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Začalo to tak, že 

Mikuláš bol 

rozdelený do troch 

častí. Prvá spočívala 

v programe, druhá 

v rozdeľovaní 

balíčkov a tretia 

z diskotéky. Júlia 

Tran Vanová bola 

moderátorka celého 

programu. Celý 

program bol veľmi 

pekný, či už to bol 

spev Žanety, 

Veroniky, Katky 

Krepsovej, alebo 

partička, mažuretky, 

tanec. Pán Szajko 

bol tiež výborný. Po 

programe bola 

večera rezeň 

a zemiaková kaša. 

Ešte pred večerou 

sme mali balíčky, 

ktoré sme dostávali 

podľa skupín. Po 

večeri bola tombola, kde vyžreboval pán 

riaditeľ Táňu Čipkovú, ktorá 

dostala  tortu. Po večeri 

prišlo to najhlavnejšie pre všetkých, ale pre mňa 

to nebolo bohvie čo- DISKOTÉKA. Polku 

diskotéky boli cigánske, to som zjedol všetky 

čipsy a keksíky a polku diskotéky Techno a to 

ma už bavilo a tancoval som v jednom kuse, lebo 

som na techno vedel tancovať, ale na cigánske 

ani krôčik, aj keď som cigáň. S malým Atilom 

som sa naháňal po celej jedálni a bavilo nás to 

obidvoch. Po diskotéke sme išli na skupiny, ale 

mrzelo ma, že som sa nezúčastnil programu, 

možno by som získal tú veľkú tortu, čo si 

odniesla Táňa. A to je všetko. 

 

Arnold Berky 3.VS 



 
Dňa 22.12.2009 prišla 

moja babka z dedkom. 

Veľmi som sa na nich tešila ked som ich po 

dlhom čase  nevidela. Cestou domov som 

počúvala mp3 a ešte doma prežila šťastné 

sviatky zo svojou  

Rodinou ale ma najviac potešilo to že som bola 

zo svojím dedkom a zo svojou babkou  ale aj zo svojou maminkou. 

So svojou maminkou pojdem do mesta na vianočné sviatky 

a budeme kupovať darčeky pod stromček. Ale s dedkom a s 

babkou pojdeme na Silvestra na námestie sa zabávať do pol noci. 

Kúpim si aj petardi najmä pirátikov 

a ohňostroj. 

Za tieto Vianoce dakujem najmä pánovi 

Chodúrovi a pani Chodúrovej´. Ale aj 

pánovi Riaditeľovi za to že mi  umožnil ísť 

cez vianočné prázdniny domov. Je to moj 

najkrajší darček na Vianoce to že som 

mohla vianočné sviatky stráviť u svojich 

rodičov. Ešte raz veľké dakujem.   

Písala: Veronika  Gombitová  z A2 

 

AKO SOM DOMA 

STRÁVILA VIANOČNÉ 

PRÁZDNINY 



Volám sa Miroslav Lisý, Bývam v Prievidzi. Vianoce som prežil doma, bolo to 

proste super. Toto boli najlepšie Vianoce aké som kedy mal. Pani Babicová mi 

povedala, že si nemohli prísť pre mňa, ale ona srandovala. Prišli si pre mňa 

rodičia a bol som šťastný. Išli sme domov, Kamoši ma čakali na dvore, čakalo 

ma tam okolo 30 chalanov. Pod stromček som dostal mobil, veci a od sestry 

retiazku na pamiatku a hneď som ju aj stratil doma. Na Silvestra sme s chalanmi 

oslavovali, až kým neprišli policajti a nedali nám fúkať, ale ja som sa schoval 

a v pohode som odišiel. Najhoršie bolo to, že všetko ide tak rýchlo. Keď som sa 

sem vracal, v autobuse som stretol Lukáša P. a Táňu Š. a v Rim. Sobote 

Arnolda. Vrátili sme sa do ústavu a týmto sa náš pobyt doma skončil. 

 

                                                                                            Miroslav Lisý 1.VS 

 

 No začnem asi takto. Moje Vianoc boli 

celkom dobrí, ale som bol troška smutný, že som nebol doma a to som mal ísť už 

18.12. v piatok, ale nešiel som. Tu v RC sa to dalo celkom vydržať, ale tak sa 

vraví, že všade dobre, ale doma najlepšie. Na Vianoce sme tu dostali veľa 

darčekov. Na Vianoce nás bol pozrieť pán riaditeľ a na  Silvestra pani 

Fazekašová zo svojou dcérou a bolo fájn.  Bol som smutný, že som nešiel 

domou, aj keď viem, že to bola všetko moja vina. Ale dalo sa to všetko zvládnuť. 

 

                S pozdravom Edo Váss 1.VS  

 

 

 

 

 

 



 

 Dňa 22.12.2009, prišli pre 

mňa do RC z Detského domova. Bol som z toho prekvapený, že ma chceli, 

napriek tomu, že som i robil zle. Takže, prvý deň som bo v reštaurácii na 

pizzu. Každý deň som bol vonku s kamarátmi a občas som si zapálil. To je  

v skratke o mojich prázdninách. 

 

                                                                                        Nikolas Kuruc 2.VS 

 
 

Dňa 23.12. 

som išiel na vianočné prázdniny. Išiel som sám. Keď som prišiel domov, tak 

som sa okúpal a išli sme ešte na malinovku. Bol som s bratmi a sestrou. Bol 

som rád, že som bol s nimi. Mám ich veľmi rád. Niekedy som sa hádal 

s bratom. Bol som u tety, ktorú mám rád. Na štedrý večer sme mali večeru 

o 17.00 hodine. Keď sme sa navečerali, rozbalili sme si darčeky. Ja som 

dostal kozmetiku adidas , šálku s fotkou a veci. Bol som rád, že som bol 

doma so svojou rodinou, mám ju veľmi rád a hlavne súrodencov. Mám rád 

aj starkú a strýka. Bol by som radšej, keby som videl ešte jedného z bratou. 

 

                                                                                   Patrik Hromádka 2.VS 



VIANOCE  STRÁVENÉ  NA  DVOCH  MIESTACH 

 

Začnem asi tak že tieto Vianoce sa rozbiehali na figu. 

Prehodili ma na 2.vs kde som bol s mojim kamarátom 

Mojmírom. Pán Václavík si nás zobral ku nemu domov niečo 

pomôcť a potom aj s pánom Szajkom a pánom riaditeľom ku 

jednému farárovi pre drobnosti pre naše decká čo tu ostali. 

A pomaly sa to rozbiehalo...  Na štedrý deň bolo celkom 

dobre. Už som vedel, čo môžem čakať, lebo to neboli prvé 

Vianoce tu. Chodili sme do telocvične, posilňovne... Raz keď 

sme boli v telocvični prišla za mnou zdravotná že niekto za 

mnou prišiel.  Bol som prekvapený, najskôr som ich nespoznal 

ale potom som si spomenul bol to môj strýko.                  

Zobrali ma do 20:00 von. A tak som spoznal aj svojich super 

bratrancov, ktorých mám veľmi rád. Tak isto som aj volal  a aj 

som videl svoju mamu, strýka, súrodencov cez skype. 

Silvester som si veľmi dobre užil, bol som s bratrancami ktorý 

si ma hneť zobrali, za to im ďakujem! A tak isto ďakujem aj 

pánovi riaditeľovi, že mi dovolil ísť na tak dlho na prázdniny.  

                                                                                  ĎAKUJEM!!!  

 

                                                                                        Peťo Deleman 4.VS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Kto je toto?? 

Prečo??? 



 

 

 
 

 

Ja ani neviem, ako sa to stalo. 

Moje srdce sladko spalo, 

pokiaľ teba nepoznalo. 

Rada som, že som ťa spoznala, 

hneď si sa mi zapáčil. 

Moje srdce, len po Tebe túži. 

Stále na Teba myslím, 

aj keď nevieš, čo chceš. 

 

Toto je pre Lukáša P. 

 

anonym 

 

 

 



 

Výlet do mesta 

 

V sobotu 21.11. nás naša pani Lenka zobrala do R. Soboty. Ja som bola kupovať 

darčeky a baby si kúpili dačo na seba. Pobehali sme veľa obchodov, poobzerali 

sme si výklady...atď. 

Išli sme aj do Kauflandu na zákusok. Hm, ten bol ale dobrý. Keď sme si už 

nakúpili, tak sme išli ku pani Lenke domov. Tam som pomáhala pani robiť 

ryžový nákyp. No najviac sa mi asi páčil jej otravný psík Buco. Táto sobota sa 

mi veľmi páčila a preto by som sa chcela veľmi pekne poďakovať a odkázať jej, 

že ju mám veľmi rada.  

 

Tatiana Šusteková A1 

 

 



 

 

Pán riaditeľ mi dal úlohu a to: chovať mačku. Každý deň mu nosím jedlo a baví 

ma to. A preto chcem aj týmto článkom odkázať pánovi riaditeľovi, že nemusí 

sa báť, že bude Hasan hladovať, lebo ja ho hladom zomrieť nenechám. 

 

 

                                                                                   Antónia Balážová A1 

 

 

Jednu sobotu ma pani Kupcová znenazdajky zobrala do dediny. Prekvapila ma 

tým, lebo som to vôbec nečakala. Pomohla som jej na cintoríne poupratovať 

hroby. Potom sme sa prechádzali po dedine, poukazovala mi okolie a zobrala ma 

aj do obchodu a kúpila mi žuvačky a nejaké jedlo. Bola veľmi zlatá a ja jej za to 

pekne ďakujem.  

 

                                                                                       Antónia Balážová A1 

 



Čo si deti myslia a čo ich trápi ? 
Niekoľko otázok a odpovedí 

 
Otázky: 
 

1. Čo mi najviac vadí v RC ?? 
2. Myslíte si, že vám tu dospelí rozumejú ? 
3. Máte pocit, že nie sú dodržiavané vaše práva, v čom ? 
4. Čo je tu podľa vás dobré ? 
5. Máte možnosť sa rozprávať s rodinou ? 
6. Čo by si chcel ? 

 
 
Anonym – 1 
 

1. Najviac mi tu vadí to, že niekedy nemôžem robiť to, čo by som chcel robiť, no 
ale na druhej strane to musím rešpektovať. 

2. Mne tu rozumie len jedna osoba, s ktorou sa rozprávame o veciach, o ktorých 
nevie nikto, iba ja a ona, je to dospelá osoba. Iných ešte moc nepoznám, 
a teda im nedôverujem. Iba s jednou si rozumiem. 

3. Áno, ale iba niekedy. Nedovolia nám povedať svoj názor a aj keď to povieme, 
tak sa urazia a robia nám napriek, napr. nebudeš tam... 

4. To, že tu sú prísni vychovávatelia a že nám pomáhajú, že nám nedovolia 
robiť, čo chceme... 

5. Áno, len cez pokec nie, a tam mi najviac píše rodina. 
 
Anonym – 2 
 

1. Že nemáme súkromie. 
2. Niektorí. 
3. Neviem, lebo neviem, aké mám práva. 
4. Nie som v kontakte s rodinou už aj 3 mesiace a možno, že aj viac.  

 
 
Anonym – 3 
 

1. Najviac mi tu vadí, že Kristián Horváth sa stále do mňa púšťa. 
2. Ani nie 
3. ... 
4. Dobrí sú tu učitelia: Réti, Václavík a vychovávateľ Horváth. Je tu celkom 

dobre. 
5. Sem- tam áno, keď nám to dovolia. 
6. Chcel by som sa po polroku vrátiť domov. 

 
Anonym – 4 
 

1. Vadia mi vzťahy medzi deťmi. 
2. Niektorí nám tu určite rozumejú. 



3. Áno, uvedomujem si, že som v ústave. Ale to, že nemôžeme byť spolu 
dievčatá a chlapci, alebo to, že keď si niekto povie svoj názor, má za to 
mínusové body. 

4. Dobré tu je to, že tu môžem spoznávať nových ľudí, naučíme sa veľa nových 
vecí. 

5. Áno, mám možnosť byť v kontakte s rodinou. 
 

Anonym – 5 
 

1. V RC mi vadí, že nemôžem byť s rodinou. 
2. Rozumie mi iba mama a otec. 
3. Nie som si istý. 
4. Organizácia. 
5. Málokedy 

 
Anonym – 6 
 

1. Neviem. 
2. Ako ktorí nás vedia pochopiť. 
3. Neviem. 
4. Všetko je tu dobré, mne sa tu páči. 
5. Aj áno, ale aj nie. 
6. Ktorí nemajú ísť kam, tak by sme im chceli pomôcť. 

 
Anonym – 7 
 

1. Že nechodíme von. 
2. Niekedy áno a niekedy nie. 
3. Áno, sú. 
4. Jedlo a to, že sa tu musíme učiť. 
5. Áno. 

 
Anonym – 8 
 

1. Že sa tu k nám niekedy správajú, ako keby sme boli v base. 
2. Niektorí nám tu rozumejú, niektorí nie a niektorí sa len robia, že nám 

rozumejú. 
3. Ja nemám žiadny pocit, že by tu neboli dodržiavané práva.  
4. Niektorí vychovávatelia a niektoré deti. 
5. Niekedy som s rodinou v kontakte každý deň, ale niekedy aj nie, ale dokážem 

si to zariadiť, aby som bol. 
 

Anonym – 9 
 

1. Vadí mi, že nie som so svojou rodinou.  
2. Robíme tu to, čo nám prikážu. 
3. Je tu vcelku dobre, sú tu dobrí ľudia, ktorí nám chcú len to najlepšie. 
4. Mám, telefonujeme spolu a posielame si listy. 

 
                                                                                                      David Nagy 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ahoj ! 
 
 
Na úvod môjho listu Ťa chcem čo najsrdečnejšie 

pozdraviť. Ako sa máš, lebo ja sa mám moc zle. 

No, Marcela ,ja Ti chcem povedať, že aby si sa 

doma držala a nerobila zle a aby si poslúchala, 

aby si sa sem  zase nedostala, lebo ja nechcem. 

Dúfam, že ani Ty to nechceš, mám Ťa rád a budeš 

mi strašne chýbať a dúfam, že ja Ti napíšem list a Ty 

mi odpíšeš. 

Ale to bude hlavná vec, že mi dáš svoju adresu. 

Dúfam že na nás nezabudneš. 

 

                          

P.S.  K. Horváth 

 

                        



 
Tu v RC sme my, chlapci , Eugen Baláž, Václav Barčák a Jozef Kreps sprejovali 

na plátno dedinku.  Dúfame, že ste radi, že sme pre nás všetkých niečo spravili. 

Naše nasprejované plátno sme odovzdali mestu Rimavská Sobota do kultúrneho 

domu na javisko. 

Máme Vás radi. 

                      Eugen Baláž 3. VS 

 



Stolný   tenis 
 

Stolný tenis  je jeden z mojich  najobľúbenejších  športov. Táto súťaž   sa konala   

15.12.2009.    

Pán Hedvigy   vybral 5 najlepších detí  v stolnom tenise. Stolnotenisovej  súťaže  

sa zúčastnili: Daniel   Oláh, Viera Miklošová,  Júlia  Tran  Vanová , Jozef 

Rezmuveš   a  Peter  Deleman . Išli sme ráno  po raňajkách  a do RC Čerenčany   

sme   prišli na komunitu.  Ani sme nečakali  že tam budú taký silný hráči  

a hráčky.  No nikto sa neumiestnil ani len na treťom mieste,  okrem mňa            

Ja som si to miesto vybojovala .  Ale nie je hlavné  vyhrať, ale zúčastniť  sa . 

Veľmi sa  nám  to páčilo a dúfame,  že sa  stolnotenisového  turnaja zúčastníme 

ešte raz.    

 

 

 Vaša  dopisovateľka  Júlia Tran Vanová    



             Tvorivé dielne v Rimavskej Sobote! 

19.12.2009 nám pani Chodúrová oznámila, že pôjdeme do Rim. Soboty, 

ale že pôjdu len štyri baby. Nakoniec išli všetky ,okrem Katky 

Krepsovej, ktorá mala mať návštevu. Hneď za obedom sme šli na vlak. 

Ja som išla s Veronikou  a Alenkou. Veronika po ceste našla 10 centov, 

rozprávali sme sa o šťastí! Pretože sme prišli trochu skôr , prechádzali 

sme sa po námestí a obzerali výklady. O 13:45 sme šli k domu kultúry, 

posedeli na pekných kreslách , potom sme vošli do tanečnej sály, kde 

bola postavená trampolína, skákajúca žirafa a 8 stolov rôznych prác. 

Na úvod bol krátky program, my sme si posadali ku stolu s cestovinami, 

ktoré sme pozlepovali a odkladali , aby dobre uschli. Potom sme už 

chodili  každá ,kde sme chceli. Mohli sme robiť sviečky z voskových 

plátkov, perinbabky, perníčky  alebo urobiť pekné záložky , či ozdobné 

krabice alebo náhrdelníky. Na záver sme si nastriekali zlatou alebo 

striebornou farbou svoje cestovinové výtvory. Veľmi sa mi tam páčilo, 

mohli sme sa napiť čaju a všetko si zobrať domov. Dokonca nám dali aj 

balóny.                                                               

Johana Šovčíková                                          

                                                                                                                                                   A2 



                                                                                                                         
            

 

 

 

 

Keď som bol malý, mojím snom bolo, aj je, že sa budem venovať tancu a veci, 

ktorá s tým prakticky nemá nič spoločné, je to robota týkajúca sa výpočtovej 

techniky a programácií počítačov. Už sa mi v tom darí cca 2,5 roka, podarilo sa 

mi pár vecí ako napríklad preinštalácia windowsu, aj keď to trvá pár hodín, baví 

ma to a je to super. Ďalej 4, alebo 5x sa mi podarilo odvíriť počítač asi na 85%. 

A to vďaka mojím dvom kamarátom, ktorí majú vlastnú firmu, kde predávajú 

výpočtovú techniku a príslušenstvo. Ak mi neveríte, pozrite sa na mailovú 

stránku www.MASHINY.SK. Povedal som si, že v živote je dôležité všetko, ale 

hlavne to, čo chceš dosiahnuť a čo cítiš. Nikdy mi v tom nikto a nič nezabráni. 

Budem robiť to, čo ma baví. 

 

Marek Konečný 4.VS  

 

 

                                                                                                                         
 

 

 

http://www.mashiny.sk/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

Počuj Žana, 

ale veď ja 

mám vlasy??? 

Áno Vierka, 

máš, máš... 

     



Koncert    SK Open   

Drogy nežeriem 

27.1.2010 sa naše deti zúčastnili 

tohto koncertu v Banskej Bystrici. 

Tento koncert vybavil a pripravil 

pán Réti, ktorý nám zabezpečil 

lístky do VIP zóny. 

Myslím, že naše zariadenie sa ho zúčastnilo v dosť širokom 

zastúpení. Zúčastnilo sa ho 16 detí, pani šičky, ale nechýbali 

tam ani pani upratovačka s dcérami, pani Stromková so synom, 

pani Sivoková so synom a aj pán Hedvigy 

s manželkou. 

Vedením celej výpravy bola pani Ďurišová, 

pán Szajko a pani Chodúrová. Celý koncert 

sa začínal o 18:00 hod. Vystúpili na ňom 

rôzne skupiny. Nebudem ich menovať, 

všetci ste si ich mohli prečítať na plagáte, 

ktorý bol vyvesený na školských dverách. 

Na čo sme sa tešili najviac??? Všetci dobre viete, že 

samozrejme na Tinu a Rytmusa. Celý čas sme pretancovali na 

parkete, ktorý striedal rôzne farby. Vlastne celá tá šou bola 

krásne farebná, dobre zabezpečená, s výbornou aparatúrou.  

Stretli sme sa tam aj s našimi bývalými chlapcami, ktorí tam 

boli z RC Tornaľa a boli to Nikolas Boldi a Elemír Rácz. Ťažko sa 

nám odchádzalo, pretože ešte všetkých spevákov-skupiny sme 

nevideli. Musím zhodnotiť, že sme odchádzali unavení, ale 

zároveň šťastní, že nám naše zariadenie dovolilo  zúčastniť sa 

tohto koncertu. 

Všetkým Vám veľmi pekne ďakujeme, ale hlavne pánovi Rétimu 

                                                                                                                                                      

Arnold Berky  3.VS 

 



 

 
VOLÁM SA DÁVID NAGY  
 

BBÝÝVVAAMM  VV  ČČIIEERRNNOOMM  NNAADD  TTIISSOOUU  ..  

AA  tteerraazz  nniieeččoo  oo  mmoojjeejj  rrooddiinnee  mmaammaa  ssaa  mmii  vvoolláá  RREENNAATTAA  

NNAAGGYYOOVVÁÁ  aa  ooccoo  ssaa  mmii  vvoolláá  JJUURRAAJJ  NNAAGGYY..  

MMáámm  44  bbrraattoovv  aa  jjaa  ssoomm  55  ..  

MMOOJJEE  ZZÁÁĽĽUUBBYY  ::  rráádd  hhrráámm  ffuuttbbaall  aa  rráádd  ššppoorrttuujjeemm,,  

nnaajjrraaddššeejj  mmáámm  bbeehh..  

MMoojjaa  sskkuuppiinnaa  jjee  ppooddľľaa  mmňňaa  ddoobbrraa,,  vv  sskkuuppiinnee  jjee  1111  

cchhllaappccoovv  ,,  nnaa  nnaaššeejj  sskkuuppiinnee  jjee  ssaammoosspprráávvaa  EEDDOO  VVAASSSS  ..  

PPrroossttee  sskkuuppiinnaa  jjee  ssuuppeerr,,  vveeľľmmii  ssaa  mmii  nnaa  tteejj  sskkuuppiinnee  

ppááččii  ..  

JJAA  cchhooddíímm  ddoo  88  ttrriieeddyy  aa  ttrriieeddnnyy  uuččiitteeľľ  mmii  jjee  PPÁÁNN  

KKIIŠŠŠŠKKAA    MMÁÁMM  HHOO  VVEEĽĽMMII  RRÁÁDD  ..  

TToo  bbuuddee  aassii  vvššeettkkoo  vváášš  DDAAVVIIDD  NNAAGGYY    

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

Volám sa Martin Horváth, mám 15 rokov, pochádzam zo Senice. Do ústavu som 

sa dostal za školu a fetoval som. Mám jedného súrodenca. Z koníčkov ma baví 

futbal, basketbal, hokej. Zatiaľ som na 3.VS a páči sa mi tu. Mám tu dobrých 

kamarátov a najviac si rozumiem s Tomášom a s Kristiánom. Mám tu dobrých 

vychovávateľov, je  tu sranda a zábava. 

 

                                                                                   Martin Horváth 3.VS 

 

Volám sa Renata Karvaiová. Mám 15 rokov 

a pochádzam z Trnavy. Som tu preto, lebo som robila 

starým rodičom zle a nechodila som do školy a utekala 

som z domu. Bola by som šťastná, keby som sa dostala 

domov, nie k starým rodičom, ale k tým, kde sme boli 

aj pred tým. Chcela by som sa polepšiť, prestať fajčiť, 

atď. Som rada, že tu je so mnou aj môj brat Lukáš, 

ktorý má 14 rokov a je tu tiež za to, že nechodil do 

školy. Na Vianoce som nechcela ísť k starkým, lebo 

mám dôvod. 

 

                                                                                          Renata Karvaiová A1 

 

 

Volám sa Patrik Kratochvíl, som z Bratislavy. Mám 15 

rokov. Som  narkoman, bol som dva roky na liečení. 

Predtým som sa venoval vybíjanej a teraz sa venujem sám 

sebe. Chcem byť maliarom. Moji kamaráti sú : Karol 

Duong, Mojmír Tóth. Počúvam Kontrafakt, ale aj 

maďarské pesničky. Moje najlepšie jedlo je sviečková. 

Chcem sa poďakovať pani sociálnej, za to, že sa mi 

venuje. Mám rád pána Csanka, Horvátha a pani 

Fazekašovú a aj pána riaditeľa. Páči sa mi tento ústav, lebo 

som bol aj v horšom a sú tu niektorí výnimoční  ľudia. Cez školu sa mi nepáči, 

že je tam zima na dlhej chodbe. Mám rád baby a mám rád svoje rodné mesto. 

 

                                                                       Patrik Kratochvíl 2.VS 



Volám sa Erik Šiška .Budem mať 16 rokov, 

pochádzam z Trnavy. Nechodil som do školy, preto 

ma dali do detského domova na pol roka. Odtiaľ 

som neustále utekal a dostal som sa do Čerenčian.  

Ešte som si veľmi nezvykol, chcel by som ísť čo 

najskôr domov, ale to nebude ľahké. Po návrate 

z centra chcem riadne chodiť do školy. Rád sa 

bicyklujem a pozerám filmy.                                        
 

 

 

Volám sa  Jaroslav Nôžka mám 12 rokov. Som 

z Veľkého Blhu. Rád športujem, hrám futbal, mám rád 

počítače. Som tu preto, lebo som robil zle. Nepočúval 

som učiteľov, mamu. Teraz ma to veľmi mrzí. 
 

 

 

 

Volám sa Lukáš Karvai. Mam 14 

rokov a som z Trnavy. Dostal som sa sem preto, že 

som nechodieval do školy, utekal som z domu a za 

problémy so starými rodičmi. Kradol som a robil som 

zle. Z domu ma zobrali policajti a doviezli ma do 

Čerenčian. Cítim sa tu celkom dobre, našiel som si 

kamarátov, najlepší sú Edo Vass a Mirko Lisý. Rád 

hrám futbal, vybíjanú, a rád chodím na prechádzky. 

Najradšej mám matematiku , čítanie a slovenský 

jazyk. Tu v Čerenčanoch je aj moja sestra Renáta. 

 

 

Volám sa Ľuba Kováčová. Mam 15 rokov 

a pochádzam zo Žiaru nad Hronom. Nechodila som 

do školy a utekala som z domu. Do Čerenčian ma 

doviezla pani kurátorka. Cítim sa tu celkom dobre, 

rýchlo som si zvykla. Mojimi najlepšími 

kamarátkami sú Irenka Kováčová a KatkaKrepsová. 

Rada tancujem, spievam a počúvam hudbu. Rada 

hrám aj futbal. 
 

 

 



Volám sa Alžbeta Fillová! Mám 14 rokov. Moje záľuby 

sú spev, ping-pong, atď. Som z Liptovského Mikuláša.  

Do tohto zariadenia som prišla 4.9.2009. Som tu, pretože 

som nechodila do školy. Nebývala som doma . Keď som 

sem prišla, tak som bola veľmi vystrašená, no po čase 

som si zvykla. Skamarátila som sa s dievčatami z A2.  aj 

z A1.  Najviac si rozumiem asi s Katkou Kováčovou. Veľmi 

som si zvykla aj na pána Chodúra a pani Chodúrovu. 

Myslím si, že sú to veľmi dobrí ľudia. To, že som v tomto 

zariadení, sklamalo veľmi moju rodinu aj kamarátov 

a hlavne mňa! Nečakala som, že to až tak ďaleko zájde. 

Keď som mala 13 rokov, tak som sa dostala do Hrane. 

Keď som odtiaľ prišla, tak som sekala dobrotu. Ale 

mesiac po mesiaci som bola zase horšia a horšia. Potom 

som  začala  robiť ešte  väčšie  problémy  ako som robila.  

Začala som kradnúť, hrať automaty, alkohol ......To, že 

som tu si zaslúžim a dúfam, že sa polepším!!! Ešte 

neviem dokedy tu budem, ale určite viac než rok. Chcela 

by som si tu skončiť 9. ročník ZŠ.  A to bude asi všetko 

z mojej stránky.                     S pozdravom Alžbeta Fillová  

                                                                       8. ročník ZŠ  
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