
Na zabezpečenie fungovania OZ Odyseus v roku 2007 sme potrebovali 5 428 433,- Sk. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám pomohli finančne a materiálne zabezpečiť realizovanie nášho profesijného sna. Naša vďaka patrí:

Protidrogovému fondu, Európskej Únii program Prechodný fond, Bratislavskému samosprávnemu kraju, Ministerstvu práce 
sociálnych vecí a rodiny SR, Kontu Orange, Krajskému úradu Bratislava, Nadácii pre deti Slovenska-program Hodina deťom, 
Nadácii SPP, TAMPEPu, Nadácii Intenda, Nadácii Pontis-fond zamestnancov a zamestnankýň, Global Fund for Women, 
Slovensko-českému ženskému fondu, Miestnemu úradu Petržalka a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava

Blue 7 s.r.o., Transpetrol a.s., EMDS s.r.o., X-tron s.r.o. , YAKsteam, p. Lukášovi Filovi, Pomôžme deťom, n.f., Eurolab Lambda 
a.s., kníhtlač Gerthofer, COFFEA Drinks s.r.o. , VECO-Mont s.r.o., Shirtinator , Školex , Coca Cola, p. Borisovi Džurnákovi                             
z ABCprint , Pepsi Cola, Slovenské Cukrovary a.s., ISOTOXIN Industries

A všetkým, ktorí nám  venovali 2% zo svojich daní

Vytlačené vďaka podpore firmy Blue7, spol s.r.o.
Grafické spracovanie: Blue7, spol. s.r.o.

OZ Odyseus, Ukrajinská 10
831 02 Bratislava 3, Slovenská republika

tel/fax: +421/ 2/ 524 94 344
e-mail: odyseus@ozodyseus.sk, www.odyseus.org

IČO: 31 788 734, DIČ: 2021 422 854
Číslo účtu: 4040 142 618/3100



POSLANÍM OZ ODYSEUS je :
Podieľať sa na zachovaní ľudských práv a skvalitnení života ohrozených komunít a to najmä
� Ľudí, ktorí užívajú drogy
� Ľudí, ktorí pracujú v sex-biznise
� Mladých ľudí z ohrozených a marginalizovaných komunít  
 a tým prispieť k ich plnohodnotnému statusu v spoločnosti.
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OZ Odyseus
Vznik: 23. December 1997
Riaditeľka OZ: Mgr. Katarína Jirešová
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Soňa Javorková, javorkova@ozodyseus.sk

OZ Odyseus v roku 2007 svoje poslanie napĺňalo nie len realizovaním programov, ale aj prostredníctvom nasledujú-
cich aktivít:
� Zrealizovaním konferencie „Keď pragmatizmus pôsobí kontroverzne“ 19. novembra v Primaciálnom paláci                  

v Bratislave
� Podieľaním sa na tvorbe dokumentu „Štandardy nízkoprahových služieb pre užívateľov/ľky drog v zmysle harm 

reduction“
� Podpísaním deklarácie „The Lisabon Agenda for Prisons“ (Lisabonská agenda pre ľudí žijúcich vo väzení)
� Pridaním sa k akcii Celosvetový týždeň AIDS (Global AIDS week of Action) - 20.-26. mája. Počas týždňa sme každý 

deň poskytovali médiám najnovšie informácie o HIV a AIDS, pre mladých ľudí zo sídliska Kopčany sme zorganizo-
vali stretnutie o bezpečnejšom sexe, pre ľudí injekčne užívajú drogy sme vytvorili zábavný kvíz a pre ľudí pracujú-
cich v sex-biznise sme pripravili večerné posedenie v klube Pochod

� Realizovania vzdelávacích aktivít v spolupráci s Institutem expertních služeb OS Podané ruce ČR a s Univerzitou 
Mateja Bela v Banskej Bystrici na Letnej škole harm reduction 

Príjmy za rok 2007

Príjmy OZ Odyseus v roku 2007 predstavovali sumu  
5.557.616,- Sk

Granty a dotácie - štátna správa (37%)
Granty a dotácie - miestna správa 
a samospráva (16%)
Granty a dotácie - fondy, nadácie a siete (39%)
Dve percentá z dane (1%)
Sponzorské dary (4%)
Tržby/úroky/ kurzové zisky (4%)

Výdaje za rok 2007

Výdaje OZ Odyseus v roku 2007 predstavovali sumu 
5.428.433,- Sk

Nákup materiálu a PHM (25,8%)
Energie (1,7%)
Opravy (0,7%)
Cestovné a náklady na reprezentáciu (2,4%)
Služby, komunikačné náklady (22,7%)
Personálne náklady (44,8%)
Osobitné náklady (1,6%)
Bankové poplatky (0,2%)

Pracovníci/čky OZ Odyseus na konferencii „Keď pragmatizmus pôsobí kontroverzne“

Rok 2007 bol pre OZ Odyseus rokom prelomovým, a to hneď vo viacerých významoch. 
Oslávili sme 10 rokov svojho vzniku. Mnohí z nás začali rátať koľko tretín, štvrtín či osmín 
svojho života strávili pri dennodennej práci pre organizáciu. V podstate je to jedno koľko 
tretín to bolo. Všetci, bez rozdielu, sme sa v deň 10-tych narodenín neubránili pocitu 
dojatia. Stáli sme tu s pocitom radosti, obohatení o množstvo skúseností a príjemných 
zážitkov. Náš najtajnejší profesijný sen sa splnil... Ľudia pre ktorých/ s ktorými pracujeme 
nás stále vítajú s úsmevom   a my im stále máme čo ponúknuť. Stačí len vykročiť vpred a 
prijať výzvy ďalších rokov.

Rok 2007 bol rokom mnohých rozhodnutí. Programy Klub Podchod a Komunitné centrum 
Kopčany museli čeliť veľkým zmenám, ktoré v roku 2007 vyústili v neľahké rozhodnutia. 
Katarína Jirešová, ktorá OZ Odyseus založila, si po 1O rokoch práce dopraje v roku 2008 
celoročný oddych. My, čo ostávame sa ešte chvejeme pod ťarchou zodpovednosti. Avšak 
s hrdosťou preberáme dôveru, ktorá nám bola zverená. 

V roku 2007 prišlo do organizácie mnoho skvelých ľudí, ktorí sa odovzdali poslaniu OZ 
Odyseus. Za to im ďakujem. Som šťastná, že práve s nimi sa môže Odyseus vydať na ďalšiu 
10-ročnú plavbu. Odysea Odysea môže pokračovať...

Soňa Javorková
Zastupujúca riaditeľka



Program Chráň sa sám

Vznik: 2. Október 1998
Koordinátor programu: Mgr. Peter Lazový, 
lazovy@ozodyseus.sk
Projekt Sociálna asistencia: Mgr. Eva Melková, 
asistencia@ozodyseus.sk
Projekt Časopis Intoxi: Andrea Jirešová, 
intoxi@ozodyseus.sk
Na programe ďalej spolupracovali: Katarína Jirešová, 
Jana Baňáková, Monika Brošková, Katarína Sokolová, Soňa 
Javorková, Katarína Franeková, Veronika Holíková, Ľubor 
Maťátko, Dominika Hastíková, Natália Váriosová, Ivana 
Morvayová, Naďa Kiripolská, Ján Klimas, Estera Tóthová, 
Monika Bjelončíková, Peter Glos a Peter Kmeť

Program Chráň sa sám je program terénnej sociálnej 
práce pre ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a/alebo 
pracujú v sex-biznise. Zabezpečuje výmenu injekčných 
striekačiek a distribúciu kondómov, nízkoprahové 
testovanie na protilátky syfilisu a HIV, sociálnu asisten-
ciu, poradenstvo, distribúciu info-edukačných materiá-
lov a časopisu INTOXI.

V roku 2007 sa pracovníkom/čkam programu podarilo:
� Poskytnúť služby 1.484 ľuďom (971 mužom a 511 

ženám)
� Vyzbierať 122.651 ks a rozdistribuovať 141.208 ks 

injekčných striekačiek, rozdistribuovať 10.229 ks 
kondómov a iný zdravotnícky materiál

� Poskytnúť 1.109 konzultácií, 156 odkazov a 32 
sprevádzaní do pomáhajúcich inštitúcií

� Rozdistribuovať 786 info-edukačných materiálov a 
1.456 časopisov Intoxi

Všetky aktivity prispeli k prevencii krvou a pohlavne 
prenosných ochorení (napr.: HIV, hepatitíd, syfilisu) a k 
sociálnej inklúzii ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy 
a/alebo pracujú v sex-biznise.

Program SEX/DROGY

Vznik: jún 2001
Koordinátorka programu: Mgr. Katarína Sokolová, 
sokolova@ozodyseus.sk
Na programe ďalej spolupracovali: Katarína Jirešová, 
Monika Brošková, Soňa Javorková, Pavol Pekarovič,  
Miroslav Bača, Svetozár Hegyi, Andrea Jirešová, Dominika 
Hastíková, Veronika Holíková a Lucia Wawszczáková

Program SEX/DROGY je program terénnej sociálnej 
práce realizovaný v rekreačnom prostredí (najmä v 
prostredí open-air festivalov a tanečno-hudobných 
podujatí). Jeho aktivity sú zameriavané na mladých ľudí.  
Realizuje poradenstvo o drogách a bezpečnejšom sexe, 
nácvik navliekania kondómov na umelohmotný penis, 
distribúciu info-edukačných materiálov a nízkoprahové 
testovanie na protilátky syfilisu. V roku 2007 sme 
poskytovali svoje služby na festivale Pohoda v Trenčíne 
(v spolupráci s agentúrou Pohoda) a na festivaloch 
BeeFree v Hornej Strede a Aquabeatz v Nových Zámkoch 
(v spolupráci s agentúrou Kull Fabrik)

V roku 2007 sa pracovníkom/čkam programu podarilo:
� Nakontaktovať 4.297 mladých ľudí (2.804 mužov a 

1.493 žien)
� Poskytnúť 434 rozhovorov o drogách, 65 o HIV a 

AIDS a 1.222 o bezpečnejšom sexe
� 658-krát zrealizovať nácvik navliekania kondómov. 

Ako odmenu za odvahu účastníci/čkydostali kondóm 
a lubrikačný gél zdarma

� Rozdistribuovať 3.747 ks info-edukačných materiá-
lov o drogách a 1.209 o bezpečnejšom sexe

� 81-krát poskytnúť službu nízkoprahového testova-
nia

 
Všetky aktivity prispeli k prevencii krvou a pohlavne 
prenosných ochorení (napr.: HIV, syfilis) a k drogovej 
prevencii.
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V roku 2007 sa úspešne podarilo

� Vyzbierať 1.000.000-tu použitú injekčnú 
striekačku

� Realizovať Priamu Informačnú Kampaň pre 
Aktívnych Drogových Užívateľov/ľky - PIKADU

V roku 2007 sa program SEX/DROGY zameral na 
tzv. tanečnú scénu. Festivaly BeeFree a Aquabeatz 
boli zamerané na tanečnú a elektronickú hudbu. 
Svoje služby sme poskytovali vo večerných a 
nočných hodinách (od cca 17:00 hod do cca 4:00 
hod), čo sa stretlo s výrazne pozitívnym ohlasom. 



Program Komunitné centrum Kopčany

Vznik: november 2003
Koordinátorka programu: Mgr. Petra Hraňová/ 
Mgr. Nina Paulenová, kopcany@ulita.eu.sk
Na programe ďalej spolupracovali: Monika Gondec, 
Monika Marková, Martin Mikulič, Bety Dufeková, 
Miška Vaňová a Gabča Podhorská

Program Komunitné centrum Kopčany zabezpečuje 
poradenské, prevenčné a voľno-časové aktivity deťom a 
mladým ľuďom z bratislavského sídliska Kopčany. 
Aktivity programu sú jediné svojho druhu na sídlisku. 
Program realizuje terénnu sociálnu prácu a prevádzkuje 
nízkoprahový klub, kde prebiehajú štruktúrované 
aktivity a špeciálne programy (napr.: špeciálno-
výchovný program, doučovanie, dievčenská skupina a 
pod).

V roku 2007 sa pracovníkom/čkam programu podarilo:
� 2x týždenne realizovať terénnu sociálnu prácu pre 

cca 130 detí a mladých ľudí
� 1x týždenne organizovať kurzy varenia pre cca 15 

dievčat. Po zhodnotení Regionálneho úradu verejné-
ho zdravotníctva, že kurz nespĺňa hygienické kritériá 
sa následne transformovala na “dievčenskú 
skupinu”

� 1x týždenne zabezpečovať špeciálno-výchovný 
program pre cca 20 detí 1. a 2. ročníka ZŠ s názvom 
„Klubkáč“ 

� Zúčastniť sa Medzinárodného stretnutia mládeže v 
Lisabone. Na stretnutiach a príprave sa podieľali 4 
chlapci zo sídliska vo veku 16-20 rokov

� Zorganizovať putovnú výstavu fotografií „Ako nás 
nepoznáte...“

Všetky aktivity prispeli k zmysluplnému napĺňaniu 
voľného času a k sociálnej inklúzii detí a mladých ľudí zo 
sídliska Kopčany.

Program Klub Podchod

Vznik: 1.december 2003
Koordinátorka programu: Mgr. Ľubica Tornóczyová, 
podchod@ozodyseus.sk
Na programe ďalej spolupracovali: Katarína Jirešová, 
Ingrid Ferková, Eva Melková, Monika Brošková, 
Katarína Franeková, Monika Bjelončíková, 
Veronika Holíková a Daniela Tóthová

Program Klub Podchod prevádzkoval nízkoprahový klub, 
ktorý bol otvorený pre ľudí pracujúcich v sex-biznise a 
pre ich partnerov/ky. Zároveň zabezpečoval advokačné 
aktivity zamerané na obhajobu práv ľudí pracujúcich v 
sex-biznise.
 
V roku 2007 sa pracovníčkam programu podarilo:
� 2x týždenne prevádzkovať klub. V lete sa 7x uskutoč-

nili tzv. dlhé noci, kedy bol klub otvorený do 3:00 
hodiny v noci. 

� Poskytovať služby 83 ľuďom (30 mužom a 53 
ženám)

� Rozdistribuovať 676 ks kondómov a 159 lubrikač-
ných gélov

� Poskytnúť 464 konzultácií a 35 odkazov na pomáha-
júce inštitúcie

� Realizovať v Bratislave kampaň „Ľudské práva, nie 
násilie“. V rámci kampane sme rozdistribuovali 
10.000 ks pohľadníc a zozbierali 350 podpisov za 
zastavenie násilia.

Všetky aktivity prispeli k prevencii pohlavne prenosných 
ochorení (napr.: HIV, syfilis, kvapavka) a k sociálnej 
inklúzii ľudí pracujúcich v sex-biznise.
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Rok 2007 bol v programe KC Kopčany
 
rokom ťažkého rozhodovania, ktoré vyústilo v 
osamostatnenie sa programu. Od februára  2008  
program Komunitné centrum Kopčany zastrešuje 
a v jeho aktivitách pokračuje OZ ULITA. Viac 
informácii o ULITE môžete získať na 
kopcany@ulita.eu.sk OZ Odyseus sa teší, že 
mohlo prispieť k vzniku novej organizácie.

V roku 2007 prešiel program významnou 
zmenou:

Zmenila sa situácia v poskytovaní sexuálnych 
služieb na uliciach v okolí klubu, čo viedlo k 
zníženiu návštev v klube. Po zhodnotení 
finančných nákladov na prevádzkovanie klubu 
sme sa rozhodli klub zatvoriť k 1. decembru 2007. 
Stále hľadáme priestory v lokalite Vlčie hrdlo. 

Táto skutočnosť iniciovala zmenu názvu 
programu. V roku 2008 budú aktivity programu 
realizované pod názvom Červený dáždnik. 
Červený dáždnik je symbolom boja proti násiliu 
páchanom na ľuďoch pracujúcich v sex-biznise.


