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Na úvod...

Tento rok sa pomaly končí. Ja osobne mám pred sebou ešte do jeho
úplného konca dve veľké výzvy, takže na Vianoce myslím ešte len tak, že
pomaly nakupujem darčeky pre najbližších.

November je však pre mňa aj vďaka sviatku všetkých svätých
mesiacom, kedy si spomeniem na tých ľudí, ktorí zomreli. Aj keď sa mi
nepodarí vždy ísť domov za rodinou, lebo je to dosť ďaleko, tak si na nich
spomeniem napríklad, keď prechádzam okolo zapálených sviečok na
cintorínoch všade v Bratislave. Tie červené svetielka, ktoré horia vo
všeliakých kahancoch vytvárajú takú červenú lúku, ktorá ma vždy na jednej

strane aj poteší, no na tej druhej si
uvedomujem, že vôbec nie je dôležité, aby sme
pálili sviečky na hrobe. Dôležité je, aby sme si
na ľudí, ktorí zomreli spomenuli hocikedy počas
roka, pospomínali na nich s blízkymi, možno sa
zasmiali na nejakých pekných zážitkoch s nimi
a trebárs aj zašli na cintorín. Nemusíme
vytvárať zbytočné kvantá odpadu, ktoré končia
na skládkach, lebo je to zas len potešenie pre
nás, pre tých čo tu ešte sme.

Každý z nás má niekoho kto tu už nie je,
no MY tu stále sme a preto žime svoj život
naplno, snažme sa posúvať vo svojom živote.
Hocijaká zmena k lepšiemu je lepšia ako stáť
na mieste. Majte pekný deň.

Miriama



Hneď na začiatku novembra oslavujeme sviatok
všetkých svätých. Práve preto, že je v pondelok 1.
novembra sviatok, budú všetky obchody zatvorené. Hneď
ďalší deň, teda 2. novembra je pamiatka zosnulých. V
tento deň si pripomíname všetkých ľudí, ktorí už nie sú
medzi nami.

Oznamy spracovala Ela

V novembri máme aj ďalší sviatok, ktorý
pripadá na stredu 17. novembra. V tento deň si
pripomíname boj za slobodu a demokraciu,
keďže 17. novembra 1989 vyšli ľudia do ulíc,
štrngali kľúčmi a bojovali za slobodu. Tento rok
uplynie 32 rokov od Nežnej revolúcie.

25. novembra si pripomíname aj
Medzinárodný deň za elimináciu násilia na
ženách. Viac o tomto dni sa dočítate ďalej v
časopise. Taktiež sa mu viac budeme venovať na
ženskej službe, ktorá bude 23. novembra od
12:30 do 15:30 v komunitnom centre na
Pentagone. Srdečne Vás na túto službu pozývam.



Drogová politika
a substitučná liečba v Rusku

2. časť

V predošlom článku sme si načrtli čo to o drogovej politike v Rusku, no
je toho k tejto téme omnoho viac ako sa na začiatku zdalo. V dnešnej časti si
povieme, ako skoro zo dňa na deň, prišli obyvatelia Krymu o substitučnú
liečbu a harm reduction organizácie. Dočítate sa aj aké praktiky využívajú
súkromné kliniky na „pomoc“ s odvykaním od drog.

Substitučná liečba bola na
Kryme legálna od roku 2006. Na ôs-
mich miestach poskytovali pracovníci
poradenstvo, lekárske testy a pomoc
pre ľudí bojujúcich so závislosťou.
Boli tu dostupné lieky na potláčanie
účinkov HIV, žltačky a tuberkulózy –
prevládajúce ochorenia u užívate-
ľov/l iek. Bol tu nastavený denný
režim, ktorý znižoval šance na užíva-
nie tvrdých drog, zdieľanie ihiel a
podobne. Mohli ste tu hrať šach, so-
cial izovať sa, vzdelávať sa a praco-
vať na sebe. Tento spôsob odporúča
aj Svetová zdravotnícka organizácia.

Podľa mimovládnej organizácie
z Kyjeva (All iance for Public Health)
bolo v roku 201 3 na Krymskom polo-
strove z 2,3 mil iónového obyvateľ-
stva, 21 1 00 injekčných užívateľov.

Všetko sa však zmenilo, keď v
roku 201 4 Rusko obsadilo ukraj inský
polostrov. V apríl i tohto roku Viktor
Ivanov (šéf federálnej služby pre
kontrolu l iečiv) zaviedol na Kryme
novú drogovú politiku. Označil substi-
tučnú l iečbu za spôsob, akým chce
skorumpovaný Západ zasahovať do
zdravotnej pol itiky Ruska a vyhlási l ,
že organizácie, ktoré zabezpečujú
substitučnú l iečbu zastupujú záujmy
západných farmaceutických firiem.
Následne vláda substitučnú l iečbu
opioidmi (metadonom a buprenorfi-
nom) zakázala a vydala ultimátum,

že do mesiaca musia všetky tieto
služby skončiť a stávajú sa i legálny-
mi . Množstvo užívateľov/l iek malo
strach z náhleho ukončenia terapie a
báli sa o svoj život. Množstvo ľudí
žiadalo aby mohli substitučné prog-
ramy pokračovať, písal i sa oficiálne
l isty, toči l i videá so žiadosťami, no
vláda to nepovoli la. Užívatel ia mali
tak na výber z troch možností – za-
čať opäť užívať drogy, utiecť na pev-
ninu (do Ukrajiny) alebo ísť cestou
absolútnej abstinencie.

Ukončením substitučnej l iečby
vzrástol na Kryme počet samovrážd,
predávkovaní, ale aj úmrtí sú-
visiacich s HIV a tuberkulózou. V
článku z roku 201 7 sa píše, že viac
ako 1 00 pacientov/ok z 803, ktorí/é
využíval i substitučnú l iečbu na
Kryme zomrelo, v dôsledku nedo-
stupnosti l iečby.

V Rusku však existujú aj sú-
kromné odvykacie kl iniky, kde sa po-
užívajú „schválené liečebné metódy“.
Medzi tieto metódy patrí napríklad
modlitba, čo ešte neznie tak hrozivo.
No patrí sem napríklad aj udieranie
elektrického výboja do hlavy, elektró-
dy v ušiach, l iečba šokom, zohrieva-
nie tela na 43°C, vyvolanie kómy
alebo predstavovanie si, že pa-
cient/ka vstupuje do Božieho kráľov-
stva, kde musí prisahať, že sa vzdá
drog. Ak sa vám ani toto nezdá div-



Zdroje:
https://www.drugfoundation.org.nz/matters-of-
substance/february-2016/the-victims-of-russias-war-on-
methadone/
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil
/DrugProblem/RussianCivilSociety.docx

https://drogriporter.hu/en/taking-back-whats-ours-
episode-9-russia-georgia-ukraine/
Zdroj obr. :
https://compote.slate.com/images/62e71f67-de14-4fc0-
83e5-d50c59720167. jpg

né, patria sem napríklad aj kúzelné
slová, ktorými muži musia rozprávať
v utorky a štvrtky a ženy v pondelky
a stredy. Je absurdné, že tieto metó-
dy niekto vôbec myslí vážne a že sa
týmito šarlatánskymi praktikami snaží
nahradiť substitučnú l iečbu, ktorej
pozitívne výsledky sú jasne dokáza-
né. Dokonca tu môžete nájsť aj tera-
piu bitkou, ktorá sa využíva aj ako
liečba alkoholizmu, obezity alebo
depresie. Táto terapia spočíva v
udieraní hrubými konármi o chrbát
pacienta/ky až kým sa nespravia
podliatiny. Táto metóda je dostupná,
ale metadon je zakázaný. . . Absurd-
né!

Substitučnú l iečbu nemožno
poskytovať a dokonca ani o nej
hovoriť, pretože sa to považuje za
drogovú propagandu. Ruská federá-
cia ustanovila, že drogová propagan-
da je protiprávne konanie, ktoré sa
považuje za trestný čin „podnecova-
nia k užívaniu drog“. A tak, každá
správa alebo vyhlásenie, v ktorom sa
nachádzajú slová ako metadon alebo
heroín sa považujú za trestný čin a
sú za to ukladané vysoké pokuty.
Existujú dokonca prípady kedy boli

ľudia stíhaní za drogovú propagandu
len preto, lebo mali na oblečení
marihuanový list. V roku 201 2 Fe-
derálna vláda „vypla“ webovú stránku
mimovládnej organizácie (Andrey
Rylkov Foundation for Health and
Social Justice), ktorá publikovala od-
porúčania OSN ohľadom substitučnej
l iečby. Vďaka tomuto kroku, mali rus-
ké informačné orgány možnosť šíriť
nepravdy týkajúce sa liečby a záro-
veň tým podporovali nenávisť voči
ochrancom ľudských práv.

Je smutné, že v modernej
dobe, kedy ako ľudstvo neustále na-
predujeme, ešte stále existujú kraj i-
ny, ktoré svojím správaním skôr
kráčajú vzad. Namiesto reálnej po-
moci ľuďom, ktorí majú záujem liečiť
svoju závislosť, sú im odopierané
ľudské práva a neľudsky sa s nimi
zaobchádza. Ľudské práva človek
získa narodením a nijakým spôso-
bom o ne nemôže prísť. Preto nero-
zumiem, ako je možné, že takto fun-
guje nejaká krajina. Do dnešného
článku sa mi nezmesti lo všetko čo
považujem za dôležité, preto určite
vyjde ešte aj 3 časť.

Sany



Zneužitie dokladov
a osobných údajov

- na čo všetko by som si
mal/a dať pozor?

Osobné doklady a ich vybavenie je asi najčastejšie konzultovanou
témou, o ktorej s vami na službách hovoríme. Okrem toho, že si spoločne
dohadujeme sprevádzanie na oddelenie dokladov a dohodneme sa na
všetkých podmienkach, je dobré rozumieť tomu, čo sa vlastne deje, keď
stratíme doklady. Doklady a informácie v nich, totiž môžu byť zneužité na
rôzne účely a je preto dôležité podniknúť isté kroky, aby sme sa vyhli
zbytočným problémom. Poďme sa preto pozrieť viac na to, ako ešte aj v
dnešnej dobe môžu byť naše doklady zneužité.

V prvom rade si treba
uvedomiť, že na dokladoch ako je
občiansky preukaz, kartička
poistenca alebo rodný list sú vaše
citl ivé údaje, ktoré by ste si mali
chrániť a ich ochrana je upravená aj
zákonom o ochrane osobných
údajov. Ak napríklad hovoríme o
rodnom čísle, toto číslo o vás
prezrádza pohlavie a dátum
narodenia. Zadávanie/používanie
rodného čísla by tak malo byť len v
prípade, že vypĺňate nejaké úradné
dokumenty alebo poskytujete svoje
rodné číslo pracovníkovi/čke
konkrétnej inštitúcie. Rovnako pri
rodnom čísle napríklad pri
zverejňovaní rôznych zmlúv môžete
trvať na tom, aby táto informácia
nebola voľne dostupná. Vďaka
rodnému číslu totiž môžeme zistiť o
človeku rôzne informácie, z rôznych
informačných systémov verejnej
správy ako sú (nemocnice, školstvo,
polícia, sociálne zabezpečenie,
daňová správa, register obyvateľov,
matriky, register trestov atď.).

Bohužiaľ spôsobov, akými od
vás rôzni ľudia môžu vyžiadať vaše

údaje môže byť neúrekom. Môžu vás
klamať napríklad tým, že ste sa stal i
výhercom/kyňou istej peňažnej
odmeny alebo inej odmeny, čo na
prvý pohľad môže znieť veľmi
lákavo. Tu si treba uvedomiť, či ste
sa naozaj do niečoho zapájal i a tiež,
kto je človek, ktorý vás kontaktoval a
vyžaduje si od vás údaje. Na takéto
zneužívania dnes ľuďom vo veľkom
pomáhajú sociálne siete najmä
Facebook, kde sa pod falošnými
identitami môžu skrývať rôzny
podvodníci. Preto ak vás niekde
oslovia s poskytnutím osobných
údajov ako je meno a priezvisko,
rodné číslo alebo číslo občianskeho,
dobre si zvážte, či a komu idete
takéto informácie poskytnúť,
prípadne sa s nami v takejto situácii
poraďte.

Občiansky preukaz, pas a iné

Strata, krádež či odcudzenie
dokladov je bežná realita, ktorá sa
stáva komukoľvek z nás. Aj tu platí,
že ak k takejto situácii dôjde, treba si



hneď uvedomiť, že občiansky
preukaz či pas v cudzích rukách
môže byť pre človeka ohrozenie. Na
druhej strane, ak ktokoľvek zneužije
takto nájdený doklad, ide o trestný
čin, za ktorý môže človeku hroziť aj
väzenie. Podvodníci môžu použiť
občiansky v rámci bánk a človeku
urobiť dlhy. Časté môže byť aj
zneužitie občianskeho alebo pasu
ako falošného dokladu, preukázanie
sa u revízora, či inú trestnú činnosť.
Samozrejme rôzne inštitúcie majú
mechanizmy, ktoré majú znižovať
takéto riziko a zabezpečiť tak
overenie si údajov danej osoby.
Nanešťastie je tu však stále veľmi
veľa vynaliezavých ľudí, ktorí
zarábajú na dôverčivosti a
zneužívaní ľudí a vyhľadávajú najmä
ohrozené skupiny, ktoré sa často
nevedia brániť a dostať sa k
spravodlivosti .

Ľudia na ulici by si tiež mali
dávať pozor na rôzne oslovenia
cudzích ľudí a poskytovanie

osobných údajov/dokladov, rovnako
aj podpisovanie rôznych dokumentov
alebo akýchkoľvek aj čistých
papierov, aby sa nestal i súčasťou
rôznych trestných činov, za ktoré
budú odsúdení na odňatie slobody.

Čo teda robiť ak sa mi niečo
z toho deje?

1 . Ak si stratil/a doklad ako
občiansky preukaz alebo pas je
treba hneď zájsť na najbližšie
oddelenie dokladov alebo
najbližšiu políciu a doklad
zablokovať. Ak je doklad
zablokovaný nemôže byť zneužitý.
Potvrdenie o nahlásení
krádeže/straty dokladu si uchovajte,
poslúži to na vybavenie nového
dokladu.

2. Ak ťa niekto oslovína ulici,
chce s tebou spísať nejaké
papiere, pýta si od teba osobné



údaje, tak ideálne s takouto
osobou vôbec nekomunikuj.
Všetky dôležité veci sa riešia na
úradoch a je minimálna šanca, že ťa
bude niekto hľadať vonku. Nič len tak
nepodpisuj, ak dostaneš nejaký
papier, dones ho na ktorúkoľvek
službu a zistíme spoločne o čo môže
ísť.

3. Ak máš prístup na internet
vždy si zváž, aké informácie a
komu ich poskytuješ, nikdy si
nefoť doklady a neposielaj ich
iným ľuďom. Nereaguj na výzvy,
ktoré ti niečo ponúkajú a na oplátku
chcú tvoje údaje, vyhneš sa tak

podvodom a ďalším problémom.

Pri akejkoľvek situácii treba
zachovať „chladnú hlavu“ a myslieť
nato, že vás nikto do ničoho nemôže
nútiť a ak sami nepotrebujete niečo
vybavovať, nikto vás nemôže tlačiť
do poskytovania osobných údajov.

V prípade, že sa vám niečo z
týchto situácií aktuálne deje alebo
máte nejakú skúsenosť, budeme radi
ak sa o ňu podelíte.

Možno aj vďaka vám budeme
obozretnejší a pomôžeme niekomu
ďalšiemu!

Nika

Zdroje:
https://www.pravnenoviny.sk/autentifikacia-rodnym-
cislom-ano-alebo-nie
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-
situacia/_co-robit-pri-strate-alebo-odcu
Zdroje obr. :

https://www.cas.sk/clanok/192147/ukradli-vam-doklady-
a-mobil-toto-musite-urobit-aby-ste-nemali-problemy/
https://dromedar.zoznam.sk/cl/11170/1803749/Ministers
tvo-varuje--Pri-cestovani-treba-davat-pozor-na-
bezpecnost-cestovneho-dokladu



28. november a mýty
o násilí,

ktoré zažívajú ženy

Milá čitateľka, milý čitateľ, dnes Vám
poviem niečo viac o tom, aký medzinárodný deň
si pripomíname 28. novembra. V roku 1999 bol
tento deň vyhlásený Organizáciou spojených

národov za Medzinárodný deň odstránenia násilia páchaného na ženách.
Dôvod, prečo si tento deň pripomíname siaha až do roku 1960, kedy boli v
Dominikánskej republike najskôr znásilňované a mučené a následne
zavraždené 3 zo 4 sestier Mirabelových. Sestry Mirabelové bojovali proti
diktatúre panovníka Trujilla, ktorý v krajine nastolil najkrvavejšiu diktatúru 20.
storočia. Tieto sestry sú symbolom aktívneho odporu voči rodovým
stereotypom, predsudkom a násiliu páchaného na ženách. Práve z tohto
dôvodu som sa rozhodla povedať Vám dnes niečo viac o rôznych
predsudkoch voči ženám zažívajúcich násilie, ako aj o rôznych mýtoch, ktoré
v našej spoločnosti panujú. Môžeme sa do toho pustiť!

1 . mýtus: ZA NÁSILIE VO VZŤAHU
SÚ ROVNAKO ZODPOVEDNÍ
OBAJA PARTNERI!

• Prečo je toto tvrdenie mýtus,
respektíve prečo to nie je pravda?
Na to, aby bol človek za svoje
správanie zodpovedný je potrebné,
aby ho robil bez strachu, nátlaku a
bolo to jeho slobodné rozhodnutie.
To znamená, že ak na teba niekto
tlačí a vyžaduje od teba isté veci,
ktoré ty pod strachom toho, že ťa
zbije, alebo dokonca zabije urobíš,
tak to určite nie je slobodné
rozhodnutie.

• Ženám, ktoré zažívajú násil ie
sa veľakrát deje to, že si iní ľudia ako
aj inštitúcie (napr. polícia a pod.)
myslia, že majú zodpovednosť za
násil ie, či neriešenie situácie. Cíti l/a
by si sa zodpovedne za to, že ťa
niekto ponižuje, kontroluje, uráža a

ak nespravíš to, čo od teba chce, tak
sa ti vyhráža násilím? Ja teda nie.

PRAVDA: Za násilie je teda
zodpovedný ten človek, ktorý sa
ho dopúšťa.

2. mýtus: TO NIE JE NÁSILIE, TÍ
DVAJA SA LEN HÁDAJÚ!

• Opäť ide o mýtus, medzi
násilím a hádkou je jasný rozdiel.

• V každom vzťahu sa niekedy
stane, že sa partneri nezhodnú a
môže dôjsť k hádke. Pri hádke však
ide o dve strany, ktoré sú pribl ižne
rovnako silné. Silné sa myslí tak, že
partner, alebo partnerka majú
možnosť vyjadriť svoj názor, bez
toho, aby sa báli nejakého násil ia zo
strany druhej osoby. Panuje tam
vzájomný rešpekt jeden k druhému a

stop násiliu na ženách



taktiež je prítomná snaha danú
situáciu nejak vyriešiť.

• Na rozdiel od toho, pri násilí si
partneri rovní nie sú. Násilník
používa zastrašovanie k tomu, aby
získal moc. Napríklad, ak hovoríme o
násilí muža na žene, tak muž môže
byť fyzicky silnejší, ozbrojený, alebo
má on rodinné financie, čím robí
ženu od neho závislou.

PRAVDA: Medzi hádkou a násilím
je značný rozdiel, ktorý som
vyššie opísala.

3. mýtus: ŽENÁM NÁSILIE
NEVADÍ, INAK BY PREDSA
ODIŠLI!

• Toto je naozaj veľmi častý
mýtus a z časti rozumiem, že ak si
niekto nezažíva násil ie a má podporu
rodiny alebo priateľov, tak mu to tak
naozaj príde. Nie každý/á je však v
takej situácii .

• Pre ženy, ktoré zažívajú
násil ie existuje množstvo prekážok,
pre ktoré zo vzťahu nedokážu odísť.
Napríklad sa môžu báť vyhľadať
pomoc z dôvodu, že sa im násilník
vyhráža, že ak o tom niekomu
povedia, tak ich zbije, alebo dokonca
zabije.

• Vo veľa prípadoch je v
takýchto vzťahoch jedno alebo viac
detí a žena z dôvodu, aby udržala
rodinu a nevystavila riziku seba aj
deti v takomto vzťahu radšej ostáva
a znáša násil ie.

• Taktiež sa stáva, že týmto
ženám nikto neverí, nemajú sa na
koho obrátiť, partner má všetky
peniaze, takže sú od neho závislé a
bez peňazí sa niekam naozaj ťažko
odchádza.

• Keď si prečítaš všetky tieto
veci odišiel/la by si len tak z takého
vzťahu? Asi to nie je až také
jednoduché, ako sa z vonku na prvý

pohľad môže zdať.

PRAVDA: Odísťzo vzťahu, v
ktorom človek prežíva násilie je
niekedy veľmi ťažké a
nebezpečné.

4. mýtus: NÁSILIE SA VYSKYTUJE
IBA V PROBLÉMOVÝCH A
CHUDOBNÝCH RODINÁCH!

• Rovnako ako v
predchádzajúcich prípadoch, aj tu ide
iba o klamstvo. Násil ie sa vyskytuje v
akejkoľvek sociálnej, náboženskej či
kultúrnej vrstve, taktiež nie je ni jak
závislé od veku partnerov.

• Tento mýtus mohol vzniknúť
pravdepodobne preto, že ženy z
vyšších vrstiev, ktoré zažívajú násil ie
o tom nerozprávajú, keďže sa boja
napríklad zničenia povesti v rodine
alebo vyhodenia z práce a podobne.

• Muži, ktorí páchajú násil ie
veľakrát navonok vystupujú veľmi
slušne a sympaticky a keď niekto v
ich prítomnosti hovorí o akomkoľvek
násilí, tvrdia, že takéto správanie
jednoznačne odmietajú. Taktiež o
svojom násilníckom správaní
častokrát hovoria ako o „hádke“
alebo „konfl ikte“. Rozdiel medzi tým
som Vám však už vyššie vysvetl i la.

PRAVDA: Násilie sa vyskytuje
nezávisle od postavenia v
spoločnosti.

Existuje ešte množstvo mýtov,
ktoré by sme si tu mohli vymenovať a
vyvrátiť, avšak tento článok by bol
potom veľmi dlhý. Rozhodla som sa
preto, že Vám v ďalšom článku
priblížim ešte ďalšie mýty, konkrétne
tie, ktoré sa týkajú sexuálneho
násil ia, ktoré si veľa žien zažíva.

Na záver by som chcela dodať,
že ak máš vo svojom okolí niekoho,



kto si zažíva násil ie, je dôležité toho
človeka nespochybňovať. Osoba,
ktorá si prežíva násil ie potrebuje
našu dôveru, keďže sa veľakrát už
mohla stretnúť s tým, že iní ľudia ako
napríklad aj inštitúcie tomuto jej
rozprávaniu o násilí nedôverovali .

Ak si naopak osoba, ktorá si
aktuálne násil ie prežíva a chcela by
si vyhľadať pomoc, môžeš sa obrátiť
na nás na službe,

zavolať mi 0948 361 094, alebo
využiť bezplatnú nonstop linku pre
ženy zažívajúce násil ie 0800 21 2
21 2.

Akúkoľvek ženu, ktorá by sa o
tejto téme chcela porozprávať taktiež
pozývam na ženskú službu, ktorá
bude prebiehať 23. 11 . 2021 od
1 2:30 do 1 5:30. Budem sa na Vás
tešiť!

Ela

Zdroje:
https://www.gender.gov.sk/zastavmenasilie/o-nasili-
2/myty-a-fakty/
https://hovorimenie.sk/
https://www.zastavmenasilie.gov.sk/news/medzinarodny
-den-za-odstranenie-nasilia-pachaneho-na-zenach-1/

https://www.zastavmenasilie.gov.sk/fakty-a-myty-o-
sexualnom-nasili/
Zdroj obr. :
https://www.ombudsman.ge/eng/siakhleebi/gancxadeba
-qalta-mkvlelobebtan-dakavshirebit
Photo by Drew Dizzy Graham on Unsplash



Umelé prerušenie tehotenstva,
alebo inak povedané interrupcia, je
zdravotný výkon, ktorý môžeš
podstúpiť, ak si tehotná, ale musí sa
vykonať najneskôr do 1 2. týždňa
tehotenstva (tt). Taktiež je možný iba
vtedy, ak tomu nebráni tvoj zdravotný
stav, čo posúdi lekár/ka.
Spomenutých 1 2 týždňov sa počíta
od prvého dňa tvojej poslednej
menštruácie. Vo veľmi ojedinelých
prípadoch je možné interrupciu
podstúpiť aj po 1 2. tt, ale musia byť
na to závažné zdravotné dôvody, čo
taktiež vyhodnocuje lekár/ka.

Ak si sa rozhodla zákrok
podstúpiť, je potrebné, aby si podala
písomnú žiadosť, ktorú vypíšeš u
gynekológa/ičky. Ten/tá je povinný/á
poučiť ťa o všetkých fyzických aj
psychických rizikách, ktoré s
interrupciou súvisia. Ak by si
čomukoľvek nerozumela, určite sa na
to opýtaj. Potom ako si poučená,
musíš podpísať informovaný súhlas,
ktorý je spolu so žiadosťou zaslaný
do Národného centra zdravotníckych
informácií. Od tohto momentu začína
plynúť 48 hodinová lehota, ktorá je
určená na to, aby si si zvážila všetky
informácie a premyslela svoje
rozhodnutie. Až keď uplynie týchto
48 hodín, môže byť zákrok

vykonaný.
Samotný zákrok prebieha na

gynekologicko-pôrodníckom oddelení
nemocnice. Tento zákrok môžeš
podstúpiť v každej nemocnici, ktorá
má gynekologické oddelenie. V
Bratislave sú to, okrem súkromných
kliník (napr. Medikl inik), Antolská,
Kramáre a Ružinov. V pokladni
nemocnice zaplatíš za zákrok, kde
dostaneš potvrdenie o zaplatení a s
tým ideš na oddelenie, tam podpíšeš
potrebné dokumenty. Následne ťa
odvezú na sálu, kde ťa uspia a
vykonajú interrupciu. Zákrok trvá
pribl ižne 5 až 1 0 minút. Po zákroku
je potrebné, aby si si pribl ižne dve
hodiny poležala na izbe, a ak sa
nevyskytnú žiadne komplikácie a
cítiš sa dobre, môžeš ísť domov.
Po zákroku sa môže stať, že budeš
mať bolesti hlavy, prípadne bolesti
podobné tým pri menštruácii . Ak by
to bolo niečo závažnejšie, neváhaj
vyhľadať pomoc. Po interrupcii sa
taktiež môže stať, že na tom
nebudeš psychicky veľmi dobre. V
takom prípade môžeš kontaktovať
napr. poradňu Alexis 0917 350
200.

Po týždni od interupcie je
potrebné, aby si išla na sonografické
vyšetrenie, ktoré má za úlohu

Umelé prerušenie tehotenstva

V živote každej ženy môže nastať moment, keď zistí, že je tehotná.
Najmä v prípade neplánovaného a neočakávaného tehotenstva sa ocitne
pred otázkou, čo robiť ďalej? Pokiaľ si sa aj ty ocitla, alebo sa ocitneš v
takejto situácii, rozhodnutie, ako postupovať ďalej, je na tebe. Je úplne v
poriadku, ak sa rozhodneš si dieťa nechať a následne ho vychovávať, alebo
ho dať na osvojenie, taktiež máš však rovnaké právo rozhodnúť sa pre umelé
prerušenie tehotenstva. Ak si si vybrala poslednú zo spomenutých možností,
čo verím, že môže byť naozaj náročné rozhodnutie, tento článok ti povie, ako
to funguje na Slovensku a na koho sa môžeš v prípade potreby obrátiť.



potvrdiť, že tehotenstvo je skutočne
ukončené. Cena zákroku sa
pohybuje okolo 300 € na štátnej
kl inike a 400 až 500 € na súkromnej,
nezáleží či máš alebo nemáš dlhy na
zdravotnom poistení. Ak je
interrupcia nariadená zo zdravotných
dôvodov, je hradená z tvojho
zdravotného poistenia (ak nemáš
dlhy na zdravotnom poistení).

Na to, aby si mohla podstúpiť
interrupciu a nemusel byť o tom nikto
informovaný, musíš mať minimálne
1 8 rokov. Ak máš 1 6 až 1 8 rokov,
netreba síce súhlas zákonného
zástupcu, ten však musí byť
informovaný. V prípade, že máš
menej ako 1 6 rokov, zákonný
zástupca musí s interrupciou
súhlasiť, až potom môže byť
vykonaná. Druhým obmedzením je,

že tento zákrok môžeš absolvovať v
priebehu 6 mesiacov iba raz.
Výnimka z tohto obmedzenia je
vtedy, ak máš viac ako 35 rokov
alebo si už rodila viac ako dvakrát,
alebo si otehotnela v dôsledku
trestného činu, ktorý bol na tebe
spáchaný.

Ak sa aktuálne nachádzaš v
situácii , že si tehotná a rozmýšľaš
nad interrupciou, je dobré ak sa s
tým niekomu zdôveríš. Je však
dôležité, aby to bol človek, ktorému
veríš, pretože v opačnom prípade ti
môže aktuálnu neľahkú situáciu ešte
zhoršiť. V prípade, že v okolí nikoho
takého nemáš, neváhaj a obráť sa na
nás. Vieme si s tebou dohodnúť
individuálne poradenstvo (ak to
pandemická situácia bude
dovoľovať), aby si to nemusela riešiť
počas služby a mala vytvorený
bezpečný a diskrétny priestor na
rozhovor s nami. V prípade, že to na
službe nechceš riešiť, môžeme to s
tebou prebrať aj telefonicky (Ela
0948 361 094). Taktiež ti vieme
ponúknuť pomoc s vybavením týchto
vecí a ak to situácia dovolí, tak ťa na
zákrok aj sprevádzať.

Ela

Zdroje:
https://www.cenapotratu.sk/co-treba-absolvovat-pred-
potratom/
https://www.gyniklinik.sk/sluzby-kliniky/prerusenie-
tehotenstva
https://www.unb.sk/data/files/693_cennik112018.pdf

73/1986 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o umelom
prerušení tehotenstva | Aktuálne znenie
(zakonypreludi.sk)
Zdroje obr. :
https://www.adiel.sk/adiel-midstream-tehotensky-test-
1ks/

Sociálna asistencia

Ak sa budeš chiceť porozprávať, pomôcť s vybavením dokladov,
sprevádzaním do iných inštitúcii, alebo získať nejaké informácie, tak

môžeš kontaktovať:

ELA 0948 361 094 SAŠA 0948 721 025 ŠTEVO 0948 545 621



Vypočuli sme si tiež mnoho
príbehov o tom, aké ťažké je žiť na
ul ici . Za všetko hovorí vyjadrenie
jedného z vás:

„Prespávam na ulici v okolí
Pentagonu. Som už zo všetkého
veľmi unavený. Stále ma odniekiaľ
vyháňajú. Najprv som prespával tu v
parku. Odtiaľma vyhodili. Potom
som sa presunul k Talinu. Aj odtiaľ
ma vyhodili. Stále sa musím
presúvať a ja naozaj neviem, kam
mám ísť. Čo mám robiť? Kam mám
ísť, aby som nikomu nevadil?“

Uvedomujeme si, že viacerí a
viaceré z vás, ktorí/é ste zvykli
spávať v okolí Pentagonu, máte
sťaženú situáciu a cítite sa pod
tlakom. Policajné kontroly, vyháňanie
z príbytkov a hnev obyvateľov a
obyvatel iek Pentagonu sa stal i
dennou rutinou. Rozmýšľal i ste
niekedy, prečo to tak je? Čo ľuďom
prekáža najviac?

Absencia strechy nad hlavou
však zďaleka nie je len problémom
užívateľov a užívatel iek Vrakune. Ako
môžeme vidieť na grafe nižšie, až
58% z vás, ktorí ste sa zúčastni l i

Prieskum o bývaní

Pamätáte si ešte na služby, počas ktorých sme sa toľko snažili získať
odpovede o tom, kde a ako bývate? Od mája do augusta tohto roku sme s
vami na našich výmenách v teréne aj v káčku robili dotazník o bývaní. Získali
sme spolu 282 jedinečných odpovedí, čo znamená, že prieskum s takým
množstvom odpovedí má celkom slušnú výpovednú hodnotu a všetkým vám,
ktorí ste sa na ňom zúčastnili veľmi pekne ďakujeme! Počas realizácie
prieskumu sme sa spolu s kolegyňami dozvedeli nielen to, z akej obce, resp.
mestskej časti pochádzate (teda to, čo máte uvedené v občianskom
preukaze), ale zaujímalo nás tiež, kde reálne trávite väčšiu časť dňa a kde
prespávate. Nepýtali sme sa však len tak kvôli zvedavosti. Vďaka vašej
ochote odpovedať sme získali údaje, ktoré nám pomôžu lepšie plánovať a
zlepšovať naše služby a aktivity a tiež upozorňovať na problém s
nedostupnosťou bývania a minimálnym množstvom nocľahárni v Bratislave.



prieskumu, je bez domova alebo
ohrozených stratou bývania. Medzi
takých patria aj tí z vás, ktorí
prespávajú u kamošov, rodiny alebo
žijú v chatke či v garáži. Len skoro
polovica z vás (42%) má stále
bývanie, či už v podnájme, vlastnom
alebo zdieľanom dome či byte.

Z vašich odpovedí sme tiež
zisti l i , že vyše polovica z tých, ktorá
nemá vlastný domov, využíva služby
nocľahární alebo býva v ubytovni.

Takmer 11% z vás však
prespáva na ulici, v parku alebo na
stanici . Leto je pre ľudí bez domova
často vykúpením, s blížiacou sa
zimou však bude prespávanie vonku
veľmi ťažké a nebezpečné.

„Teraz, keď je leto, sa dá vonku
prespať. Stačí mi jedna bunda alebo
deka a vydržím hocikde, aj tu v tráve.
Horšie to bude v zime. Budem sa
musieť niekam schovať. Buďsi
zoženiem nejakú chatku, alebo
pôjdem do Depaulu.“

Vieme, že dostupnosť
bezpečného prespania je pre ľudí
bez domova v našom hlavnom meste
malá. Ľudí bez domova je tu niekoľko
tisíc, zatiaľ čo nocľahárne vedia

poskytnúť v noci
prístrešok iba niekoľkým
stovkám. Cena ubytovní
je tak vysoká, že
dosahuje úroveň
prenajatej izby v byte
alebo dome. Ubytovňa
sa tak stáva dostupnou
len pre ľudí so stabilným
príjmom.

Aj preto je našim
cieľom zisťovať, aká je
situácia s bývaním u vás
a hľadať ďalšie možnosti
ako sprístupňovať
bývanie všetkým bez
rozdielu.

V prípade záujmu
vám môžeme pomôcť hľadať aj
brigádu alebo prácu, vďaka ktorej si
dokážete pokryť výdavky na bývanie.

Prvým a veľmi dôležitým
krokom na ceste k bezpečnému
bývaniu je mať platný občiansky
preukaz. Bez neho je veľmi ťažké
hľadať dostupné bývanie v
ubytovniach alebo v bytoch. Ak ho
nemáš, radi ti pomôžeme s jeho
vybavením. Následne sa spoločne
môžeme pokúsiť hľadať takú formu
bývania, ktorá bude zodpovedať
tvojim požiadavkám a finančným
možnostiam. Prejsť ale zo spania na
ulici do bývania v ubytovni má svoje
pravidlá. Dopyt je veľký a miesta
málo a preto sa treba snažiť, ak si
chceš miesto udržať.

Ak nemáš žiadny alebo
minimálny príjem, je tu možnosť
využiť služby nocľahární Domov
pre každého a Depaul . Za
symbolický poplatok sa u nich môžeš
vyspať, najesť a umyť sa a táto
možnosť môže byť v nadchádzajúcej
zime riešením.

Števo






