


Medzinárodný  deň  žien  (MDŽ)  patrí  do  skupiny  sviatkov,  ktoré  za  minulého  režimu  získali 
pochybný nádych, hoci si to vôbec nezaslúžili. Slávil sa oficiálne, takpovediac povinne a pritom málokto 
vedel, čo vlastne pripomína.  Ako väčšina nanucovaných osláv, i táto sa redukovala na skratku MDŽ, 
súdružský príhovor a následné kolektívne opíjanie sa na pracovisku, v tomto prípade doplnené rozdaním 
klinčekov či bonboniér kolegyniam.

O čom však MDŽ naozaj je?

Ešte pred 200 rokmi mali ženy veľmi málo práv. Nemohli voliť a boli považované za majetok 
svojich otcov alebo manželov. V polovici 19. storočia však začali požadovať zrovnoprávnenie s mužmi. 
Chceli  získať  hlasovacie  právo a  rovnaké  právo na  prácu  a  vzdelanie.  Žiadali,  aby  mali  právo i  na 
majetok, na rozvod a na deti po ňom.

V roku  1857  sa  8.  marca  vydali  do  ulíc  New Yorku  zamestnankyne  z  viacerých  miestnych 
textiliek, žiadajúce zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie platov. Vtedy na účastníčky zaútočila 
polícia a rozohnala ich. O dva mesiace neskôr práve tam vzniklo prvé odborové združenie továrenských 
šičiek. Protestné pochody časom nadobúdali na sile, roku 1908 v tento marcový deň pochodovalo ulicami 
New Yorku už 15 000 žien. K žiadostiam o skrátenie pracovného času a vyššie platy pribudli aj politické 
požiadavky, najmä získanie volebného práva. Prvý Medzinárodný deň žien vyhlásili členky Socialistickej 
strany Ameriky na 28. február 1909 a v ďalších rokoch mal byť vždy v poslednú februárovú nedeľu. O 
rok neskôr sa v Kodani stretli delegátky medzinárodného združenia socialistických strán (Socialistickej 
internacionály), medzi ktorými už boli i prvé tri poslankyne riadne zvolené do fínskeho parlamentu, a 
rozhodli sa, že tento nápad podporia vo svojich 17 zúčastnených krajinách. Na fixnom dátume sa však 
nedohodli. Roku 1911 sa na oslavách, určených v Rakúsko-Uhorsku, Dánsku, Nemecku a Švajčiarsku na 
19. marec, zúčastnilo vyše milióna žien a mužov. K požiadavkám pribudlo i právo žien vzdelávať sa v 
učňovských školách a právo na rovnaký plat za rovnakú prácu.

Napríklad ženy vo Veľkej Británii získali hlasovacie právo až v roku 1918 aj to až po dovŕšení 30 
rokov a americké ženy až o dva roky neskôr.

Dnes  si  ani  nevieme  predstaviť,  že  by  sme  nemohli  isť  kam  chceme,  nemohli  isť  samé  do 
spoločnosti, nemohli si obliecť čo sa nám páči a zaľúbiť sa do koho chceme. Nemohli by sme vôbec 
ovplyvňovať dianie života okolo nás a len by sme museli slepo poslúchať našich otcov, bratov a neskôr 
manžela.
Som si istá, že mne by sa takýto život nepáčil a dovolím si napísať, že určíte ani jednej z Vás. A tu sa mi 
natíska otázka. 

Prečo sme potom niekedy tak málo hrdé na to, že sme ženy? Ženy ako samostatne mysliace, hrdé 
a svojprávne osoby, ktoré dôkazu svoj život viest tak isto plnohodnotne ako chlap.
Možno ma teraz niekto obviní s feminizmu,  a pokiaľ je znakom feministky to,  že žiadam od našich 
dievčat viacej hrdosti tak feministka som. A nie som určite sama. Necítim potrebu nikde dokazovať, že 
som viac ako chlap, že dokážem to čo on, ale cítim potrebu dokazovať, že som ŽENA.
Že mám svoje pravá tak ako aj povinnosti. Tak ako ich majú všetci ľudia na svete. Ale mam aj svoju 
HRDOSŤ. A to je vlastnosť, ktorá mnohým naším „hrdým“ ženám chýba. Nie raz sme každý z nás boli 
svedkom scén, keď dievča, žena, zabudnúc na svoje ženské ja robí všetko preto aby sa vyrovnala mužom. 
A koľko krát ani nie vyrovnala, ale aby im vyhovela po všetkých stránkach, aby oni boli spokojný. Kde 
ostáva v tej chvíli hrdosť? Splachuje sa s každým pohárikom alebo s každým náhodným sexom? Hrdosť 
ženy sa neprejavuje v jej rečiach ale činoch.

Dnes už nie je doba, keď by sme museli samé bojovať za svoje miesto v spoločnosti. Ale je doba, 
keď práveže musíme ukázať, že sme stále ženy, že v nás ostalo to ženské, čím sa odlišujeme od chlapov. 
A  hlavne  dievčatá  a  ženy,  hlásiace  sa  k  myšlienkam nacionalizmu,  by  mali  isť  príkladom všetkým 
ostatným.  Na prvé  miesto  by  mala  byt  vystavená  láska  k  rodine  a  vlasti  a  nie  k  nízkym  pudom a 
potrebám. A myslím, že pokiaľ budete okoliu dávať najavo, že ste hrdé ženy aj chlapi sa k Vám tak budú 
správať. Je pravda, že možno nebudete mat toľko sexuálnych a alkoholických dobrodružstiev, ale vekom 
prídete aj tak na to, že to boli zväčša najväčšie omyli vášho života a možno pravé kvôli nim ste prepásli 
naozajstnú lásku a spokojný život.

Rola ženy v spoločnosti



Voľakedy bola rola ženy v spoločnosti jasná. Kým chlap sa staral o 
potravu,  úlohou  ženy  bolo  udržiavanie  rodinného  kozubu.  Kým 
chlap behal  s  kyjakom,  lovil  mamutov a  obraňoval  svoju rodinu, 
žena sa starala  aby nevyhasol oheň,  aby sa nepokazilo jedlo, aby 
bolo  navarené,  predpokladám aj  upratané,  aby boli  deti  zdravé  a 
bolo o ne postarane.

Neskôr,  s  nástupom  vyspelejšej  doby  sa  toto  rozdelenie 
rodinných „kompetencii“ viac menej nezmenilo. Žena bola stále ten, 
kto sa staral o práce a činnosti súvisiace s rodinou.   
S  nástupom  modernej  súčasnosti  sa  pozície  na  pracovnom  poli 
rodina – zamestnanie začínajú meniť. Vôbec nie je raritou, keď žena 
idúca si bezhlavo za kariérou zabúda na svoju rodinu, deti dostanú 
kľuč  na  krk  a  „slušné“  vreckové  len  aby  neotravovali  a  pojem 

rodina sa prezentuje len pri spoločných nedeľných  obedoch v reštaurácii.
Naopak na druhej strane vidíme chlapa na materskej dovolenke, ktorý sa stará o potreby rodiny, 

vychováva deti, robí nákupy. 
 Kde a kedy sa stala táto zmena? Čo má za následok toto prerozdelenie tradičných hodnôt? Keď sa 
žena stáva „chlapom v rodine“.

Prvým impulzom k tomu,  aby ženy prestali  byt  len domácimi  gazdinkami,  ale  venovali  sa aj 
svojim záujmom, bola túžba žien po vlastnej sebarealizácii. Zakladali sa rôzne ženské spolky, kde ženy 
mohli svoj voľný čas venovať činnostiam nesúvisiacim priamo s dianím v ich rodine. Neskôr sa mnohé z 
nich zamestnali, avšak nikdy to nebolo na úkor rodiny. Tá bola na prvom mieste. Kým boli ženy slobodné 
pracovali aj celé dni, ale ako náhle si založili rodinu a mali deti venovali sa čo najviac výchove detí a 
chodu rodiny.

Ale dnes je to inak, ekonomická a finančná potreba rodín, neohodnotenia práce chlapa tak aby sa 
zvládal  sám  postarať  o  rodinu  začínajú  ženy  preberať  na  seba  aj  novú  funkciu.  A  to  funkciu 
spoluživiteľky.  Avšak vo  väčšine  prípadov je  to  na  úkor  rodiny,  detí.  Ženy sú  v  práci  na  celé  dni, 
nezriedka aj noci a na výchovu detí im neostáva veľa času a ani síl.
 Po celodennej (nočnej) šichte pre väčšinu z nich začína ďalšia šichta, doma. Mnoho žien je totiž 
na  túto  domácu  prácu  úplne  samo.  Nie,  že  by nemali  muža,  ale  tak  ako ženy sa museli  a  dokázali 
prispôsobiť novému trendu, tak mnoho chlapov do dnes zastáva názor, že domácnosť je čisto ženské 
teritórium.  A preto  po  príhode  domov očakávajú  automaticky plný  tanier,  čerstvé  noviny  a  zapnutú 
televíziu a občasné výlety s deťmi.

Nemyslím, že by sa mala vrátiť doba, keď  bude žena celé dni doma s deťmi čakať, kým sa muž 
vráti z práce. Mne samej by sa takýto spôsob života nepáčil a aj žena má nárok na sebarealizáciu a vlastný 
život. Avšak nemala by pracovať preto, lebo musí ale preto, lebo chce. A už vôbec nie toľko, aby tým 
netrpela jej rodina a hlavne deti.

Dnešná  žena  ma  nespočetne  veľa  rolí,  dcéra,  kamarátka,  študentka,  zamestnankyňa,  matka, 
učiteľka, upratovačka, kuchárka .......

Veľmi veľa práce pre jedného človeka. A ešte viac, ak chce 
každú  z  týchto  činnosti  vykonávať  na  100%.  Preto  jedna  prosba 
chlapom, a výzva ženám. Aspoň jeden deň v roku nech je ženským 
dňom, dňom keď si žena zoberie dovolenku na plný úväzok.

Dievčatá v našich radoch …

Dlho  som  uvažovala  nad  témou  do  tohto  nášho  pekného 
nového  blogu.  Až  do  chvíle  kým som sa  vrátila  z  pár  akcií,  na 
ktorých som čo-to zažila a prečítala si tieto Rozhovory z pokecu. Z 
toho dôvodu som sa rozhodla pre túto tému. Pevne verím, že nikoho 
neurazím, a že baby, ktoré sa v tomto článku nájdu tak sa nad sebou 
trošku zamyslia a pokúsia sa trošku zmeniť.



Dievčatá  v  našich radoch by sa  dali  rozdeliť  do rôznych zaujímavých skupín.  Väčšina báb v 
puberte (14-18) je v tomto „hnutí“ hlavne kvôli mužskému zastúpeniu čo je v podstate dostatočne veľké. 
Pri ich zmýšľaní normálnemu človeku až rozum zastane. Lebo tieto naše krásne dievčatká nám všetkým 
robia  krásnu  povesť  medzi  chalanmi..  Hoci  majú  aj  zaujímavú  teóriu  „lovu“.  Aj  keď  obšťastnia 
hociktorého „vyholeného“ chalana všimla som si, že vždy idú vyššie a vyššie. A skončia na chalanoch čo 
už majú medzi nami meno a každý vie o nich aspoň minimum. Chalanom sa to samozrejme páči, keď ich 
obšťastňuje  pekná,  kozatá  blondínka  čo  ma  na  svojej  krásnej  ružovej  mikine  obrovský  nápis  –
LONSDALE , samozrejme nikoho z nich už netrápi ďalej skade ma tu mikinu, alebo čo ma to dievča v 
hlave, a či vôbec má ako takú šajnu kde sa nachádza a o čom toto všetko je, lebo je renee.

Ďalšiu veľmi podstatnú časť báb tvoria tie, ktoré v krčme majú neskutočne veľké reči o tom čo by 
robili a čo chcú dosiahnuť medzi nami, a keď majú možnosť sa realizovať tak sa ani na prvom stretnutí 
neukážu lebo nemajú kde nechať frajera, lebo bez toho sa už pomaly ani nevyserú. Prepáčte za výraz, ale 
niekedy mi to tak v skutočnosti pripadá.

A najhlavnejšiu časť báb medzi nami tvoria také, čo by sa najradšej mlátili na každom rohu, ale 
kto to kedy videl, aby sa baby medzi sebou mlátili? Samozrejme sú jediné, ktoré si o sebe myslia, že sa 
najviac zo všetkých angažujú, hoci fackajú malé 15-ročne dievčatká. Majú, ale pravdu sú jediné čo sa 
angažujú, ale jedine čo sa týka intríg, ohováračiek a klamstiev.  Ale hlavná vec je tá, že majú v sebe 
HRDOSŤ, ČESŤ a PEVNÚ VOĽU.

Myslím, že toto je z mojej strany všetko o týchto pár skupinách. Hoci jediné baby, ktoré na toto 
doplatia sú tie, ktoré sa naozaj snažia niečo dokázať. A od mnohých sa dočkajú len reakcie , že my sa 
máme starať o deti. Veď to robí, pomaly každá dospelá žena. Tak načo majú byť v našich radoch baby? 
Aký majú význam, okrem toho, aby vítali chlapcov s rozkročenou náručou????
No a tu je pár názorov ľudí na túto tému, pýtala som sa aj chalanov aj báb aby ma nik nemohol obviniť z 
jednostranného pohľadu a zaujatosti, oddelila som to farebne, že modra chlapci červena dievčatá: 

juuuj…..no ako ich vnímam nejako som sa hlbšie nad týmto nezaujímal…podľa mňa aj oni majú svoje 
pevne miesto v hnutí…proste ich beriem ako súčasť…

hm myslím že hej :-\ pokiaľ nerobia intrigy a iné kokotiny tak nemám voči tomu výhrady ja som nie typ 
čo diskriminuje ženy :-\ teda ženy ako naše ženy
pokiaľ viem že mi niečo neurobili osobne alebo že sa vedia chovať ako sa patrí

baby v hnutí je kapitola sama o sebe. Baba v hnutí môže byt buď preto, lebo jej chlap je a ona xce byt s 
nim a teda sa hra a pózuje.. alebo to môže byt dáka kurvička čo si xce len užiť.. alebo to môže byt naozaj 
ženská čo, má záujem pomôcť chalanom k zmene tejto spoločnosti a aktívne sa zapája do činnosti.

ako špinavé kurvy
až na par výnimiek
velmo malo výnimiek
a je ich čoraz menej

normálne baby vnímam normálne.. a som rád, že sú…kurvy neznášam

všetko sú to piče…aspoň čo poznám…v Nitre samozrejme výnimky asi budú, vždy sú nejaké výnimky

poznám aj také, ktoré sú kvôli svojim frajerom, aj také ktoré sú kvôli sexu s “akčnými chalanmi” a aj 
pravoveriace

jaaj no tak ako u nas ich ani tak veľmi nie je ale tak aj holky sú potrebne v hnuti…ale tak co ja viem 
možno chalan by ti vedel lepšie povedať…

no uprimne a podle meho nazoru vetsina holek v nasem hnuti se chova jako zejmena kurva a nechape 
kam mirime!Ale je to jen cast!Jinak sou holky,ktere jdou tvrde za svym a vi co je pro nas nejlepsi a jak se 
zachovat a nedupou po nasi vire



no asi tak že čim víc tim líp, ale by to nebyly kurvy a měla vlastnosti jaký mít

noo ťažko povedať, keď sa to tak vezme tak u vás ich moc nepoznám a u nás ich tu neni veľa, ale keď to 
zoberiem tak všeobecne - chalani robia viac veci pre hnutie…, myslím že sa im dá aj viac veriť ale to sa 
skoro nedá už nikomu…podľa mňa holky majú veľmi zlú povesť

90%z nich nevedia co chcú a nevedia co je to hnutie…sú duté ako táčky, do hnutia sa dali len kvôli…

takže baby niektorí berieme len na zábavu niektorí väzné………a baby si to kazia sami keď sa správajú 
jak curvy niektoré tak potom to padá na väčšinu ale tak to neni ja dokážem s hociktorou babou pokecat a 
niekedy teda skoro vždy viem zistiť ktorá aká je

¾ sú kurvy. Polovička sú len preto renee, lebo majú frajerov skinheadov.

Sú také dievčaťa čo sú tam cez chlapcov. Ďalšie sú tie čo sa s chlapcami stretávajú v posteli. A potom sú 
tie čo chcú niečo dokázať.

Baby v hnuti vnímam každopádne pozitívne. Nakoľko majú predpoklady k určitým činnostiam, ktoré sú 
potrebne a vynikajú v nich viac jako chlapci.  Je určíte správne , že dnes sú nám ženy rovnocennými 
spolubojovníčkami v našom neľahkom boji, aj kde ich možnosti a spôsob boja sú odlišné od našich, no sú 
žiaduce (napr. podpora pow, publikačná činnosť čí osvetová práca vo svojom okolí) muži a ženy sú dnes 
v spoločnom boji aj keď každý na inom fronte.

Dnes je strašné málo báb čo si idú za svojim a majú svoje predvedenie v srdci. A nie sú v našich radoch 
len kvôli chalanom či sexu, ktorý naše hnutie naozaj poskytuje v hojnom množstve, keďže väčšina členov 
sú chalani…ale byt presvedčený na základe toho, že niekto s kým spávam je skínhead.. alebo kvôli tomu, 
že sa mi páčia holé hlavy je dosť úbohé. A keď im niekto povie do oči pravdu tak vás idú zabiť, lebo oni 
sú  jediné  renesky..  lebo  poväčšine  takéto  baby  nám môžu  za  krásnu povesť  medzi  chalanmi  ale  aj 
babami…a to, že si na seba oblečú „naše“ značky za niekoľko tisíc korún z nich naozaj nerobí nič!

No teda keď sú všetky renesky kurvy ako poniektorí hovoria a tak strašne im to vadí a zastavajú morálne 
hodnoty atd. tak prečo si ich medzi seba púšťajú. Ono to je tak, keď sa vcítim do pozície ženy, že pokiaľ 
niekomu nedáš označia ťa za kurvu a pokiaľ niekomu dáš označia ťa tiež za kurvu tak potom tak potom ja 
neviem ako poniektorí vnímajú význam slova kurva ale zdá sa mi, že to poniektorí jedinci majú dosť 
popletene.
Ono podľa mňa vo väčšine prípadov je muž dominantnejší a potrebuje ukázať svoje postavenie tak pokiaľ 
nedosiahne svoje uspokojenie vo forme sexu napríklad tituluje ženu slovom kurva, ku ktorému si často 
krát vymyslí rôzne fiktívne príbehy resp. prikreslí existujúce príbehy, ktoré ženu dostavajú zas do pozície 
kurvy pričom on stále zostáva ten správny muž aj napriek tomu, že údajná kurva ktorej sympatie si on 
snažil získať nepristúpila na jeho návrhy.

Pozitívne ale iba tie normálne tie že slúžim vlasti slúžim všetkým mi nesedia

No takže tak na začiatok……….Je tu ešte nejaké hnutie? Čo je to hnutie? To by bola Iná otázka ale 
baby…. Baby v hnutí? Väčšinou sú to dievčatka čo si dajú boty oblečú sa do značkového a myslia si že 
sú renee…Podľa mňa hnutie a ,,baby v hnutí,, už Nie sú…a kurvy a piče čo sa lepia na plešatých nemajú 
s týmto nič spoločne. Ale zas je tu aj pár tých čo maju spravne nazory a stoja si za tým. Takže bieda…
Hnutiu je koniec!

Diskriminácia z dôvodu pohlavia/rodu alebo ČO TO JE?



Čo je a čo nie je diskriminácia z dôvodu pohlavia/rodu?
Diskriminácia  je  každé  neopodstatnené  nerovnaké 

zaobchádzanie s ľuďmi zo strany štátu alebo iných ľudí, ktorí majú 
istú moc, právomoci, alebo sa pohybujú v prostrediach, kde sú ľudia 
jeden od druhého istým spôsobom závislí. Štát by mal dohliadať na 
to, aby ľudia neboli v spoločnosti znevýhodnení na základe pohlavia. 
Diskriminácia  z  dôvodu pohlavia/rodu  je  zvyčajne  skrytá,  pretože 
funguje v spolupráci s rodovými stereotypmi, ktoré často vystupujú 
ako „normálne“ a „správne“.

Diskriminácia  na  základe  pohlavia  –  priama:  Je  to  taká 
situácia,  keď sa s človekom zaobchádza menej  priaznivo pre jeho 
pohlavie  (napr.  v  inzerátoch  typu  „prijmeme  muža  na  miesto 
riaditeľa“).

Diskriminácia  na  základe  pohlavia  –  nepriama:  Je  taká 
situácia,  keď  zákon,  prax  alebo  politika,  ktoré  sa  zdajú  na  prvý 
pohľad ako nediskriminujúce (neutrálne), majú negatívny vplyv na 
jedno z pohlaví (napr. zamestnávateľ sa rozhodne, že školení sa budú 
zúčastňovať iba zamestnanci a zamestnankyne, ktoré u neho pracujú 

na plný úväzok. Keďže však na polovičný úväzok pracujú takmer výhradne ženy,  je toto rozhodnutie 
diskriminačné).

Čo je to rod a čo je pohlavie?
Pohlavie (ang. sex) je biologická vlastnosť človeka, čiže to, či je z anatomického hľadiska ženou, 

alebo mužom, pričom tieto  vlastnosti  sú univerzálne.  Rod (ang.  gender) predstavuje „sociálne“,  resp. 
„kultúrne“ pohlavie, vzťahuje sa na spoločenské predstavy o tom, čo znamená byť (alebo nebyť) mužom 
a ženou, resp. čo sa od ženy a muža v spoločnosti očakáva. Rod je z tohto pohľadu naučené správanie sa 
ľudí. Na rozdiel od pohlavia, ktoré je univerzálnou kategóriou a nemení sa podľa času, či miesta, rod 
predurčuje roly, správanie a normy vzťahujúce sa na ženy a mužov, ktoré sú rôznych spoločnostiach, v 
rôznych obdobiach, či rôznych sociálnych skupinách rozdielne.

Čo je to rodový stereotyp?
Stereotypy alebo predsudky sú zovšeobecňujúce predstavy o istej skupine ľudí. Rodové stereotypy 

zjednodušene  a  generalizujúco  hodnotia  schopnosti  a  vlastnosti  mužov  a  žien  alebo  vytvárajú 
zjednodušené obrazy mužskosti a ženskosti, pričom zabúdajú na jedinečnosť každého človeka. Stereotypy 
mávajú  zvyčajne  negatívny  náboj  a  na  ich  základe  sa  predpokladá,  že  všetci  príslušníci  a  všetky 
príslušníčky istej skupiny sa správajú rovnako a sú rovnakí/rovnaké. V prípade rodových stereotypov to 
vedie k všeobecne rozšíreným a hlboko zakoreneným predstavám o mužoch a ženách. Predpokladá sa 
napríklad, že všetky ženy sú citlivé a všetci muži sú racionálni (alebo že „ženy sú z Venuše a muži z 
Marsu“), pričom racionálna žena, či citlivý muž sa nepovažujú za „normálnych“.

Rodové stereotypy zvyčajne považujeme za „prirodzene dané“, avšak v skutočnosti sú to modely 
správania, ktoré sú ľuďom vštepované od raného detstva, a ktorým sa v podstate učíme tak ako rodnej 
reči, alebo inému sociálnemu správaniu. To spôsobuje, že v deťoch sa nerozvíja to, čo je im prirodzené, 
ale ich individualita sa potláča v prospech utkvelého modelu ženstva alebo mužstva.

Stereotypy nehrajú vždy len negatívnu rolu.  Zjednodušujú a  urýchľujú orientáciu  v životných 
situáciách. Na druhej strane vedú k povrchnosti. Keďže sú prítomné všade okolo nás a chápeme ich ako 
normy, ktoré sú nemenné. Nie je to však pravda.

Čo je to rodová rovnosť?
Rodová rovnosť je spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, čo môže znamenať „rovnaké 

zaobchádzanie,  ako aj  zaobchádzanie,  ktoré  je rozdielne,  ale  je ekvivalentné z  hľadiska práv,  výhod, 
povinností a možností. Všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si 
z možností bez obmedzení rodovými rolami. Rozdielne správanie, ašpirácie a potreby žien a mužov sa 
uznávajú, hodnotia, berú do úvahy a podporujú rovnako.“ (citované Glosár rodovej rovnosti – Pojem: 
rodová rovnosť, nerovnosť, pojmy, http://glosar.aspekt.sk/). Znamená tiež rovnakú viditeľnosť, rovnaké 



postavenie a rovnakú účasť oboch pohlaví vo všetkých sférach verejného a súkromného života s cieľom 
plnohodnotného spoločenského uplatnenia žien a mužov. (definícia podľa Rady Európy)

Kto môže diskriminovať?
V prípade diskriminácie na základe pohlavia/rodu môže diskriminovať v podstate každý človek, 

ktorý má nad inými istú moc či právomoci rozhodovania o veciach dôležitých pre iných, napríklad aj 
svojimi utkvelými predstavami o mužskosti, resp. ženskosti.
 Diskriminovať môže štát prostredníctvom svojich predstaviteľov a predstaviteliek, teda štátnych 
úradníkov/úradníčok,  policajtov/policajtiek,  colníkov/colníčok,  pracovníkov/pracovníčok,  väzenskej 
stráže, sudcov/sudkýň, prokurátorov/prokurátoriek a pod. 

Z  posledného  štatistického  výskumu  napríklad  vyplynulo,  že  ženy  na  Slovensku  zarábajú 
podstatne menej ako muži napriek tomu, že majú rovnaké vzdelanie, prax i schopnosti ako muži na tej-
ktorej  pracovnej  pozícii.  Takéto  správanie  je  diskriminujúce  z  hľadiska  pohlavia/rodu  a  vyplýva  z 
utkvelej  predstavy,  že  živiteľom rodiny má byť  muž,  čo v dnešnej  dobe už bohužiaľ zďaleka nie  je 
pravda.
 Diskriminovať  môže  aj  ten,  kto  poskytuje  nejaké  služby  verejnosti,  ako  napríklad 
majiteľ/majiteľka reštaurácie, či súkromná bezpečnostná služba povoľujúca vstup do zábavného podniku.

Diskriminovať  môže  aj  zamestnávateľ/zamestnávateľka  prijímajúci/prijímajúca  nového 
zamestnanca či novú zamestnankyňu alebo nadriadený/nadriadená, ktorý/ktorá rozhoduje o prémiách, či 
ďalšom pracovnom postupe svojich podriadených.

Diskriminovať môže aj  kolega,  či  kolegyňa  v práci alebo spolužiak,  či  spolužiačka v škole – 
napríklad  zosmiešňovaním,  ponižovaním,  ohováraním  či  nabádaním  na  diskrimináciu,  keďže  v 
zamestnaní, či v škole sa ľudia pohybujú v spoločnom prostredí, komunikujú spolu, výsledky ich práce, či 
štúdia mnohokrát závisia od spolupráce s inými.

Nevyhnutnou podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby sme mohli hovoriť o diskriminácii, je, že 
ten, kto diskriminuje, má moc alebo právomoci, poskytuje služby či predáva tovary pre iných, alebo sa 
pohybuje spolu s inými v istom uzavretom prostredí, kde sú ľudia navzájom od seba istým spôsobom 
závislí.

Je diskriminácia to isté čo netolerancia?
Diskriminácia nie je to isté čo netolerancia. Ak sa manželia spolu hádajú, pretože sa nedokážu 

dohodnúť na výchove svojich detí alebo na trávení voľného času – nie je to diskriminácia, ale rodinné 
nezhody a netolerancia. Taký konflikt môže byť veľmi vážny a môže skončiť aj rozvodom, ale ťažko v 
ňom nájsť diskrimináciu, lebo muž aj žena sú si vo svojich vzťahoch rovní a žiaden z nich nie je od toho 
druhého závislý. Ak by ale jeden z manželov bol ekonomicky závislý na tom druhom a z tohto dôvodu by 
musel znášať fyzické či psychické násilie, nátlak alebo zosmiešňovanie, išlo by o diskrimináciu.

Ak spoločnosť hľadajúca asistentku uverejní inzerát v znení: „Prijmeme ženu do 25 rokov,“ ide o 
priamu diskrimináciu na základe pohlavia a veku, pretože neumožňuje mužom a ľuďom nad 25 rokov 
uchádzať sa o takúto pozíciu. Podobne by išlo o diskrimináciu na základe pohlavia, keby zamestnávateľ 
alebo zamestnávateľka prijal/a do zamestnania na vedúcu pozíciu z dvoch kandidátov muža, aj napriek 
tomu, že žena by mala na uvedenú prácu očividne lepšie predpoklady (vyššie vzdelanie, prax a pod.) a 
rozhodol by iba stereotyp, že muži sa viac „hodia“ na vyššie funkcie.

Keď známa diskotéka v centre mesta vyberá vstupné len od mužov a na vstupných dverách má 
nápis „Baby zadarmo“ ide o priamu diskrimináciu na základe pohlavia.  Zároveň by v tomto prípade 
mohlo ísť aj o pokyn na diskrimináciu – ak by zamestnanec podniku vyberajúci vstupné bol predtým 
inštruovaný svojím zamestnávateľom, že má vyberať vstupné iba od mužov.

Krok k úspechu v škole či práci? Dobrá pamäť a dostatočná slovná zásoba  

Schopnosť pohotovo sa vyjadrovať a vládnuť bohatou slovnou zásobou je zárukou k úspechu v 
škole a v profesnom živote. Potešujúce je, že verbálne schopnosti si môžeme neustále zlepšovať. 

Aby  sa  naša  slovná  zásoba  zväčšovala  a  verbálna  komunikácia  zlepšila,  potrebujeme  vedieť 
niekoľko  pravidiel,  ktoré  sa  dajú  hravou  formou  zvládnuť.  Pre  základy  cudzieho  jazyka  nám  stačí 



zvládnuť len tisíc slov, ale keď budeme hľadať medzi nimi rozličné súvislosti, využívať ich, kombinovať 
a hrať sa s nimi, naše verbálne schopnosti sa rozšíria.
 Priemerná slovná zásoba písomného prejavu sa pohybuje od 900 do 1000 slov, priemerná slovná 
zásoba ústneho prejavu je od 1000 do 1100 slov a priemerná pasívna zásoba je 5000 slov. 

1.krok – pridávajte si slová
Napríklad na každý deň si vyberte jedno nové slovo, ktoré si počas dňa niekoľkokrát opakujte a vkladajte 
ho do rôznych kontextov, čím si pamäť stále udržiavate v pohotovosti.
Zaznamenávajte  si  nové  slovíčka  do  špeciálneho  zoznamu  a  najnovšie  si  umiestnite  napríklad  k 
pracovnému stolu, aby ste ich mali stále na očiach, pokiaľ sa nestanú súčasťou vašej dlhodobej pamäti. 
2.krok – kúpte si vreckový slovník cudzích slov a synonymický slovník. Práve synonymický slovník je 
najlepším pomocníkom pre rozširovanie slovnej zásoby. 
3.krok – naučte sa metódu rýchleho čítania
Aby ste zvládli spôsob rýchleho čítania, pridŕžajte týchto odporúčaní:
a, motivujte sa k rýchlemu čítaniu
b, vyhľadávajte kľúčové slová a myšlienky
c, snažte sa porozumieť významu celkového textu, než jednotlivým slovám, knihu majte v primerane 
vzdialenosti a používajte záložku na sledovanie textu, aby ste sa v ňom nestratili 
4.krok – čítajte veľa a rôznorodé žánre 
5.krok – nezabúdajte na koncentráciu, ako náhle mozog prestane vnímať, dajte mu oddych na prestávku 
6.krok – text si najlepšie zapamätáte,  keď si vypichnete kľúčové slová a informácie,  ktoré si môžete 
zaznačiť do poznámok 
7.krok – rozvíjajte schopnosti logického myslenia
Pod logikou myslenia sa myslí, porozumenie slovám, ich významu a súvislostiam medzi nimi. Zamerajte 
sa na rôzne slovné hádanky, hlavolamy alebo logické tvrdenia.
Príklad: Logické tvrdenie  je také tvrdenie,  pokiaľ sú základné tvrdenia pravdivé a musí byť aj  záver 
pravdivý.
1a, 
A=B
B=C
A=C 
1b, 
B=C
A=C
A=B
Skúste určiť, ktoré z tvrdení je správne, výsledok nájdete na konci textu. 
8.krok – učte sa cudzie jazyky
Aby ste si svoje jazykové a verbálne schopnosti udržali na dobrej úrovni, skúste sa každých desať rokov 
naučiť nový jazyk.  Jednoduchá metóda je tá, ktorou sa učia deti.  Tie sa najskôr naučia určitú slovnú 
zásobu, potom sa pokúšajú vytvárať rôzne spojenia a nakoniec príde gramatika. 
9.krok – naučte sa rozlišovať rôzne časti slov
Slová sú často tvorené z predpôn a prípon, keď si uvedomíte ich význam, rozšíri sa vám aj slovná zásoba. 
Zároveň vám bude jasný aj koreň slov a tým aj mnoho ďalších nových slov, ktoré ste predtým nepoznali. 
Výsledok: 1a je správna

PREČO ŽENY PIJÚ?

" Rozdiel v pití mužov a žien je, že podľa výskumov pijú 
muži viac zo spoločenskej nevyhnutnosti a ženy nachádzajú na dne 
pohárika  uvoľnenie  zo  stresu.  Je  jedno,  či  sú  vyťažené  v  práci, 
nedocenené doma, unavené, bohaté, bez peňazí... Ak sa skrývate s 
fľašou doma, alebo každý piatok resetujete stres z práce na párty, 
máte problém. Pohárik tvrdého odbúra napätie, pohár vína umocní 



šarm, vytlačí z hlavy kopu zaťažujúcich zbytočností. Od jedného pohára je len krok k litru, a ten veru na 
šarme nepridá

Keď pijú muži a ženy 
- Muži sú zábavní -Ženy sú trápne. Keď dvaja robia to isté, nie je to to isté - platí to aj pri pití. 

Muži sú podľa všeobecného bontónu šarmantní pri akomkoľvek promile alkoholu v krvi, ženy nie. - Ženy 
začínajú piť, keď sa vydajú. Muži celkovo začínajú piť skôr ako ženy. 
- Muži pijú v krčme - Ženy pijú doma. Odmietanie a izolácia žien závislých od alkoholu je väčšia ako u 
mužov. Ženy si pitie priznajú ťažšie a neskôr ako muži. 
- Muži sú šlang - Ženy priberú. Ženy majú síce krásne telo s nádhernými krivkami, ale pod nimi sa skrýva 
tukové tkanivo. Tuk na seba viaže alkohol a ten sa vylučuje ťažšie ako u mužov. Alkohol sa v tele ženy 
drží 5x dlhšie ako u muža. 
- Muži viac vydržia  - Ženy riskujú rakovinu. Dôsledky pitia sa u žien prejavia rýchlejšie a silnejšie. 
Srdcovo - cievne ochorenia, ochorenia pečene, cukrovka, zápaly a poruchy menštruačného cyklu, alergie. 
Potvrdené je vyššie riziko rakoviny prsníka a vaječníkov. 

A povedzme si úprimne, nič nie je hnusnejšie ako opitá žena.
 

Ženy po „poháriku“ strácajú zábrany oveľa skôr ako muži. Prepitá a prehýrená noc nám môže 
priniesť ráno niekoľko nie veľmi príjemných skutočností a naša povesť tým značne trpí. 

Každá žena sa podvedome od detstva pripravuje na rolu matky. Neškoďme si svoje zdravie a tým 
aj zdravie našich potomkov zbytočnou bezuzdnou konzumáciu alkoholu. Nejaký ten pohárik vo výročné 
sviatky  nikoho  nezabije,  avsak  určíte  poznáte  vo  svojom  okolí  dievča,  ktoré  má  tieto  výnimočné 
príležitosti  pravidelne.  Pokúste  sa  jej  pomôcť,  je  to  v  našom  spoločnom  záujme.  V  záujme  našej 
budúcnosti. Našej ženskosti. Nesnažme sa nasilu vo všetkom vyrovnať chlapom.

Sme hrdé a šarmantné osoby a mali by sme sa tak aj správať. Nedávať svojmu okoliu zbytočné 
zámienky na to, aby nás považovali za bezcharakterné.

Deti? Samozrejme, ale až keď budeš pripravená
Stručný prehľad antikoncepcie

Sex je vzájomné splynutie  dvoch ľudí.  Čo všetko by sa malo  medzi  nimi  odohrať,  kým sa k 
takémuto činu rozhodnú? V prvom rade, by medzi nimi mala byť láska a citová náklonnosť. Mali by sa 
navzájom  dobre  poznať   a  pred  samotným  pohlavným  stykom,  by  malo  byť  obdobie  vzájomného 
spoznávania tiel. Rozhovor o tom, čo ste ochotný spraviť, a čo nie, by tiež nemal chýbať. Jeden druhému 
by ste  mali  dôverovať  a  snáď to  najdôležitejšie,  mali  by ste  si  byť  obaja  istý,  že  to  naozaj  chcete. 
Povedzme si  ale  otvorene,  koľko krát  sa  stane,  že  k  sexu príde neplánovane,  nečakane  a  spontánne. 
Hlavne prvé sexuálne pokusy sú kvôli tomu nebezpečné, veľa ľudí vie, že ich prvý sex bol spontánny a 
neplánovaný. Ak patríš medzi tých ktorým sa to stalo, môžeš si zablahoželať, ak si mala šťastie a obišlo 
sa to bez následkov.

Hormonálna antikoncepcia je v súčasnosti najčastejšie používaná.

Zásadne  treba  hovoriť  o  dvoch  skupinách:  kombinované  tabletky  a  tabletky  obsahujúce  len 
gestagén čiže mini pilulky. Kombinované pilulky obsahujú vždy gestagén a estrogén. Ak ich kombinácia 
je počas celého cyklu rovnaká hovoríme o jednofázovom alebo monofázickom type preparátov. Dvoj a 
trojfázové tabletky sa snažia napodobniť menštruačný cyklus, to znamená že dávky estrogénu a gestagénu 
sú rozdelené zhruba na tretiny s tým, že v prvej tretine cyklu prevažujú estrogény a v ostatných dvoch 
gestagény.  Tzv.  mini  pilulky  obsahujú  len  gestagén,  neobsahujú  estrogény,  tým  majú  aj  odlišný 
mechanizmus antikoncepčného účinku. Ten spočíva nie v blokáde ovulácie,  čiže uvoľnenia vajíčka z 
vaječníka, ale pôsobia na kvalitu hlienu v kŕčku maternice,  v dôsledku čoho sa hlien stáva hustejší a 
zabraňuje  prieniku  spermií  do  maternice  a  vajíčkovodov.  Treba  spomenúť  ešte  aj  to  že  hormonálna 
antikoncepcia  máva  vplyv  na  ochlpenie  tela,  veľkosť  prsníkov,  akné,  vypadávanie  vlasov,  hmotnosť 



tela.... Tieto účinky bývajú individuálne, ale pri vhodnom zvolení hormonálnej antikoncepcie môžeme 
dosiahnuť minimalizovanie alebo úplne potlačenie nežiaducich účinkov. Hormonálna antikoncepcia je aj 
vhodným nástrojom na riadenie pravidelného cyklu a na posúvanie cyklu.

Účinnosť tejto antikoncepcie je pri správnom používaní takmer 100% a jej zlyhanie sa pohybuje 
niekde okolo 0,05-0,4 pearlovho indexu alebo tzv. tehotenského čísla. 

Pearlov index- uvádza, koľko žien zo 100 používajúcich antikoncepčnú metódu otehotnie počas 
12 mesiacov pri pravidelnom pohlavnom styku. 

Hormonálna antikoncepcia: je vhodná pre dievčatá a ženy s častým pohlavným 
stykom. Poznáme aj  špeciálny druh tabletiek tzv. tabletiek „po“, kde je veľké 
množstvo gestagénu (Postinor, Escapelle). Požívajú sa jednorázovo po súloži do 
72 hodín a potom o 12 hodín ďalšia. Táto forma však nie je vhodná na pravidelné 
používanie! Skôr vo výnimočných situáciách.  Hormonálna antikoncepcia je na 
predpis a pre jej predpísanie je nutné vyšetrenie gynekológom a následne na to 
každých 6-12 mesiacov.

Vnútromaternicové  teliesko:  Zavádzajú  sa  až  na  dobu  5  rokov.  Existujú 
moderné,  teda  bez  hormónové  a  s  obsahom  gestagénu  nazývané  aj  Mirena. 
Teliesko zabráni uhniezdeniu oplodneného vajíčka. Niektoré ženy však teliesko 
neznášajú,  krvácajú  a  pociťujú  bolesti.  Samozrejme  v  rámci  preventívnych 
vyšetrení je potrebná kontrola aspoň raz ročne.

Prezervatív je prostriedok antikoncepcie známy už v antickom Ríme. Používalo 
sa vrecko z rybieho vzduchového mechúrika, ktoré si muž navliekol na stoporený 
pohlavný úd a do ktorého sa zachytil ejakulát. Dnes sa už používajú prezervatívy 
gumené a z plastických látok. Význam prezervatívu rastie hlavne kvôli tomu, že 
prezervatív  chráni  aj  pred  prenosom  pohlavných  chorôb.  Nebezpečenstvo 
prasknutia,  určité  druhy  u  niektorých  ľudí  môžu  vyvolať  alergiu  alebo 
podráždenie.  Spoľahlivosť je pomerne vysoká,  ale výrazne závisí od zručnosti 
užívateľa, Pearlov index sa môže pohybovať od 3 do 21 v závislosti od motivácie 

páru.  Kondóm je  vhodné používať  ako druhú ochranu v  kombinácii  rôznymi  penami  a  gélmi,  ktoré 
zabraňujú otehotneniu tým, že ničia spermie.
Vaginálny pesar, alebo ženský kondóm, je jemná blana väčšinou z latexu,  ktorej okraj je napnutý na 
špirálu. Vkladá sa pred pohlavným stykom do pošvy a muž ju pri styku nepociťuje, je poddajná. Je však 
nešikovný na zaobchádzanie,  možnosť omylu ,  keď muž zasunie svoj penis mimo kondómu.  Pearlov 
index je 2-12. Na našom trhu nie je vôbec dostupný napriek tomu, že je absolútne neškodný.

Sterilizácia je ďalším zo spôsobov antikoncepcie a regulácie plodnosti. Je to chirurgická metóda, ktorá 
zabráni  oplodneniu.  Dobrovoľná  sterilizácia  sa  stala  vhodnou  metódou  plánovaného  rodičovstva  v 
mnohých krajinách. Sterilizácia u ženy- podviazanie vajíčkovodov, u mužov - podviazanie semenovodu.
Sterilizáciu na Slovensku môže podľa zákona podstúpiť len žena, ktorá už bola tehotná, resp., ktorá má už 
aspoň jedno dieťa. Sterilizácia je nevratná!!! Pearlov index je 0,05-0,4. Čiže ani sterilizácia nie je 100% 
bezpečná.

U nás veľmi často používané tzv. prirodzené antikoncepčné metódy sú však aj najmenej spoľahlivé.

 



Metóda plodných a neplodných dní

spočíva v tom, že ženské vajíčko je schopné oplodnenia 24 hodín a mužské spermie prežívajú 24-72 
hodín.  Metóda  sa  odporúča  používať  ženám,  ktoré  majú  pravidelný  28dňový  menštruačný  cyklus. 
Spočíva to v obmedzení pohlavného styku na neplodné dni ženy, čo sú dni pred 9 a po 17 dni cyklu, 
keďže k ovulácii odchádza 13-14 deň cyklu a spermia prežíva 72 hodín.

Metóda merania teploty. 
Meria  sa  telesná  teplota  tak,  aby  sa  zistila  ovulácia.  Od 
prvého  dňa  po  deň  ovulácie  je  bazálna  teplota  o  0,3-0,6 
stupňov nižšia ako počas ovulácie. Obdobie plodnosti trvá 
3-4 dni pred a po zmene teploty,  preto je nutné sa v tejto 
dobe  zdržať  pohlavného  styku.  Choroba  môže  ovplyvniť 
teplotu:  Ale  čím  viac  cyklov  sa  sleduje  týme  metóda 
spoľahlivejšia. Pearlov index je 2-34.

Prerušovaná súlož.
Pri tejto metóde je nutné, aby muž pred ejakuláciou vyňal penis z pošvy. Mnohým párom táto 

metóda nevyhovuje, iné páry sú s ňou zase spokojné. Treba ale dbať na to, aby sa spermie nedostali do 
blízkosti pošvy ženy. A navyše, malé množstvo spermií môže z penisu uniknúť ešte pred ejakuláciou. 
Môže  narušiť  pocit  sexuálneho  uspokojenia  a  navyše  je  dosť  nespoľahlivá  a  partner  a  musí  veľmi 
koncentrovať. 

Chcela by som ešte povedať, že nemôžem nikomu hovoriť s kým, ako kedy a kde má sexovať, ale 
chcela by som zdôrazniť, že by si to mal každý dobre rozmyslieť a nenechať nič na náhodu. Pretože k 
dnešnému  dňu  je  len  jedna  100% spoľahlivá  ochrana  a  to  celibát.  To  znamená,  že  nech  používate 
akúkoľvek metódu tak šanca, že sa stanete rodičom tu je, a potom už nie je jedno ako, kedy a s kým...

Kozmetika z kuchyne a prírody 

Množstvo reklám sa nás  dennodenne snaží  presvedčiť  o  spoľahlivosti  a  dokonalých  účinkoch 
rôznych  kozmetických  výrobkov.  Drahé  pleťové  mlieka,  masky,  balzamy  na  vlasy  útočia  takmer 
dennodenne  na  obsah  našich  peňaženiek.  A  pritom  pred  našimi  očami  napríklad  priamo  v  kuchyni 
obyčajne leží  naraz niekoľko prírodných prostriedkov vhodných na to,  aby sme našim telám dožičili 
príjemné a zdravé zadosťučinenie. Alebo si urobme si prechádzku do prírody- prospeje telu i duchu a 
nazbierame si aj ingrediencie potrebné pre našu kúru.

Oživiť unavené oči 
Zašite do dvoch malých štvorcových vankúšikov (tak veľké, aby vám zakryli  oči) 
niekoľko kusov sušeného hrášku (aby ste  mali  vo  vankúšiku  aspoň jednu vrstvu 
hrášku,  keď ho na oči  položíte)  a  odložte  ich na niekoľko hodín  do chladničky. 
Celkom chladné  si  ich  potom priložte  na  oči.  Hrášok  má  v  tomto  prípade  takú 

výhodu, že sa vo vankúšiku prirodzene rozloží na jeho šírku a dokonale sa prispôsobí tvaru očí a tváre. 
Chladom sa stiahnu opuchy a v priebehu niekoľkých minút vyzerajú oči znovu oddýchnuté. 

Aby pokožka žiarila 



Keď cítite, že je vaša pokožka matná a ochabnutá, ide o prejav nedostatku tekutín. Nerobte paniku! Nejde 
o žiaden dôvod siahať hneď po drahých krémoch. Nastrúhané jablko zmiešajte s 1 PL škrobu, naneste na 
pleť a nechajte cca. polhodinu účinkovať. Jablká obsahujú mnoho pektínov, ktoré zaručia prísun vlhkosti 
do pokožky. 

Lesknúce sa vlasy 
Mať pekné lesklé vlasy nie je žiadne umenie a verte,  že k tomu nepotrebujete ani drahé kozmetické 
prípravky. Zázračným prostriedkom na ich zmenu je olivový olej. Nalejte si olej do širšej misky, ponorte 
do neho vlasy a pokojne ho do nich vmasírujte. Po chvíľke olej dokonale vymyte teplou vodou a potom 
umyte a opláchnite ako zvyčajne. 

Biele zuby 
Káva,  čierny  čaj  a  cigarety  zanechávajú  nepekné stopy na  zuboch.  Kto  nechce  podstúpiť  bielenie  a 
napriek tomu chce mať pekné zuby, mal by si zvyknúť na každovečerné umývanie zubov soľou pred 
bežným umývaním.  Kryštáliky  sa  postarajú  o  to,  aby  zošmirgľovali  nepríjemné  usadeniny,  ktoré  sú 
príčinou zmeny sfarbenia. 

Nikdy viac lak na vlasy 
Točíte hlavou nad teóriou o pive ako tužidle? Netočte, vyskúšajte. Pol pohárika piva 
vmasírujte do vlhkých vlasov a potom upravte ako zvyčajne. Váš účes bude sedieť 
perfektne bez zbytočného zlepenia.

Popukané pery 
Sú nepríjemné nielen pre tých, ktorí to zažívajú, ale aj pre ich partnerov. 
Prostriedok na ich takmer okamžité vyliečenie máte poruke. Med. Jednoducho ho naneste na pery, alebo 
ich postihnuté časti a jemne vmasírujte. Pery zcelí zázračne rýchlo a navyše aj vynikajúco chutí. 

Urobme si prechádzku do prírody- prospeje telu i duchu a nazbierame si aj ingrediencie potrebné pre našu 
kúru. 

Čistiaci čaj proti drobným vriedkom na pleti
Potrebujeme 10 g kôry krušiny jelšovej,  20g čerstvej  púpavy,  30 g mladých žihľavových výhonkov- 
podľa možností tak isto čerstvých. 
1 PL zmesi sparíme v ¼ l vriacej vody a scedíme. Výluh môžeme použiť aj na pleť- mierne vlhkým 
tampónom si poutierame tvár a čelo ráno a večer.

Maska z jahodových listov
Je vhodná na každú pleť, navyše pomáha pri rozšírených žilkách na tvári.
Potrebujeme za hrsť čerstvo natrhaných listov jahody lesnej a trochu vody. 
Listy lesných jahôd nasekáme nadrobno a rozdrvíme. Pridáme trochu vody a rozmiešame na kašu. Zmes 
nanesieme na pokožku a necháme niekoľko minút pôsobiť. Potom dobre opláchneme vodou. 

Uhorkovo – tvarohová maska
Je vhodná na osvieženie a regeneráciu pre všetky typy pleti.
Potrebujeme 4 PL tvarohu (na suchú pleť odporúčame použiť  plnotučný,  na mastnejšiu  nízkotučný), 
čajovú lyžičku medu, ¼ roztlačenej menšej uhorky. 
Ingrediencie dôkladne zmiešame a v hrubej vrstve nanesieme na tvár a dekolt. Okolie očí necháme voľné. 
Necháme pôsobiť 20 minút, potom opláchneme vlažnou vodou a potom pleť ošetríme vhodným krémom. 

Pleťová vody z púpavy
Pomôže vám vyčistiť  problematickú pleť,  je vhodná na pehy a  pigmentových 
fľakoch.



Potrebujeme 25 g čerstvých kvetov púpavy a ½ l vody. Kvety púpavy ponoríme do studenej vody a na 
miernom ohni privedieme do varu. Prikryté varíme asi 30 minút. Odvar scedíme a držíme v tmavej fľaši 
na chladnom miestne. Tvár si čistíme ráno a večer.

Regeneračné mlieko
Toto mlieko je vhodné použiť po opaľovaní, pretože pôsobí upokojujúco a zároveň regeneruje. 
Potrebujeme 4 PL kakaového masla, 4PL lanolínu, 9 PL levanduľového oleja, lyžicu oleja z pšeničných 
klíčkov, 8 PL čierneho alebo zeleného čaju a 2 PL glycerínu. 
Kakaové maslo a lanolín rozpustíme vo vodnom kúpeli. Pridáme vopred ohriate oleje a dáme vychladnúť. 
Potom primiešame čaj a glycerín. Mlieko necháme v uzavretej nádobe na chladnom mieste.


