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Ahojte všetci ! 

Posledné týždne čelíme situáciám, ktoré hrotia vzťahy na sídliskách 

– ako na sídlisku Kopčany kde máme kontaktné centrum, tak aj na 

Stavbárskej v okolí Pentagonu. Stále väčší počet pohodených ihiel 

či nepokoje vznikajúce medzi vami a susedmi či ľuďmi žijúcimi v 

daných lokalitách znepríjemňujú vaše fungovanie, našu prítomnosť 

na službách a celkovo ide o situáciu, ktorú môžeme vyriešiť iba 

vlastnými silami. 

Ako na Kopčanoch tak aj na Pentagone sa nachádzajú odpadkové 

koše , ktoré sme umiestňovali na sídliskách . 

Nemôžeme mať kontaktné centrum nonstop otvorené a to isté platí 

pre kolegov z  na Pentagone. Vybavenie povolení pre 

umiestnenie takéhoto koša na ihly trvalo neskutočne dlho, stálo nás 

to veľa energie, času a aj peňazí. 

V Prahe sú tieto koše bežnou súčasťou a sú mega využívané. Žiaľ, 

všimli sme si, že naše  natoľko nevyužívate, a aj 

naďalej nám obyvatelia hlásia nájdené ihly po okolí, v blízkosti 

panelákov a detských ihrísk. Je každého slobodná vôľa ako sa 

správa, no považujeme si za povinnosť vyzvať vás k 

spoluzodpovednosti za vaše správanie. Je dôležité si uvedomiť, že 

takáto pohodená ihla môže vážne ohroziť zdravie niekoho, kto nevie 

ako s takouto nájdenou ihlou manipulovať, poprípade môžete vážne 

ohroziť zdravie nejakého dieťaťa, ktoré nebude vedieť čo to je. 

FIXPOINT PRE VÁS

FIXPOINTY

OZ Odyseus

BUĎME SPOLU ZODPOVEDNÍ

Som si istá, že ak sa na chvíľu nad sebou zamyslíte, spomeniete si 

že aj vy ste niekedy niekde zahodili použitú ihlu, len tak, do trávy 

napríklad. 

Ak je to naozaj nevyhnutné a ihly nám nechcete priniesť, alebo sa 

ich chcete rýchlo zbaviť a nechcete ich vhodiť do , 

prosíme vás aby ste ich aspoň hodili do kontajnera (čo tiež nie je 

riešenie ale lepšie ako na zem) alebo do kanála. 

Fakt, že aj napriek našej snahe a  sa stále 

nachádzajú na sídliskách pohodené ihly nás hnevá a zarmucuje 

zároveň. 

Robíme všetko pre to, aby sme boli tolerovaní a rešpektovaní na 

sídliskách kde pôsobíme, aby sme nemali problémy so susedmi a aby 

aj oni rešpektovali štýl, akým ste vy rozhodli žiť svoj život. 

Dáva to veľa práce a úsilia udržať sa v Bratislave a prežiť z roka na 

rok, aby sme vám mohli aj naďalej poskytovať čisté ihly a všetko to 

ďalšie okolo toho. 

No bez vás to naozaj dlhodobo nepôjde. Potrebujeme vašu 

spoluúčasť a spoluzodpovednosť. 

Prosím nevstupujte do konfliktov s obyvateľmi, neháďžte ihly na 

zem a využívajte viac naše .

Ďakujeme !

 FIXPOINTU

FIXPOINTOM

 FIXPOINTY

BUĎME SPOLU ZODPOVEDNÍ



Ako sa lieči ochorenie spôsobené koronavírusom ?

Aký je postup pre transport pacienta s podozrením na 

koronavírusové ochorenie COVID-19 ?

Kedy budem mať výsledky odberu na COVID-19 ?

Liečba je symptomatická ako pri chrípke 

(podávanie liekov na zníženie telesnej teploty, proti kašľu, 

bolesti hlavy, proti zápalu dýchacích ciest).

Ide o vírusové ochorenie, preto sa nelieči antibiotikami. 

Očkovacia látka proti novému koronavírusu COVID-19 zatiaľ 

neexistuje.

Telesná teplota 38 °C je pre transport pacienta s podozrením na 

COVID-19 rozhodujúcim faktorom.

Pacienti s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a symptómami 

respiračného ochorenia, ktorí majú telesnú teplotu nižšiu ako 38 °C, 

majú zostať v domácej izolácii. Po konzultácií s príslušným regionálnym 

hygienikom (posúdi opodstatnenosť odberu klinickej vzorky) KOS 

ZZS (Krízového operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby) 

zabezpečí u pacienta doma odber klinických vzoriek na laboratórnu 

diagnostiku. Lekár operátor KOS ZZS odporučí takémuto pacientovi 

symptomatickú liečbu. Lekár operátor KOS ZZS kontaktuje po 8 až 12 

hodinách pacienta a verifikuje si jeho zdravotný stav. V prípade 

zhoršenia zdravotného stavu spojeného so vzostupom telesnej 

teploty, lekár KOS ZZS po konzultácii s infektológom príslušného 

infektologického pracoviska rozhodne o hospitalizácii. KOS ZZS 

oznámi telefonicky transport pacienta príslušnému infektologickému 

pracovisku a zabezpečí transport osoby prostredníctvom 

poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

Výsledky sú známe najskôr po 48 hodinách od odberu.

Kontaktovaný budete telefonicky iba v prípade pozitívneho nálezu.

?
Čo je COVID-19 ?

Aké sú prejavy ochorenia COVID-19 ?

Nový kmeň vírusu, ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou.

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol identifikovaný v 

Číne na konci roka 2019. Predstavuje nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí 

nebol doposiaľ známy. Ochorenie sa prenáša kvapôčkovou infekciou, 

odhadovaný inkubačný čas ochorenia je 2 až 14 dní. 

Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie.

Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických 

respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C, 

kašeľ, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Spôsobuje 

infekcie dýchacích ciest až zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto 

type koronavírusu sa udáva 2 až 14 dní. Vo väčšine prípadov je 

priebeh ochorenia len mierny. Ukazuje sa však, že vírus môžu 

prenášať aj infikované osoby, ktoré nemajú vonkajšie prejavy 

ochorenia.

NCZI sprístupnilo infolinku  s nepretržitou 

prevádzkou, na ktorej pracovníci Call Centra poskytujú všeobecné a 

organizačné usmernenia ako postupovať a na koho sa obrátiť v prípade 

cestovateľskej anamnézy či podozrenia na ochorenie na koronavírus. 

Linka neslúži na poskytovanie medicínskych informácií.

Odborné informácie poskytujú na linkách ÚVZSR a regionálnych 

úradoch verejného zdravotníctva. 

0800 221 234

  CoVID 19 otázky
NajCastejšieˇ

Každého z nás, viac či menej, 

zmenila situácia ohľadom 

koronavírusu. Zákaz prechodu 

cez hranice, povinné nosenie 

rúšok, dezinfekcia na každom 

rohu, obmedzený počet ľudí 

k t o r í  môžu  v s t úp iť  do  

spoločného priestoru. 

OZ Prima zostala spolu s vami a 

nezamkli sme sa doma, aby sme 

zostali v „bezpečí“. Vedeli sme, 

že našou povinnosťou je práve v 

tých ťažkých chvíľach zostať, 

pretože keď svieti slnko a 

všetko je v poriadku je 

najjednoduchšie robiť terénnu 

sociálnu prácu. Samozrejme, 

korona ovplyvnila aj nás. 

Mnohí, ktorí nežili v Bratislave 

nemali ako chodiť na služby, 

narastal nápor a zväčšovali sa 

čísla výmen, museli sme 

pozastaviť sociálnu asistenciu. 

Rúška sme zháňali kde sa len 

dalo, šilo ich pre nás (vás) mnoho 

ľudí, ktorí za to na oplátku nič 

nechceli. My v Prime sme 

hromadne nosili naše posteľné 

prádla a iné látky na poštu kde 

sme ich posielali tým čo rúška 

šili, chodili sme po celom meste 

a rúška si od dobrovoľníkov 

vyzdvihovali. Vieme, že to 

neboli ľahké časy, no zvládli 

sme ich a myslíme si, že vy aj my 

sme spravili maximum ktoré 

sme mohli a vládali v danom 

čase. 

PRIMA  KoRoNaa  PRIMA    KoRoNaaa  Napriek tomu, že žijeme 

letným časom a pohodou, rúška 

sa strácajú z tvárí a rukavice v 

obchodoch už skoro nikto 

nenosí, musíme myslieť na to že 

t á t o  s i t u á c i a  s a  m ô ž e  

kedykoľvek vrátiť. Žiaľ, 

epidemiológovia a aj samotná 

situácia vo svete nasvedčujú 

tomu, že na jeseň nás možno 

čaká druhá vlna koronavírusu. 

My v Prime robíme už teraz 

všetko pre to, aby sme sa na 

tento čas zásobili – ako rúškami, 

t a k  a j  d e z i n f e k c i o u  a  

potravinami. Je len na nás ako sa 

na túto situáciu pripravíme a 

ako ju zvládneme. 

Preto vás pekne prosíme, aby aj 

naďalej boli ostražití a všímali 

si svoj zdravotný stav. Máte 

teplotu a ťažšie sa vám dýcha? 

Teplota neprechádza už viac 

ako 3-4 dni? Prosím ak máte čo i 

len najmenšie podozrenie na 

koronavírus, noste poctivo 

rúško, ak je to možné izolujte sa 

od druhých a choďte sa dať 

otestovať. Ak neviete ako na to 

alebo si nie ste istý, poproste o 

pomoc niekoho z nášho tímu 

počas výmeny materiálu, 

poproste kamaráta nech vás 

objedná na test. 

Pre Bratislavu platí telefónne číslo Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva (RÚVZ) RÚVZ Bratislava 

alebo nám proste zavolajte na naše číslo  a my vás 

nasmerujeme čo ďalej. 

0917 426 075

0948 352 330

PRIMA



Počas situácie karantény a náhleho šírenia vírusu či choroby vo 

svojom okolí ťa môže prekvapiť  aj náhly pocit strachu, úzkosti a 

môžeš začať až panikáriť. 

Jeden zo spôsobov ako zvládnuť situáciu keď už začneš panikáriť 

je: začni zhlboka dýchať, nadychuj sa nosom a vydychuj ústami. 

Potom si pomaly začni všímať:

Hovor 

Ozvi 

Skús 

Pokús 

Skús 

Skús 

s ľuďmi okolo o tom čo prežívaš a ako sa cítiš 

(bezpečný priestor pre takýto rozhovor máš aj s 

nami v Káčka alebo v teréne na službe).

sa, či už telefonicky alebo osobne svojim 

blízkym ľuďom a priateľom.

si stanoviť a dodržuj denný režim.

sa obmedziť čas sledovania a zisťovanie 

informácií cez krízové správy od ľudí okolo, v TV či 

internete.

pomôcť ľuďom vo svojom okolí, ktorí niečo 

potrebujú.

každý deň robiť aj keď len pár minút niečo čo 

ťa teší a baví (napr. niečo nakresli, napíš príbeh, 

zaspievaj si, zatancuj si, vytvor niečo z dreva...)

Ako zvládat paniku
(voľný preklad informačného letáku  - Denní stacionář pre adolescenty, 

Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK)

ˇ

5

3  

1  

  vecí, ktoré vidíš okolo seba

veci, ktorých sa môžeš okolo seba dotknúť

veci, ktoré okolo počuješ

vône, ktoré môžeš okolo seba cítiť

emóciu, ktorú prežívaš

4  

2  

Táto pomôcka sa ľahko zapamätá ako  5-4-3-2-1  Môžeš ju 

použiť v hocijakej situácii kedy začínaš panikáriť. 

Čo ťa môže počas karantény a situácie náhleho šírenia vírusu či 

choroby prekvapiť a viac potrápiť: 

Žijeme aktuálne v 

čase kedy sme 

šírenie nákazy novým 

korona vírusom vrámci 

územia Slovenska 

zastabilizovali. 

Situácia, v ktorej sme pred pár mesiacmi žili nám poskytuje 

priestor a návod ako sa na opätovné alebo podobné situácie 

pripraviť, ľahšie im čeliť a zvládať ich. V tomto článku nájdeš 

pár základných rád a tipov (všeobecne ale aj v súvislosti so 

závislosťou), čo môžeš sám / sama urobiť preto, aby si prípadne 

v budúcnosti jednoduchšie zvládal / zvládala karanténu a strach 

či paniku zo situácie náhleho šírenia vírusu alebo nejakej choroby 

vo svojom okolí. 

Ako 

zvládnut 

karanténu a paniku 

zo šírenia choroby
ˇ

Závislost v karanténe, karanténa v závislosti 
(voľný preklad informačného letáku – Národní linka pro odvykaní)

ˇ

väčšia chuť na drogu, návykové látky

nutkavé správanie

silnejšie abstinenčné príznaky

nervozita, strach až úzkosť

návaly zlosti

nezvyčajné situácie tam kde žiješ, doma či v práci

Čo pomáha k zvládaniu tejto situácie a zlepšeniu celkového 

fungovania:
Pokús 

Ak 

sa nezvyšovať svoju obvyklú dávku či spotrebu 

drogy, návykovej látky.

si začal / začala odvykanie pokračuj a skús ďalej 

pokračovať aj napriek drobným návratom k droge, 

návykovej látke.

1. Ahoj Juro, robíš v Prime 

už rok no doteraz sme s 

tebou nespravili žiaden 

rozhovor :)) Prišlo mi to ako 

super nápad spáchať to teraz, 

keďže po novom 

robíš v Prime aj 

sociálne asistencie a 

teda sa omnoho 

častejšie stretávaš 

s našimi klientmi. 

Povedz prosím ťa 

niečo o sebe. Čo 

študuješ, čo robíš vo 

voľnom čase... 

Mám dvadsaťtri, onedlho 

dvadsaťštyri rokov, zatiaľ ešte 

študujem misijnú a charitatívnu 

prácu. Vo voľnom čase sa rád 

venujem manuálnym koníčkom: 

poväčšine svojmu autu, 

prípadne jednoduchým opravám 

na autách príbuzných.

ROZHOVOR S

JUROM
2. Prečo si vlastne začal 

robiť v Prime ? Čo ťa na 

Prime baví ?

K OZ Prima som sa 

dostal cez predmet 

"Látkové a nelátkové 

závislosti", ktorý nás 

vyučovala riaditeľka 

Primy, Barbora 

Kuchárová. Téma 

drogovej závislosti mi 

bola vždy blízka, aj keď 

celkom neviem, prečo. 

Chvíľu mi trvalo, 

kým som sa v Prime "zahrial", 

avšak táto práca sa mi hneď 

zapáčila. V Prime ma baví   

pomáhať ľuďom, ktorí to 

potrebujú viac ako ostatní. Baví 

ma to určite aj kvôli super 

kolektívu, ktorý tam máme. 

PRIM
A

CNN

5. Aké sú tvoje plány alebo sny do budúcnosti ?

Mojím plánom do budúcnosti je ukončiť školu a 

načerpať skúsenosti, ktoré budem potrebovať 

v osobnom i profesionálnom živote.

3. Máš aj nejaké negatívne 

skúsenosti z terénu ?

Nad negatívnymi skúsenosťami 

som viackrát rozmýšľal, ale 

popravde si na vyslovene zlé 

veci ani neviem spomenúť. 

Čakal som, že ich bude viac, ale 

teraz po roku vidím, že 

negatívna situácia nastane skôr 

výnimočne. Samozrejme: 

negatívnou skúsenosťou je pre 

mňa kontakt s našimi klientmi a 

poznanie ich dramatických 

životných príbehov. V našom 

pracovnom kolektíve je to však 

zväčša inšpirujúce. 

4. Čo by si nám povedal k 

sociálnym asistenciám ? Robíš 

ich cca 2 - 3 mesiace. Na 

akom čísle ťa klienti zoženú a 

ako vlastne pracuješ ?

K sociálnej asistencii by som 

povedal toľko, že som tu pre 

klientov. To znamená, že keď 

niekto potrebuje poradiť alebo 

pomôcť niečo vybaviť, idem s 

ním a spolu vec dotiahneme do 

konca. Naši klienti totiž 

obvykle nemajú sociálne 

kompetencie na to, aby sa 

dokázali postarať o svoj život, 

zorganizovať si svoje veci. 

Číslo na mňa je 

pokiaľ nezdvihnem, zavolám späť hneď ako to 

bude možné; nevenujem sa totiž iba Prime, niektoré dni nemôžem 

byť na telefóne po celý čas. S každým klientom sa potom už 

dohodnem osobitne.

+421 948 352 330.  

9:00 do 17:00 h, 

Klienti mi môžu volať od



KTO STE A ČO ROBÍTE ?

Sme občianske združenie, ktorého 

hlavným cieľom je ukončovanie 

bezdomovectva. Prevádzkujeme 

integračné centrum pre ľudí bez 

domova a ľudí, ktorí sú na hranici 

extrémneho sociálneho vylúčenia. 

Zameriavame sa na komplexný prístup ku 

klientom, v rámci našej koncepcie 365 

poskytujeme klientom komplex služieb od 

základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho 

poradenstva, pomoci pri hľadaní práce a ubytovanie až po celkovú 

reintegráciu klienta. Taktiež poskytujeme pracovnú terapiu, kde 

ponúkame klientom možnosť zapojiť sa do rôznych revitalizačných 

prác. Je to pre ľudí, ktorí sú v procese integrácie, čiže postupnými 

krokmi sa začleňujú naspäť do bežného života.

V ČOM STE INÍ ?

Zameriavame sa na kvalitu poskytnutej podpory konkrétnemu 

človeku a nie na kvantitu čiastkových služieb množstvu ľudí. Sme 

environmentálni a v rámci našich projektov kombinujeme 

environmentálne prístupy so sociálnou pomocou ľuďom v núdzi. Naše 

projekty sa zameriavajú na miesta, ktoré majú širší význam. 

Zároveň udržujeme anonymitu, naši klienti nemajú stigmy vo forme 

symbolov "som bez domova". Nepovažujeme to za informáciu, ktorá 

by sa mala šíriť. 

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

STOPA SLOVENSKO
Mnohí z vás sa zvyknú pýtať na prácu alebo niekoho kto im vie 
poradiť. Prinášame vám teda článok o našich kamošoch, ktorí sa 
volajú . Čítajte ďalej a dozviete sa nejaké info 
o ich práci aj o tom ako vám vedia pomôcť a kto vlastne sú.

STOPA SLOVENSKO

osobný bankrot - hľadanie legálnej práce - práca na PC 

(životopisy, žiadosti atď.) - hľadanie bývania - komunikácia s 

úradmi -prehlásenie pobytu -riešenie dávok v hmotnej núdzi 

a rôznych príspevkov - kontaktovanie rodiny - použitie 

telefónu pre pracovné účely alebo úradné veci - základné 

ošetrenie

poskytovanie financií - hľadanie nelegálnej práce - používanie 

PC pre zábavu - jedlo a sprcha 

Mgr. Martina Pisárová kontakt na streetwork a pracovnú 

terapiu: 0948 389 748

Bc. Brigita Hlačinová kontakt na integračné centrum: 

0948 364 067

Email: stopa.slovensko@gmail.com alebo správa na 

Facebooku 

Adresa:  Pražská 33, 811 04, Bratislava

Otvorené v pracovné dni denne od 7:30 do 15:00

S čím NEvieme pomôcť ? 

Kontaktné osoby: 

OZ STOPA 
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K
O S čím pracujeme a vieme pomôcť ? 

Súčasťou integračného centra a integračného procesu je pracovná 

terapia. Pracovná terapia je súčasťou zodpovednosti voči životnému 

prostrediu, voči mestu, v ktorom žijeme, voči jednotlivcom a 

komunitám, ktorí sa pohybujú v meste, a v neposlednom rade voči 

ľuďom, ktorí sa rozhodli ukončiť bezdomovectvo. 

 je zameraná na nácvik zručností a to najmä 

. Je to aktivita pre klientov 

finančne odmeňovaná, aby nemuseli riešiť prežitie žobraním, 

zbieraním druhotných surovín atď. 

Pracovná terapia

revitalizáciou zelených plôch v meste

POSKYTUJETE PRACOVNÚ TERAPIU. 

PRE KOHO A ČO TO VLASTNE ZNAMENÁ V PRAXI.

Nakoľko je to dlhodobý a náročný proces, do procesu sú dôsledne 

vyberaní jednotlivci, ktorým je táto pomoc poskytovaná na obdobie 

6 mesiacov. 

Vďaka tejto činnosti ukončilo bezdomovectvo viac ako 43 ľudí 

(*február 2020). Každoročne do projektu vstupuje viac ľudí a 

množstvo z nich už na konci projektu nie je človekom bez domova. O
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EŠTE BY SME POVYZVEDALI NIEČO O 

ŠPECIALIZOVANOM PORADENSTVE KTORÉ 

ROBÍTE. KTO HO ROBÍ A AKO SA K NEMU 

VIE DOSTAŤ NIEKTO Z ULICE ?
V našej organizácii je zamerané najmä na prácu a pomoc 

ľuďom, ktorí prešli dlhodobými procesmi integrácie a už nie 

sú fyzickými bezdomovcami. Sme presvedčení, že fyzické 

bezdomovectvo je len jedným z mnohých krokov. 

Ukončenie duševného bezdomovectva je veľmi dôležitým a 

potrebným krokom. Poskytujeme odborné poradenstvo 

zamerané na riešenie minulosti, traumy a ťažkých okamihov, 

ktoré ťahajú ľudí bez domova do depresií a zvyšujú pocit 

opustenia a samoty. Naša služba je tu pre nich a aktívne 

redukuje riziká. Špecializované sociálne poradenstvo slúži aj 

ľuďom v riziku bezdomovectva, ktorí riešia ťažké životné 

situácie alebo sú na križovatke a nevedia sa posunúť.

Aktuálne je v tomto procese zapojených viac než 15 ľudí na 

pravidelnej báze. 

Kontaktná osoba: 

Na prvé stretnutie je dôležité sa objednať cez vyššie uvedené 

možnosti. Ďalšie sedenia sa dohodujú na osobnom stretnutí 

podľa potreby.

Mgr. Pavol Sabela Kontakt: 0948 389 748

Email: stopa.slovensko@gmail.com alebo 

správa na Facebooku OZ STOPA

PREVÁDZKUJETE INTEGRAČNÉ CENTRUM, ČO TO 

VLASTNE ZNAMENÁ A ČO SA TAM DEJE ?

Naša práca v centre je zameraná na kvalitu poskytovania podpory 

ľuďom, ktorí o ňu požiadajú. 

                     Ako prebieha proces ?: O
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Ideálne je zavolať (ak nemáte na zavolanie, prezvoňte a my 

Vám zavoláme späť) a dohodnúť si čas stretnutia. 

Stretnutia si dohadujeme ešte v ten týždeň, kedy voláte.

Pred návštevou prosím rešpektujte pravidlá centra: prísť 

bez vplyvu omamných látok a bez agresivity. Sme tu, aby sme 

Vám pomohli a nie, aby sme hľadali pravdu vo Vašich 

odpovediach. Sociálne služby poskytujeme bez ohľadu na 

rasu, sexuálnu orientáciu, náboženské alebo politické 

presvedčenie a rešpektujeme rôznorodosť.

Prvý kontakt trvá približne hodinu.

Vstupom je anamnestický rozhovor, ktorý je nevyhnutnou 

súčasťou našej práce na to, aby sme sa o Vás a Vašej situácii 

dozvedeli viac. Slúži iba pre naše účely a nikto okrem nás s 

ním pracovať nebude. Všetky informácie sú prísne dôverné a 

chránené zákonom o ochrane osobných údajov.

Nerátajte s tým, že budeme robiť veci za Vás. Pracujeme 

na základe participácie. Chceme, aby ste riešenia situácie 

zvládali sami, my Vám ukážeme, ako sa to dá. 

Žiadna otázka nie je zlá otázka.

Všetky sociálne služby sú poskytované zadarmo.  



Kúpanie v Čunovských jazerách je pre mňa úplná topka a za mňa najlepšie 

jazero na kúpanie v Bratislave.  Sú tu dve jazerá a aj tu je problém s tým, 

kde sa môže kúpať a kde nie. Kúpanie na Čunovských jazerách je 

zakázané a neplatí sa sem žiadne vstupné. Chodí sem autobus č.91 z pod 

Mosta SNP. Zastávka: Čunovské jazerá. Rozhodne super tip na jazerá na 

kúpanie v Bratislave.

Policajti tu kontrolujú zákaz stanovať a piť alkohol, no kúpanie moc 

neriešia, aj keď ide o chránenú prírodu. Nie sú tu žiadne toalety, bufet, no 

sem tam príde vozík so zmrzlinou. Naozaj extrémne čistá voda, je to ďalej 

od mesta, čiže sa tu človek cíti ako v prírode, je tu obrovský problém s 

parkovaním, čo mnohých odradí, pláže sú aj pieskové, no aj štrkové. Okolo 

oboch jazier je mnoho mini pláží, čiže nájsť si súkromie je iba otázka času.

Rusovské jazerá sú taký odvar Čunovských a ich menšia verzia. Tým, že sú 

bližšie k mestu a ľahšie dostupné z hrádze, je tu o poznanie viac ľudí a 

veľká časť je nudistická pláž. býva tu veľmi veľa ľudí, tým že to je hneď 

vedľa hrádze. Každý sa teda ide počas korčuľovania v lete schladiť do 

vody.

Opäť, v okolí Rusoveckého jazera nie je žiaden bufet, stánok ani toalety a 

neplatí sa sem žiadne vstupné. Výhodou Rusoviec oproti Čunovským 

jazerám je hlavne to, že voda je na okrajoch plytká, čiže sa tu môžu kúpať 

aj deti s deťmi a dá sa ísť pomerne ďaleko od brehu bez toho, aby sa 

človek utopil. Chodí sem ten istý autobus č.91 z pod Mosta SNP. Zastávka: 

Vývojová, odkiaľ je to asi 15 minút peši k jazeru.

Kam v lete k vodeKam v lete k vode
LETO -  - SLNKO JAZERÁ

Leto nás priam volá k  a kto má rád chill pri 
jazerách, nech si pozorne prečíta tento článok. Možno 
sa dočítate aj o takom mieste kde ste ešte neboli, resp. 

vám uľahčíme rozhodovanie kam sa vybrať  

vode

Čunovské jazerá, kúpanie pieskové pláže

Rusovské jazerá, kúpanie a nudistická pláž

Na Veľkom Draždiaku som sa bola kúpať len raz v živote. Ide o jazero na 

kúpanie v Petržalke, ktoré je celé oplotené. Neplatí sa sem žiadne vstupné 

a na mnohých miestach je príjemne plytká voda. Dôvod, prečo som tu bola 

len raz? Je to tu už trošku komerčné. Super miesto kam sa dá prísť s 

kamošmi na deku, vziať nejaké pivá a len tak si vegetiť. Na to je Veľký 

Draždiak super, lebo sú tu bufety, toalety a je to priamo v meste. Asi to 

záleží od nálady. Chodí sem viacero autobusov, blízko je napríklad 

Šintavská.

Je tu tiež veľa bufetov, vonkajší workout a relatívny pokoj. Chodia sem 

električky č. 1, 2 a 4. Zastávka Polus City Center alebo Zátišie. Ideálne 

miesto na knižku, oddych, basketbal či dokonca plážový volejbal. Je tu 

pohoda, možnosť oddychu priamo v meste a ak je chuť, v jazere sa dá aj 

okúpať keďže Kuchajda je zaradená na zoznam jazier kde nie je kúpanie 

zakázané.

Zlaté piesky sú za mňa to najmenej zaujímavé miesto na kúpanie v 

Bratislave. Paradoxne, to najviac obľúbené. V lete tu býva mega veľa 

diskoték, párty, je tu veľa vodných športov. Výhodou kúpania na Zlatých 

pieskoch v Bratislave je to, že je tu naozaj čo robiť aj pre človeka, ktorý sa 

nechce kúpať.Chodia sem električky 2 a 4, zastávka Zlaté piesky. Určite 

to ale sú obľúbené jazerá na kúpanie v Bratislave.

V okolí Bratislavy sa tiež nachádza niekoľko jazier, tak som vybrala moje 3 

najobľúbenejšie. Na kúpanie je väčšina z nich super, no treba rátať s tým, 

že ak si to chcete dať ako celodenný výlet z Bratislavy, bude treba auto, 

prípadne šikovný autobusový spoj alebo vlak. Preto k nim napíšem spôsob 

dopravy.

Veľký Draždiak a kúpanie v jazere v Petržalke

Kuchajda

Zlaté piesky, kúpanie, vodné športy a nudapláž

Jazerá na kúpanie v okolí Bratislavy

Šutrovka v Ivanke pri Dunaji je pre Bratislavčanov menej známe jazero a 

chodia sem ľudia z okolitých dedín, ako je Ivanka pri Dunaj, Zálesie a 

Malinovo. Ide o pekné štrkové jazero, ktoré má tak čistú vodu, že tam 

plávajú medúzy. Ide o malé biele medúzy, ktoré ale neštípu a sú úplne 

neškodné.

Šutrovka v Ivanke pri Dunaji má viacero malých pláží, kde sa dá nájsť aj 

dáke súkromie, no najviac ľudí sa zdržuje pri parkovisku, kde je aj bufet. 

Treba si zobrať autobus alebo vlak do Ivanky pri Dunaji a odtiaľ ísť pešo, 

čo je ďaleko.

Zelená voda v Moste pri Bratislave je taká klasika, no voda je tu extrémne 

hlboká a dosť kalná. Istú dobu sa tu vôbec nekúpalo, lebo tu boli sinice. 

Vstup do vody je strmý a aj brehy sú veľmi strmé takže pozor.

Ideálne však na stanovačky a opekačky bez bufetu a toaliet. Bez auta sa 

sem nedostanete. Jedine, ak sa vám chce šľapať pol hodinu z Mostu pri 

Bratislave, kam chodí autobus z Bratislavy.

Košariská sú prekvapivo celkom na úrovni, aj keď ide o ďalšie štrkovisko v 

okolí Bratislavy. Chodím sem pravidelne a mám to tu rada. Je tu nudistická 

pláž, symbolické vstupné 2€, niekoľko bufetov, toalety. Sú tu dve jazerá – 

veľké a malé Košariská. V oboch je voda v tomto období príjemná, čistá, 

vstupy do vody bez problémov a hlavne nevhupnete hneď do dvojmetrovej 

vody. Dostať sa sem dá veľmi jednoducho vlakom (zastávka Nové Košariská 

čo je 5 minút pešo k jazerám) alebo autobusom do Dunajskej Lužnej odkiaľ 

je to cca 20 minút na pešo.

Šutrovka v Ivanke pri Dunaji a medúzy

Zelená voda v Moste pri Bratislave

Košariská pri Dunajskej Lužnej

V dávnom veku hrdinov vypovedali nesmelého gréckeho princa 

Patrokla za mladícku nerozvážnosť z vlasti do Ftie. Z dediča 

trónu sa razom stal bezvýznamný dvoran žijúci v tieni kráľa Pelea 

a jeho výnimočného syna Achilla. Najväčší grécky hrdina Achilles 

bol pravým opakom Patrokla – silný, krásny, rozumný, odvážny, 

obratný v boji oplýval všetkým, čo zdobí a ctí muža, a navyše bol 

synom bohyne. Za normálnych okolností by sa nikdy nestretli, no 

Achilles sa jedného dňa rozhodne rozprestrieť nad potupeným 

princom ochranné krídla. Ich váhavý vzťah čoskoro vystrieda 

vrúcne a nerozlučné priateľstvo. Z chlapcov vyrastú mladí muži, 

udatný bojovník a nadaný liečiteľ. Ich vzájomná náklonnosť sa aj 

napriek nevôli Achillovej matky Tetidy, krutej morskej nymfy, 

ktorá nenávidí smrteľníkov, čoraz väčšmi prehlbuje. Spev o 

Achillovi je živé, dojímavé a nápadité podanie známeho eposu o 

trójskej vojne.

Mia je v poslednom ročníku na strednej škole, úspešne zvládla 

záverečnú prácu, prijali ju na všetky univerzity, na ktoré si 

podala prihlášku, blíži sa jej narodeninová párty, ani nehovoriac o 

maturitnom bankete a prvých demokratických voľbách v Genovii. 

Nemá to však vôbec jednoduché. 

Prima  knižnica  
(na pokračovanie)

Premýšľate ako si spríjemniť voľný čas? 

Príďte si po Prima knihy.

V našom kontaktom centre na Kopčianskej ulici máme 

pre vás veľký výber kníh, ktoré si u nás môžete požičať.

Spev o Achillovi (Madeline Millerová)

Navždy princeznou (Meg Gabotová)



Jej záverečná práca je v skutočnosti romanca, ktorú tajne 

napísala, nikto jej ju však nechce vydať. Kampaň kniežaťa Phillipa 

nebola veľmi úspešná, lebo jej nenávidený bratanec René sa 

rozhodol byť protikandidátom jej otca. Jej chlapec Džej Pí je 

zdanlivo dokonalý, ale stále si nie je istá, či je ten pravý. Okrem 

toho sa z Japonska vrátila jej prvá láska Michael a znova vstúpil 

do jej života. Miu čaká množstvo dôležitých životných 

rozhodnutí. Ktorú univerzitu si vybrať ? Ktorý chlapec je ten 

pravý? A nástojčivo si uvedomuje, že tieto rozhodnutia ovplyvnia 

jej život nielen na ďalšie štyri roky, ale... navždy!

Vtip, nečakaný pohľad na svet a množstvo neznámych informácií 

– to je žáner, ktorý si vymyslel Boris Filan a jeden doktorand ho 

vo svojej práci nazval filanovky. Cesta okolo seba obsahuje 

majstrovsky napísané fejtóny, poviedky a malé eseje z dávno 

vypredaných kníh. Legendárne spomienky na nafukovacie 

matrace. Analýzu, podľa ktorej je Hemingwayova novela Starec 

a more iba nová verzia rozprávky Ako dedko s babkou ťahali 

repu. Záverečná tretina knihy je nezvyčajne eroticky ladená.

Nové vydanie obľúbenej príručky. Autor nám v tejto vzrušujúcej 

knihe predkladá množstvo duševných a fyzických predností, s 

využitím ktorých bude váš vzťah stále plný nehasnúcej vášne.

Prvý diel trilógie Kapitán Nemo Knižka rozpráva o dobrodružstve 

ponorky Nautilus, jej posádke a o jej 2 veliteľoch - Arnošt 

Farinovi (profesor elektrotechniky a chémie) a Rogerovi 

(geológ), ktorí sa dostali do Nemovej podzemnej ríše, kde videli 

úžasné a neuveriteľné veci!

Kapitán Nemo (J.M.Troska)

Mars a Venuša v spálni (John Gray)

Cesta okolo seba (Boris Filan)

Autobiografický román ponúkajúci pohľad na jednu z našich 

najväčších káuz, ktorá začiatkom roku 2002 otriasla 

verejnosťou. Román Kyselinári predstavuje jeden ľudský príbeh, 

ktorého nositeľ sa po rôznych životných peripetiách dostáva do 

deja, o ktorom nesníval ani v najhoršom sne.

Každý sa túži dožiť šťastnej a dôstojnej staroby. Mnohým sa 

celoživotné snaženie vydarí a ich život vyústi do vysnívanej 

pokojnej jesene, iní majú smolu, dožijú sa ignorácie od rodiny a 

nezriedka im ide o život. Práve o holé životy ide aj starým ľuďom 

pochovaným zaživa v dome hrôzy. Tu sa začína prípad neuveriteľnej 

ľudskej krutosti a hyenizmu – prípad, s ktorým sa detektívi z 

oddelenia vrážd musia popasovať na konci búrlivého leta, počas 

ktorého ochorel Burger a prišli o Petru, vážne zranenú pri tajnej 

operácii. Richardovi Krauzovi už nemá kto poradiť, musí si vystačiť 

s tým, čo sa stihol naučiť od najstaršieho z detektívov. Aby toho 

nebolo dosť, aj spoľahlivý Chosé opúšťa partiu, aby sa na vlastnú 

päsť vydal po stopách zákerného strelca Gaba.

Dve znepriatelené svetové mocnosti, tajné služby a zakázaná kniha, 

ktorá môže zmeniť svet.Schyľuje sa k studenej vojne, o tom, kto 

zomrie a kto zostane nažive, rozhodujú slová. V Moskve zatknú Oľgu 

Ivinskú, múzu Borisa Pasternaka. Štátna moc vie, že Pasternak píše 

román Doktor Živago, v ktorom kritizuje režim, a svoju moc mu 

pripomenie tak, že jeho milenku pošle do gulagu. V rovnakom čase 

začne novovzniknutá CIA pašovať späť do ZSSR zakázané knihy, 

aby ukázala, že skutočná sloboda prekvitá iba v demokracii. Keď 

Pasternak knihu dopíše, CIA tajne získa rukopis románu, dopraví ho 

do USA a začne školiť novú členku tajnej skupiny, ktorá má román 

previezť späť do ZSSR a rozšíriť medzi ľuďmi.

Kyselinári alebo všetko je inak (Weissabel Milan)

Pochovaní zaživa (Dominik Dán)

Nikdy sme tu neboli (Lara Prescott)

Podmanivý skutočný príbeh silnej, citlivej a odvážnej ženy, 

ktorá si aj napriek pohnutému osudu zachovala životný 

optimizmus.Keď Paul Glaser počas návštevy Osvienčimu objaví 

medzi vystavenými exponátmi kufor z Holandska so svojím 

menom, jeho život sa prevráti naruby. Po návrate domov sa 

pokúša . Prostredníctvom denníka, fotografií, listov, ale aj 

filmov a piesní, odhaľuje neuveriteľný osud otcovej sestry – 

tety Roosje – a postupne si skladá jej životný príbeh poznačený 

láskou a zradou.Teta Roosje bola obľúbená učiteľka tanca, 

ktorá spolu s manželom Leom viedla úspešnú tanečnú školu. 

Nanešťastie sa Leo po vypuknutí druhej svetovej vojny spojil s 

nacistami, a keďže mali v manželstve s Roosje problémy, svoju 

židovskú manželku nemilosrdne udal. Počas vojny Roosje väznili 

v niekoľkých koncentračných táboroch. V Osvienčime sa 

podrobila neľudským experimentom obávaného doktora 

Mengeleho a v Birkenau prežila aj vďaka tomu, že dávala hodiny 

tanca nemeckým dôstojníkom, ktorí sa takto po večeroch 

zabávali.

Odvážnu Roosje nezlomili ani desivé zážitky z koncentračných 

táborov. Vo svojom denníku, z ktorého vychádza táto kniha, 

napísala: „Potrebujem minulosť, aby som mohla žiť budúcnosť.“

Tanec s nepriateľom (Paul Glaser)

Cyntoryn zvieratiek (Stephen King)
Doktor Louis Creed dostane nové zamestnanie a presťahuje sa s 

rodinou zo zadymeného Chicaga do idylického vidieckeho mesta 

Ludlow v Maine. Starý, ale pohodlný dom poskytuje dostatočný 

priestor na to, aby sa v ňom rodina cítila dobre a deti vyrastali v 

bezpečí uprostred mainskej prírody. Začiatok nového života sa 

však zdá až priveľmi dobrý na to, aby bol skutočný. 

Napriek navonok pokojnej atmosfére je v Ludlowe čosi temné a 

nebezpečné. Nákladné autá na ceste priamo pred Creedovým 

krásnym starým domom jazdia akosi prirýchlo. Dôkazom toho je 

provizórny cintorín v neďalekom lese, kde celé generácie detí 

pochovávajú svojich zvieracích miláčikov. Smutné miesto, ale 

bezpečné. Celkom isto bezpečné. Nie také, čo vám preniká do 

snov, budí vás a vy sa od strachu a zlej predtuchy potíte...Louis 

zachytáva rozličné varovania. Niektoré sú celkom reálne, iné 

akoby z hlbín jeho vlastných nočných mor. Podľa nich by nemal 

prekročiť hranice tohto malého cintorína, hoci ho láka 

zvodnými sľubmi a bezbožnými pokušeniami. Skrýva sa tam 

desivá pravda – omnoho desivejšia než smrť sama a oveľa 

mocnejšia. Louis prichádza na to, že niekedy je lepšie byť 

mŕtvy...

Vojna nemá ženskú tvár (Svetlana Alexijevič)

Kniha Vojna nemá ženskú tvár najčerstvejšej držiteľky 

Nobelovej ceny za literatúru Svetlany Alexijevič vychádza v 

slovenskom preklade už druhý raz. Oproti prvému vydaniu z roku 

1990 však ide o rozšírenú verziu, objavujú sa v nej pasáže 

vyškrtnuté bdelým sovietskym cenzorom i celkom nové výpovede 

pamätníčok Veľkej vlasteneckej vojny.

Svetlana Alexijevič pátra po inej tvári vojny. Nezaujímajú ju 

medaily a rady a vyznamenania, v pamätiach stoviek žien, ktoré 

zažili vojnu ako jej priame účastníčky so zbraňou v ruke, loví to, 

čo je neprenosné, to najosobnejšie – zážitky, ktoré utkveli na 

kožiach vojačiek i zdravotníčok, zážitky, ktorých sa nemožno 

zbaviť, nemožno ich vytesniť z pamäti, ani zo snov.

Vojna nemá ženskú tvár (Svetlana Alexijevič)



„Zdedil som po ňom niečo ? Nesiem v sebe kus z neho ?“ pýta sa 

spisovateľ a reportér Martin Pollack pri pohľade na fotografiu 

svojho otca v uniforme SS. Je nenávisť dedičná ? A ako sa 

postaviť temnej minulosti svojich vlastných predkov ? S desivým 

dedičstvom nacizmu sa nedokážu vyrovnať celé krajiny. Ako sa s 

ním teda má vysporiadať jeden človek, keď zistí, že jeho otec má 

na rukách krv stoviek nevinných ľudí  ?

Kniha obsahuje dve detektívky, ktoré spája postava komisára 

Maigreta. Prvý príbeh, Maigretovo rozprávanie, prípad vraždy 

ženy z "lepšej" spoločnosti, z ktorej je podozrivý jej manžel, je 

trochu netypický, jednak aj tým že jeho záver nie je celkom 

jednoznačný. V novele Maigret a neochotní svedkovia, kde 

zomiera najambicióznejší člen schudobnenej rodiny, zasa naopak 

môžeme konštatovať, že zločinca stihol zaslúžený trest.

Román o láske slovenskej ženy, v ktorom sa presvedčíte, že 

skomplikovať si život je veľmi jednoduché. Odsudzovať ju však 

rozhodne netreba. Pretože čo sa stalo jej, pokojne sa môže stať 

aj vám. Už cez najbližšiu dovolenku.

Sofia je žena ako mnohé iné. Má manžela, dve dospelé deti, no 

šťastná nie je. Žije stereotypne, bez lásky, bez dobrodružstva, 

bez sily čokoľvek zmeniť vo svojom živote. Čo však nedokáže 

zmeniť ona, zariadi osud. Ocitne sa v arabskej krajine, keď tam 

dôjde k teroristickému útoku. Táto udalosť spustí lavínu diania a 

jej dovtedajšia existencia sa otrasie v základoch.

Smrť v bunkri (Martin Pollack)

Maigretovo rozprávanie 
(Simenon Georges)

Tisíc a jedna noc s Arabom
 (Renáta Názlerová)

Chcela slúžiť Bohu, ale túžba byť matkou bola silnejšia.

Opustila kláštor a vzdala sa celibátu, aby si prešla svojou vlastnou 

krížovou cestou.

Agáta sa v mladom veku rozhodne vstúpiť do kláštora. 

Neskúsenosť a falošné očakávania ju nepripravia na to, že život 

rehoľnej sestry znamená vzdať sa všetkého svetského. Bojuje 

medzi láskou k Bohu a túžbou po vlastnej rodine. Po dvanástich 

rokoch z rehole odchádza, čoskoro na to sa vydá a porodí dve 

deti. No život mimo múrov kláštora je príliš krutý. Temné 

tajomstvo manžela, strata sestry a hrozivá nehoda mladšieho 

syna, sú popri živote v biede a dlhoch len čerešničkou na torte. 

Agátu nezloží na kolená ani jedna krutá rana osudu. Bojuje za lepší 

život pre seba i svojich synov a zdá sa, že začína vyhrávať. 

„Nezáleží na tom, čo ti vzali. Ale na tom, čo spravíš s tým, čo ti 

zostalo.“

Pútnik z Compostely (Mágov denník) je prvý Coelhov bestseller. 

Rok pred jeho vydaním absolvoval autor trojmesačnú iniciačnú 

púť po preslávenej a zároveň magickej ceste z južného 

Francúzska do galícijského Santiaga de Compostela. Tu sa 

nachádza hrob svätého Jakuba, ktorý podľa legendy priniesol 

kresťanstvo obyvateľom Pyrenejského polostrova. Cesta svätého 

Jakuba prechádza územím, ktoré v stredoveku patrilo templárom, 

tajnému rádu bojovných rytierov. Mágov denník je záznamom 

udalostí, pocitov a skúšok, ktoré Coelho zažil počas púte, osobnou 

výpoveďou, v ktorej je autor ako subjekt zároveň objektom – 

hlavnou postavou príbehu plného lekcií a ponaučení. Na jeho konci 

dostane meč, symbol zasvätenia, a to aj vďaka pomoci 

charizmatického sprievodcu Petrusa, ktorý mu dodá odvahu vždy, 

keď sa už zdá, že cestu nedokončí. Témy, myšlienky a filozofia, s 

ktorou Coelho prichádza, oslovujú množstvo čitateľov 

hľadajúcich vlastnú životnú cestu a porozumenie svetu.

Dosť! (Tatiana Brezinská)

Pútnik z Compostely (Paulo Coelho)

Svokra: "Chcela by som moje narodeniny osláviť tak, 

aby sa všetci dobre zabávali, tešili a aby ma to nič nestálo...

Zať: "Obeste sa..."

Boh stvoril muža a povedal:- hm, pekný...!

Potom stvoril psa a povedal:- hm, pekný!

Potom stvoril mačku a povedal:- hm, pekná!

Potom stvoril ženu a povedal:- No, veď však ona sa domaľuje...

Stretnú sa tri babky a chvália sa so 

svojimi vnukmi. Prvá hovorí:-Ten môj vnúčik má už 16 rokov a 

určite bude lekárom. Stále sa hrá s liekmi a s injekčnými 

striekačkami a ihlami...Druhá na to:-Ten môj má už 17 rokov a asi 

bude agronóm. Stále trávi voľný čas v záhrade a seje konope, 

ľan a mak...Tretia hovorí:-Aj môj vnúčik má 17 rokov a on bude 

určite šoférom z povolania. Vždy poobede si namočí takú malú 

handru do benzínu, hodí si ju na tvár a povie mi: 

"Babka, teraz ma neruš! Bude jazda!..."

V lese je záplava 

a tak zvieratká ujdú na najvyšší kopec. Sedia v kruhu a 

dohadujú sa, čo budú jesť. Po chvíli sa dohodnú, 

že roztočia flašu a na koho ukážu, toho zjedia.Prvý krát 

ukáže flaša na zajaca. Diviak sa postaví a hovorí: 

Kto sa ho dotkne dostane odo mňa bitku.

Všetci sú ticho a točí sa ešte raz. Po druhý krát ukáže 

na diviaka. Zajac sa postaví, chytí, 

potľapká diviaka po pleci a hovorí:

- No svinka už dokrochkala!

OTÁZKA:

Máš zlý deň a myslíš si, že to nemôže byť už horšie?ODPOVEĎ:

Tak si predstav, že si siamské dvojča. Tvoj brat je gay a má dnes 

rande, no ale vy máte len jednu riť!

VTIPY VTIPY
Dokedy sa zať pozerá na svoju svokru jedným okom.

Kým nepotiahne kohútik.

Mám kamaráta 

schizofrenika, a ten sa raz tak 

pohádal sám za sebou, že sa nepustil do bytu.

Ten, kto vymyslel robotu, ju mal naučiť 

masturbovať, aby sa urobila sama.

- Môj manžel má vlasy ako havran.

- Čierne?

- Nie. Vôbec žiadne.

Rozhovor dvoch gigolov.

- Jožo, včera som bol v Martine a dnes musím isť zase do Martina.

- To máš super, Deži, a prečo tak často cestuješ?

- Do prdele. Ja nehovorím o cestovaní!

Chlapíkovi 

zomrela manželka, no on až neskôr zavolá doktora. 

Doktor mu hovorí:- Preboha, človeče, prečo ste ma 

nezavolali skôr? Azda vám nehovorila, že jej je zle?- 

No hej, čo by nehovorila, ale tak som si pomyslel, 

komu je dnes dobre? 

Príde dcéra domov a hovorí mame :-

Cítim sa ako slnečnica-A prečo?-Lebo som plná semena



 

 

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.
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¤ ¤ ¤

¤

¤
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¤

Za finančnú podporu ďakujeme:

Mestskej časti Bratislava - Staré mesto,

Bratislavskému samosprávnemu kraju, 

Nadácii pre deti Slovenska,  Ministerstvu vnútra, 

Ministerstvu zdravotníctva, Implementačnej agentúre 

Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a iným.

Časopis Na Ceste je určený klientom/kám a 

pracovníkom/čkám terénnych programov a 

kontaktných centier.

Tvoje číslo
STREET

Kód klienta
K-čko

////////////////// //////////////////

ČASY a MIESTA

KDE SI MÔŽEŠ VYMENIŤ IHLY

na Kopčianskej 88

KONTAKTNÉ 

CENTRUM K-ČKO:

STREETWORK
Výmena priamo na ulici. 

Do terénu s nami chodia zdravoťáci a právnička.

Spoznáš nás podľa šedého Fiatu Talento s nalepeným logom PRIMA.

PONDELOK a PIATOK:

Výmena, káva, čaj, internet

UTOROK:
SLOVNAFT:                                            

17:00 – 18:10 Slovnaft parkovisko                             

PENTAGON:       

18:20 – 19:40 stojíme na parkovisku vedľa Pentagonu             

                 (parkovisko pred zdravotným strediskom)           

PANÓNSKA:                            

20:00 – 20:30 krúžime s autom po ulici Panónska       

20:30 – 21:00 stojíme pri predajni Fiat za nadjazdom                                                                                                                                                     

ŠTVRTOK:
SLOVNAFT:                                            

17:00 – 18:10 Slovnaft parkovisko                             

PENTAGON:       

18:20 – 19:40 stojíme na parkovisku vedľa Pentagonu             

                 (parkovisko pred zdravotným strediskom)           

PANÓNSKA:                            

19:55 – 20:30 krúžime s autom po ulici Panónska       

20:30 – 21:00 stojíme pri predajni Fiat za nadjazdom                                                                                                                                                     

SOBOTA:
SLOVNAFT:                                            

14:00 – 14:40 Slovnaft parkovisko                             

PENTAGON:       

14:50 – 15:50 stojíme na parkovisku vedľa Pentagonu             

                 (parkovisko pred zdravotným strediskom)           

PANÓNSKA:                            

16:10 – 16:30 krúžime s autom po ulici Panónska       

16:30 – 17:00 stojíme pri predajni Fiat za nadjazdom                                                                                                                                                     

Číslo/mail 

na sociálnu asistenciu:
 (Juro) 

0948 352 330  

17:00 h - 20:00 h

KDE:

KEDY:
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OZ ODYSEUS- PROGRAM CHRÁŇ SA SÁM 

HĽADAJ: BIELY VAN PEUGOT BOXER, MODRÝ OPEL ASTRA

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

                                           - mobilná služba

                20:00 h - 21.30 h TRNAVSKÉ MÝTO 

                                           - pešia služba 

NEDEĽA: 20:30 h - 21:30 h PANÓNSKA CESTA 

                                            (pri Auto point) 

                22:00 h - 23.30 h TRNAVSKÉ MÝTO pri tržnici

                                            - mobilná služba 

CENTRUM K2-KONTAKT S KOMUNITOU - 

STAVBÁRSKA, PENTAGON 

PONDELOK: 

ŠTVRTOK:  12:30 h - 15:30 h

12:30 h - 15:30 h

KONTAKT NA SOCIÁLNU PRACOVNÍČKU 

SAŠKU PRE KLIENTOV: 

KONTAKT NA SOCIÁLNU PRACOVNÍČKU 

NIKU PRE KLIENTOV: 

tel.: 0948 721 025

tel.: 0904 655 146
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