a u ktorého má túto kartu 
založenú. Teda jediná možnosť ako získať kartu pacienta je poslať žiadosť lekárovi – buď 
poštou alebo elektronicky a dúfať, že ju pošle. 

2. Prečo si odo mňa nechcete zobrať čokoládu?
ODPOVEDÁ PALO:

Veľmi si vážime, že nás chcete veľakrát obdarovať rôznymi čokoládami, hračkami, 
drobnosťami... No na základe našich pravidiel nemôžeme od vás nič prijať. Vychádzame

z etického kódexu sociálneho pracovníka a z profi postoja sociálneho pracovníka,
z ktorých vyplýva, že my sme tu pre vás, dôležité je vaše blaho. Tak si napr. tú čokinu užite 

vy a oslaďte si život  

3. Otázka klienta v ZÓNE: „Môžem si od vás zatelefonovať kamošovi?
Má mi len niečo priniesť.“

ODPOVEDÁ ANREJKA:
Verím, žeby to niekedy veľmi bodlo, ale bohužiaľ telefón v tomto prípade nepožičiame. 
Telefonovať od nás môžete najmä vtedy, ak si potrebujete vybaviť niečo na úradoch, 
zavolať do práce alebo svojej rodine, ktorú ste už dávno nepočuli alebo len chcete 

kontaktovať. Ostatné, neoficiálne "vybavovačky" si skúste zariadiť inak.
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Podľa toho, čo mi hovorievate na teréne alebo
v ZÓNE, mnohí z vás riešia ako ďalej, keď sa rozhodnete 
prestať s drogami. Riešite kam pôjdete, čo budete robiť, 

ako dlho to bude trvať, čo budete potrebovať a čo potom 
keď sa vrátite. 

No, nie je to ľahké a väčšina z vás by o tom vedela rozprávať. Nie je tajomstvom, že 
človek – aktuálny užívateľ drog, potrebuje naozaj veľké odhodlanie a rozhodnutie alebo 

silný tlak zo strany rodiny, aby vydržal v slovenskom systéme a dosiahol čo chce:

ABSTINOVAŤ A FUNGOVAŤ V REALITE.

Na lepšiu orientáciu toho, ako to u nás chodí, vám najbližšie mesiace budem približovať 
proces od toho momentu, kedy sa rozhodnete s tým seknúť až po to, že neberiete 

dobrých pár rokov.  A samozrejme, sem tam prihodím aj nejaké moje vlastné skúsenosti 
a zážitky z tour de resoci po Slovensku, ktoré sme obehali počas jedného univerzitného 

výskumu.  Berte to teda prosím ako názor a keď budete chcieť – môžete napísať alebo 
nám porozprávať o svojich vlastných skúsenostiach. 
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Takže – premyslela som si štruktúru a v najbližších mesiacoch vám napíšem o tomto:

 • ozhodnem sa prestať brať drogy, čo potrebujem k liečeniu?
 • aké liečenia môžem na Slovensku absolvovať?
 Čo je naozaj krátke v krátkodobej a čo sa so mnou stane na liečení vo Veľkom Záluží? 
 • keď sa teda vyliečim a po troch mesiacoch odídem
 z oddelenia – kde mi vedia ďalej pomáhať?
 • a tie resoci – aké sú? Čo všetko si mám pripraviť predtým? Musím ísť najskôr na  
 liečenie? A na čo mi bude vlastne resoc? Nezvládnem to sám?
 • aké resoci poznáme? Kde všade sú? Čím sa líšia a čo všetko v nich viem dostať pre  
 seba a svoju rodinu?
  • a čo potom? Po troch rokoch liečby a pobytu v terapeutických komunitách už nič  
 nepotrebujem a môžem sa  vrhnúť na nový život bez obáv? 
 • a ešte o ďalších veciach, ktoré ma napadnú, keď sa s vami budem rozprávať   
 napríklad práve o tomto 

A keby ste riešili čokoľvek a kedykoľvek (nielen k liečbe),
som/sme tu pre vás v teréne i  ZÓNE 

ANDREJKA
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Mgr. Janka Gabrielová, PhD. vyštudovala sociálnu prácu v Nitre. V súčasnosti ju učí na 
vysokej škole v Českej republike. Úspešne prednáša aj v iných štátoch (Nemecko, 
Holandsko, Maďarsko a i.). Istý čas pracovala aj v Združení STORM. V rozhovore vám 
prezradí, ako vidí sociálnu prácu ona.

Janka, ako by si v skratke popísala sociálnu prácu?
Pod pojmom sociálna práca si predstavujem pomoc ľuďom, ktorí majú nejaký problém 
(napr. sú chudobní, nezamestnaní, závislí od alkoholu alebo drog)
a nedokážu si pomôcť sami. 

Aké výhody a nevýhody vidíš v terénnej sociálnej práci?
Výhody terénnej sociálnej práce spočívajú v tom, že sociálny pracovník je bližšie k 
ľuďom. Návšteva v „teréne“ (v prirodzenom prostredí klientov) umožňuje získať širší, 
celistvejší pohľad na klientovu situáciu. V tomto prípade platí pravidlo „lepšie je raz 
vidieť ako stokrát počuť“. 
A nevýhody???  Terénna sociálna práca kladie zvýšené nároky na sociálnych 
pracovníkov. Už samotný vstup do prirodzeného prostredia, ako aj kontakt s klientom
v ňom vyžaduje iné schopnosti a zručnosti od sociálnych pracovníkov ako je tomu
v prípade sociálnej práce v inštitúcii (napr. na úrade práce). 

Čo všetko podľa teba môže robiť sociálny pracovník? Kde je 
podľa tvojho názoru hranica, čo sociálny pracovník nemôže robiť 
vo vzťahu ku klientovi?
Sociálny pracovník pomáha klientovi pri riešení jeho problému, a to rôznymi spôsobmi. 
Napríklad tým, že si klienta vypočuje, zistí, čo ho trápi a pomôže mu buď jeho problém 
vyriešiť alebo aspoň zmierniť. 
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ROZHOVOR
V každom človeku
je niečo dobré
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Taktiež mu môže poskytnúť informácie o tom, kde mu prípadne pomôžu, ak nie je v jeho 
moci pomôcť mu. 

Ako podľa teba vyzerá ideálny sociálny pracovník.
V prvom rade by mal ideálny sociálny pracovník mať rád ľudí a mal by veriť, že v každom 
človeku je niečo dobré, čo môžeme na ňom oceniť. Mal by byť tiež schopný vcítiť sa do 
pocitov iných ľudí a byť energický (aby mal dostatok síl pomáhať ľuďom). Mal by si tiež 
uvedomovať, že nie je dokonalý a nevie všetko. A preto by mal na sebe pracovať, aby bol 
lepším sociálnym pracovníkom. A som presvedčená, že takýchto sociálnych pracovníkov 
nájdeme aj v Združení STORM 

Ak máš chuť, môžeš niečo odkázať našim čitateľom.

Buďte silný, vyťažte z každej pozitívnej situácii maximum.
Z negatívneho sa poučte a berte to ako krok vpred.

Verím, že pomalými ale istými krokmi dosiahnete svoj cieľ. 
           
KATKA
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ANKETA 
Redakčný tím STORMíka 

Prečítajte si krátke odpovede od tvorcov STORMíka. Otázka bola jednoduchá. Na 
čo všetko sa, vo vašich rubrikách, môžu čitatelia tešiť. Čím všetkých budete 
prispievať v roku 2017?

  
Katka
„Síce už nie nejakú chvíľku na výmene či v ZÓNE, no 
duchom často s  vami. Pripravujem pre vás rozhovory 
s  rôznymi ľuďmi a  pokúšam sa vám poľudštiť nejaké 
paragrafy. Ak máte nápady, ako veci zlepšiť, sem s nimi
“

Andrej 
„Ostáva ešte pár čísiel kedy sa budem venovať násiliu, 
pokúsim sa vám sprostredkovať ankety, ktoré budú 
zamerané na všeličo (čítaj hocičo - sami si navrhnite), ak 
sa bude dať skúsim si pre vás pripraviť aj kvízy (možnosť 
vyhrať ihly / čo budete potrebovať a my mať) a na záver 
nejaký ten trápny vtip typu - prečo mám žlté na 
slipkoch? - lebo beriem toľko pika, že mi preteká 
spodkom.“

Andrejka 
„Čavte, keď ma stretnete v teréne alebo ešte častejšie
v ZÓNE môžeme pokecať o všetkom, čo by ste chceli, čo 
vás zaujíma, trápi, teší a s čímkoľvek sa chcete pochváliť 
 Tento rok budem viac písať o resococh a možnostiach 
ako ďalej fungovať a žiť, keď sa rozhodnete prestať 
užívať. Tak sa budem tešiť na rozpravy s vami o tom, ako 
by to mohlo fungovať a ako to tu u nás na Slovensku je 
 “
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Vesna 
 "V roku 2017 mám na starosti zdravoté okienko v STORMíku 
ja. Budem sa hlavne venovať aktuálným témam týkajúcich sa 
zdravia pri rizikovo správajúcich sa osobách. Kedykoľvek 
môžete prísť do terénu priamo za mnou s konkretnými 
otázkami a problémami ohľadom vášho zdravia, alebo s 
návrhmi o čom by ste sa chceli viacej v tejto rubrike dočítať."

Palo
„Hola hej, zdravím aj z týchto riadkov  Počas najbližších 9 
vydaní časáku budem pre vás písať krátky úvodník, kde sa 
dozviete stručný obsah vydania. Určite nemôžem zabudnúť na 
moju obľúbenú rubriku ANKETA, pri ktorej sme sa neraz 
zasmiali. AAA teda moja hlavná časť pozostáva zo zlepenia 
všetkých článkov od kolegov a komunikácia s grafikom. Tak ak 
máte nejaké nápady na zlepšenia, či máte kritiku, tak ja som 
ten pravý nárazník. ))“  

Tibor
Tak sa Vám prvý krát prihovorím aj ja (ten, čo to skladá po 
vizuálnej stránke) Ako ste si mohli všimnúť , počnúc týmto 
číslom sa opäť Stormík o niečo zmenil a prešiel malým 
redizajnom. Dúfam že sa Vám to páči a som samozrejme 
otvorený prípadnym návrhom na úpravu.
        

          PALO  



VYKRADLI NÁM ZÓNU
V pondelok ráno 20. 2. sme prišli do ZÓNY, tak ako v iný deň, no tento deň bol pre nás 
nezabudnuteľný. Za 15 rokov našej činnosti, teda poskytovania služieb práve vám, sa 
nám nestalo aby sme sa stali obeťou KRÁDEŽE v takto veľkej miere. Zlodej alebo skôr 

zlodeji, ako stále predpokladáme, k nám vtrhli a odniesli, čo sa dalo. Zo všetkého 
spomeniem napr. počítače, dataprojektor, plátno, kancelársku techniku, perá, ceruzky a 

iné.... ale na naše prekvapenie aj všetko jedlo (vifonky, tyčinky), vreckovky na intímnu 
hygienu a pod., teda materiál, ktorý bol určený práve Vám. Do budúcnosti to znamená, 
že tieto veci nebudeme vydávať, lebo ich nemáme :(  Zároveň sme sa tešili, že po piatich 

rokoch čo sme tu na Garbiarskej budeme mať konečne všetci teplú vodu. Mali sme 
pripravené ohrievače vody, no ale asi tušíte ako dopadli... Bolo nám a stále nám je 

smutno, no vďaka ľudom a organizáciám v našom okolí ideme ďalej... Zároveň ďakujeme 
Zuzke zo Serede za jej FB správu, ktorá nás veľmi potešila a utvrdila v tom, že robíme 
dobrú prácu, v ktorej musíme a chceme pokračovať. Len dúfame, že nateraz máme s 

vykrádaním min. aspoň na desať rokov pokoj.
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�CO SA DEJE 
 HĽADÁM PRÁVE VÁS? 

Čaute. Počas najbližších týždňov ma možno stretnete v Seredi a 
Trnave. Som študentka Trnavskej Univerzity a mojou misiou je nájsť 
spomedzi vás baby, ktoré sú ochotné anonymne so mnou vyplniť 
dotazník k môjmu školskému výskumu. Výmenou za balíček 
praktických drobností. Hľadám práve tie z vás, ktoré pracujú (alebo 
pracovali) v sexbiznise a súčasne aj užívajú niektorú z drog. Teším sa 

na vás!
    Danka



STŘÍKAČKY JEN PRO HASIČE
Takto znie slogan politickej kampane z roku 2014. Na prvý pohľad úsmevný výrok, no keď 
sa nad tým zamyslíme, tak to je diskriminujúce vyjadrenie až zamrazí. My si na druhej 
strane uvedomujeme, že naši slovenskí požiarnici majú striekačiek dosť, tak začíname 
kampaň – Striekačky pre všetkých. Od februára sme sa konečne po pár rokoch znovu 
mohli vrátiť k  neobmedzenej výmene inzulíniek. Dobrou správou je aj to, že pokiaľ 
nebudete mať nič na výmenu, tak neodíde s prázdnymi rukami – dostanete 5ks ihiel a k 
tomu, čo treba. Taktiež sme radi, že 
nám naša finančná situácia 
dovoľuje distribuovať vám aj 
viacej kondómov (5ks v 
Trnave a  v  Seredi) a 
v l h č e n é 
vreckovky. 
Okrem terénu v  Seredi
a v Trnave, už aj v pondelky v ZÓNE. 

PRÁCA V ZÓNE ZA 3 ÉČKA NA HOĎKU
Je to tu!!! Viacerí ste sa nás pýtali, či by ste u nás mohli pracovať, ako by ste nám mohli 
pomôcť a tým zároveň pomáhali aj ostatným. Podaril sa nám malý 
projekt (v preklade čítaj na málo peňazí), vďaka ktorému vás 
môžeme zamestnať na pomocné práce (upratovanie, 
balenie materiálu, zber odpadkov v  okolí ZÓNY ale aj pri 
rieke Váh a  iné). V  rámci projektu však nepôjde o  bežné 
zamestnanie na zmluvu a  na XY hodín. Ale skôr na malé 
práce na pár hodín v týždni. Vaša práca bude samozrejme 
ohodnotená 
finančne – 3€/hod.. Odmena však slúži na vybavenie 
dokladov, splátky napr. výživného alebo exekútorovi a 
pod., všetko závisí od našej dohody. Viacej sa dozviete 
časom alebo sa pýtajte v ZÓNE  Danka

PALO
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PLÁČU, PLÁČU

Pláču, pláču
Pláču, pláču za tebou

a ty ma už neľúbiš.
Naša láska zhasína

a ty môj žiaľ nevidiš.

Í Bože, Bože, čo robiť mám?
Vedú ma preč, neviem kam

slobodu mi zobrali
a do basy ma dali.

Teraz píšem tebe list,
Ja chcem, mama, domov ísť.

Život je tu skazený
za týmito mrežami.

Dúfam, že to pochopíš,
keď ti príde odo mňa list

a ty mi naň odpovieš,
že ma stále miluješ.
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OD VÁS PRE VÁS 



Prišiel ku mne pán veliteľ
ďalší kázeňák mi píše
a teraz ma diera čaká
a do ohňa ma to láka

Dieru som si odsedela
hore ma však čaká cela

Policajti, jak ste krutí
v putách sú tie moje ruky.

Čaute baby, však ja prídem, 
zhovárať sa s vami budem.

V okienku vám spievať budem
a na dobré časy myslievať budem.

Klientka združenia: Janka Balážová z Komjatíc
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Operátor: „Vy ste priamo zriaďovateľ tej linky?“
Zákazník(cca 80rokov): „Ako to myslíte?“
Operátor: „Na koho je ta linka napísaná.“

Zákazník: „Akože kto tu je?“
Operátor: „Hmm, dajme tomu.“

Zákazník: „Ja a môj pes.“
Operátor: „Ale ja by som potreboval meno.“

Zákazník: „Ťapina.“
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ZABAVA
Rozprávajú sa traja...

„Moja stará je tak strašne prdelnatá, že keď 

niekam letíme, musí si kúpiť tri letenky, pretože 

zaberie toľko miesta“ povedal prvý. Druhý 

kontruje: „to nič nie je, moja stará je tak 

prdelnatá, že keď ideme niekam autom, tak ja 

musím ísť za ňou mhdčkou, pretože sa už 

nezmestím do auta.“ Tretí hovorí skrátka: „moja 

stará má modré oči.“ „No a čo ako?“ naňho tí 

dvaja. „No, má modré oči a zvyšok je prdel.“

Zákazník: „Ja vezmem ten modem a 

omlátim vám ho o hlavu!“

Operátor: „Myslíte tým priamo mňa?“

Zákazník: „Nie. Vy ste jediný trochu 

ochotný. Vás len švihnem káblom.“

Mladý vojak príde na základňu v púšti. 
Pýta sa kapitána: "Séfe, ako to tu 

môžete vydržať bez žien?" 
"Dá sa, ale keď ti budú už veľmi 
chýbať, v maštali máš ťavu a tú 

použi."  Najprv sa mu to protiví, ale po 
dlhom čase predsa len príde k ťave. 

Keď sa už vracia cely špinavý a 
spotený, spýta sa kapitána: "Šéfe, ako 
to robíte?"  "Normálne, sadneme na 

ťavu a ideme do mesta."

Zákazník: Ja mám modem Aethra.
Operátor: Tento typ modemu má na sebe 

tri kontrolky. Ako teraz svietia?
Zákazník: Svietia obi dve.



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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NEBUD LEMRA 

 A  POTRAP MOZOCEK



 www.združeniestorm.sk
Internetová stránka združenia, kde sa dozviete všetko o našom fungovaní, službách, 
prebiehajúcich projektoch a pod.. Zároveň tam na nás nájdete aj kontakty.
mai: zdruzenie.storm@gmail.com a telefónne číslo: 0905 943 229. 

 www.edekontaminace.cz
Stránka českej organizácie Sananim, ktorá vydáva našu a vašu obľúbenú 
DEKONTAMINACI. Okrem nich tam nájdete náš časopis STORMík. Ale aj plno 
zaujímavých článkov, ktoré by sa vám hodili.

 www.buducnost.eu
Budúcnosť, organizácia v Nitre, je k dispozícií všetkým, ktorí majú problémy zo 
závislosťou svojou, svojho rodinného príslušníka alebo kamoša, či známeho. Vo 
svojom centre poredensko-intervenčných služieb realizujú anonymné skupiny 
závislých, užívateľov, rodinných príslušníkov. Ak by ste mali záujem o tereapeutickú 
komunity, tak len odporúčam. V prípade potreby sme pripravení ísť s vami.

 www.infodrogy.sk
 Internetová stránka zastrešujúca viacero okruhov v témach drog a závislostí. 
Nájdete na nej odborné články ale aj portál, čisto len pre aktívnych užívateľov. 
Nakuknite a zaručujem, že postupne sa preklikáte všetkým.

Palo

Internetove

TIPY
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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

VÝMENA NA MOBILE NITRAPiatok 10:00 – 13:00 Schodisko pod 

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

KROK VPRED SEREĎ(terénna služba, auto) 
Piatok18:00 – 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 – 20:15 Staničný park priparkovisku autobusovŠtvrtok

18:30 - 19:45 Mikovíniho ulica, Pneubox19:50 – 20:15 parkovisko pri SAD-keV 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 

časy a miesta

služieb         



...tak čítaj,
nech víš čo je nové

v roku 2017

....že nie ?!

Čítal si ?

Právo na gramatické a grafiké chyby vyhradené.


