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obsAH
V tomto roku sa Vám formou časopisu 
prihovárame posledný krát, no už 
teraz sa tešíme na budúci rok s Vami, či 
už na ulici alebo v Kontaktnom centre. 
Toto číslo má napriek vianočnému 
šmrncu veľa čo povedať aj po odbornej 
stránke, či zaujať zaujímavosťami.  

Tešíme sa na budúcoročné, nové čísla 
časopisu. V  prípade, že máte nejaké 
postrehy alebo chcete do časopisu 
prispieť článkom, krížovkou, kresbou - 
určite sa do toho dajte, budeme veľmi radi.

Končíme s Vami ďalší rok, už 19-ty... 
Počas roku 2017 sme sa snažili byť 
Vám nápomocní a aj keď sme možno 
inak nevedeli pomôcť, vždy sme si Vás 
radi vypočuli a strávili s Vami náš čas. 
 

 

Či je nám teplo alebo postávame na 
ulici zmrznutí s  čajom v  ruke, vždy 
sme Vašou Primou, a vždy sme tu pre 
Vás. Chceme sa Vám takto na záver 
roka najmä poďakovať za prejavenú 
dôveru, za všetky Vaše podnety 
k tomu ako by sme svoju prácu mohli 
robiť inak a  aj lepšie. Veríme, že to 
s nami potiahnete aj v roku 2018, pre 
nás tak veľkom a  významnom roku.  

Užite si časopis Na ceste!   
Vaša Prima.
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Č O   S A   D E J E   V O   V A Š E J -
 N A Š E J     P R I M E ?

Novinky OZ Prima za posledné obdobie od vydania 
posledného čísla časopisu... TU!

ROZLÚČKA S PENTAGONOM. 
Ako už mnohí viete, OZ Odyseus otvorilo 
6.10.2017 svoje K2 na Stavbárskej ulici 
v  Pentagone, a  práve preto, že je o  vás 
postarané našimi kolegami,  sme sa my 
rozhodli túto lokalitu opustiť. Nové časy 
kde a  kedy nás nájdete, sú klasicky na 
zadnej strane časopisu. 

HĽADÁME NOVÚ LOKALITU. 
Ak by ste mali nejaký nápad, kde by sa 
naše služby v teréne zišli, budeme veľmi 
radi, ak nám poradíte a pomôžete nám tak  
s mapovaním. 

NOVÁ WEBKA. 
Máme novú webovú stránku  
www.primaoz.sk, kde sa môžete 
o  nás viac dozvedieť alebo lepšie 
priblížiť svojim známym stretom. 
Nájdete tam info ako sa k  nám 
dostať, môžete si prečítať veľa 
zaujímavých článkov na rôzne témy. 

BALÍČKY A ZDR AVÔ. 
Dúfame, že ste všetci obdržali 
hygienické a potravinové balíčky, 
ovocie a  zeleninku. Dúfame, že  
sa vám zišli, a že kúsok potešili.

Sme radi, že môžeme byť... PRIMA 
 

Klaudia

STÁŽE,  PR AX. 
Isto ste si všimli, že sem tam sa 
v Káčku alebo v teréne mihne nejaká 
nová tvár. Ďakujeme, že ste s tým OK 
a že ste takí super k našim babám na 
praxi. 

NOVÝ CHECKPOINT HIV 
V BRATISL AVE.
Občianske združenie Dom svetla od 
9.11.2017 otvorilo nové miesto pre 
anonymné testovanie na HIV - viac 
info v článku o HIV/AIDS. Otestovať 
sme sa boli aj my, fotky nájdeš na 
Facebooku.

ČAJOVANIE NA KOPČANOCH. 
V rámci celosvetového Giving Tuesday 
28.11., boli dvere nášho Káčka otvorené 
všetkým, ktorí sa chceli dozvedieť čo 
vlastne OZ Prima robí a ako funguje. 

HODINA DEŤOM. 
10.11. sme sa zúčastnili zbierky 
Hodina deťom, ktorá pomáha deťom 
a mladým ľuďom na celom Slovensku. 
Možno ste nás stretli s pokladničkou 
a primrznutým úsmevom. 

ANONYMNÍ NARKOMANI. 
Každé prvé stretko v mesiaci 
má spoločenstvo Anonymných 
narkomanov otvorené dvere aj pre 
neužívateľov a  verejnosť. Povedali 
sme si, že je lepšie raz vidieť 
ako stokrát počuť. Mali sme zo 
stretnutia dobrý pocit, vládla tam 
priateľská atmosféra, posedeli sme 
pri sviečkach a  čaji. Pre viac info 
o časoch a miestach AN sa obráťte 
na nás.
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Na prelome novembra a decembra sme si pripomenuli 
Pamiatku zosnulých, v decembri nás čakajú Vianoce. 
Spomienka na ľudí, ktorí nás opustili má v  našich 
končinách komorný charakter. Navštevujú sa 
cintoríny, zapaľujú sviečky, v  tichosti spomíname. 
Vianočné sviatky sú spojené so stromčekom, pod 
ním darčeky, na stole kapor, zemiakový šalát, oplátky 
s medom.  Je to však všade vo svete tak? 

SPOMIENKA NA ZOSNULÝCH VO SVETE

Obyvatelia anglicky hovoriacich krajín slávia 
HELLOWEEN. Tradičnými symbolmi tohto 
sviatku sú tekvice (ktorými si ľudia vyzdobujú 
domy), bosorky, strašidlá, čierna a oranžová farba. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
V ČÍNE sa tradične zapaľujú sviečky pri fotografiách 
mŕtvych a rozsvecujú sa lampióny, aby osvetlili cestu 
dušiam zomrelých. V  budhistických chrámoch 
sa zapaľujú loďky z  papiera a budhisti veria, že to 
pomôže dušiam mŕtvych oslobodiť sa z tohto sveta. 

V  NEPÁLE, kde sa usporadúva veľký sprievod, 
v  ktorom rodiny, ktoré v  uplynulom roku prišli 
o  príbuzného, vedú kravu. Ak kravu nemajú, 
zúčastní sa sprievodu dieťa v kostýme kravy, veria 
totiž, že práve krava ich sprevádza posmrtným 
životom. 

MEXIČANIA si svojich mŕtvych uctievajú 
bujarou zábavou a  smiechom. Pripravujú sa jedlá 
a nápoje, ktoré mal zosnulý rád a pozostalí príbuzní 
hodujú a zabávajú sa, pričom tieto oslavy trvajú na 
cintorínoch často celú noc.

D U Š I Č K Y V I A N O C E    
 
 
 
 
 

PRVÝ VIANOČNÝ STROMČEK bol podľa 
dochovaných záznamov ozdobený v roku 1510 
v lotyšskej Rige. Predtým sa tiež stromček  
v domácnostiach zavesoval hore nohami na strop.

V PUERTO RICO m dáva každé dieťa pod svoju 
posteľ trávu pre ťavy a ráno tam namiesto trávy 
nájde darčeky.

V DÁNSKU začínajú Vianoce zdobením 
adventných vencov, na ktorých sú 4 sviečky. Na 
rozdiel od našich sviečok, tie ich znamenajú 4 etapy 
ľudského života – detstvo, mladosť, dospelosť a 
starobu. 
V AUSTRÁLII majú deti leto. Vianočná večera 
býva často pod holým nebom a  umelými 
stromčekmi a balónmi.

Mnohí GRÉCI majú namiesto vianočného 
stromčeka loďku ozdobenú svietiacimi reťazami, 
ktorú vyložia do okna alebo do záhrady. Darčeky 
prináša Svätý Bazil v noci 31. decembra.
 

Monika a Mirka
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A KO  P R E Ž I Ť  Z I M U 

Zimné mesiace sú pre mnohých 
tými najťažšími na prežitie. 
Okrem labilnejšieho zdravia 
a  silných mrazov nás môže 
potrápiť aj melanchólia 
či sentimentálny čas Vianoc. 
Počas tohto obdobia je 
mimoriadne dôležité 
sústrediť sa ako na svoju 
fyzickú, tak aj psychickú 
pohodu.

Obzvlášť v zimných a mrazivých 
mesiacoch je potrebné brať ohľad na 
stav pokožky, chrániť si tvár a viac sa starať 
o svoje vlasy. Je to obdobie, kedy na nás pôsobia mnohé 
nepriaznivé vplyvy  – studený vietor, mráz, vlhko či 
naopak suchý vzduch.
 
Dôležitý je dostatočný príjem vitamínov a minerálov – 
doplnenie pomocou ovocia a zeleniny, prípadne 
pomocou potravinových doplnkov. Dôležitý je taktiež 
dostatočný príjem tekutín, najmä bylinkových čajov, 

a samozrejme nezabúdajme na dostatočný spánok.
Pravidelné vetranie priestorov a otužovanie sa odporúča 

najmä pre posilnenie našej „fyzičky“. Nezabúdajme 
ani na to, že napriek snehu a chladu nie je dobré 

zanedbať pohyb na čerstvom vzduchu, 
poprípade zostať verný heslu „športom 
k trvalej invalidite.“

Obzvlášť dôležité je vyvarovať sa rôznym 
úrazom na neodhrnutých chodníkoch, 
omrzlinám a  podchladeniam, snažiť 
sa vyhľadávať teplo a samozrejme naše 

Kčko, kde Vás zahreje šálka dobrého 
čaju, kávy a možno aj našej spoločnosti. 

Sabína

 S PODCHLADENÍM  (pokles teploty telesného jadra 
vplyvom vonkajšieho prostredia pod 35°C) sa často 
stretávame ako sprievodným stavom omrzlín ale aj 
ako so samostatným úrazom. Práve podchladenie sa 
často zvykne podceniť. Príznakmi býva zmätenosť, 
závraty, sťažené dýchanie, zmeny nálady, podráždenosť, 
paradoxné vyzliekanie a  obnažova nie, poruchy reči, 
nekoordinované pohyby. 

 POD OMRZLINAMI  rozumieme miestne chladové 
poranenie charakterizované zmrznutím tkanív.   
      
 ČASTO  POSTIHNUTÉ LOKALITY  sú práve tie 
časti tela ktoré vyčnievajú (prsty na nohách a rukách, 
líca, nos, uši, ale aj očná rohovka). Postihnutý môže 
mať pocit tuhosti, chladu, pálenia, štípania, svrbenia, 
tŕpnutia, straty citlivosti, rôzny typ bolesti. Samotné 
postihnuté miesto môže byť bledé, či mramorované. 

 TREBA MAŤ NA PAMÄTI , že za omrzliny nemôže 
výhradne len chlad, ale aj vlhkosť vzduchu, čas strávený 
vonku, vietor, zdravotný stav a rôzne iné faktory. 

V zásade platí vyzliecť mokrý odev, zohrievať koncové 
časti tela vložením do telových záhybov, nepoužívať 
priamy zdroj suchého tepla ako fén, ohrievač a pod. Ak 
nie je možné byť v teplom prostredí, mokrý odev 

nevyzliekať, prekryť termofóliou a a  zabrániť tak  
ďalším stratám tepla. Oviazať gázou alebo obväzom 
trčiace časti tela (nos, ucho...), medzi prsty a ruky dať 
gázu. Omrzliny nemasírovať teplou rukou a snehom, 
netrieť ani jemnými tkaninami – hrozí riziko 
poškodenia povrchovej vrstvy kože a  vznik infekcie.    
V RÁMCI PREVENCIE  je lepšie si obliecť viac vrstiev 
a zvýšiť príjem tekutín (teplé nápoje – bezkofeínové 
a nealkoholické ako čaj, vývar) a  vysokoenergetické 
potraviny (cukor, med, čokoláda), pravidelne ošetrovať 
všetky odreniny. POZOR NA ALKOHOL ktorý 
rozširuje cievy a tým zvyšuje stratu tepla no a fajčenie 
zúžením ciev na koncových častiach tela zhoršuje 
prekrvenie a podporuje vznik omrzlín. 

Aďa

 
P O D C H L A D E N I E  A 
O M R Z L I N Y

S podchladením a omrzlinami ste sa už možno stretli 
alebo ste už o nich veľa počuli, ale vzhľadom k tomu že 
nás čaká ešte pár chladných mesiacov sme sa rozhodli, 
že zopakovanie neuškodí a možno vám prinesieme aj 
niečo nové. 
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PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA

RAŇAJKY Nocľaháreň Depaul, 
Centrum Domec

Nocľaháreň Depaul Nocľaháreň Depaul, 
Centrum Domec

Nocľaháreň Depaul, 
Centrum Domec

Nocľaháreň Depaul, 
Centrum Domec

Nocľaháreň Depaul Nocľaháreň Depaul 

OBED Centrum Domec, 
Domov sv. Jána 
z Boha, Rehoľa 
Minoritov (Nám. sv. 
Františka, Karlova Ves, 
14:00, polievka)

Domov sv. Jána z Boha, 
Bethlehem sv. Matky 
Terezy (15:00), Rehoľa 
Minoritov (Nám. sv. 
Františka, Karlova Ves, 
14:00, polievka)

Centrum Domec, 
Domov sv. Jána 
z Boha, Kláštor sv. 
Alžbety (13:00), Rehoľa 
Minoritov (Nám. sv. 
Františka, Karlova Ves, 
14:00, polievka)

Centrum Domec, 
Domov sv. Jána 
z Boha, Rehoľa 
Minoritov (Nám. sv. 
Františka, Karlova 
Ves, 14:00, polievka)

Centrum Domec, 
Domov sv. Jána 
z Boha, Rehoľa 
Minoritov (Nám. sv. 
Františka, Karlova 
Ves, 14:00, polievka)

Betlehem sv. matky 
Terezy (15:00)

Kláštor sv. Alžbety 
(13:00), Betlehem sv. 
matky Terezy (15:00)

OLOVRANT Komunita sv. Egídia 
(Daliborovo nám., 
Petržalka, 17:00), 
Kresťania v meste 
(most Lafranconi, 
19:00)

Komunita sv. Egídia 
(kláštor Kapucínov, 
Staré Mesto, 17:00)

Kresťania v meste 
(most Lafranconi, 
19:00)

Kresťania v meste 
(most Lafranconi, 
19:00)

VEČERA Nocľaháreň Depaul, 
Mea Culpa  
(polievka v sáčku)

Nocľaháreň Depaul, 
Mea Culpa  
(polievka v sáčku)

Nocľaháreň Depaul,  
Mea Culpa  
(polievka v sáčku)

Nocľaháreň Depaul, 
Mea Culpa  
(polievka v sáčku)

Nocľaháreň Depaul, 
Mea Culpa  
(polievka v sáčku)

Nocľaháreň Depaul, 
Mea Culpa  
(polievka v sáčku)

Nocľaháreň Depaul, 
Mea Culpa  
(polievka v sáčku)

S  T  R  A  V  A
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N  Á  S  I  L  I  E    N  A    Ž  E 
N  Á  C  H 
Násilie páchané na ženách má rôzne formy –  
v párových vzťahoch, obchodovanie so ženami, 
znásilnenie, sexuálne zneužívanie a obťažovanie, nútená 
prostitúcia, mrzačenie ženských pohlavných orgánov, 
atď. Jednou z najzávažnejších a najrozšírenejších 
foriem tohto násilia  prebieha v párových vzťahoch, 
čiže páchateľmi sú ich manželia, partneri, alebo bývalí 
manželia a partneri.
 
AK STE ŽENA, KTORÁ ZAŽÍVA DOMÁCE 
NÁSILIE:

 
•	 Pamätajte	na	to,	že	to	nie	je	vaša	vina.
•	 Prelomte	 mlčanie	 a	 povedzte	 to	 niekomu,	 komu							 
    dôverujete.
•	 Máte	právo	na	život	bez	násilia.	Nikto	nemá	právo	sa	 
     k vám násilne správať.
•	 Máte	 právo	 na	 život	 v	 bezpečí	 ,	 ako	 aj	 na	 ochranu	 
    svojho života a zdravia.
•	 Násilie	 neprestane	 samé.	 Nečakajte	 kým	 sa	 
 situácia ešte zhorší.
•	 Existujú	ľudia,	ktorí	vám	pomôžu	a	podporia	vás.

•	 Vyhľadajte	 pomoc	 na	 oddeleniach	 sociálnych	 vecí	 
a rodiny a v poradenských a krízových centrách pre 
týrané ženy.
 
AK STE MUŽ, KTORÝ SA SPRÁVA NÁSILNE 
K SVOJEJ PARTNERKE, ALEBO MANŽELKE :
 
•	 Za	 svoje	 násilné	 správanie	 ste	 zodpovedný	 vy,	 nie 
  vaša manželka, alebo partnerka.
•	 Páchate	trestný	čin.
•	 Pre	páchanie	násilia	neexistuje	žiadne	ospravedlnenie,	 
 alebo výhovorka. Žiadne správanie vašej manželky, 
 partnerky, alebo detí vás neoprávňuje správať sa k  
 nim násilne. Vždy máte voľbu v tom, ako sa budete  
 správať.
•	 Ak	 máte	 problémy	 s	 alkoholom,	 alebo	 drogami, 
 vyhľadajte odbornú pomoc.
 
Ak ste jednou z  tých žien, ktorá zažíva domáce 
násilie na ďalej uvedenom linku https://piatazena.
wordpress.com/o-pomoci/ je zoznam organizácií, 
ktoré poskytujú pomoc obetiam násilia. V  prípade, 
že nemáte prístup k  internetu, môžete využiť 
internet v  Kontaktnom centre na Kopčanoch. 
A  samozrejme je Vám k  dispozícii aj my, OZ Prima.
                   Lenka

N  Á  S  I  L  I  E    N  A    Ž  E  N  Á  C  H
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 H I V   -  je vírus ktorý útočí na niektoré biele 
krvinky imunitného systému človeka. Imunitný 
systém sa proti vírusu HIV snaží brániť  a vyrábať 
protilátky, ktorými by ho zničil. Agresívny vírus 
HIV sa rýchlo množí a tak ho nikdy nedokáže 
úplne zničiť. Takto infikovaný človek sa stáva 
„HIV pozitívnym“. 
 
 A I D S   - je ochorenie spôsobené vírusom HIV. 
Imunitný systém sa po niekoľkých rokoch (7 
a  viac) už nedokáže brániť stále sa množiacemu 
vírusu HIV, slabne a prestáva byť schopný ochrániť 
človeka aj pred bežnými ochoreniami.  Človek 
s  AIDS tak môže ochorieť na ďalšie choroby 
ako napríklad nádory, zápal pľúc, choroby srdca 
a zomrieť.  Do štádia AIDS sa dnes môže dostať 
len niekto, kto sa nakazil vírusom a nevie o tom, 
prípadne vie, ale neužíva špeciálne lieky ktoré 
pomáhajú imunitnému systému v boji proti vírusu.  

 C E S TA  P R E N O S U   -  NECHRÁNENÝ 
POHLAVNÝ STYK, teda sex bez kondómu, 
NESTERILNÝMI INJEKČNÝMI IHLAMI  

 
A STRIEKAČKAMI, ktoré boli infikované krvou 
HIV pozitívneho človeka, Z  MATKY 
NA PLOD  za predpokladu že 
matka je infikovaná vírusom HIV,  
môže ním nakaziť dieťa vo svojom brušku. 
KRVOU A  TELESNÝMI TEKUTINAMI 
ČLOVEKA INFIKOVANÉHO HIV  je 
možné sa nakaziť len za predpokladu že máte 
otvorenú ranu na tele, alebo porušenú sliznicu 
v ústach do ktorej sa dostane krv alebo ejakulát 

(semeno) či pošvový sekrét infikovaného 
človeka. Taktiež vniknutie krvi či ejakulátu do 
oka môže spôsobiť nakazenie sa.  

INÝMI CESTAMI  SA HIV NEPRENÁŠA, 
PRETO NIE JE DÔVOD SA ĽUDÍ S HIV  BÁŤ 
ALEBO SA IM VYHÝBAŤ.
 
 P R E V E N C I A   -  používanie prezervatívu 
(kondómu), používanie lubrikantu zloženého 
z vody, alebo silikónu pre zabezpečenie funkčnosti 
kondómu, používanie len sterilných ihliel 
a materiálu pri injekčnom užívaní drog, nepožičiavať 
si cudzie ihly a ani svoje použité neponúkať druhým. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 T ESTOVANIE   Je dôležité chodiť pravidelne na 
testy. Predovšetkým každý kto pracuje v sexbiznise  
by mal aspoň 2 x ročne absolvovať test. Test si 
môžete dať ANONYMNE urobiť v „Káčku“ na 
Kopčianskej ulici 88 v Petržalke alebo v ambulancii 
OZ Dom Svetla Slovensko - Checkpoint HIV 
v zdravotnom stredisku na Babuškovej ul. 2, číslo 
dverí 8 v  Bratislave-Ružinove každý štvrtok od 
16:00 – 19:00 hod.
 
Testovanie je bezplatné a  anonymné, netreba 
k  nemu žiadne doklady. Pred testom s  vami 
poradca - zdravotník vyplní krátky dotazník. Test 
sa robí z pár kvapiek krvi. Výsledok sa dozviete do 
10 minút.
 

Andrej

T O  N A J D Ô L E Ž I T E J Š I E  O  H I V  A  A I D S
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Č O  J E  T O  S Q U A T ? 
K T O  J E  S Q U A T -
T E R ?
 
nom obývaní budov od našej právničky Mirky.

     
     
 Kika a Zuzka

V prvom rade je dôležité spomenúť to, že squat nie 
je len obsadený dom alebo priestor, ale v  tomto 
názve sú zahrnuté aj rôzne názory a postoje ľudí, 
ktorí squat obývajú.
Squatting je aj akousi filozofiou. Je to kolektív ľudí, 
ktorých spája rovnaká myšlienka. Squatteri často 
obsadia priestor kvôli potrebe ľudí, ktorí nemajú 
bývanie a aj kvôli tomu, aby ho použili na spoločenské, 
kultúrne alebo politické účely. Je to aj forma protestu 
proti tomu, že mnoho budov žiaľ chátra bez  
využitia.
Zároveň však squatteri priestor, ktorí sa rozhodnú 
obsadiť neničia, ale zveľaďujú (vypratanie bordelu 
z budovy, vymaľovanie, osadenie nábytku a celkovo 
udržiavanie priestoru nažive ). Mnoho squatov, 
ktoré boli v  zahraničí malo dokonca aj pravidlo, 
že sa na ňom nesmú užívať tvrdé drogy. Veľakrát 
sa stáva squat aj akýmsi komunitným centrom 
v  ktorom je napr. čajovňa, kaviareň, miesto na 
koncerty, prednášky, spoločná knižnica, galéria, či 
opravovňa bicyklov.

 

SQUATTING V EURÓPE A NA SLOVENSKU 
Najznámejší squat v Európe je autonómna oblasť 
v Dánsku Christiania-Slobodné mesto, pre ktorý 
bol vypracovaný špeciálny zákon. Hlavným 
zdrojom príjmov je vstupné od turistov, z 
koncertov, predaja ekologicky pestovanej zeleniny 
a výrobkov obyvateľov - umelcov. Príkladom, ako 
môžu squatteri pomôcť mestu, sú Ruin Pubs 
v  historickej zástavbe v centre Budapešti, kde 
bolo v  90.rokoch viacero neobývaných budov, 
ktoré opravili a dnes je z nich jedna z turistických 
atrakcií Budapešti. Známy aktívny český squat je 
aktuálne Klinika-Autonómne sociálne centrum. 
Na  Slovensku   v  90.rokoch existovali squaty 
Zelený dvor v  Košiciach, Lodná v  Bratislave a 
Palác Sofia v Žiline aktívny v r. 2009-2011.
Squatting je vo všeobecnosti vo svete právne 
ilegálny, o jeho právnej legislatíve na Slovensku sa 
dozviete   v článku o nelegálnom obývaní budov 
od našej právničky Mirky.

Kika a Zuzka16
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Aká je situácia na Slovensku?
Squatom je nelegálne obývaná opustená 
prázdna budova, alebo  komunita ľudí 
obývajúcich takú budovu. Slovenské 
právo však tento termín nepozná, nie je 
u  nás v  zákonoch definovaný. Napriek 
tomu v  prípade, ak niekto nelegálne (bez 
súhlasu, alebo proti vôli majiteľa) obýva 
budovu, podľa nášho práva by mohlo 
ísť najmä o  podozrenie pre trestný čin 
neoprávneného zásahu do práva k domu, 
bytu alebo k nebytovému priestoru (§ 218 
Trestného zákona), za ktorý hrozí väzenie 
až na dva roky:

Ak by vlastník obsadenej budovy/
nehnuteľnosti nechcel riešiť situáciu 
trestnoprávnou cestou, mohol by požiadať 
súd o  tzv. vypratanie nehnuteľnosti. Podľa 
Občianskeho zákonníka (§ 126 ods. 1) platí, 
že: „Vlastník má právo na ochranu proti tomu, 
kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene 
zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania 
veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje.“ 
Ak by súd rozhodol o  vyprataní budovy/
nehnuteľnosti, museli by všetky osoby, 
ktoré ju nelegálne obývajú, priestory opustiť 
a  zároveň z  nej odstrániť všetky svoje veci. 
V  prípade nerešpektovania právoplatného 
súdneho rozhodnutia by mohla byť celá vec 
posunutá exekútorovi. 

Pri závažnejšom spôsobe konania, alebo ak 
by páchateľ konal z osobitného motívu, by 
hrozilo väzenie až na päť rokov. Za istých 
okolností, ak by sudca posúdil, že závažnosť 
konania nie taká vysoká, že by bol páchaný 
trestný čin, mohlo by sa jednať o priestupok 
podľa § 26 zákona o  priestupkoch. Za 
tento priestupok je možné uložiť pokutu  
do 165 eur.

(1) Kto protiprávne obsadí alebo užíva dom 
alebo byt iného alebo kto oprávnenej osobe 
v užívaní domu alebo bytu neoprávnene 
bráni, potrestá sa odňatím slobody až na 
dva roky.
(2) Kto protiprávne vnikne, obsadí alebo 
užíva nebytový priestor iného alebo kto 
oprávnenej osobe v užívaní nebytového 
priestoru neoprávnene bráni, potrestá sa 
odňatím slobody až na jeden rok.

Súdy by však mali pri preskúmavaní každej 
situácie zohľadniť individuálne okolnosti 
daného prípadu. Aj keď squatting na 
Slovensku nie je rozšírený ako v niektorých 
iných krajinách, bolo by vhodné zaoberať 
sa do budúcnosti aspoň jeho čiastočnou 
akceptáciou, či legalizáciou.                                                     

   Mirka18 19
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 V T I P Y 
 
Stoja dve fľaše pred barom a jedna hovorí druhej: 
- Tak čo, rozbijeme sa?

RYBÁR CHYTÍ ZLATÚ RYBKU A TÁ MU HOVORÍ: 
- AK MA PUSTÍŠ, SPLNÍM TI DVE 
ŽELANIA. 
- NÓ HOVNO, HOVNO, ZLATÁ 
RYBKA, VEĎ VŽDY BÝVAJÚ TRI! 
KDE SI? A ČO TU ROBIA TIE 
DVE HOVNÁ?

Slečna sa v bare zadíva na chlapa 
s pivným bruchom a prihov-
orí sa mu: "To brucho máte od 
Corgoňu alebo od Bažanta?" Chlap 
odpovie... "Pod bruchom je kohútik, 
ochutnaj a uvidíš" 
 
DIEVČA SA PÝTA CHLAPCA:
- SOM ŠKAREDÁ ALEBO PEKNÁ? 
- OBOJE.
- AKO TO?!
- SI PEKNE ŠKAREDÁ!

Prečo Boh stvoril ženu tak, že Adamovi zobral 
jedno rebro? 
Aby demonštroval, že z krádeže nevzíde nič dobré.
 

FARÁR POŠLE MINIŠTRANTA DO 
SVOJEJ IZBY PO PAPUČKY.  

MINIŠTRANT OTVORÍ DVERE A 
UVIDÍ SEDIEŤ NA GAUČI DVE 
ŠTETKY. 
" PÁN FARÁR MI KÁZAL, ABY 
SOM VÁS OBE POJEBAL," 
POVEDAL MINIŠTRANT. 
"NEVERÍME," ODVETILI 
ŠTETKY. 

"PÁN FARÁR, OBIDVE?"  
"OBIDVE, OBIDVE."

Budí ráno matka syna: 
- Vstávaj, musíš ísť do kostola! 
- A musím? 
- Vstávaj, musíš ísť do kostola! 
- A naozaj musím? 
- Musíš, veď si farár!os  S
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ZA FINANČNÚ PODPORU ĎAKUJEME :
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO,                                          
BRATISLAVSKÉMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU,  
NADÁCII PRE DETI SLOVENSKA,       
MINISTERSTVU VNÚTRA,  
MINISTERSTVU ZDRAVOTNÍCTVA.
 

CASOPIS NA CESTE JE  
URCENY KLIENTOM   KAM A 
PRACOVNIKOM   CKAM  
TERENNYCH PROGRAMOV A 
KONTAKTNYCH CENTIER.

 
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   DEKONTAMINACE.CZ.

CASOPIS VYSIEL V NÁKLADE 

                  
100 KUSOV.

 casopis nepresiel jazykovou 

úpravou a je nepredajny

Č A S Y  O D Y S E U S
 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: 09:30-12:00, 13:00-15:30
UTOROK: 14:00 -17:30  
ŠTVRTOK: 14:00-17:30    



K- ČKO          
KDE:  NA  KOPČIANSKEJ 88
KEDY: UTOROK  A  PIATOK 17:00 - 20:00

SPOZNÁŠ NÁS 
PODLA ZLATÉHO 
FIATU SCUDO 
S NALEPENYM 
LOGOM PRIMA

PONDELOK   

SLOVNAFT:
17:00 - 18:50  SLOVNAFT 
PARKOVISKO
PANÓNSKA:
19:00 - 19:30 KRÚŽIME S AUTOM 
PO ULICI PANÓNSKA 
19:30 - 20:00 STOJÍME PRI FIATE 
OPROTI CITROENU

ŠTVRTOK 
 
SLOVNAFT: 
17:00 - 18:20  SLOVNAFT 
PARKOVISKO 
PANÓNSKA: 
19:00 - 19:30 KRÚŽIME S AUTOM 
PO ULICI   PANÓNSKA 
19:30 - 20:00 STOJÍME PRI FIATE 
OPROTI CITROENU 
 
SOBOTA

SLOVNAFT:  
14:00 - 15:50 SLOVNAFT 
PARKOVISKO
PANÓNSKA: 
16:00 - 16:30 KRÚŽIME S AUTOM 
PO ULICI   PANÓNSKA 
16:30 - 17:00 STOJÍME PRI FIATE 
OPROTI CITROENU


