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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

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 - 18:15 – 20:15 
Štvrtok - 18:15 – 20:15 
Promenáda – začiatok parku od železničnej stanice
V čase služby terénny mobil: 0910 601 202
Info aj na krokvpred.storm@gmail.com

ZÓNA (kontaktné centrum)
POLIKLINIKA Ivana Krasku, Sereď
Pondelok - 09:00 - 14:00
Utorok - 09:00 - 14:00
Streda - 09:00 - 14:00
Štvrtok - 10:00 - 12:30 individuálne poradenstvo
V čase pracovných dní: 0905 943 229
Info aj na zona.storm@gmail.com

ČASY
A MIESTA

SLUŽIEB



Sme tu pre vás 
AJ V ROKU 
2 0 2 0
Potrebujete poradiť alebo sa vyrozprávať?
Sme tu pre vás a vieme vám byť nápomocní 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 ks 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, či škriabania  sa po riadnej namotávke. 

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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HARM REDUCTION RADY
alebo ako jednoducho

znižovať riziká

Ako užívať drogy menej rizikovo pre vaše telo?

• Je dôležité poznať svoju toleranciu a vedieť kedy by mohla 
 byť nižšia – po dlhšej pauze, po výstupe z väzenia, po recidíve.

• Ideálne ak si zvolíte iba jednu drogu, ktorú budete užívať. 
 Neodporúčame kombinovať rôzne drogy, a samozrejme
 ani s alkoholom.

• Lieky, ktoré sú predpísané lekárom v kombinácii s pouličnými  
 drogami, môžu spôsobiť predávkovanie, preto 
 ich nekombinovať. 

• Starať sa o svoje zdravie – dobre jesť, piť a pravidelne 
 spať v  rámci vašich možností. Prípadne si dajte u nás v
 vždy vitamínový šumák. 

• Pokiaľ máte nového dílera, vezmite si prvýkrát menšie   
 množstvo, aby ste zistili, aká je silná. 

• Ideálne neužívať drogy osamote, ak sa predávkujete, 
 je dobre mať niekoho na blízku. 

• Pokiaľ drogu šnupete alebo fajčite, riziko predávkovania 
 je menšie ako pri injekčnej aplikácii.

Vesna + Palo



P R Á V O
ODMIETNUTIE OŠETRENIA LEKÁROM

Ocitli ste sa už v takej situácií kedy vás lekár alebo iný zdravoťák odmietol 
ošetriť, vyšetriť alebo objednať na vyšetrenie?

V zmysle zákona č. 257/2017 Z.z. o zdravotnej starostlivosti sa medzi 
pacientom a lekárom uzatvára zmluva, ktorá sa volá dohoda o poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti. Uzatvára sa ak prvý krát idete k novému lekárovi. 

Lekár vás však môže aj odmietnuť vyšetriť 
alebo ošetriť ak: 
    • by uzatvorením tejto dohody prekročil pracovné zaťaženie, 
    • má zdravotný pracovník k pacientovi osobný vzťah a nedokázal by  
      objektívne zhodnotiť jeho zdravotný stav,
    • mu v tom bráni osobné  presvedčenie napríklad pri umelom prerušení     
      tehotenstva, sterilizácií a podobne. 

Nemôžu vás však odmietnuť ošetriť ak ide o neodkladnú 
zdravotnú starostlivosť. Čiže ak sa vám náhle zmenil zdravotný 
stav, ohrozovalo by to váš život alebo niektorú životne nevyhnutnú 
funkciu. Tiež môže ísť o starostlivosť pri pôrode, či vyšetrenie osoby, 
ktorá môže šíriť nejakú život ohrozujúcu nákazu. 

Okrem tých bodov, ktoré som popísala vyššie je lekár povinný uzatvoriť 
spomínanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, čo ale 
zákonite neznamená, že vás musí hneď aj vyšetriť. Mal by vás minimálne 
objednať na nejaký termín.



P R Á V O
ODMIETNUTIE OŠETRENIA LEKÁROM

Špecialista vás môže odmietnuť vyšetriť aj 
napríklad ak nemáte odporúčanie od 
všeobecného lekára. 

Ak lekár priamo odmietne, alebo svojím konaním vám neumožní uzavrieť 
dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tak máte právo podať 
podnet na Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva. S týmto vám vieme 
pomôcť.

Rovnako máme aj tlačivo - Čestné vyhlásenie o tom, že daný lekár vám 
odmietol poskytnúť zdravotnú starostlivosť, ktorú vám podpíše a je to 
hlavne aj dôkaz, ktorý vám potom pomôže pri podávaní podnetu. 

Terka



Čo sa deje v tvojom tele
 pri predávkovaní?
V tomto čísle som sa rozhodla vám popísať, čo sa deje 

v ľudskom tele pri predávkovaní určitými druhmi 

nelegálnych drog. Hlavne, aby ste vedeli rozpoznať 

predávkovanie a zároveň vedeli poskytnúť prvú pomoc.

 

K predávkovaniu dochádza vtedy, keď človek užije drogu alebo skombinuje 

viacero drog vo väčšom množstve, než je jeho telo schopné zvládnuť. Vtedy 

sú ohrozené životné funkcie človeka. Môže stratiť vedomie, môže prestať 

dýchať, môže sa mu pozastaviť fungovanie srdca alebo môže mať záchvat 

kŕčov. Môže nastať aj smrť, ale dá sa tomu predísť. Záleži však, kto sa v okolí 

predávkovaného človeka nachádza, či vedia identifikovať predávkovanie 

a ako rýchlo poskytnú/zavolajú pomoc.

 

Človek predávkovaný opiátmi alebo 

alkoholom (ktoré majú tlmiace účinky) 

môže upadnúť do dlhotrvajúceho stavu 

nehybnosti, stratí vedomie, nereaguje na 

dotyk, má spomalené dýchanie, prípadne 

môže zvracať. 

Smrť môže nastáť ak predávkovaný nedýcha 

vôbec. Opakom týchto príznakov je však 

predávkovanie stimulantmi, kedy srdce 

búcha zrýchlene a človek má nepravidelné 

dýchanie. 



Ďalším príznakom sú záchvaty kŕčovcelého tela, ktoré môžu spôsobiť srdcovú 

alebo mozgovú príhodu. Najväčšie riziko smrteľného predávkovania hrozí pri 

injekčnom užívaní z rady oboch skupín drog (aj stimulantmi aj opiátmi).     

Keď neviete, ako pomôcť predávkovanému kámošovi/známemu - treba zavolať 

sanitku na číslo 155 a hovoriť dispečingu čo vidíte. Podrobne popísať príznaky 

a dispečing vás bude navigovať, čo robiť kým nepríde sanitka. 

ČO NEROBIŤ: 
    • Nenechávajte ho osamote, pokiaľ sa nebudete musieť úplne vzdialiť, 
      aby ste privolali pomoc – predávkovaný by mohol prestať dýchať
      a zomrieť.

    • Neumiestňujte ho do vane s vodou – mohol by sa utopiť.

    • Nedávajte mu nič piť ani nevyvolávajte zvracanie – predávkovaný
      by sa mohol zadusiť.

    • Nedávajte mu soľný roztok do žíl – človek sa po podaní 
      môže prebrať, no nie kvôli tomu, že by ste mu     
      pomohli ale kvôli tomu, že telo zažije ešte   
      väčší šok. Takto ho ľahko môžete 
      aj zabiť.

Vesna



Liečebné rozhovory

Čaute čaute,
Pokračujeme v rozhovoroch s výnimočnými ľuďmi, ktorí by vás mohli 
zaujímať :) Dnes dlhoročná terapeutka, ktorá však prišla 
z terénu – Marta Špaleková. 

Povedz nám niečo o svojej životnej kariére. Čo všetko 
máš za sebou? 
Základnú a strednú školu. To boli ťažké začiatky, na výške sa mi už veľmi 
páčilo, skončila som sociálnu prácu. Mala som šťastie, keď som bola v 
prvom ročníku na Slovensku sa začal rozbiehať street work a ja som bola pri 
tom. Tá práca ma úplne pohltila a som za to veľmi vďačná. Po výške som si 
začala robiť psychoterapeutický výcvik a išla som pracovať do komunity, 
teda do resocka, vystriedala som ich 3. Dokopy som pracovala 11 rokov ako 
street worker, skoro 8 rokov v resockách ako terapeutka. V súčasnosti 
pracujem ako psychoterapeutka, klienti ku mne chodia na individuálnu 
terapiu a ešte robím skupiny pre abstinujúcich závislých. No a súčasťou 
mojej životnej kariéry sú aj moje deti, dvaja chalani, ktorí mi prinášajú nové 
poznatky o sebe a veľké životné výzvy :)

Je niečo, čo si odnášaš z jednotlivých typov prác? 
Určite, bez toho by to nešlo. Myslím si, že to aká som a kde som, je aj vďaka 
všetkým klientom, ktorých som stretla, či na ulici, v resocku alebo u seba na 
terapii. Rovnako sa učím od nich, tak ako oni odo mňa, je to vzájomné. 

Máš veľa klientov, ktorí riešia u teba tému závislosti? 
Áno. Mám klientov, ktorí rozmýšľajú, či abstinovať alebo užívať ďalej. 
Stretávam sa aj s klientmi, ktorí už dlhšie abstinujú. Mám aj takých, ktorých 
okolie chce zmenu a oni si ešte ani neuvedomujú, že majú so závislosťou 
ťažkosti. Aktuálne môj najmladší klient má 12 rokov a najstarší okolo 60. 
Klienti ku mne prichádzajú s látkovou a aj nelátkovou závislosťou. 



Keď porovnáš individuálnu prácu psychoterapeutky a prácu 
v teréne - v čom vidíš najväčšie pozitíva?
Nemám jednoznačne, že ktoré je lepšie. Obe práce pre mňa a aj pre klientov majú veľký 
prínos a v podstate úzko spolu súvisia, ja som veľmi rada, že som obe mala možnosť 
zažiť. Keď som išla do terénu, tak som bola v prostredí klientov a učila sa pravidlá ich 
fungovania, ich reč, ich zmýšľanie. Keď som bola v komunite, tak som sa učila 
spoznávať potreby jednotlivca, komunity ako celku, rozumieť vnútornému boju fetovať, 
nefetovať. Teraz pracujem individuálne s klientmi, tak je to iné v tom, že prichádzajú ku 
mne, za mnou, do môjho priestoru a 
veľakrát prichádzajú nedobrovoľne, so 
strachom, neistotou a čakajú, čo sa bude 
diať. Vo všetkých prípadoch práce, čo som 
robila, bolo však spoločné to, že sa stretli 
dvaja ľudia - klient a ja. A vo všetkých 
prípadoch sa klienti snažili prežiť a žiť 
najlepšie ako v ten daný moment vedeli. 

Máš nejakú myšlienku, 
ktorú by si chcela odovzdať 
klientom v teréne či v ZÓNE? 
Fú, teraz by som mala dať nejakú veľkú 
múdrosť :) ... asi najviac, čo riešim s 
klientmi sú pocity viny, hanby a ťažkosti s 
odpustením si. Vtedy sa s klientmi 
rozprávam o tom, že majú na výber kto 
budú a ako budú žiť ďalej, že sa sami 
môžu rozhodnúť a zmena nemusí byť 
hneď úplná abstinencia, niekedy je zmena aj to, že máte vždy čistú ihlu. Každá zmena je 
veľakrát neznáma a môže nás desiť, no aj tak robíme zmeny v živote a žijeme, možno by 
sme nemuseli niekedy svoj strach viac kŕmiť ako je treba. Takže, milí klienti, buďte 
hlavne spokojní, zdraví a šťastní a prosím pozdravte všetkých zo Združenia STORM, lebo 
ich mám veľmi rada a vážim si ich. :) Všetko dobré vám prajem.

Andrea



SEX-UMENIE
Keď sa svetovo známeho básnika 
Charlesa Baudelaira opýtali, čo je 
preňho umenie odpovedal krátko - 
,,prostitúcia“. Umelci v minulosti 
často inšpiráciu nachádzali práve pri 
sexuálnych pracovníčkach. V tomto 
čísle predstavíme dieľa svetovo 
známych umelcov a to, ako 
pracovničky v sex-biznise boli 
vnímané ich očami :)

Tatjana

Henri de Toulouse-Lautrec
 ‘La Toilette’, 1889

 Pablo Picasso
‘Les Demoiselles d’Avignon’, 1907



Édouard Manet
‘Olympia’, 1863

Vincent Van Gogh
‘Sien With a Cigarette, 

Sitting on the Floor Beside
 the Fireplace’; 1882

 Jean-Auguste-Dominique Ingres
‘Grande Odalisque’, 1814

Henri Gervex
 ‘Rolla’, 1878



VOLÁTO

Tento mesiac nechcem zverejňovať nejaké tie informácie o službe. 
Väčšinou mám snahu písať sem informácie. 
Neska ne. 
Neska chcem skorej písať o inom.
Bol som na jednom stretnutí. Rozprávali sme sa tam o bývaní. 
Akademická debata? Ani ne. Boli tam rôzny ľudia, ale stretnutie viedla 
baba z Košíc, z nadácie Dedo. Rozbiehajú v Košiciach projekt Housing 
First. 
Je to veľká vec. Ide o to, že úplne rozbíjajú zažitú schému záslužnosti 
bývania ideou o práve na bývanie. Hovoria, že bývať by mal každý. 
Hovoria, že ak nebývaš, si v prdeli a je hrozne ťažké riešiť veci, ktoré sa 
dejú v tvojom živote. Hovoria, že ak ti niekto povie: no, najprv si vybav 
občiansky, potom splátkový kalendár na poisťovni, potom vyplac šecky 
dlhy na meste, potom sa eviduj na úrade práce, potom si ideálne nájdi 
fasa prácu, aby si vládal platiť nájom ... a my ti potom, keď prídeš na 
radu v nekonečnom poradovníku dáme byt ...
Ľudia z Nadácie Dedo z Košíc hovoria, že najprv byt a potom občiansky, 
poisťovňa, úrad práce, alebo práca. A ja sa s tým úplne stotožňujem. 
Rozprávali o tom, ako to funguje v Brne, v USA, Rakúsku, Maďarsku, 
Bratislave a ako by to mohlo fungovať všade, ak by bola chuť ...

VOLAČO
VOLAČO



Na tom stretnutí som počul vety ako 
    • Oni si to nezaslúžia, nech sa snažia a dajú sa dokopy, ak chcú bývať.
    • Nikto ich nenútil fetovať a o všetko prísť, prečo im teraz dať zadarmo byt,     
      na ktorý si ja beriem úver a zadlžím sa na celý život?

Povedal som im, že im úplne rozumiem, vetám z ich pohľadu, tiež som platil 
úver na byt. Zároveň som však hovoril o faktoch z našej reality. Pre človeka na 
ulici, v problémoch o akých sa im nesníva, nie je úplne najjednoduchšie 
splniť všetky tie ich NAJPRV a potom čakať v poradovníku na sociálny byt. 
Je to akoby som povedal človeku, že keď mi donese z mesiaca kameň, dám 
mu byt. Ono sa to dá. Stačí nasadnúť na raketu a ...

Každú nedeľu vidíme prúdy ľudí smerujúcich k bránam kostolov s tými 
najlepšími úmyslami a tými najsvatejšími myšlienkami ... Čo sa to stáva 
v pondelok ráno, že sa meníme na ľudí, ktorí dokážu akceptovať a prehliadať 
také utrpenie, akým je bezdomovectvo človeka?
A zabralo to tam, na tom stretnutí, 
ľudia začali odrazu inak rozprávať 
a ja verím zas o kúsok viac, že 
verejne sa vyjadriť, s úplným 
pokojom bez akéhokoľvek 
súdenia človeka s iným 
názorom má zmysel. 
Tak to som vám scel 
neska napísať.

Palo V.



Nové tváre v teréne
Viacerí z vás ste už mali možnosť zbadať počas výmeny či už v teréne alebo v 
ZÓNE čerstvé posily, ktoré prišli do STORMU. V jednotlivých číslach STORMíKA sa 
Vám budú predstavovať.  
„Ahojte! Som Orsa, študentka Trnavskej univerzity. Stretnete ma (alebo už niekto z 
vás aj stretol) na trnavských výmenách. Som z Ruska, ale bývam na Slovensku už 
niekoľko rokov a chcem tu žiť, tak preto som sa rozhodla prispievať tejto krajine a 
pomáhať jej občanom. Mala som šťastie - našiel sa pre mňa STORM, v ktorom sa 
cítim výborne, ako s kolegami tak aj s klientmi. Beriem to všetko vážne - vaše 
príbehy a problémy, moju prácu, spoločnosť a pomoc blížnemu z profesionálneho 
hľadiska. Ak by ste chceli počuť ešte niečo z mojej duše, tak sú to hlavne kone. 

Pracujem s nimi od 
detstva až doteraz, je to 
moja láska. Ale vo svojej 
profesii by som sa 
chcela hlbšie venovať 
právam žien a ľudí v 
celku, sex-biznisu a pri 
tom je nevyhnutné sa 
vyznať aj v drogovej 
problematike. Teším sa 
na vás v teréne, rada sa 
porozprávam a 
pomôžem v ťažkej 
chvíli."

 ČO SA DEJEEE



A čo je ešte nové?

Pred pár mesiacmi sme v ZÓNE začali so skrášľovaním priestorov- s vašou pomocou 
sme znovu vymaľovali, poupratovali a nový náter dostali aj dvere. Keďže sme chceli 
oživiť steny na chodbe, rozhodli sme sa pre vytvorenie plagátov. Dúfame, že sa vám 
plagáty páčia a pomôžu vám viac si zapamätať, ako sa prenáša napríklad Cčko, 
HIVčko, či žltačka a rovnako máme aj zopár rád pre baby, ktoré pracujú na ceste.
 
Okrem toho ste mali možnosť zapojiť sa aj do rôznych aktivít v ZÓNE, akým bola 
napríklad Mapa žíl. Touto aktivitou sme chceli zistiť, do ktorej časti tela sa 
najčastejšie picháte a rozobrať s vami, či je dané miesto viac alebo menej rizikovým 
pri nastrelovaní. 
Každý mesiac 
chodíme zbierať aj 
ihly. Vo všetkých 
troch mestách- 
Nitra, Trnava, Sereď. 
Zatiaľ sa zapojilo len 
málo z vás do zberu. 
Budeme radi ak sa 
zapojíte a pomôžete 
nám nájsť ihly, 
možno aj na takých 
miestach, kde by 
sme sa my nedostali. 
Čím viac ľudí, tým 
viac očí a okrem 
toho si môžete aj zarobiť. 3,50 € za hodinu Vášho času. Celkom dobrá príležitosť, nie?  

Terka



ANKETA
V tomto čísle sa k anketovej otázke vyjadrujú pracovníci 

združenia. Nižšie sa dočítaš, čo nás v práci motivuje/teší a čo nás na 
druhej strane vie znepokojiť. Sme radi, že sa prostredníctvom tejto rubriky 

môžeme spoznávať navzájom.

Vesna
,,Čo ma dokáže nadchnúť v práci v STORMe je 
samotný výjazd do terénu za klientmi a následné 
debaty s vami. Vyrážam do terénov za klientmi 
cca 6 rokov a každý terén bol niečím výnimočný, 
svojim spôsobom zaujímavý a pre mňa je hlavne 
obohacujúci. Jediné, čo ma tak vie znepokojiť sú 
okoloidúce pohľady ľudí, ktorí nechápu čo robíme
 a hneď odsudzujú alebo stigmatizujú." 

Terka
,,Vždy ma vie potešiť to, keď sa niekomu z vás podarí urobiť čo i len malý krôčik vpred vo 
svojom živote. Či už tým, že si vybavíte doklady alebo nájdete ubytovanie alebo prídete s 
nejakou novinkou a máte z toho radosť. A čo ma znepokojuje? Asi hlavne to, že viaceré 
pravidlá musím opakovať, aby ste ich dodržiavali. A verte, že vás nechcem stále 
upozorňovať ako malé deti v škôlke. Mám rada túto prácu a mám rada aj vás.“  

Tatjana
,,Hmm v práci ma asi najviac nadchne, keď pochválite nejakú novinku. Pamätám si, 
že ste v Zóne veľmi chválili kino a raňajky. To ma tak nakopne k tomu, aby sme 
vymýšľali nejaké novinky ďalej. Tiež som rada, keď niekto príde s akýmkoľvek 
nápadom na zlepšenie služby. 
Čo sa týka tých menej pekných veci – dokáže ma rozhodiť, keď sa dvaja rozprávame 
a niekto tretí do toho skočí s nejakou požiadávkou. Je mi jasné, že niekedy človek 
potrebuje rýchlo niečo vyriešiť, ale je fajn používať napríklad ,,sori, že vás preruším 
ale potreboval/a by som ...“ alebo niečo tomu podobné. Priznám sa, že pre mňa je 
niekedy náročne reagovať na dvoch ľudí, tak by mi to dosť pomohlo“



Palo V. (Trnava)

,,Nadchnúť ma dokáže asi najviac úprimnosť. Nemusí to byť len úprimná odpoveď, ale 

možno ešte viac úprimný postoj k niečomu. Keď sa bavím s ľuďmi na výmene, často sa 

pýtam, alebo navrhujem. Veľmi oceňujem všetkých vás, ktorí ma úprimne reflektujete, 

čiže mi úprimným postojom dáte vedieť, čo hovorím. Vela sa tak učím o sebe a aj o vás. 

DIK. Logicky by sa dalo predpokladať, že opak toho, čo píšem, že ma dokáže nadchnúť, 

ale nie je to tak. Znepokojuje ma väčšinou reakcia akožeodborníkov na ľudí, o ktorých si 

myslia, že sú našimi klientmi. Často ma fakt vytáčajú také tie všeobecné názory z bulváru. 

Že šeci naši klienti sú takí a hentakí. Nepoznajú nikoho z vás a to ma fakt štve. Tiež 

nehovorím doktorovi do toho, jaké lieky mi píše ...Preto sa vás šeckých snažím často 

motať, aby ste skúsili napísať niečo do STORMÍKa. Vaše výpovede majú veľkú váhu a veľa 

sa z nich učím. Potom môžem ľahšie rozprávať s blbcami.“

Klaudia
Pri tejto práci ma vie nadchnúť, keď vám viem vždy pomôcť, a 
zároveň vieme vždy aj zavtipkovat :) mrzí ma, keď niečo zlé 
preživate, vtedy sa tu snažím byť pre vás. 

Vlado
„Mňa (asi ako každého) vždy potešia dobré správy. Tešia ma najmä dobré správy od 
vás, keď sa pochválite ako sa vám darí napredovať, ale tiež mám rád, keď máme 
nejakú dobrú správu my pre vás a ja môžem sledovať vaše vďačné reakcie :). 
Rovnakou motiváciou ísť za vami do terénu sú pre mňa uvoľnené rozhovory s vami, 
či už len tak pre srandu, alebo na vážne témy, kedy naša práca dostáva ešte hlbší 
zmysel..  
No a na druhej strane, niekedy dokážete byť majstri v tom ako nás vyviesť z miery a 
znepokojuje ma, akí občas viete byť nevďační. Rozumiem aj tomu, že asi aj my 
niekedy vyzeráme vo vašich očiach kruto, ale máme celkom striktné pravidlá, práve 
preto, aby sme k vám vždy boli féroví, veď to robíme pre vás. :) “



PÝTALI
STE SA

PREČO DÁVATE IBA LONDON DUREX KONDÓMY?
Odpovedá Terka: 
V minulosti sme robili prieskum ku kondómom. Pýtali sme sa, ktoré sú 
podľa vás najlepšie a viacero z vás uviedlo práve tie dlhé čierno biele 
London kondómy. Preto sme sa rozhodli, že ich nakúpime voväčšom 
množstve a teda kým sa neminú, tak iné kondómy ani kupovať 
nemôžeme. Viacerým z vás vyhovujú alebo vyhovovali, nájdu sa aj takí, 
ktorým sú malé prípadne hrubé. Neviem, možno zmenili spôsob výroby 
ale aktuálne vám vieme poskytnúť iba tieto.

PREČO STÁLE PRI VÁS MUSÍM MAŤ RÚŠKO? 
EŠTE TERAZ AJ TEPLOTU MERIATE...
Odpovedá Vesna: 
Od 1.10.2020 štát vyhlásil núdzový stav a núdzové opatrenia proti 
korona vírusu na 45 dní. Musíme mať rúško ako vy tak aj my. Rozumiem, 
že viacerí z vás na to nadávate, lebo neviete normálne fungovať, ale sú 
to nariadenia štátu, ktoré musíme všetci dodržiavať. V prípade zvýšenej 
teploty nad 37,2 C vás musíme požiadať o opustenie priestoru v teréne 
(samozrejme vám nabalíme základný balíček zdravotníckeho matrošu) 
a musíte zavolať svojmu lekárovi, ktorý vám násladne povie ako 
postupovať ďalej. keď najbližšie prídete za nami. 

KEDY VYDÁVATE DEZINFEKČNÉ GÉLY?
Odpovedá Vesna: 
Dezinfekčný gél môžeš dostáť v Nitre v teréne každý pondelok. V Seredi 
v teréne každý piatok a v ZÓNE tiež každý pondelok. 



SOCIÁLNE 
PORADENSTVO

AHOOJ, ČAU, NAZDAR :)
Zdravím všetkých čitateľov nášho časopisu a som rada, že môžem pre vás 
písať. Asi ste si už všimli, že moja rubrika je sociálne poradenstvo. Naposledy 
sme sa bavili o dávke v hmotnej núdzi.
Tento mesiac by som by som vám chcela priblížiť príspevok na bývanie. 
Pod týmto príspevkom je myslené: ak si vlastníkom alebo spoluvlastníkom 
bytu, taktiež je v ňom zahrnuté bývanie v rodinnom dome, v ktorom máš 
bremeno doživotného užívania. Príspevok je možné vybaviť aj vtedy, keď 
využívaš rôzne sociálne služby, akými sú domovy na polceste, krízové 
centrá, útulky alebo aj ubytovne, a zároveň podnájom. 
Príspevok na bývanie si vybavíš na úrade práce v mieste tvojho trvalého 
bydliska. Výška tohoto príspevku je 57,20 € mesačne.  

 
Ak máte záujem o evidenciu, tak vám ponúkame sociálnu 

asistenciu. Ak ste sa s čímkoľvek stretli na úradoch, 
pokojne sa s nami podeľte o svoje príbehy a postrehy :)

Klaudia.  



,, Čo je to socializmus?“ pýta sa syn otca. ,, Vieš, bol raz jeden 
veľký muž, vlastne bol skôr malý, a volal sa Lenin. Ale on sa 
vlastne nevolal Lenin, ale Uľjanov, no a mal jedného kamaráta. 
Vlastne to nebol kamarát, ale riadny pes a volal sa Stalin. Ale v 
skutočnosti sa volal Džugašvili, no a tí dvaja urobili Veľkú 
októbrovú revolúciu. Vlastne to nebola revolúcia, ale prevrat a 
nebolo to v októbri, ale v novembri.“ ,, No to je riadny bordel!!“ 
začudoval sa syn. ,, No vidíš, pochopil si to.“

Chlapík príde domov po tom ako nakúpil kondómy 
s príchuťou. Vraví žene: ,, Budeme testovať chute, ja si 
nasadím a ty budeš hádať a potom povieš, čo to je“ 
Chlapík zhasne svetlo a ženská háda: ,, Niva!“ 
Chlapík odpovedá: ,, Vydrž! Ešte nemám nasadené.“

Zomrel otec rodiny. 
Farár má na pohrebe kázeň:

 ,, Zišli sme sa tu, aby sme sa rozlúčili s 
Jozefom Mrkvičkom. Bol to milý, skromný, 

pracovitý chlap. Bol verný, nepil, nefajčil, 
nenadával...“ 

V tom vdova po chlapovi drgne syna a 
vraví: ,, Janko, pozri rýchlo do truhly. 

My sme asi na zlom pohrebe!

Lietadlo je tesne pred pádom. Motory nefungujú. 
Nešťastie je neodvrátiteľné. Jedna z pasažierok 
v panike vyskočí zo sedadla a zakričí:
,, Ak mám zomrieť, tak sa chcem pri tom cítiť ako 
skutočná žena!“  postŕha zo seba všetko oblečenie 
a pokračuje. ,, Je tu nejaký muž, ktorý by mi dal 
pocítiť že som stále ženou?“ 
Jeden zo spolucestujúcich pohotovo vyskočí zo sedla, 
strhne si košeľu a kričí ,,Vyžehli to!!!“

Jeden kamarát sa pýta druhého: 
- „Tak, ako bolo na svadbe?“ 
- „Vieš čo, super som sa bavil až do 
momentu, kedy ženích kopol 
nevestu medzi nohy.“ 
- „Čožee?! Čo sa stalo?“ 
- „No, neveste takmer nič, len mne 
zlomil 2 prsty..“ 

ZÁBAVA
VTIP



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.

NEBUDZ
LEMRA
A POTRÁP
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