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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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SME TU
PRE VÁS



MEJDÁÁÁN

Číslo, ktoré držíte je niečím výnimočné, no nie je to textom hore nohami alebo 
článkami o ťave jednohrbej.

Ale teraz vážne, naladím sa na vážnu nôtu, aj keď pri takejto radosti to nejde len 
tak. Naše - vaše Združenie STORM 12.05.2017 oslavovalo svoje pätnáste 
narodeniny. Boli sme veľmi radi, že nám prišlo poblahoželať ohromné množstvo 
kamarátov, rodín ale aj  politických zástupcov spoločne s  významnými 
odborníkmi zo Slovenska. 

No veď čítajte a dozviete sa viacej aj o historickom priereze združenia, zaujímavé 
štatistiky (kontrolná otázka, čo myslíte koľko rokov je s nami právnik Martin?), 
ale samozrejme nebude chýbať pravidelný seriál o resococh, anketové okienko s 
odborníkmi alebo obľúbené vtípky.
                          Palo
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Ľudské práva sú užívateľom
a užívateľkám drog často porušované 
bez následného postihu tých, ktorí 
takéto činy páchajú. Rovnako 
nekonanie policajta či orgánov vo 
vašej veci môže byť porušením 
vašich práv. 
Aj preto vám často radíme, aby ste sa 
nestavali do pozície „radšej budem 
ticho“. Nebojte sa po neprimeranom 
zásahu policajtov  podať sťažnosť. 
Samozrejme budete potrebovať dôkaz - po novom by už mali mať policajti kamery pri 
každom výkone, no dovtedy - verejný činiteľ je povinný strpieť zaznamenávanie 
výkonu svojej služobnej činnosti na obrazovozvukový záznam. Prijímať sťažnosti sú 
povinné všetky útvary Ministerstva vnútra SR organizácie a zariadenia v ich pôsobnosti 
(teda krajské a okresné riaditeľstvá, obvodné oddelenia a  i.). Môžete využiť aj 
poradenstvo právnika, ktorý chodieva do terénu v Nitre alebo je na službe v ZÓNE. Čím 
viac vás bude počuť, tým je väčšia šanca, že sa všetci dočkáme pozitívnej zmeny. 
Aj toto je cesta ako skvalitniť a  kontrolovať výkon členov policajného zboru. Nie je 
problém ani s tým, aby sme vaše otázky komunikovali s právnikom aj keď tu nie je - ide to 
aj mailom, telefonicky.
 
Problémy s občianskym? Musím ho mať pri sebe?
Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan SR preukazuje svoju totožnosť, štátne 
občianstvo a ďalšie údaje. Občiansky nemusíte mať pri sebe a nemôžete byť za to 
pokutovaný. Avšak musíte hodnoverne preukázať svoju totožnosť - nadiktujete 
policajtovi svoje osobné údaje, ktorý si ich overí cez operačného dôstojníka v databáze 
obyvateľov. V  prípade, že informácie, ktoré ste nadiktovali nie sú hodnoverné alebo 
odmietate spolupracovať s  policajtom, môže vás predviesť na policajnú stanicu. Na 
overenie vašej totožnosti má 24 hodín, potom vás musí pustiť. Na preukázanie totožnosti 
môže slúžiť aj cestovný pas. 

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                               
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BUDÚCNOSŤ 
BEZ NÁSILIA
Budúcnosť
bez teroru
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ZDRAVIE
Vývoj ošetrovania

v teréne/ v ZÓNE
Rozhodla som sa vám priblížiť začiatky ošetrovania, jeho vývoj počas 
tých 15 rokov a dať tiež krátke info ako sme na tom dnes 
 
Keďže prioritne naša práca a pomoc spočíva v kontaktnej sociálnej práci, 
ošetrovanie v teréne začalo iba poskytovaním prvej pomoci. V tom období
po absolvovaní kurzu prvej pomoci, vám vtedajší moji kolegovia vedeli pomôcť, 
odporučiť kam sa s nejakým zranením posunúť alebo ako si to ošetriť doma.

No neskôr si vývoj našich služieb vyžadoval aj ošetrenie zranení po vpichoch, 
zanedbané flebitídy či abscesy, nehovoriac o odreninách, či hematómoch. Naša 
základná výbava sa rozšírila o lekárničku a my tereňáci sme absolvovali rozličné 
školenia, aby sme vás vedeli v teréne čo najlepšie ošetriť sami. Neskôr, cez projekt 
Odborníci na ulici, ste stretávali s nami okrem právnika aj zdravotnú sestru Evku 
(mnohí na ňu aj teraz spomínate ako na pani doktorku), ktorá vám vedela 
poskytnúť špecializované poradenstvo a informačný servis zameraný na zdravotnú 
oblasť. Spomínaný projekt vychádzal z potrieb vás 
klientov, nakoľko ste mali obavy z osobnej návštevy 
lekára. 

Momentálne je situácia taká, že v teréne stretávate 
Janku a mňa (Vesna), zdravotné sestry, ktoré sú 
pripravené ošetriť, čo treba. Samozrejme, naďalej sa 
v tíme vzdelávame navzájom, aby vám zdravotné 
ošetrenie  čo najkvalitnejšie dokázali poskytnúť aj 
ostatní kolegovia.  Čo sa týka ZÓNY, môžete tam 
stretnúť aj nás, ale prevažne vás ošetrujú kolegovia, 
ktorí sú tiež zaškolení v ošetrovaní a vedia vám 
rovnako pomôcť. Pre zaujímavosť, čo sa týka štatistík. Od začiatku až do teraz 
sme vás ošetrili 1150 krát.Pamätáte si na svoje prvé ošetrenie v teréne? 
Povedzte nám o ňom radi si zaspomíname s vami.
Vesna



právo
Keď hľadáš, vždy nájdeš

Prvou službou Združenia STORM bol práve terén s vami. Postupom času, sme 

k výmene pridávali aj iné veci a služby, tak ako to robíme doteraz. Vieme, že 

nie vždy všetko vieme. Hoci sa vzdelávame, čítame vyhlášky, chodíme po 

školeniach, naše nosy do hrubých kníh pcháme, občas to proste nestačí. 

Problémy, ktoré si so sebou niekedy nesiete sú tak zamotané, že nám na to 

niekedy naše hlavy nestačia. 

A tak sme si k sebe do tímu povolali ďalších mudrošov – právnikov. Vznikol 

projekt Odborníci na ulici (spomínala ho aj Vesna) a do terénu začala chodiť 

zdravotná sestra a právnik.

Za 10 rokov sa v  teréne vystriedali 3 právnici. Najdlhšie je s  nami Martin 

Balvan, práve ten Martin, čo vám právne rady dáva aj dnes. Jeho služby ste 

minulý rok využili až 66 krát.

Historka o  tom, ako sú paragrafy kadejako potočené, vám je isto známa. 

Práve preto sa vám snažíme právo priblížiť tak, aby ste ho vedeli využiť vo 

svoj prospech a  vedeli si hájiť svoje práva. No zároveň si myslíme, že je 

potrebné poznať aj svoje povinnosti. Veď to poznáte, bez vetra sa ani lístok 

nepohne.

Preto, ak máte čokoľvek na riešenie, sem s tým, ak nevieme, zistíme. 

Odpovede hľadáme, veď nás už za tých 15 rokov poznáte.

        

Katka
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1. „Oplatí sa filtrovať subáče?“
ODPOVEDÁ PALO:

Jasnééé, že sa to oplatí. Oplatí sa robiť všetky kroky, postupy a návody, ktoré minimalizujú 
zdravotné riziká súvisiace s  injekčnou aplikáciou drog, v  tomto prípade aj v  rámci 

zneužívania lieku Buprenorfín-naloxon  – známeho ako Subáš alebo S-ko. Filtráciou
sa určite nestratí sila drogy, no znižujete si tak množstvo pojiv (laktóza a  iné vnútorné 

záležitosti...), ktoré zvyšujú vznik infekcie, napr. absces, flegmóna a pod.

2. „Čo sa stane, keď mám súdom odobratý vodičák, ale aj tak budem jazdiť?“
ODPOVEDÁ MARTIN (PRÁVNIK):

Už samotné marenie výkonu úradného rozhodnutia (šoférovanie) v  tvojom prípade 
trestným činom v zmysle § 348 ods. 1 písm. d) zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, 

za ktorý by mal byť riadne postihnutý už pri jeho prvom zistení. Čo sa týka jazdy
pod vplyvom, táto už napĺňa skutkovú podstatu ďalšieho trestného činu Ohrozenia

pod vplyvom návykovej látky (§ 289 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon),
pričom obidva pácha v jednočinnom súbehu.

3. „Máte ešte nejaké Dekontaminace?“
ODPOVEDÁ PALO:

Mrzí ma to, no už sme vydali všetky skladové zásoby. Som rád, že sa vám časopis, tak 
zapáčil, že ho až máme nedostatok. A práve preto skúsim osloviť vydavateľa SANANIM 

(Praha) o pár nových kusov. Ak vás však zaujíma konkrétna téma, otázka, tak šup sem
s ňou a na požiadanie pripravíme článok do najbližšieho vydania STORMíka.
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A máme tu letoooo. A s ním aj pokračovanie rozpravy 
o terapeutických komunitách. Pokecáme si dnes o tých, 

čo sú na západe Slovenska. Za 15 rokov života nášho 
združenia sme videli ako terapeutické komunity alebo resocká 

vznikajú, sú veľmi obľúbené a rozvíjajú sa pre dobro klientov. Ale tiež sme mali šancu 
pozorovať ako upadajú a to najmä z finančných a personálnych kapacít. Na Slovensku je 
bohužiaľ opäť raz čudný systém financovania takýchto služieb a vyššie územné celky ich 
držia mnohokrát skrátka a neprispievajú im peniazmi vo väčšej miere. Čo je škoda, lebo 
sa to odráža na podhodnotení miezd pracovníkov – terapeutov. A čo si budeme hovoriť 
– frustrovaný terapeut je horší ako žiaden terapeut. Preto držíme palce, aby aj tieto i tie 

ďalšie, ktoré vám predstavím – aj naďalej fičali, tak ako majú.  

KOMUNITA ĽUDOVÍTOV N.O. DOM NÁDEJE BEZ DROG 
ĽUDOVÍTOV, ČASŤ ŠOPY 3, 941 11 PALÁRIKOVO, 035 / 64 939 85

Veľmi známa komunita s dlhou tradíciou. Šéfuje jej pán doktor Gábriš so svojim tímom 
ľudí. Ten vás na začiatku vie aj diagnostikovať, takže nepotrebujete ísť najskôr

na 3 mesačnú liečbu. Prednostne sa zameriavajú na klientov do 30 rokov. Poplatok je 
225,00 EUR (hradí sa z dávok a od rodiny) + 15 EUR na vreckové na hygienu a pod. 

Môžete tam zostať cca 24 mesiacov a mali by ste prejsť dvoma fázami: adaptačnou 
(začlenenie sa, priznanie si problémov, pomoc s vybavením si dokladov či súdov a pod.) 

a resocializačnou (terapia s rodinou, orientácia sa vo vlastných motiváciách, silných 
zdrojov, pozitívne riešenie problémov a pod.).  Tiež majú dve komunity – jednu

v Polome a jednu v Ľudovítove. Spolu dokážu upratať 66 klientov a z toho 20 miest
je pre baby. V komunite si osobne myslím, že majú veľmi dobre postavený celý proces 

liečby, terapie, môžete sa tam starať o zvieratá a priestorovo to patrí k tým lepším 
komunitám. Zároveň sa veľa pracuje aj s rodinou,

najmä s rodičmi – čo je taktiež veľmi dôležité. 
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RESOCIALIZÁCIA
Komunity západu



PAHOROK BOHUNICE
BOHUNICE 101, Č. D. 116, 935 05 PUKANEC, 0905 752 831

V menšej dedinke medzi Levicami a Banskou Štiavnicou leží aj toto resocializačné 
zariadenie. Šéfuje mu manželský pár Hacajovcov. Doteraz sú známi dvoma vecami: 
chovom pštrosov (ktoré postupne ale prestali riešiť) a absolútnou abstinenciou
(aj od cíg a pod.). Vedia prijať 20 chalanov (nemajú miesto pre baby) a priemerná doba 
doliečovania je 16 mesiacov. U nich funguje tzv. parlamentný systém – každý môže 
hlasovať zato, ako to tam bude vyzerať a fungovať. Chalani sa starajú
o všetko:  varenie, upratovanie, chov zvierat, chod domácnosti – proste všetko,
čo sa môže hodiť v reálnom živote bez drog. 

NÁDEJ – REMÉNYSÉG, N.O. 
HLAVNÁ 196, VEĽKÉ KOSIHY 946 21, 0905 140 037 

Toto je menšia komunita max. pre 16 klientov a iba pre mužov. Komplex je pomerne 
veľký – je to bývalá hospodárska budova. Ak nemáte vzťah k práci v záhrade či so 
spracovávaním ovocia – bude to pre vás náročné. A ak neviete po maďarsky, tak to 
budete mať ešte ťažšie . V rámci podmienok musíte mať odporúčanie od adiktológa 
alebo psychiatra, vyplniť si tlačivo, ísť na osobný pohovor s riaditeľom a dohodnúť
sa na spôsobe prispievania. 

O ďalších vám napíšem
v najbližšom čísle :) 
Keby čokoľvek – môžeme 
pokecať v ZÓNE i v teréne. 

Andrejka
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Kto by nepoznal Andrejku? Ani neviem, čo napísať  Múdra je, milá je, no proste naša 
je.   Službou vás sprevádza už viac ako 10 rokov – drží rekord združenia :)
Vy ju stretávate v teréne a ZÓNE, my ostatní aj denne v práci, je to totiž naša šéfka

Andrejka, Združenie STORM prežíva práve pubertálne obdobie 
(15. rokov), čím momentálne prechádza?
Ako správny puberťák prechádza rôznymi zmenami. Personálnymi i materiálnymi. 
Snažíme sa stabilizovať po odchode našich dlhoročných kolegýň (Katka, Dada, Peťa)
a zároveň spamätať z krádeže, ktorá (aj keď bola už pred pár mesiacmi) nám stále 
zasahuje do života a prevádzky. Ale čo je pozitívne - človek sa vyvíja a rastie
- aj združenie sa vyvíja a rastie. Snažíme sa o zlepšovanie nových programov,
ktoré vnímame ako podstatné.  

Ako by si zhodnotila výmenu (program KROK VPRED) za tých 
15 rokov? Čo považuješ za najväčší úspech a naopak za najväčší 
neúspech programu KROK VPRED?
Fíha – KROK VPRED spravil naozajstný krok vpred. Minimálne čo sa týka odbornosti
a vybavenosti služby. Dievčatá, ktoré rozbiehali program boli nadchnuté, inšpirované 
zahraničím. My sme teraz nadchnutí tiež, ale inšpirovaní vlastnými skúsenosťami
a históriou, z ktorej sa vieme ponaučiť. A to, že okrem drobných prestávok je 15 rokov 
nepretržite výmena v Nitre a Seredi a viac než 10 rokov v Trnave – to je asi najväčší 
úspech. A medzi neúspechy zase rátam to, že nie je tak často, ako by potrebovali klienti. 
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MEDIÁLNA 
HVIEZDA?
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Ak sa to dá porovnať, ako si služby pre klientov vnímala
v začiatkoch svojej kariéry a ako ich vidíš dnes?
Myslím, že výmena v KROKU VPRED sa až tak veľmi nezmenila. Stále vymieňame, stále 
chodíme na aute alebo na pešáka. Sortiment máme v podstate veľmi podobný ako bol 
predtým. V čom vidím však najväčší rozdiel – je výmena v ZÓNE v Seredi. Zrazu je 
možnosť omnoho lepšie si pokecať o všetkom, čo prinášajú klienti. Môžeme ponúknuť 
asistenciu, intímnejšie ošetrenie, telefón na vybavenie...viac menej čokoľvek,
čo „naši“  potrebujú okrem spánku a sprchy.

Ak môžeš, podeľ sa s nami o nejakú vtipnú historku z tvojho 
šéfovania a tiež práce s klientmi.
Historiek je veľa, ale vždy sa zabavím na spomienke, ako sme šli do terénu a nezobrali 
sme absolútne žiaden materiál  Keď sme to pri prvom klientovi zistili – otočili sme to 
naspäť do skladu. Ešteže to bolo v Nitre. A tiež ma vždy pobaví, keď sa ma klienti 
spýtajú, či ešte študujem...a to som už viac než 5 rokov po škole :)
Ale tak, verím, že pôsobíme všetci tak mladistvo, že je to uveriteľné.
Nabudúce si skúsim v MHD kúpiť študentský ;) 

Kde sa vidíš o 5 rokov?
Ako vidíš Združenie STORM v 20. rokoch?
Neviem, kde presne budem ja o 5 rokov. Ale tak verím, že združenie aj v 20tke bude 
stále fungovať ako po masle, výmeny a služby sa rozšíria a ešte viac sprístupnia. Možno 
sa podarí rozbehnúť aj nejaký program v okolitých mestečkách – Galanta, Hlohovec 
alebo tak. Však uvidíme. Šikovných ľudí bolo vždy v združení dosť a sebarealizácie sa 
medze nikdy nekládli. 

           
Katka
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Anketa 
Gratuláááácie
Naši známi, kamoši a odborníci z praxe nám a vám 
zaželali k 15tinám, tak ako sa patrí. Ďakujeme!

Katka Debnáriková (sociálna pracovnícka, ) „Klientom želám chuť veriť, 
že veci sa dajú meniť a túžby plniť. Združeniu prajem spokojných 
klientov, zanietených pracovníkov, ochotných donorov a hrnček var 
na peniaze. Pracovníkom želám radosť z práce, kreatívneho ducha, 
jasnú mysel a pokoj na duši.“

Adam Janda (z Bratislavy tím OZ PRIMA) „Stormáci a Stormáčky! 15 rokov, 
úžasné, wau! Dobrá práca pre spoločnosť v ťažkých podmienkach má 
svoj občiansky preukaz :), ku ktorému vám želáme všetko najnajnaj, 
veľa pozitívnych bleskov v práci, energiu, výdrž, zápal a nasadenie, veľa 
spokojných klientov a klientiek, peniažkov,dôvodov na radosť, a čo 
najviac ďalších rokov na svete. A nie je to len prianie, ale aj veľké 
ĎAKUJEME - vám a klientom a klientkám, že robíte svet lepším 
miestom pre život.“

Sergej Kára (riaditeľ, OZ VAGUS): „Veľmi sa tešíme, že slávite 15te 
narodeniny. Prajeme vám, aby sa vám dobre fundraisovalo, mali ste 
stále veľa energie pomáhať a vymýšľať dobré veci pre klientky
a klientov. A to najhlavnejšie - nech máte dobrý tím
a ešte lepšie vzťahy!“tvojej mamke. Tak sklapol.“

Eva Mydlíková (sociálna pracovníčka/pedagogička) „Oslávencovi blahoželám 
a prajem pokojné (bez finančných otrasov) prežitie "puberty". Majte sa 
pekne a dobre to oslávte!“

Ľubomír Gábriš (riaditeľ, Komunita Ľudovítov) „Veľmi mi je ľúto, že 
nemôžem prísť, no myšlienkami som pri narodení Združenia STORM. 
Hlavne si spomínam na vznik názvu. Všetkých pozdravujem, prajem 
vydarenú oslavu a niekedy dovidenia.“
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Mary Škoricová (psychologička) „Keďže Združenie STORM sa dostalo do 
teenagerského veku, želám mu, aby sa mohlo ešte ďalej rozvíjať do 
dospelosti a bolo podporované až do dôchodku. Želám mu, aby si 
naďalej uchovalo skvelý tím, ktorý svoju prácu robí rád a posúva ho 
ďalej. Drž sa Združenie STORM :).“

Peťa (sociálna pracovníčka): „K narodeninám želám Združeniu STORM  
ešte veľa chuti do budúcna, robiť toľko zmysluplných aktivít ako za tých 
uplynulých 15. rokov.“

Džu Šťastná (sociálna pracovníčka, Ratolest Brno) „Klientom prajem, aby sa 
im darilo robiť všetko preto, aby boli so svojim životom spokojní a mali 
v seba dôveru. Pretože STORM v nich verí. A STORMu želám najmä 
prachy, aby mohli fungovať a pracovníkov, ktorí vedia prečo je ich práca 
dôležitá.“

Milka Čelovská (sociálna pracovníčka, OZ VAGUS): „Verím, že človek 
ozbrojený vierou, je silnejší ako sto tankov. Všetkým, ktorí STORM 
tvoria, teda pracovníkom aj klientom, želám veľa viery, alebo veľa tých 
tankov :) STORM sú ľudia s veľkým srdcom a ja prajem STORMU nech 
vždy tých ľudí má. Som rada, že mi STORM vošiel do cesty.“

Palo

Dada Halásová (sociálna pracovníčka, UKF Ni�a) „Prajem Združeniu 
STORM stále náklad ľudí, ktorí sú motivovaní, chcú robiť veci inak
a nepozerajú na druhých cez prsty, snažia sa robiť veci najlepšie ako 
vedia, lebo to má zmysel. Klientom želám, aby vo svojich životoch 
robili zmeny, ktoré potrebujú pre seba, svojich blízkych a život, aký 
vždy chceli žiť. A nech si vzájomne odovzdávame energiu a udržíme 
služby združenia, kým ich bude treba. A keď ich raz treba nebude, 
dobre bude. :).“
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�CO SA DEJE 

FREE MATROŠ

Viacerí z vás nám hovoríte, že pokiaľ to už inde nejde, 
tak trieslo ešte vždy niečo pustí a je to viac menej 

istota. Najskôr by som rád zdôraznil, že aplikácia do 
triesla patrí k tým rizikovejším z dôvodu blízkostí tepny 

a zároveň je veľká pravdepodobnosť, že sa v rýchlosti 
trafíte len do svalu, čo vôbec nie je príjemný pocit, ale 

to asi viete. No na druhej strane vieme, že niekedy to je 
vaša jediná možnosť a práve preto sme sa rozhodli 

skúšobne medzi vás distribuovať ihly rôznej šírky. 
Pokiaľ máte o ne záujem, tak sú k dispozícií v 

kontaktnom centre ZÓNA v Seredi. Zároveň budeme 
radi, ak nám poviete o ich výhodách a nevýhodách, 

proste o vašej skúsenosti.

PRÁCA V ZÓNE ZA 3,5 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 – 3,50€/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 
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ZÓNA BEZPEČIA ALEBO BEZPEČIE V ZÓNE?
Určite ste si v ZÓNE všimli najnovšie vyzerajúci kus nábytku - modré bezpečnostné 
skrinky. Nebudem sa tu priveľmi rozpisovať, keďže ich už máme dlhšie, no rád by 
som pripomenul ich dôležitosť. Pokiaľ máte akékoľvek osobné - pre vás dôležité - 

veci, dokumentáciu alebo čokoľvek iné, o čo by ste neradi prišli, tak ich určite využite. 
Do skrinky sa zmestí akurátny objem pre najdôležitejšie veci, každá časť je na 

samostatný kľúčik, tak sa nemusíte obávať zmiznutia cenností. Malou nevýhodou je, 
že skrinka je dostupná len počas troch dní v týždni podľa otváracích hodín (pondelok, 

utorok, streda). No vieme sa individuálne dohodnúť aj na iný pracovný deň.
Malé upozornenie na koniec – skrinka nie je určená na potraviny,

ktoré podliehajú rýchlej skaze.

Palo
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OD VÁS PRE VÁS
BÁSNE SU VTIPNÉ A ÚVAHA JE SMUTNÁ

Semafór
Na prechode pro chodce,

drtí tatra dúchodce.
Drtí je drtí,

dúchodce se vrtí.

To byl tedy pěknej fór,
neopraviť semafór.
Dúchodci si sťežují, 

že jim tatrovky na hlavách flekují.

Polybky 
Políbila človíčka motorová píla

nevadí to nevadí jedna ruka zbyla.
Políbil človíčka elektrický proud

uhořel jak sirečka, 
nemohli ho vypnout.

Políbila človíčka 100 metrová jáma,
zabořil se hlavou dolú

není medzi náma.
Políbila človíčka atraktivní kráska,

nevadí to, že má AIDS
hlavne, že je láska.

Lalino (Sereď)
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Ďakujem
Boli chvíle keď radosť, šťastie a smiech kráčali
so mnou krok za krokom a mne vtedy krásne a milé všetko 
zdalo sa navôkol. A tak dni ubiehali až prišiel čas, keď sa mi 
menej a menej šťastné zdali lebo časom sa ukázalo, že 
šťastiu sa u mňa veľmi nepáčilo a tak rozhodlo sa odísť, 
tak sa so mnou rozlúčila. Skúšala ho držať a viac krát som 
mu vravela zo slzami v očiach dookola tieto slová, vravela a 
úprimne ho prosila: štastie stoj, tak zostaň predsa ešte 
chvíľku, neodchádzaj preč. No nepočúvalo ma, hoci som 
kričala až kým som nestratila reč a tak márne som prosila 
a plakala lebo stalo sa, čo som nechcela, no predsa som 
to čakala. Tak len prázdne miesto a priveľa smútku, ono vo 
mne zanechalo. Bolo iba krátku chvíľku, no aj tak to pre 
mňa veľa znamenalo, len tíško srdce zašepkalo: ďakujem ti, 
že niečo krásne si vo mne zanechalo. Pomaly som 
zabúdala ako všetko okolo som predtým, tak veľmi rada 
mala. Aj na lásku, čo som cítievala, na tie krásne tmavé oči 
aj na jeho krásne pery aj na tie sladké nádherné bozky, na 
ruky, čo hladili moju tvár. No nezabúdam ďakovať za tento 
prekrásny dar. Spomienky sú však stále moje. Nezoberie 
mi ich ani čas a hrdo povedať, že šťastná som aj ja bola 
raz, môžem úprimne povedať.

Zuza (Sereď)



Zákazník: „Ja by som rád vedel, prečo sa mi nezobrazuje číslo volaného.“
Operátor: „Veľmi sa ospravedlňujem, ale toto riešia kolegovia

z hlasových služieb.“
Zákazník: „Aha, a kde som teraz?“

Operátor: „Na technickej podpore internetového pripojenia.“
Zákazník: „Výborne! Ja som si objednával O2TV

a rád by som vedel kedy to bude.“
Operátor: „Veľmi sa ospravedlňujem, ale toto riešia 

kolegovia z obchodného oddelenia...“
Zákazník: „Tak to by som rád vedel, prečo mi v Mozille 

nefunguje aktualizácia.“
Operátor: „Je mi ľúto, ale toto ja neriešim, pretože....“

Zákazník: „Ježiši! Vašu prácu by som chcel mať!“   
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Zbožňujem, keď kolegovia v budove píšu mená na jedlo v 

spoločnej chladničke. Akurát jem jogurt, ktorý sa volá Jožo. 

Každý pes môže byť slepecký,

ak ti je jedno, kam ideš. 

S: „Tati, vysvetlíš mi ženskú logiku?“
O: „Máš zaracha.“

S: „Prečo?“
O: „Chleba so syrom.“

Keď chcem zistiť, či budem mať so ženskou sex, pozriem sa jej na obuv. Keď má vysoké podpätky, určite bude sex. Keď má tenisky,tak mi väčšinou utečie

Zákazník: „Pri telefóne pán Koláčik!

A nebude to tak sladký hovor

ako si myslíte!“

ZABAVA



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
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 www.resocializacia.sk/index.php/sk/
Resocializačné stredisko Nádej alebo komunita Reménység, n. o.? to je otázka,
na ktorú nájdete odpoveď na ich stránkach alebo priamo na mieste.

 www.pahorok.sk
stránka komunity už dlhšie nebola aktualizovaná, tak sa moc nespoliehajte na foto 
ako to u nich vyzerá, no stále sa môžete dozvedieť, čo vás tam pri pobyte čaká.

 www.komunita.sk 
resocializačná komunita Ľudovítov. Na stránke si môžete pozrieť fotky priestorov 
ale aj klientov pri práci a terapiách.

 www.dennikn.sk
k by ste si radi prečítali niečo z aktuálneho diania, tak odporúčam nezávislý denník, 
ktorý prináša aktuálne info zo Slovenska ale rovnako aj zo sveta.

 www.e-poradna.sk
naša, STORMácka, webová stránka,
ktorá je určená širokej verejnosti, 
teda v prípade potreby vám alebo vašim 
blízkym. Stránka slúži ako poradenské 
rozhranie, kde sa môžete nakontaktovať 
nielen na nás zo STORMu alebo aj na 
iných odborníkov, ktorí vám radi pomôžu.

Palo

Internetove

TIPY

22



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 ako sa
oslavovalóóó !

....že nie ?!

Čítal si ?

Právo na gramatické a grafiké chyby vyhradené.


