
Milí čitatelia,

Práve držíte v rukách školský časopis, ktorý ste sa po istej prestávke roz-
hodli znova vydávať, a to pod novým názvom R.C. Book. Dúfam, že 
redakčná rada pod vedením pani psychologičky bude pre vás pripravovať 
nielen zaujímavé články zo života v reedukačnom centre, ale aj iné za-
ujímavosti, aby vás pobavili, potešili, ale aj informovali a poučili. Bol by 
som rád, keby ste časopis nielen s chuťou čítali, ale aj sa na jeho tvorbe 
okrem redakčnej rady podieľali, aby sa stal možnosťou podeliť sa s ostat-
nými o vaše názory, skúsenosti a úspechy. Možností ako prispieť je veľa 
a bude záležať len od vás, či budete v časopise čítať aj vlastné články, 
my vás za ne odmeníme. Časopis je váš, určený vám a o vašom živote.

Príjemnú zábavu pri čítaní R.C. Booku vám praje
                                                            Pán riaditeľ RC

Pár slov

1. linky dôvery (fungujú non-
stop): Bratislava (07) 393 434, 
Nitra (087) 523 222, Košice 
(095) 622 23 23, Prešov ä091) 
731 000, Humenné (0933) 7547 
49, Lučenec (0863) 20000, 
Spišská nová Ves (0965) 440 888
2. Linka nádeje (psychotera-
peutická prvá pomoc, funguje 
nonstop): Košice (095) 644 11 55
3. Linka pomoci Ligy proti rak-
ovine SR (pondelok až štvrtok 
14- 16 h): Bratislava (07) 321 735
4. Linka pomoci pre závis-
lých od alkoholu (pondelok 
až štvrtok 8- 16 h, piatok 8- 14 

h): Bratislava (07) 5431 74 86
5. Linka dôvery mládeže 
(pondelok až piatok 16- 
21 h): Bratislava 395 888
6. Linka gay pomoci- nádej 
pre veriacich: Valentín, GFÚ, 
Moyzesova 40, 04001 Košice
7. Linka pre homosexuálne ori-
entovaných (piatok 16- 19 h): 
Banská Bystrica (088) 4153 144
8. Linka dôvery pre homosex-
uálne a bisexuálne oriento-
vaných ľudí (pondelok 18- 20 
h, štvrtok 10- 21 h): 6541- 2441
9. Linka dôvery GANY-

MEDES (utorok a štvrtok 18- 
20 h): mobil 0905 618 291
10.Linka armády (pondelok 
až piatok 7- 15.30 h): Trenčín 
(0831) 43 47 71, (0960) 33 26 
44, Bratislava (07) 44 250 320ň
11. Detské linky záchrany 
(pondelok až nedeľa 14- 21 
h) Nitra 0820- 32 32 32, Ban-
ská Bystrica 0820- 43 43 43
12. Detská linka istoty (funguje 
nonstop): Bratislava 0820- 112 112
13. Linka pre aids: 4445 47 21
14. Modlidbová linka na po-
moc pri riešení zložitých 

životných situácií: (0905) 346 387
 

V núdzi poznaj číslo

Február 2010



IV. roč. medzinárodného 
vianočného minifutbalového 
turnaja špeciálnych výchov-
ných zariadení 2009   
 
Miesto:. 
Športová hala Malina Mala-
cky

Dátum:  
9. decembra 2009

Účastníci:  
RC Veľké Leváre, RC Hlo-
hovec, DC Záhorská Bystrica, 
VÚM Střílky, OU Švabinského 
Bratislava, RC Sološnica 

Turnaj usporiadalo Reedu-
kačné centrum v Sološnici 
dňa 9.12.2009 v športovej 
hale Malina v Malackách. 

Hralo sa v dvoch skupinách 
po troch družstvách. Víťazi 
v skupinách hrali finále, 
družstvá umiestnené na 
druhom mieste hrali 
o celkové tretie a štvrté 
miesto. O piate a šieste 
miesto hrali družstvá, ktoré 
sa umiestnili v skupine 
na treťom mieste. Počas 
turnaja nedošlo k žiadnym 
zraneniam. Na záver boli pre 

najlepšie družstvá odovz-
dané poháre a vecné ceny, 
taktiež bol vyhodnotený 
najlepší strelec  
a brankár. 

Organizačný výbor ďakuje 
účastníkom za účasť, dob-
ré správanie a hodnotné 
športové súťaženie. 
Celkové poradie:
1. miesto  RC Hlohovec
2. miesto  OU Švabinského              
Bratislava
3. miesto VÚM Střílky
4. miesto RC Sološnica
5. miesto RC Veľké Leváre

6. miesto DC Záhorská 
Bystrica

         

IV. roč. medzinárodného vianočného minifutbalového turnaja 
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1.stupeň v skupinách:  
A 
Vendlek - Janda             2:0
Svorad  - Vendlek        2:0
Janda  - Svorad          1:2

B 
Pihík   - Slepčík          2:1
Žiška  - Pihík             1:2
Slepčík  -  Žiška            2:1   

C 
Mahanský - Polák             2:0
Košík - Mahanský     2:0
Polák  - Košík             0:2

2. stupeň- kolo víťazov      
Mahanský - Pihík              2:0
Žiška  -  Vendlek        2:0
Svorad  -  Mahanský     2:1
Žiška   -  Košík             2:1
Svorad   - Žiška              2:1

Celkové poradie:      
1.miesto  Martin Žiška
2.miesto   Tomáš Košík
3.miesto  Miroslav Svorad
4.miesto  Martin Mahanský
5.miesto  Vlastimil Pihík
6.miesto  Martin Vendlek
7.miesto  Robert Polák
8.miesto  Ondrej Slepčík
9.miesto  Peter Janda            

Zápasy v stolnom tenise sa 
odohrali 27. 11.2009 v stol-
notenisovéj herni v Malac-
kách. Zúčastnili sa družstvá 
z Bratislavského kraja, 
ktorého víťaz postupuje do 
celoslovenského turnaja 
s medzinárodnou účasťou.  
Celoslovenský turnaj sa 
uskutoční v marci v Šahách.
 
Konečné poradie:
1. RC Sološnica
2. RC Veľké Leváre
3. OU Švábinského Bratislava
4. DC Záhorská Bystrica
         

Reedukačné centrum 906 37 Sološnica
                             

Krajské kolo ZOUS v stolnom tenise                              
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V dňoch od 11.- 12. novembra sa 
konala v Košiciach celosloven-
ská súťaž s názvom Olympiáda 
ľudských práv, kde sme prezen-
tovali naše skúsenosti s touto 
problematikou. Na túto súťaž 
sme sa pripravovali spolu s ka-
marátom Petrom Goralom pod 
vedením pána učiteľa Habu. 
Niekoľko dní pred súťažou Gorči 
ochorel a nahradil ho Róbert 
Slepčík, ktorý sa musel všetko 
naučiť za 3 dni a tým sa celá 

situácia skomplikovala. Samo-
statná súťaž pozostávala z 2. 
častí- z teoretickej (test)- tejto 
časti som sa veľmi nebál, oveľa 
viac ma znepokojovala samotná 
prezentácia. Vybral som si tému, 
ktorá mi bola veľmi blízka, lebo 
udalosť, ktorú som prezentoval 
sa stala v mojom meste a poznal 
som ľudí, ktorí sa tohto incidentu 
zúčastnili. Bol to príbeh mladého 
Róma Mária Gorala, ktorého up-
álili skinheadi, len pre farbu jeho 

pleti. Táto vražda je výnimočná 
v tom, že to bol prvý na Sloven-
sku oficiálne uznaný ako rasovo 
motivovaný. Prezentácia pozo-
stávala z video snímkou, ktoré 
som hovoreným slovom komen-
toval a pritom rozprával samotný 
príbeh. Súťaže sa zúčastnilo 11 
družstiev s rôznym spôsobom 
prezentácie (foto, denná tlač a 
pod.). ale náš spôsob bol zre-
jme najprepracovanejší, pretože 
vo štvrtok poobede vyhlásili 

za víťazov naše družstvo (RC 
Sološnica). Samozrejme sme 
mali radosť a unavení sme sa 
vracali do Sološnice. Vyhrali sme 
si tri dni dovolenky,  a tak sme 
obidvaja spokojne išli na víkend.    

Olympiáda ľudských práv 

Dňa 16. novembra sa RC 
sološnica zúčastnila súťaže 
Poézie a Prózy. Naše centrum 
tam vyslalo Jakuba Valenta a Pe-

tra Gorala. Konalo sa to v Novej 
Vsi nad Žitavou, kde s chovan-
cami išla aj pani Maráčková. Táto 
súťaž nedopadla tak dobre, ako 

tá v Košiciach. Chovanci získala 
tretie miesto ako družstvo. 
V jednotlivcoch sa neumiestnili. 
Poobede okolo 16 hodiny sa 

vrátili do ústavu aj s diplomom.

Poézia a próza
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V jesennom období sa chlapci 
z Reedukačného centra vy-
brali ne relaxačný pobyt do 
Vysokých Tatier. Strávili sme 
tam príjemný a pekný týždeň. 
Na pobyte sa zúčastnilo 
sedem chlapcov a štyria zamest-
nanci reedukačného centra. 
Medzi nimi bol aj riaditeľ RC 
Vladimír Guba. Aj keď cesta 
bola dlhá a nudná, ale pre ten 
pobyt sa nám oplatilo presedieť 
sedem hodín v autobuse. V deň 
nášho príchodu sme sa uby-
tovali v hoteli Mier, kde sme 
prespali sedem nocí. Ubyto-
vanie bolo perfektné. Na každej 
izbe bolo päť postelí, televízor
a mali sme aj vlastný balkón. 
Keď sme sa ubytovali, tak sme sa 
hneď šli navečerať. Večere boli 
perfektné, po večeri sme mali 
takú menšiu komunitu, na ktorej 
sme sa dozvedali, aký je plán 
na celý náš pobyt. Po ukončení 
komunity sme zaľahli do postelí 
a čakali sme na ráno. Ráno, keď 
sme sa zobudili, tak sme sa šli 
naraňajkovať. Po raňajkách sme 
sa šli teplo obliecť a následne 
sme vyrazili na cestu do hôr. 
Najprv sme sa odviezli  mikrobu-
som na Štrbské pleso, odkiaľ sme 
sa vyviezli lanovkou na Skalnaté 
pleso. Na Skalnatom plese sme si 
dali menšiu pauzu a trošku sme 
sa aj pofotili. Poniektorí z nás sa 
tam aj najedli a vychovávatelia si 
vypili aj kávu. Po menšej pauze 
sme sa vybrali po turistickom 
chodníku naspäť na Štrbské ple-
so. Cestou dole sme sa zastavili 
pri štyroch známych chatách. 
Prvou bola chata pod Skalnatým 

plesom, trošku ďalej sme sa 
zastavili pri  Zamkovského chate, 
kde sme si dali ďalšiu  a trošku 
dlhšiu pauzu. Za ten čas pauzy 
sa niektorí chlapci vybrali na 
menšiu prechádzku do neznáma, 
pričom sme dorazili k prekrás-
nemu vodopádu. Po návrate k 
ostatným sme sa všetci vybrali 
dokončiť zvyšok cesty. Ako sme 
tak šli, narazili sme na ďalšiu 
chatu: Rainerovu. Po obzretí 
chaty  sme šli ďalej. Poslednou 
chatou, ktorú sme mali v pláne 
navštíviť, bola Bilíkova chata. 
Od nej sme pokračovali na Hre-
bienok, odkiaľ sme sa 
kolobežkami spustili až  na 
Štrbské pleso, kde nás čakal mik-
robus. Po ukončení túry sme sa 
odviezli do hotela. V hoteli sme 
sa navečerali a po večeri sme sa 
konečne osprchovali. Po sprcho-
vaní sme mali komunitu a po 
komunite  sme si mohli ísť niečo 
kúpiť do bufetu. Na konci večera 
si mohli ísť poniektorí zahrať 
biliard a niektorí stolný tenis. O 
22:00 hod. už všetci ležali v pos-
teli a tešili sa po namáhavom dni 
konečne na spánok. Na druhý 
deň sme sa vybrali na Spišský 
hrad, kde sme mali exkurziu po 
ruinách starého hradu s peknou, 
veľmi milou mladou dámou. Tá 
nás previedla celým hradom. 
Počas exkurzie sme sa dostali aj 
do múzea, kde boli zbrane, ktoré 
sa v tom období používali  a niek-
torí si mohli aj vyskúšať, ako sa 
cítili ľudia, ktorí ležali na dereši. 
Po ukončení prehliadky sme sa 
mohli ísť pozrieť aj do hradnej 
veže. V strede veže bola akoby 

studňa, v ktorej bolo nahádzané 
veľké množstvo peňazí. Z veže 
sme sa presunuli na nádvorie, 
kde sme sa snažili chytiť aspoň 
jedného  svišťa, ale ani jedného 
sme nechytili, pretože boli oveľa 
rýchlejší ako my. Po ukončení 
celej prehliadky  sme sa vrátili 
naspäť do hotela. Zvyšok dňa 
prebehol ako každý deň. Na 
ďalší deň sme sa vyviezli  na 
Štrbské pleso, odkiaľ sme prešli 
celé  Štrbské jazero a potom sme 
sa boli šmýkať po doskočisku. 
Po tomto šmýkaní  nevyze-
rali  naše nohavice najkrajšie: 
boli celé špinavé. Neskôr sme 
šli na Popradské pleso, kde sme 
si dali obedňajšiu prestávku. Po 
ukončení prestávky sme sa vy-
brali menšou okľukou naspäť 
na miesto nášho príchodu a to 
je Štrbské pleso. Tou menšou 
okľukou, ktorú som vám 
spomínal bol symbolický cin-
torín, kde sme si poobzerali 
náhrobky zosnulých ľudí, ktorí 
zahynuli počas horolezectva. 
Po ukončení sme sa vybrali k 
okoliu Liptovského Mikuláša na 
termálne kúpalisko v Bešeňovej. 
Bolo tam perfektne, teplota vody 
bola okolo 32 stupňov. Poniek-
torí sa tam skoro utopili, pretože 
sa ich pokúšali utopiť. Okolo tej 
21:00 hod. sme sa všetci perfek-
tne vykúpaní vrátili naspäť do 
hotela. Na ďalší, predposledný, 
deň sme sa vybrali na splav Du-
najca do PIENAPU. Splav trval asi 
45 minút. Po ukončení sme šli do 
Liptovského Mikuláša na hokej. 
V ten deň hrali Košice proti Lip-
tovskému Mikulášu. Keď sme s 

menším meškaním prišli na zá-
pas, tak bol stav 2:0 pre Košice, no 
na konci zápasu bol stav 2:4 pre 
Liptovský Mikuláš. Po ukončení 
zápasu sme šli naspäť do hotela, 
kde sme si museli pobaliť veci, 
pretože sme mali na druhý deň 
odchádzať, no najprv sme sa 
boli navečerať. Posledná večera 
bola zo všetkých tá najlepšia. Na 
poslednú večeru sme mali až tri 
chody. No keď sme sa navečerali, 
tak sme museli ísť na to nechcené 
balenie vecí. Po ukončení celého 
dňa sme sa konečne uložili do 
postele. Na ďalší deň ráno sme 
sa rozlúčili s Vysokými Tatrami a 
neradostne sa vrátili naspäť do 
Reedukačného centra v Sološnici. 
Po príchode do RC sme sa aj keď 
smutne, ale pekne privítali s ka-
marátmi a hneď sme im začali 
vravieť, ako bolo a kde všade  
sme boli. A od toho dňa, už len 
v milom spomíname, ako dobre 
nám bolo vo Vysokých Tatrách.   

Autor: Róbert Baník                                                                   
  

Relaxačný pobyt Vysoké Tatry - Račkova dolina
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Ako dlho pôsobíte v tomto 
zariadení?

V tomto zariadení pôsobím už 

dlhých 10 rokov. 

Prečo ste sa rozhodli pracovať  
v reedukačnom centre?

Pretože je to zaujímavá práca 
a hlavne sa tu človek stretne so 
zaujímavými ľuďmi.

Čo vás zaujíma najviac na tejto 
práci?

Najviac na tejto práci ma za-

Rozhovor s Mgr. Tomášom Hudecom

Koľko už pôsobíte v tomto 
zariadení?
V našom ústave pôsobím od roku 
1992, takže to bude 18 rokov. 

Čo máte najradšej na tejto 
práci?
Táto práca je zaujímavá, pretože 
človek zažíva každý deň niečo 
nové, často neočakávané a 
tak ako určitým spôsobom 
ovplyvňujem  chlapcov, tak aj 
oni spätne pôsobia na mňa.

Čo najradšej robíte vo svojom 
voľnom čase?
Väčšinu svojho voľného času 
venujem rodine a svojim deťom.

Akú školu ste vyštudovali?
Ukončil so štúdium na Vysokej 
škole pedagogickej v Nitre odbor 
pedagogika - vychovávateľstvo 
a špeciálnu  pedagogiku na UK 
Bratislava.

Prezraďte niečo o svojej 
rodine!
Som ženatý. Mám 14 ročnú dcéru 
a 9 ročného syna.

Vieme, že ste hrávali volejbal. 
Kde všade ste odohrali zá-
pasy?
Ako hráč som pôsobil v Nitre, 
Vrábloch a Malackách. Ako hráč 

a tréner som sa zúčastnil aj na 
zápasoch v zahraničí napr. Brno, 
Elst, Viedeň... 

Aký máte vzťah k cigaretám?
Samozrejme, že ani ja som sa 
nevyhol tejto závislosti, ale čas 
ukázal, že zdravie je prednejšie 
a tak som sa tohto „koníčka“ 
zbavil. 

Prečo ste si vybrali toto pov-
olanie?
Vlastne to bola iba náhoda. 
Hľadal som si prácu a skončil 
som pri tejto práci.

Aký je váš najobľúbenejší film 
a hudba? 
Rád počúvam všetko od skupiny 
Queen a mám rad české filmy.

Chceli by ste niečo odkázať 
našim chlapcom?
Nikdy nie je neskoro.

Aký je váš plat?
Vždy si môžem doniesť do banky 
cestovnú tašku.

Ako dlho pracujete v tomto 
zariadení?
V tomto zariadení pracujem od 2. 
septembra 1997, takže to bude 
už 13 rokov.

Máte rád túto prácu? A čo naj-
viac?
Áno mám rád túto prácu. A čo 
najviac? Ťažko  povedať.

Aké máte záľuby? Čo najradšej 
robíte vo voľnom čase?
Šport, hudba a ešte niečo - 
bez komentára. Voľného času 
mám málo a keď je, vyplním ho 
manuálnou prácou.

Aký je váš obľúbený film, kni-
ha?
Nemenujem, lebo ich je via-
cej. Film taký ťažší, kde sa musí 
rozmýšľať. A poriadnu veselohru 
k tomu.

Chceli by ste byť preziden-
tom?
Nie. Nebol by som šťastný, keby 
som bol obmedzovaný. Preto 
by som nemohol byť ani v base. 
Mne vadí aj ten bezpečnostný 
pás v aute.

Keby ste mali možnosť výberu 
povolania, rozhodli by ste sa 
rovnako pre majstra v RC?

Pôvodné povolanie mám tiež 
pekné. Staral som sa o výživu  
národa. Terajšia práca ma tiež 
napĺňa, tak hovorím áno.

Chýbajú vám chlapci, ktorí 
opustili ústav?
Záleží mi na tých chlapcoch, ktorí 
niečo pochopili, ale spomínam 
na všetkých.

Váš najobľúbenejší príbeh o 
nejakom chlapcovi?
Tých príbehov je nekonečne 
veľa, každým dňom pribúdajú. 
Nemôžem žiadny uprednostniť. 
Mohol by som uraziť tie ostatné. 
Dala by sa napísať kniha. Mohla 
by sa stať svetovým hitom.

Chceli by ste niečo odkázať 
našim chlapcom?
Áno. Viem, že ste vo veku, kedy 
odmietate dospelých. Chcel by 
som, aby ste pochopili, že nám 
tu všetkým záleží na tom, aby ste 
mali aspoň o niečo lepší život. 
Tak nás vnímajte a výsledok sa 
určite dostaví. 

                                         

Rozhovor s Mgr. Milanom Habom Rozhovor s pánom Šimkovičom (dedo)

Dňa 17. novembra 2009 v čase 
okolo obeda sa chlapci a vycho-
vávatelia z reedukačného cen-
tra vybrali na výlet na Vápennú. 
Cesta na Vápennú trvala necelú 
hodinku, ako pre koho. Cesta 
bola dlhá, bolo aj mokro a zima, 
veď sa to konalo  v chladnom 
mesiaci. Niektorí účastníci výl-
etu už v polovici cesty nevládali 
a vyzeralo to tak, že to vzdajú a 
vrátia sa naspäť do ústavu, ale 
nevzdali to a pokračovali ďalej. 
O necelú hodinu  boli poniek-
torí chlapci už v cieli, kde čakali 

na ostatných. No moc sa im tam 
nechcelo čakať, pretože tam 
bola veľká zima a veľká hmla. No 
oni si spríjemnili čakanie písaním 
do knihy návštev. Peter Izakovič- 
Eazy tam napísal pekné básničky. 
Po príchode ostatných členov 
sme tam ešte museli počkať na 
troch menej rýchlych členov 
nášho turistického krúžku. No 
aj po ich príchode sme museli 
ešte trošku počkať, aby si aspoň 
trošku oddýchli, aby mali silu na 
cestu späť dole. Počas tohoto od-
dychovania si niektorí, ktorí mali 

fotoaparát pofotili tú nádheru, 
aká tam bola, aj keď toho pre 
hmlu nebolo veľmi vidieť. Cesta 
dole bola pre niekoho kratšia a 
pre niekoho dlhšia. Poniektorí 
si cestu dole spríjemnili behom, 
ako napr. ja, no potom to ľutovali 
, keď ostatných museli opäť 
dole čakať. No aspoň mali čas 
na menší oddych. Po príchode 
naspäť do ústavu boli niektorí 
členovia  radi, že sú konečne 
naspäť a nemusia už toľko chodiť. 
Po ukončení pre niekoho perfek-
tného a pre niekoho najhoršieho 

dňa si všetci konečne mohli po-
riadne oddýchnuť a ľahnúť si do 
teplej postele. Na tento deň po-
niektorí myslia v dobrom a niek-
torí v zlom, no ja si myslím, že to 
bol perfektný deň. 

Autor: Róbert Baník

Výlet na Vápennú

Pobyty v prírode

Dianie na škole
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V posledných dvoch mesiacoch 
kalendárneho roku 2009 sa v 
priestore bývalého špeciálneho 
kabinetu v škole vytvorila 
účelne vybavená miestnosť na 
realizáciu moderného spôsobu 

vyučovania. Myšlienka vybudo-
vania didaktickej učebne vznikla 
na základe  projektu „moderni-
zácie vzdelávacieho procesu na 
ZŠ a SŠ“, ktorého priebežného 
špecializačného vzdelávania sa 

zúčastňujú dvaja naši učitelia: 
pán Haba a pani Oravcová. V 
tejto učebni sa môže prostred-
níctvom ITK zlepšiť výučba vo 
všetkých predmetoch a dúfame, 
že žiakom prinesie radosť 

a sviežosť v stereotypnom 
vyučovaní. 
                                             

Vybudovanie didaktickej učebne v škole

ujímajú ľudské osudy.

Aký je váš plat?
Môj plat je od tých 15 do 40 tisíc 
Sk.

Čo robíte vo svojom voľnom 
čase?   
Vo svojom voľnom čase  si cho-
dievam zaplávať, rád chodím 

lyžovať a keď môžem, tak cestu-
jem.
Aký je váš najobľúbenejší 
film?
Najradšej mám film Magická 
hlbočina.

Aká je vaša najobľúbenejšia 
hudba?
Ako kedy. Rozdeľujem to podľa 

nálady.

Aké je vaše znamenie?
Moje znamenie je Lev.

Akú školu ste vyštudovali? 
Strednú elektrotechnickú školu 
a Vysokú školu pedagogickú 
v Nitre.

Chceli by ste niečo odkázať 
chlapcom z RC?

Je to čierne a búcha to na 
dvere. Čo je to? Vaša ružová 
budúcnosť.

Dianie na škole7



Prežil som ich aj v dobrom aj v zlom.
V dobrom to bolo preto, lebo sme sa stretli celá rodina na 
štedrej večeri a strávili sme ich spolu veľmi dobre. Všetci sme 
sa cítili príjemne.
V tom zlom bolo už ťažšie. Asi 2 dni pred  Štedrým večerom 
som sa pohádal s mamou a udrel som ju. Až na druhý deň 
som si uvedomil, že som spravil chybu a ospravedlnil som 
sa jej a snažili sme sa udobriť čo najrýchlejšie do Štedrého 
večera. Na Štedrý večer som dostal strašne veľa darčekov od 
mojej mamky a otca. Samozrejme, že aj ja som mal prichys-
taný darček, ktorému sa veľmi potešili. Na Silvestra už celá 
rodina nebola spolu. Niektorí chýbali, ale sme ich našli a os-
lávili sme Nový rok všetci spolu. Tak toľko asi o mojom prežití 
Vianoc.

Fero Ollos  

Vianoce som prežil so svojou rodinou a bolo veľmi príjemne, 
že som už nebol, chvalabohu, v ústave. Sem- tam som si na 
ústav spomenul. Na Štedrý večer sme si s rodinou posadali k 
stolu a najedli sme sa. Ja so sestrou sme si šli po jedle umyť 
ruky. Kým som sestre umýval ruky , tak mama dala pod 
stromček darčeky a keď sme prišli do obývačky, už tam boli 
darčeky a sestra si to vôbec nevšimla. Prešla okolo nich 3 
krát a nič si nevšimla. Až keď som jej povedal, že sú tam, tak 
sa rozbehla k stromčeku a ukazovala mi čo všetko dostala. 
Potom som sa s ňou chvíľu hral a neskôr išla spať. Ja som sa 
išiel  ku kamarátke rozprávať. Rozprávali sme sa, ako mi je v 
ústave... Vianočné sviatky som prežil supéééééér!

Jakub Belák    

Vianočné sviatky som prežil s mojimi najbližšími. S maminou, 
s ocinom a so sestrami. Asi tak okolo 18:00 hod. sme začali 
večerať. Pomodlili sme sa a pustili sme sa do večere. Po 
večeri sme sa strašne rýchlo a s radosťou rozbehli pod krásne 
vysvietený stromček a začali sme si rozbaľovať darčeky. 
Strašne som sa potešil, keď som dostal veľa darčekov. 
Napríklad telefón. Mojej malej sestre som pomohol poskladať 
kuchynku, po ktorej tak veľmi túžila. Vianočne sviatky som 
prežil asi takto. Tieto Vianoce boli krásne a s vianočnou hud-
bou.

Matúš Daxner

Ako som prežil Vianočné prázdniny

Pobyt doma 8



Keď som prišiel ako nový, 
ničomu som nechápal, nevedel 
som ako to tu chodí, nemal 
som tu žiadnych kamarátov. Ale 
potom som si zvykol na tento 
režim a našiel som si tu aj kama-
rátov. Vôbec som nešportoval, 
no raz ma vyskúšal pán Teker na 
1500 m a zobral ma do Malaciek 
na Večerný beh zdravia, kde som 
vyhral prvé miesto. A od-
vtedy sa tomu stále venujem. 
Čím ďalej, tým som lepší. 
Stále som chodieval na pre-
teky, kde som vyhrával. Keby 
nebolo pána Tekera, tak by 
som nič nedokázal. Chodieval 
som na výlety a na všelijaké 

akcie. Je pravda, že som tu 
skoro každému ublížil, že 
som bol strašne zlý a drzý 
na vychovávateľov a teraz 
to ľutujem a pokúšam sa to 
napraviť. Veľmi som si obľúbil 
pána Šimeka a pána Hudeca. 
Veľmi mi pomáhali a všetko ma 
naučili. Nikdy na nich nezabud-
nem. A teraz za pol roka končím, 
tak si musím spraviť skúšky. Som 
rád, že už budem konečne doma 
a ďaleko odtiaľto, ale je pravda, 
že niektorí mi budú chýbať, 
najmä tí, ktorí mi pomohli. 

Autor: Adam Hál

Osudy

Mal som tri roky, keď už som 
bol detskom domove. Tam som 
spoznal veľa ľudí, aj dobrých 
a aj zlých. V detskom domove 
som robil veľa zlého a preto ma 
prehodili do RC Vráble, keď som 
mal 12 rokov. Pomaličky som si 
začal uvedomovať veci a pýtať 
sa sám seba, prečo? Poučil som 
sa už na začiatku, keď som tam 
prišiel. Strávil som tam päť rok-
ov, ale bolo mi tam lepšie ako v 

detskom domove, a to len preto, 
lebo ma niektorí ľudia veľmi do-
bre vedeli pochopiť. Keď som 
potreboval trošku podporiť, stre-
tol som tam dobrých kamarátov. 
Na tých ľudí som si veľmi zvykol a 
bolo to pre mňa zlé, keď som ich 
musel opustiť a odísť od nich. Zo 
dňa na deň som s nimi už nebol  
a ocitol som sa v Sološnici. Myslel 
som, že ma tento ústav zlomí. 
Ale opak bol pravdou, veľmi ma 

posilnil. O dva mesiace sa mi oz-
vala matka, bol som z toho úplne 
mimo. Zobrala ma na vianočné 
prázdniny a tým sa mi splnil môj 
najväčší sen. Nikdy predtým som 
netušil, čo je to mať matku. 
I napriek tomu, že mi nedala ma-
terinskú lásku, keď som bol malý, 
tak ju mám rád, lebo ma porodila 
a keby nebolo jej, tak tu teraz nie 
som. Proste ďakujem všetkým 
blízkym, ktorí pri mne stáli celý 

ten čas v dobrom aj v zlom, ale 
to nevadí, hlavne že som ju 
spoznal.   

Cesta z detského domova

Ako som tu strávil šesť rokov

Volám sa Tomáš Košík a mo-
mentálne sa nachádzam 
v zariadení RC Sološnica. Som 
tu preto, lebo som nechodil 
do školy, kradol som, robil zle 
a veľa ďalšieho. Preto som aj 
skončil tu. Dá sa to tu vydržať, 
najviac sa teším na prázdniny, 
keď môžem ísť domov. Môj 
problém je, že sa nerád vra-
ciam z prázdnin späť do 
ústavu. Mávam oneskorené 
príchody, úteky a následne 
z toho mám problém ísť na 
ďalšie prázdniny. Za onesko-
rený príchod alebo útek 
dostanem mínus 500 bodov 
a potom je ťažké získať ich 
späť, aby ma mohli pustiť na 
ďalšie prázdniny. Za jeden 
deň môžem získať 5 bodov z 
výchovy a 5 bodov v škole.    

Môj životopis

Osudy9



Dostal som sa sem preto,
nie že by som vyhral lotto,

ale páči sa mi toto,
že neposlúchal som to.

Je tu lepšie ako inde,
že nežijem v nejakej brinde,

chcel som si užívať,
ale nepodarilo sa mi to dokázať.

Bol som zlý,
nechodil som do školy,

robil som blbosti,
a teraz to nechutná ako sladkosti.

Volá sa toto Sološnica,
a nie je to žiadna pivnica,

každý sem už došiel ako opica,
a urobili z neho trestanca.

Chcel by som sa zmeniť,
či potom do Bratislavy skočiť,

všetci ma čakajú,
kamoši, baby, čo radi ma majú.

Bude cesta späť?

Prázdniny už prichádzajú,
zo Sološnice chlapci odchádzajú.

S učením už končíme,
so všetkým sa lúčime.

Dobré chvíle sme prežívali.
Však nám bolo veľmi dobre s vami.

Pán riaditeľ, boli ste k nám milý.
Lúčime sa s vami v tejto chvíli.

Zbohom pán riaditeľ, zbohom pani vedúca,
zbohom všetkým zamestnancom.

Odchádzam s dobrým srdcom,
lúčim sa s RC Sološnica.

RC Sološnica

Poézia 10



Murphy v parlamente:

Parlament je miesto, kde sa 
dostanú len vyvolení a platia 
tam iné pravidlá ako pre nás os-
tatných. Svedčia o tom nasledu-
júce riadky.

Čo je dovolené zvolenému 
zástupcovi ľudu, nie je dovolené 
jeho voličovi.

Zákon chybných počtov

Na prijatie dobrého zákona vždy 
chýba jeden hlas.

Netreba z toho robiť tragédiu 
- veď to vôbec nie je jediná 
situácia, kedy niečo chýba. 
Naopak, normálnemu človeku 
večne niečo chýba - raz žena, 
inokedy pokoj a vždy peniaze. 
Ak sa  ten človek náhodou práve 
vracia z vydareného flámu, tak 
mu chýba aj hlas 
a vôbec kvôli tomu nemá ťažkú 
hlavu. Ťažkú hlavu mu skôr 
robí chýbajúca obruč, ktorá by 
mu zachránila hlavičku pred 
prasknutím.

Zákon najvyššej priority:
Najskôr sa prijímajú zákony, čo 
ľuďom nič dobré neprinesú, 
potom zákony, čo sú ľuďom na 
škodu, a k tým, čo by ľuďom 
pomohli, sa nikdy nedostanú.

Doba je zlá a v zlých dobách 
prežili len národy, ktoré boli 
dostatočne zocelené bojom s 
nepriazňou osudu. Poslan-
ci sú si toho vedomí a robia 
všetko pre to, aby náš národ 
prežil. Veď pre toho, kto 
v zdraví prežije všetky reformné 
zákony, bude zeme-

trasenie siedmeho stupňa len 
neškodným figliarstvom prírody.

Reční poslanec na volebnom 
zhromaždení:
„Občania, naša strana chce iba 
vaše dobro!“
Z davu sa ozve:
„ Ale my si naše dobro nedáme! 
To je jediné, čo nám ešte zos-
talo.“

Kto druhému jamu kope, isto je 
hrobár.

Láska síce zahreje, ale uhlie je 
uhlie. 

Majitelia firiem medzi sebou: 
- Počúvaj, ty dávaš výplaty 
zamestnancom, keď je kríza? 
- Nedávam, a ty? 
- Nedávam. A chodia do práce 
i tak? 
- Áno, chodia. 
- Počúvaj, a nemali by sme od 
nich vyberať vstupné? 

Viete, aký je rozdiel medzi 
špenátom a soplíkom?  
Špenát deťom nechutí!

Aký je rozdiel medzi holubom a 
politikom?  
Žiadny. Obidvaja všetko poserú 
a strieľať ich nesmieme.

Pýta sa majster Deža na stavbe: 
M: Deži, vidíš totu muchu na 
konci lešenia? 
D: Ne, pán majster.  
M: Tak chlapci, balíme pre slabú 
viditeľnosť!

Muž v bare hovorí žene:
- Slečna, chcel by som vám 
zavolať.
- Dobre, moje číslo je v telefón-
nom zozname.
- Ale, neviem ako sa voláte. 
- Nevadí, meno je tam tiež.

Chuck Norris dokáže popáliť 
oheň.

Jeden chlapík - mäsiar - zarobil 
veľa peňazí na mäse. Mal však 
veľmi hlúpeho syna. Nechceli ho 
vziať na žiadnu školu, tak sa ro-
zhodol, že ho vyučí za mäsiara. 
Vraví mu:
- Tento stroj je najmodernejší 
výrobok. Strčíš doňho vola a von 
vyjde párok. Vidíš?
- Ty, ocko - ozval sa syn - a 
naopak by to nešlo?
- Ako naopak?
- No, že by si tam strčil párok a 
vyliezol by vôl.
Mäsiar sa poškriabal na brade 
a vraví: 

- Chlapče, taká mašina bola na 
svete len jedna. Tvoja matka.

Ošetrovateľ vojde k bláznovi 
do izby a vidí, ako ten niečo 
usilovne píše na hárok papiera. 
“Čo to píšeš?” prihovorí sa 
bláznovi. 
“List.” 
“A komu ho píšeš?” 
“Sebe.” 
“A čo si tam píšeš?”
“Neviem, pošta príde až zajtra!”

Rozhovor:
”Ja vždy, keď prídem opitý do-
mov, tečie mi z nosa krv.”
”Chápem, aj ja mám takú 
manželku.”

Murphyho zákonník

Vtipy

Osemsmerovka

Zábava

Na vyplnenie voľného času...

legenda:
padák, paleontológia, paleta, palisáda, palivo, 
papier, paradigma, Paríž, parohy, parsek, patológia,
Peloponéz, peniaze, penzia, perina, perla, plaketa, 
platba, platidlo, plechovka, plocha, plošina, podlaha,
pohorie, pohovor, poklep, poklona, poklop, 
politika, poloha, poľadovica, pondelok, popol, Poprad,
porisko, porota, Portoriko, poštár, potkan, potopa, 
potravina, povinnosť, pozor, prales, prasa, prasnica,
pravopis, predmet, prenasledovanie, prepis, príklad, 
príkon, prípona, prírodopis, procedúra, pupok,
pusa

Po prečiarknutí 57 slov z legendy ostane 26 písmen, 
ktoré tvoria tajničku osemsmerovky.

Zdroj: www.humanisti.sk
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Dňa 7. 12. 2009 sme si všetci išli 
posadať do jedálne a čakali sme 
na príchod Mikuláša. Zrazu nám 
povedala pani vychovávateľka, 
aby sme trikrát za sebou pove-
dali Mikuláš. Otvorili sa dvere 
a z nich vyšiel Mikuláš aj so 
svojím pomocníkom čertom. 
Všetci sme ho privítali a boli sme 
radi, že sa za nami prišiel pozrieť.
Pripravili sme si aj pekný prog-
ram, ktorý sa páčil nám aj 
Mikulášovi.
V programe bol naplánovaný 
tanec, kde vystupoval Miro Cho-
vaniak, Marek Skaličan.
Ďalej sme si pripravili scénku, 
básničky a mne sa najviac páčilo, 
keď hral Robo Slepčík na gitare. 
Keď skončil program, tak nám 
Mikuláš rozdal balíčky.

A tým sa končil Mikulášsky 
večierok.

Pred Vianocami nás prišiel 
navštíviť dobrý spe-
vák so svojou skupinou.  
Prišli nás zabaviť a spríjemniť 
chod bežného dňa.
Zaspievali nám zopár pekných 
pesničiek, ktoré sa nám páčili. 
Skupina dala šancu ukázať sa 
Robovi Slepčíkovi a Otovi Žigovi, 
ktorí im zaspievali pesničku Júlia 
v sprievode gitary.
Celý koncert zorganizovala pani 
Cigánkova, ktorá nás pozná, 
lebo k nej chodievali chalani na 
brigády.
Po dohode s pánom riaditeľom 
sa dohodli, že nám spravia taký 
menší zábavný program.
Pred koncom vystúpenia k nám 
znova došiel Mikuláš, ktorý dal 
každému menšiu sladkosť. Chlap-

ci mu boli za také prekvape-
nie veľmi vďační.
No keď Mikuláš odišiel, tak sa 
končilo aj vystúpenie. Na záver 
predniesla pani Cigánková menší 
príhovor, v ktorom sa chcela
poďakovať záhradníkom za 
pekne vykonanú prácu. 
Sme jej všetci vďační za to, čo pre 
nás spravila. A týmto sa chceme 
poďakovať aj pánu riaditeľovi, že 
niečo také dovolil. Ďakujeme.

Mikuláš Koncert     
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