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OZ Prima „vyrástla“ a dozrela do svojho 20. roku 

fungovania, čo nás veľmi teší, no zároveň aj zaväzuje

 - predovšetkým voči Vám. 

V roku 2018 sa chceme časopisom Na Ceste dostať 

obsahovo aj dizajnovo bližšie k Vám, preto budeme 

veľmi radi ak budete chcieť aj samy prispievať - 

článkom,kresbou, či niečím iným.

 Zopár slov na úvod - 
                                      na úvod roka 2018!

Zdravíme Vás! 

Časopis Na Ceste pokračuje  aj v roku  2018, pre nás

tak výnimočnom a veľkom roku.

Tento rok začíname jarným číslom,

 ktoré venujeme tým 

nežnejším a krajším - a to 

všetkým ženám! 

Každý z OZ Prima prispel rukou 

k dielu, a preto dúfame, 

že prvé 

tohtoročné číslo časopisu 

Na Ceste bude pre Vás príjemným 

čítaním plným 

užitočných informácií.

Vaše OZ
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Najdôležitejším úspechom bolo získanie hlasovacieho práva,    

8 hodinový pracovný čas a zlepšenie špeciálneho zákonodarstva. 

Už v tomto roku 1908 sa stala posledná februárová nedeľa 

Národným dňom žien. Po nástupe nového režimu po skončení 

druhej svetovej vojny bol sviatok podporovaný aj vládou. Tak 

tomu bolo od roku 1948. Slúžil predovšetkým ako propaganda a 

mal politické zákulisie. Bujarými oslavami sa socialistická vláda 

snažila získať u ľudí popularitu. Medzinárodný deň žien sa stal 

oslavou nadobudnutej rovnoprávnosti.

Lenka

MDŽ “Najlepšou ochranou, ktorú môže žena 

mať, je odvaha.” 

Elizabeth Cady Stanton

V minulom mesiaci sme slávili Medzinárodný deň žien. 

Odkiaľ tento sviatok pochádza? 

U nás bol príznačný povinnými 

podnikovými oslavami,  na 

ktorých ženy dostali napríklad 

karafiáty a uteráky. Oslavovalo 

sa preto, aby ženy získali pocit, 

že režimu na nich záleží a že sú 

jeho súčasťou. 

M DŽ sa postupne stal dňom 

rekapitulácie dosiahnutého 

pokroku, dňom volania po zmene a 

po oslave odvážnych činov 

jednoduchých žien v histórii ich 

krajín a spoločenstiev.

M DŽ bol uznaný Organizáciou spojených národov (OSN) ako 

medzinárodný sviatok v roku 1975.

Korene sviatku siahajú do Ameriky a s komunizmom nemajú nič 

spoločné. Všetko to začalo v USA roku 1908. Ženy boli stále 

znevýhodňované, nemali dokonca ani hlasovacie právo. Preto sa 

rozhodli štrajkovať. Protesty boli úspešné a pracujúcim ženám sa 

podarilo vybojovať niekoľko výhod. 



Kika

» 

Nenastupuj do auta v ktorom je viac ľudí

V tme používaj reflexné prvky (pásiky, kľúčenky a pod.)

Vyhni sa šatkám, kabelkám s dlhým uchom, rozpusteným vlasom 

    (teda hocičomu, čo by mohlo násilníkovi slúžiť k ťahaniu alebo škrteniu)

Maj so sebou nejaký predmet na sebaobranu 

    (kľúče na pichnutie, kasér, lak na vlasy..)

Všímaj si zákazníka (pokiaľ ti je nesympatický alebo podozrivý, radšej s ním 

   nechoď. Je lepšie prísť o jeden kšeft ako o zdravie alebo dokonca život)

Kontrolujte sa vzájomne s kamarátkami (Do akého auta nastúpila ? 

    Ako dlho je preč ? Kam väčšinou chodieva so zákazníkmi ?)

Zapíš si značku auta do mobilu (tak, aby to zákazník videl)

Rýchla voľba v mobile (napr. na blízku osobu alebo políciu ak by si 

    potrebovala pomoc)

Radšej nepracuj pod vplyvom (daj si otázku, či si dosť čulá na to, aby si 

    vedela pozorovať zákazníka a prípadne sa brániť)

Keď odchádzaš so zákazníkom, zakývaj inej babe (tvár sa, že kývaš aj 

    keď si sama, prípadne aj zakrič kedy sa asi vrátiš)

Zober si topánky, v ktorých sa dá utekať (nikdy nevieš kedy sa ti zídu)
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» 
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Práca na ulici
rady a tipy pre vašu bezpečnosť

Milé klientky, v tomto článku by som rada hovorila o bezpečnosti 
pri práci na ceste. Keď som rozmýšľala nad príspevkom do tohto 
čísla, išlo mi hlavou to, že vy samé predsa najlepšie viete ako si 
na seba dávať pozor. Určite máte ostrieľané rady, ktoré si 
medzi sebou vymieňate a to je podľa mňa najviac super. Vraví sa
však, že opakovanie je matkou múdrosti, tak si poďme trochu 
osviežiť pamäť.

Hlavne prosím nezabúdaj, že rozhodovanie o tvojom tele je len a len na 
tebe. Máš právo povedať nie a nikto ťa nemôže nútiť robiť veci, ktoré 

nechceš.

Kika

                   by mala každá žena absolvovať aspoň raz do roka. 

Začiatkom prehliadky je rozhovor pri ktorom vám lekár položí otázky 

týkajúce sa vášho zdravotného stavu, aktuálnych gynekologických 

problémov či pravidelnosť a priebeh menštruácie. Ak absolvujete 

kontrolu u gynekológa prvý krát, lekár sa bude pýtať na prekonané 

ochorenia, užívané lieky a výskyt ochorení v rodine.  Lekár by mal od 

vás vedieť o prípadných gynekologických operáciách, pôrodoch, 

spontánnych potratoch a interrupciách.

 

                     vyšetrenie pohmatom cez brušnú stenu. Počas vyšetrenia 

sa vás bude pýtať na prípadné bolesti, výtok, pálenie, svrbenie alebo 

krvácanie. Potom prebehne vyšetrenie v pošvových zrkadlách pričom 

sa odoberie ster z povrchu krčka maternice na ďalšie vyšetrenie. 

Nakoniec vám gynekológ vyšetrí prsníky. 

               by vám mal vedieť poradiť v otázkach antikoncepcie, 

hormonálnej liečby, či prevencie sexuálne prenosných ochorení.  

Raz ročne je preventívna prehliadka plne hradená zo zdravotného 

poistenia  pre každú ženu od 18 rokov. V prípade že nie ste poistená, 

alebo vám poisťovňa pre dlhy nie je ochotná starostlivosť preplatiť,

zaplatíte za vyšetrenie cca 30 až 50 EUR. 

Návšteva u gynekológa

potrebujete preukaz poistenca, či dostatočnú hotovosť a 

  menštruačný kalendár

ak máte menštruáciu v deň vyšetrenia odložte ho, ideálna doba 

  na vyšetrenie je týždeň po

je dobré ak sa pred vyšetrením ešte doma osprchujete

počas vyšetrenia si žena môže vyžiadať prítomnosť blízkej osoby

premyslite si čo sa vo vašom celkovom stave od poslednej 

  prehliadky zmenilo 
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Andrej

???..
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OD KLIENTKY
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Poznáte to. Regály v drogériách sú plné prípravkov, ktoré 

nás omladia, skrášlia, hydratujú, .... No čo na to 

peňaženka? V nasledujúcich riadkoch prinášame zopár tipov, 

ako sa o seba starať tak, aby to prinieslo želaný efekt a 

pritom ani spomenutá peňaženka neutrpela.

Pleť

Starostlivosť 
o pleť 

a zovňajšok

Základom je pitný režim, čím hydratujeme pleť 

zvnútra. Najlepšia je čistá voda, či nesladené čaje (aj 

bylinkové – napr. žihľavový čaj má močopudné a 

čistiace účinky).
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OD KLIENTKY

TEREZKY

Pleť
Pravidelné odličovanie  - drahé prípravky vieme 

nahradiť „modrou“ Indulonou a tvár môžeme umyť 

mydlom. Na čistú pleť použijeme krém 

(hydratačný/vyživujúci/univerzálny).

Peeling si vyrobíme zmiešaním soli/cukru/mletej kávy a 

trochy oleja, príp. sprchového gélu. Zmes môžeme použiť 

tak na tvár, ako aj na celé telo.

V lete nezabúdame na opaľovací krém.

Vyrážky nevytláčame, radšej miesto iba dezinfikujeme 

(napr. aj alkoholákom).

Suchej pokožke na nohách pomôže natrieť večer 

hrubšou vrstvou krému, obuť si ponožky a nechať 

ich po celú noc.

Vlasy
Na lesk a lepšie rozčesanie po umytí funguje 

opláchnutie vlasov octom (1-2 lyžice do pohára vody) 

– po uschnutí octový zápach zmizne :)

Suchým vlasom spraví dobre zábal z olivového, 

či iného oleja (nanesieme na suché vlasy, zabalíme a 

necháme pôsobiť min. 30 minút a potom 

dôkladne umyjeme šampónom).

Zuby
Dôležité je pravidelné čistenie, min. ráno a večer. 

Zubná pasta dych osvieži, no v prípade núdze stačí aj čistá 

kefka, ktorou dôkladne vyčistíme celý chrup a najmä ťažko 

prístupné miesta.
Vybieliť zuby pomôže sóda bikarbóna. 

Netreba to však preháňať – jej časté 

používanie môže poškodiť ďasná.
Monika

VELKA NOC
Termín Veľkej noci sa každý rok mení     Pripadá na prvú nedeľu 

po prvom splne mesiaca po jarnej rovnodennosti    Dodržiavanie 

zvykov a tradícií je rozdielne v závislosti od prostredia    Na 

dedinách chlapci stále obchádzajú domy s vedrami vody a 

dievčatá odmeňujú šibačov maľovanými vajíčkami, v mestách sa 

tento rituál realizuje veľmi málo   V dnešnej dobe staré 

slovenské zvyky nahrádzajú nové. Ručne maľované vajíčka 

nahradili čokoládové sladkosti, vedrá s vodou striekacie pištole a 

chodenie po susedoch návštevy nákupných centier    Veľká noc 

by mala byť vo svojej podstate uctením si pamiatky križovaného 

a vzkrieseného Krista, no aj napriek tomu sú tieto sviatky 

sprevádzané veselím a hodovaním      Zároveň to aj oslava života, 

a víťazstvo nad smrťou, ktoré má svoj pôvod v rímskej a gréckej 

mytológii    Niektoré ženy, ktoré boli v minulosti vyšibané a 

pooblievané zanevreli na tieto zvyky s pocitom, že je to 

ponižovanie a utláčanie žien   Vyšibanie a polievanie bolo ale 

niečo, ako dnes keď žena dostane poukážku do wellnesu     Muži 

preukazovali týmto spôsobom ženám úctu, nakoľko sa celý rok 

starali o čistotu domu, rodiny, dobytku, tak na oplátku muži 

symbolicky očistili svoje polovičky, dcéry, matky    Väčšina 

zvykov nijako nesúvisí priamo s kresťanstvom, pretože všetky sú 

pozostatkami pohanských tradícií vítania jari, osláv života, 

plodnosti   Aj pôst, či očista tu boli dávno pred pôsobením 

náboženstiev a sú podmienené prírodou, nie vierou   Jar sa 

odjakživa spájala s detoxikáciou organizmu, načerpaním nových 

síl na prvých slnečných lúčoch, so zvýšeným pohybom alebo 

zmenou v stravovaní   MirkaE
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Tehotenstvo 
& Drogy

Materstvo ako zmena, 
                                                 motivácia k liečbeDieťa = nový začiatok

Obdobie materstva, rodičovstva je zmenou pre každú ženu, rodinu či 

partnerov.  Táto zmena môže naštartovať, ako ženu tak aj muža, k 

abstinencii. Dieťa sa môže stať motiváciou k celkovej zmene 

doterajšieho života ako aj k liečbe drogovej závislosti. 

Užívanie drog sa prestáva stávať vašou osobnou vecou vo chvíli keď sa 

stanete rodičom. Začína platiť zákon o sociálno-právnej ochrane detí, 

ktorý chápe takéto dieťa ako ohrozené a berie ho pod ochranu 

štátnych sociálnych úradov. 

Preto pri  starostlivosti o dieťa je podmienkou abstinencia, 

ale je nutné aj : 

     zaistiť prostredie vhodné pre vychovávanie dieťaťa

     zaistiť bývanie, stravu pre seba aj pre dieťa

     vyriešiť sociálno-právne ťažkosti (napr. dlhy, priestupky, tresty)

     naučiť  sa, či zlepšiť v tom ako sa o dieťa každodenne starať  

Zuzka

Čo môže urobiť ŽENA, ktorá 

užíva drogy, v prospech svojho 

dieťaťa?

Oslov nás, porozprávame sa o 

tvojej situácii a skúsime si 

vyjasniť, či sa na dieťa cítiš, 

chceš si ho nechať a zásadne kvôli 

nemu zmeniť svoj život. Pokiaľ 

m o m e n t á l n e  n a t o  n e m á š ,  

porozprávame sa o tom aké sú 

možnosti riešenia (adopcia, 

pestúnska starostlivosť.. .) . 

Priznať si, že momentálne nie 

som na dieťa dosť silná, je 

rovnako zodpovedné, ako sa o 

dieťa starať.  

Čo môže urobiť MUŽ, ktorý 

užíva drogy, v prospech svojho 

dieťaťa?

Pokúsi sa byť žene oporou, pomáha 

jej (ide s ňou k lekárovi do 

poradne, podporuje ženu v liečbe, 

snaží sa zlepšiť a vytvoriť 

podmienky pre výchovu dieťaťa). 

Pokiaľ muž chce fungovať ako otec 

a dieťa vychovávať, taktiež by mal 

abstinovať.  

Domov pre rodičov a deti – Stredisko sociálnych služieb 

Vavilovova č. 18, Bratislava – Petržalka, 

tel.: 02/62310566, 0910/176405.

Krízové centrum Repuls 

Budatínska 59/A, Bratislava – Petržalka,

tel.: 02/62250035.

Krízové stredisko Brána do života – Bezpečný ženský dom 

Medveďovej 4, Bratislava – Petržalka, 

tel.: 02/62410469, 0915/439245.

Krízové stredisko Dúha – Bezpečný ženský dom 

Stavbárska 6, Bratislava – Vrakuňa, 

tel.: 02/45523077, 0908/777182.  

Náruč záchrany 

Fedákova 5, Bratislava – Dúbravka, 

tel.: 0917/448654, 0905/888234.

Špecializovanú pomoc ženám (aj matkám s deťmi), ktoré boli 

alebo aktuálne sú obeťou násilia (násilie nemusí byť len bitka, 

môže ísť aj o dlhodobé ponižovanie, obmedzovanie slobody, 

kontaktov) alebo obchodovania (napr. nútená prostitúcia, 

nútená práca) poskytujú najmä:

Nemusíš v tom byť 
                                          sama...
Nemusíš v tom byť 
                                          sama...

Centrum nádej – Bratislava 

tel.: 0905/463425 

Poskytuje poradenstvo v osobnom kontakte, rovnako telefonické 

poradenstvo.

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie 

tel.: 0800/212212. 

Poskytuje telefonické poradenstvo s celoslovenskou 

pôsobnosťou.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Svoradova 1, Bratislava 

tel.: 02/20443700. 

Poskytujú najmä poradenstvo v osobnom kontakte

(pokračovanie)(pokračovanie)

Nemusíš v tom byť 
                                          sama...
Nemusíš v tom byť 
                                          sama...

Pripájame aj iné služby, ktoré poskytujú ženám/matkám 

predovšetkým poradenstvo v sociálnej, psychologickej a 

právnej oblasti:

Richard



Ak niekto (zákazník, partner, iní ľudia) porušuje tvoje práva, môžeš 

sa obrátiť na políciu a nahlásiť trestný čin (pri vyšetrovaní pomôže 

každá informácia - napr. ŠPZ, presný opis situácie, tváre, lekárske 

potvrdenie po napadnutí, svedkovia, atď.). Ak máš pocit, že je tvoje 

právo je porušované policajtom, žiadaj od neho vysvetlenie - čo od 

teba požaduje, z čoho ťa upodozrieva, prečo ťa kontroluje; zapíš si 

jeho meno, či identifikačné číslo. O každom úkone si vyžiadaj 

zápisnicu. Ak máš podozrenie, že policajt koná protizákonne, máš 

právo podať sťažnosť na jeho postup a správanie. 

Práva žien v sexbiznise

Žene pracujúcej v sexbiznise patria rovnaké ľudské práva ako 

komukoľvek inému – sú garantované medzinárodným, aj národným 

právom a nemôžu byť nikomu zobraté: napr. právo na ľudskú 

dôstojnosť, bezpečnosť, rovnosť pred zákonom, či ochranu súkromia.

na to, aby sa s tebou zaobchádzalo slušne a s rešpektom,

rozhodnúť o tom, čo zákazníkovi dovolíš, aké služby mu 

 poskytneš - je to tvoje telo a zdravie,

povedať „nie“ a odmietnuť robiť veci, ktoré ti nie sú príjemné, 

 alebo s ktorými nesúhlasíš,

požadovať pri sexe použitie prezervatívu,

na primeranú sebaobranu v prípade nebezpečenstva a útoku.

Ženy pracujúce v sexbiznise na ulici sa často 

stretávajú s nedôverou, predsudkami, či dokonca s násilím. 

V mnohých prípadoch sú veľmi zraniteľné a stávajú sa obeťami 

rôznych nezákonných činov - vyhrážok, hrubého správania, 

lúpeže, napadnutia, ublíženia na zdraví, znásilnenia, či dokonca 

obchodovania s ľuďmi.

Bráň si svoje práva - ak potrebuješ poradiť v nejakej situácii, 
môžeš sa v každom prípade obrátiť aj na nás, Primákov.

Ak pracuješ v sexbiznise máš právo:

Mirka

Martin

VTIPY  OD 

Jedno pivo a hotdog s horčicou..

A osemnásť už máš?

Tak s kečupom.
Synček čím chceš byť?

Čističom bazénov.

Čože?

Ale môžem byť aj inštalatér, alebo opravár práčok.

Mama poď sem, mladý začal pozerať naše porno..

Ten kto povedal že nič netrvá večne, sa asi 

nikdy nepohádal so svokrou..

Manželský pár sexuje a žena po chvíli hovorí mužovi:

Počúvaj dnes je to nejaké o ničom.

Hmm, ani ty si nevieš na nikoho spomenúť?

Počuj tá tvoja je nejaká radodajka,

keď si bol preč, celú dedinu učila 

sexovať.

Andrej sa zamyslí a hovorí:

Aká radodajka? 

Pedagogička je to predsa.

Dobrý deň, prišiel som vás požiadať o ruku vašej dcéry.

A koľko zarábate?

800 eur mesačne.

Tak to vám nebude stačiť ani na toaletný papier..

Zlatko, tak čo povedal otec?

Že veľa serieš.

MAŤA

SpomienkaSpomienka
... spomínate si ešte na tieto obálky nášho

 časopisu z pred piatich rokov ?

ROKROK
20132013

Prestalo pršať a vyšlo slnko. Bol som v černošskej štvrti. 

Pomaly som išiel ďalej.

„Nazdar, biely šmejd!“

Ja na to nič. Len som tam stál a pozeral na ňu. 

„Chceš si vrznúť biely šmejd?“

Smiala sa na mne. Mala nohu cez nohu a kývala špičkami; mala 

pekné nohy, vysoké podpätky, kývala špičkami a smiala sa. 

Zodvihol som svoj kufrík a zamieril som si to k nej. A ako sa tak k 

nej blížim, všimnem si, že sa na okne vľavo trochu pohla záclona. 

Pozerám, že za ňou stojí černoch. Vyzeral ako Hnedý bombarďák. 

Zacúval som naspäť na chodník. 

Jej smiech mi znel v ušiach až k rohu.

Faktótum

Charles Bukowski  

(úryvok)

Dorazil som do New Orleansu v 

daždi o piatej ráno. Chvíľu som 

sedel na autobusovej stanici, 

ale ľudia mi začali liezť na 

nervy a tak som si radšej zobral 

kufrík, vyšiel von na dážď a 

vydal sa na cestu. Nevedel som, 

kde môžem nájsť ubytovne a 

kde je chudobná štvrť. Mal som 

lepenkový kufrík, ktorý sa 

rozpadal. 

Kedysi bol čierny, ale náter sa 

olúpal až na žltú lepenku. 

Pokúsil som sa to vyriešiť tým, 

že som ho natrel čiernym 

krémom na topánky. Ako som 

tak išiel v daždi, krém sa 

roztiekol a ja som si vôbec 

nev š imo l ,  ž e  s a  m i  n a  

nohaviciach robia čierne šmuhy 

keď si prehadzujem kufrík z 

ruky do ruky.

No čo, je to nové mesto. Možno sa zadarí.
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OZ ODYSEUS- PROGRAM CHRÁŇ SA SÁM 

HĽADAJ:

BIELY VAN PEUGOT BOXER, 

MODRÝ OPEL ASTRA

STREDA: 11:00-13:00 PARKOVISKO PRI SLOVNAFTE

STREDA: 20:00-21.30 TRNAVSKÉ MÝTO NA PEŠO

NEDEĽA: 20:30-21:30 PANÓNSKA, PRI AUTO POINT 

               22:00-23.30 TRNAVSKÉ MÝTO PRI TRŽNICI 

CENTRUM K2-KONTAKT S KOMUNITOU - 

STAVBÁRSKA, PENTAGON 

PONDELOK: 10:00 - 12:00 h, 13:00 - 15:30 h

UTOROK: 14:00 - 17:30 h

ŠTVRTOK: 12:30 - 15:30 h

 

 

Časopis  vyšiel v náklade 100 kusov. 

Časopis neprešiel jazykovou úpravou a je nepredajný.

Za podporu ďakujeme:

firme Soitron ¤ firme Bioskop  Fundación 

Secretariado General Gitano v Madride  Združeniu 

Storm  OZ Kon – Tiki  OZ Proti prúdu  OZ Road  

Záchrannej službe MUDr. Balka  Magistrátu Hlavného

mesta SR Bratislava  SKOI  EAPN  Národnému 

osvetovému centru v Bratislave  Vysokej škole 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Národnému referenčnému centru pre HIV a AIDS  

BordernetWork  Portál edekontaminace.cz.

¤

¤

¤ ¤ ¤ ¤

¤

¤ ¤ ¤

¤

¤

¤

¤

Za finančnú podporu ďakujeme:

Mestskej časti Bratislava - Staré mesto,

Bratislavskému samosprávnemu kraju, 

Nadácii pre deti Slovenska,  

Ministerstvu vnútra, 

Ministerstvu zdravotníctva

Časopis Na Ceste je určený klientom/kám a 

pracovníkom/čkám terénnych programov a 

kontaktných centier.

SLOVNAFT:

17:00-18:50 h - Slovnaft parkovisko

PANÓNSKA:

19:00-19:30 h - krúžime s autom po ulici Panónska

19:30-20:00 h - stojíme pri Fiate oproti Citroenu
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SLOVNAFT:

14:00-15:50 h - Slovnaft parkovisko

PANÓNSKA:

16:00-16:30 h - krúžime s autom po ulici Panónska

16:30-17:00 h - stojíme pri Fiate oproti Citroenu

Kde: na Kopčianskej 88

Kedy: Utorok a Piatok 17:00 - 20:00 h

PONDELOK a ŠTVRTOK:

SOBOTA:

K-čko:
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