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      Prečo si znova 
      sadnúť do lavíc
Spovede náhradných rodičov, 
ktorí zmobilizovali sily a chcú byť 
väčšími odborníkmi. Zamýšľajú 
sa nad otázkou Prečo? O vzdelávaní 
hovoria v téme čísla aj odborníci 

      Splnená túžba 
      po deťoch
Adoptovaná Kanaďanka má 
slovenského priateľa. V dome jej 
rodičov bol vždy kopec detí a pohoda

      Terapia 
      pevným objatím
Dieťaťu dodá pocit bezpečia a istoty, 
pomôže vybudovať si k nemu 
väzby. Pevné objatie je výchovný 
prostriedok, ktorý úspešne aplikujú 
v rôznych kútoch sveta. Z malých 
tyranov sa tak stávajú  pokojné 
bytosti a prúdiť začne láska

n e b y ť  s á m
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Koalícia adoptovala opozičný návrh
Poslankyňa za SNS okopírovala návrh SDKÚ, aby ho mohla podporiť 
koalícia. Išlo o apolitický pozmeňujúci návrh, ktorý by pomohol 
mladým ľuďom bez rodičov. 

a k t u á l n e

Mám radosť, keď sú veci na správnom 
mieste. Teší ma, keď sú ľudia okolo 
mňa spokojní a šťastní. Nemám rada 
zlyhania – vlastné, ani zlyhania tých 
druhých. Preto sa snažím mať okolo 
seba ľudí, ktorí ma v ťažkých chvíľach 
podržia a podporia a aj ja sa snažím 
byť oporou pre druhých. V súkromí i 
v profesionálnom zameraní.  
Istý čas to vyzeralo, že  náš časopis je 
v kríze. Že jeho vydavatelia zlyhali. 
Mnohí si pravdepodobne kládli otáz-
ku, čo sa s ním stalo. Prečo už nevy-
chádza. A on sa iba ocitol na krátku 
chvíľu vo vzduchoprázdne. Udiali sa 
vážne personálne zmeny, ktoré ešte  
znásobili finančné ťažkosti ANR.  
Bolo treba nájsť niekoho, kto by po 
Jane Michalovej prebral žezlo. 
Jana Michalová viedla časopis Ne-
byť sám veľmi dobre niekoľko rokov. 
Pod jej vedením sa z príspevkového 
listu postupne menil na profesionál-
ny časopis, ktorý okrem náhradných 
rodičov našiel svojich čitateľov aj v 
radoch odborníkov. 

Jana však koncom roka z dôvodu pracov-
ného zaneprázdnenia rezignovala na post 
šéfredaktorky a rozhodla sa  časopis úplne 
opustiť. 
Hľadanie nového človeka, ktorý by si trúfol 
nastúpiť na uvoľnené miesto šéfredaktor-
ky, nebolo jednoduché. Istý čas to dokonca 
vyzeralo tak, že sa nám to ani nepodarí.   
A vtedy nastúpil už spomenutý pocit zly-
hania. Nedokážeme nájsť človeka, ktorý 
by viedol náš časopis! Sme neschopní? Ne-
skôr sme dokonca  uvažovali nad tým, že 
ho nebudeme vôbec vydávať. 
Ale navzájom sme sa v hľadaní podporo-
vali a podporovali nás aj postoje našich 
čitateľov, ktorí tvrdili, že je pre nich dô-
ležité, aby takýto časopis vychádzal. Aby 
vedeli, čo sa deje v oblasti náhradného 
rodičovstva, aké nové legislatívne zmeny 
nadobudli účinnosť, aké zaujímavé knihy 
vychádzajú, čo robia kluby náhradných 
rodín, aké aktivity pripravujú  jednotlivé 
regióny. Od hľadania v medziach náhrad-
ných rodičov sme sa teda odklonili do ra-
dov profesionálnych novinárov a rozhodili 
sme siete.

Nakoniec sa všetko podarilo. Našli sme 
novú šéfredaktorku Evu Laukovú, skúsenú 
novinárku, získali sme grant, ktorým sme 
vyriešili finančné problémy okolo časopisu 
a teraz už  držíte v ruke prvé číslo. Uve-
domujeme si, že vychádza s oneskorením, 
ale sľubujeme, že do konca roka vyjdú 
všetky čísla. Možno si na časopise všim-
nete nejaké zmeny, ktoré budú pravde-
podobne prameniť z nového vedenia, ale 
neznamená to, že tieto zmeny budú sme-
rovať k horšiemu. Práve naopak. Časopis 
môže byť ešte lepší. A k tomu, aby to tak 
naozaj bolo, môžete prispieť aj vy, naši 
čitatelia, ak napíšete do redakcie (nový 
e-mail: nebytsam@centrum.sk) svoje ná-
zory, postrehy, alebo sa s nami podelíte 
o svoje zážitky, príbehy, prípadne pošlete 
fotografie z jednotlivých akcií.
Na záver sa chceme Jane Michalovej po-
ďakovať za obetavú a náročnú prácu pre 
Asociáciu náhradných rodín a pre časopis 
Nebyť sám a popriať jej veľa pracovných   
i osobných úspechov.

Za redakčnú radu
Marika Kerekešová, predsedníčka
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Po doterajšom striktnom odmietaní opozič-
ných návrhov koalíciou sa objavila novinka 
- „adopcia“ návrhu. Takýto prípad predvie-
dla poslankyňa SNS Marta Damborská, keď 
okopírovala iniciatívu Ivety Radičovej, aby 
príspevky na bývanie dostali aj deti, kto-
rým sa končí pestúnska starostlivosť. 
„Po vzájomnej konzultácii sme sa dohodli 
na postupe,“ povedala Damborská. S Ra-
dičovou sa vraj dohodli pre „dobro veci“. 
Tvrdila, že návrh neukradla, len chcela po-
môcť, aby takáto zmena prešla. 
„Keď nám rozdali tlače pred hlasovaním 
a zrazu bol na stole môj pozmeňujúci ná-
vrh predkladaný SNS, samozrejme, oslovi-
la som poslankyňu Damborskú,“ povedala                            
Radičová. 
Podpredsedníčka SDKÚ povedala, že po dis-
kusii s Damborskou a predsedom poslanec-
kého klubu SNS Rafaelom Rafajom dospela 
k záveru, že má jedinú možnosť, návrh 
stiahnuť, „pretože nezávisí, čo je obsahom 
návrhu, ale kto ho predkladá“. 
Ak by Radičovej návrh neprešiel, o v pod-
state identickom návrhu Damborskej by sa 
podľa rokovacieho poriadku už nemohlo 
hlasovať. Poslanec za HZDS Ján Kovarčík na 
podobných dohodách nevidí nič zlé. „Dôle-
žité je, aby sa dohodli na rozumnej veci      
v prospech ľudí.“ 

Zdroj: SME, krátené, 22. 6. 2007

Nová splnomocnenkyňa pre
rómske komunity Anina Botošová
Aké sú vaše priority?
„Každý má svoje priority, ale tu ich definuje 
vláda. Prioritou je vzdelávanie. Musíme oslo-
viť aj majoritu, aby pochopila, že keď pomô-
žeme tejto skupine obyvateľstva, pomôžeme 
v prvom rade majoritnej spoločnosti.“
Súhlasíte s podpredsedom vlády aj v tom, 
že bývanie je poslednou prioritou?
„Jedno bez druhého nemôže existovať. Ak 
riešime vzdelávanie, nemôžu deti bývať         
v chatrčiach bez elektriny. Ak je v obci rodi-
na v rovnakej pozícii ako rómska, aj tej tre-
ba pomôcť. Ak pomôžeme aj inému občanovi     
v hmotnej núdzi, dosiahneme začlenenie  
Rómov do občianskej spoločnosti.“
Budete tak splnomocnenkyňou pre rómske 
komunity?
„Aj sociálne dávky a dotácie na školské po-
môcky dostávajú deti, ktorých rodičia sú      
v núdzi, hoci ide najmä o Rómov. Ak pou-
žijeme atlas komunít, môžeme povedať, že 
pomáhame občanovi, ktorý žije v prostredí, 
kde sú najmä Rómovia.“

Zdroj: SME, krátené, 26. 6. 2007

V budúcom čísle časopisu sa budeme veno-
vať téme malých detí a s nimi súvisiacim 
výberom, sprostredkovaním, pripútaním, 
povieme si niečo o dotykových hrách, ma-
sážach a pod. Zameriame sa aj na problémy 
vyplývajúce z nedostatočnej, resp. stále do 
života neuvedenej legislatívy. Pri príprave 
témy uvítame vaše skúsenosti i pripomien-
ky na novom maily nebytsam@centrum.
sk, resp. píšte na adresu: Nebyť sám, Pri 
Suchom mlyne 16, 811 04 Bratislava.Iveta Radičová



n e b y ť   s á m   |   j ú n   2 0 0 7 s t r a n a   3

i n f o r m a t í v n e

Otvorili Poradenské centrum v Trnave
Centrum Návrat Bratislava otvorilo nové 
poradenské miesto v Trnave, ktoré v regió-
ne Trnava a okolie poskytuje služby náhrad-
ným rodičom a záujemcom o náhradné rodi-
čovstvo a pôsobí aj v oblasti sanácie rodiny. 
Pre náhradných rodičov poskytuje predovšet-
kým  poradenstvo, odborné konzultácie, ale 
i prípravu žiadateľov a sprostredkovanie ná-
hradnej rodinnej starostlivosti.  
Za pár mesiacov sa podarilo vytvoriť a skĺbiť 
skupinu náhradných rodičov, ktorým neboli 
dovtedy poskytované žiadne špeciálne služ-
by. Títo rodičia sa aj s deťmi začali  zúčast-
ňovať na kluboch náhradných rodín, ktoré sa           
v Trnave konajú každý tretí piatok v mesiaci.  
Okrem toho sa vytvorila aj skupina dobro-

voľníkov z radov študentov sociálnej práce, 
ktorí po absolvovaní základného vzdelávania 
v oblasti náhradného rodičovstva aktívne 
pôsobia pri deťoch počas klubov náhrad-
ných rodín. V krátkej budúcnosti sa plánuje 
vytvorenie rodičovskej skupinky na podporu 
a rozširovanie rodičovských zručností, ale i 
ďalšie aktivity podľa potrieb a očakávaní ná-
hradných rodičov. 
Poradenské  centrum pre náhradné rodičov-
stvo má zatiaľ konzultačné hodiny raz do 
týždňa, a to v utorok od 9. do 14. hod., ale-
bo podľa potreby na základe telefonického 
dohovoru na tel. č. 0904 911 400. Sídli na 
Trhovej ul. 2, číslo kancelárie 218.

Marika Kerekešová

Sieťovanie - účinný nástroj pomoci
Centrum Návrat Banská Bystrica zreali-
zovalo kazuistický seminár pre odbornú 
verejnosť o využívaní sieťovania pri prá-
ci s rodinou. Sieťovanie služieb je jedným            
z efektívnych nástrojov pomoci rodine. Zvy-
šuje účinnosť  poskytovaných služieb „zhus-
ťovaním“ sociálnej siete pre rodinu       a 
citlivým „adresným konštruovaním“ jednot-
livých služieb na „mieru“ rodiny.
Na seminári sa prezentovala osemnásťme-
sačná systémová práca v sanácii rodinného 
prostredia. V interaktívnych vstupoch hovo-
rili o svojej práci a o svojich zodpovednos-
tiach jednotliví účastníci siete, prezentovalo 
sa aj hodnotenie služieb klientom/rodičom. 
V rámci seminára odzneli aj metódy vyhod-
nocovania/evaluácie krízovej intervencie, 
viaceré kvantitatívne a kvalitatívne ukazova-
tele (počet odborníkov zapojených v sieťo-
vaní, počet členov rodiny, ktorí participovali 
na sanácii, množstvo odbornej práce, ako aj 

množstvo peňazí, ktoré práca pohltila). 
Osmenásťmesačné sieťovanie služieb pre 
podporu rodiny pomohlo ochrániť dve deti 
pred separáciou od rodiča a posilnilo rodi-
čovské kompetencie. V minulom roku Návrat 
spolu s RSV MsÚ Banská Bystrica zriadil špe-
cializované pracovisko Centrum rozvoja rodi-
čovských zručností Bazalka. Špecializované 
pracovisko poskytuje preventívne programy 
a programy krízovej intervencie pre rodiny, 
ktoré sú ohrozené vyňatím dieťaťa.
Kazuistický seminár je príkladom dobrej pra-
xe Návratu v projekte Posilnenie systému 
práce s rodinou na území mesta Banská Bys-
trica, ktorý Návrat realizuje aj vďaka  finan-
čnej podpore MsÚ Banská Bystrica.
Seminár bol zároveň odštartovaním projek-
tu Návratu: Kvalitná rodinná starostlivosť 
posilňuje sociálnu inklúziu, ktorý podporuje 
Nadácia Otvorenej spoločnosti - OSF. 

Dana Žilinčíková

Efektívne pre dieťa
Až do októbra realizuje Centrum Návrat na 
území Banskej Bystrice lokálnu informač-
no-osvetovú kampaň. Má cieľ posilniť myš-
lienku náhradného rodičovstva v regióne, 
zvýšiť informovanosť o náhradnej rodinnej 
starostlivosti, distribuovať printové infor-
mačné materiály do viacerých organizácii, 
zrealizovať vstupy do viacerých komunít 
(materských centier a spoločenských komu-
nít). Informácie o náhradnom rodičovstve sa 
tak dostanú približne na 20-30 nových miest 
na území mesta Banská Bystrica. Zmys-
lom kampane je nielen nájsť nových ľudí, 
ktorí by chceli poskytnúť náhradné rodinné 
zázemie, ale aj posilniť tých, ktorí to urobili 
a informovať širšiu verejnosť o problemati-
ke detí, ktoré strácajú rodinu a o rodinných            
riešeniach pomoci pre túto skupinu detí. 
Kampaň realizuje Návrat k 10. výročiu vzniku 
Klubu náhradných rodín v Banskej Bystrici.  
Je súčasťou spoločného partnerského pro-
jektu Centra Návrat a Referátu sociálnych 
vecí (RSV) pri Mestskom úrade v Banskej 
Bystrici a posilňuje kompetenciu samosprávy     
v sociálno-právnej ochrane detí. 
Centrum Návrat v Banskej Bystrici systémovo 
pracuje na vyhľadávaní aj na území mesta 
Zvolen, ďalej v regióne Lučenec, Brezno       
a Rimavská Sobota.                                (dž)

Takto sa deti na letnom pobyte zabávali vlani. Celoslovenský pobyt pre náhradné rodiny sa tento rok 
koná od 8. do 14. júna v Osrblí na chate Drotár. Zúčastní sa na ňom 35 rodín, spolu približne 130 
ľudí.



S PhDr. Albínom Škovierom, PhD.,  
pedagógom Katedry sociálnej pe-
dagogiky Pedagogickej fakulty UK        
v Bratislave.

Akú dôležitosť pripisujete vzdelávaniu pre 
náhradných rodičov?
- Dôvodov, prečo treba vzdelávať rodičov je 
veľa, ale uvediem aspoň dva všeobecné, týka-
júce sa výchovy  detí vôbec a štyri špeciálne, 
týkajúce sa výchovy detí v náhradných rodi-
nách. Pokiaľ ide o tie všeobecné, z mnohých 
spomeniem dva fenomény. Prvým je úžasná 
akcelerácia sveta techniky a poznávacích 
technológií a tu sa deti a rodičia dostali do 
opačného garde aké bolo v minulosti. Deti 

často vedia (resp. technicky ovládajú) oveľa 
viac ako ich rodičia. Je to historicky nová 
pozícia. Ani jedna strana dnes celkom nevie, 
čo s tým. Druhým fenoménom je, najmä 
po roku 1990, výchovné zneistenie rodičov 
odborníkmi, ktorí hlásajú často až proti-
chodné výchovné teórie, a nepripravenosť 
rodičov analyzovať ich a rozhodovať sa.  
A tie špeciálne dôvody?
- U špeciálnych dôvodov východiskom je, že 
výchova prijatého dieťaťa je v mnohom iná, 
ako u dieťaťa biologického. V prvom rade 
- biologické dieťa, na rozdiel od prijatého, 
má s nami rodičmi spoločnú celú svoju minu-
losť. Prijaté dieťa si musí oveľa náročnejším 
spôsobom riešiť svoje psychosociálne krízy 
spojené s vlastnou identitou. V druhom rade 
- časť motívov nás rodičov je pri prijatom 
dieťati iná, ako pri dieťati biologickom. 
Veľa prijatých detí má však aj horšiu štar-
tovaciu životnú čiaru, ako ich štandardní 
rovesníci...
- To je ďalší aspekt. Sú emocionálne a zdra-
votne poškodené. Boli nechcené, často už 
počas gravidity ohrozované traumatickými 
zážitkami, ich matky boli neraz alkoholič-
ky  a fajčiarky s nižším intelektom i nízkymi 
hygienickými návykmi. Štvrtým aspektom 
je to, že na prijaté dieťa i jeho náhradných 
rodičov sa okolie inak pozerá (od sympatií po 
vážne počudovanie). 
Objavila sa však aj prvá lastovička pre 
náhradných rodičov – štúdium šité na ich 
mieru...
- Ide o kombinované bakalárske štúdium 
sociálnej pedagogiky. Je to spoločné dielo 
našej katedry. Práve vďaka tomu, že sme sa 
v rámci rozličných vzdelávacích programov 
stretávali s vychovávateľmi i náhradnými 
rodičmi, vedeli sme, že ani v metodicko-

pedagogických centrách,  ani  v  programe  
PRIDE, ani v obsahu štúdia sociálnej práce 
sa dostatočne nereflektujú profesionálne 
potreby práve tejto cieľovej skupiny. Nasme-
rovanie celého štúdia na túto cieľovú skupi-
nu je jeho špecifikom. 
Aká je ponuka fakulty a aký je dopyt?
- Otvorili sme prvý ročník pre tých, ktorí 
pracujú aspoň jeden rok v odbore. Ide teda        
o takých záujemcov, ktorí už majú istú prak-
tickú skúsenosť s problematikou. Naším 
cieľom je povzbudiť ich v práci a „sprofe-
sionalizovať“ ju. Znamená to nielen to, že 
im ponúkame informácie a nové pohľady, 
ale často najmä to, že sa pokúšame narúšať 
schematické vnímanie a výchovne nefunkčné 
stereotypy. Z takmer 40 záujemcov  (ďalší sa 
hlásili po termíne)  sme vybrali 25. Jeden-
krát za mesiac prichádzajú do školy, ostat-
né úlohy si plnia dištančnou formou. Je to 
náročné, ale väčšina záujemcov to zvláda. 
Tohto roku kombinované štúdium neotvá-
rame. Nie že by nebol záujem, ten tu je, 
ale personálne sme zatiaľ schopní zvládnuť 
takéto štúdium len každé dva roky. Každému 
záujemcovi radi poskytneme informácie na 
mailovej adrese kspg@fedu.uniba.sk 
Čo štúdiu ešte chýba? 
- Zatiaľ azda dve veci: Lepšie materiálne 
zabezpečenie, aby študenti mohli dostá-
vať niektoré špecifické študijné a pracovné 
materiály a aby sme mohli realizovať jed-
nu exkurziu počas štúdia (aj) do zahraničia. 
Ďalej chceme dosiahnuť, aby naši absolven-
ti – náhradní rodičia, mali kde absolvovať 
prax. O dva roky s tým rátame.
Je možnosť takéhoto štúdia v zahraničí?
- Zatiaľ sme sa s takto koncipovaným baka-
lárskym programom  nestretli. 

Eva Lauková
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Štúdium šité na mieru

PREČO SI ZNOVA SADNÚŤ DO LAVÍC

Aj keď prešli rôznymi tréningami, seminármi a pod., stále cítili, že to nestačí. Postavenie náhradný rodič ešte nie je pa-
tentom na rozum, nie je patentom ani na zvládanie problémov, krízových situácií.  A deti sú rôzne, tie z detských domov 
tobôž. Učenie je matkou múdrosti. Niekoho inšpirovali svetlé príklady – však keď ona mohla vyštudovať, prečo ja nie? 
Iný rodič sa síce stretol s potrebnou literatúrou, ale bez vysvetlenia pedagogickej kapacity, bez možnosti konfrontácie 
názorov, bez hlbšieho vniknutia do problematiky cítil, že to nie je ono. Pritom možností na prehĺbenie si vedomostí      a 
získania nových a na zdvihnutie si sebavedomia je na slovenských vysokých školách dostatok. Spovedajú sa tí, čo štú-
dium zažili, resp. zažívajú, ale rady dávajú aj odborníci.

ilustračné foto
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Chcela som byť odborník, nie ,,nedoučok“
Povzbudenie pre ďalších: Otvorte štúdiu dvere a dajte sa do toho
- Pri stretnutiach s ľuďmi vzdelanými                                                  
v odbore sociálna práca som sa vždy cítila 
ako taký „nedoučok“, a to aj napriek tomu, 
že som prešla rôznymi tréningami a seminár-
mi v rámci neformálneho vzdelávania. Darmo 
som veci rozumela a mala všetko odskúšané 
a zažité vo vlastnej rodine, vždy som bola 
považovaná za laika. A ja som chcela viac. 
Chcela som byť odborníčka. V pomerne 
pokročilom veku som sa teda prihlásila na 
vysokoškolské štúdium, ktoré som  po piatich 
rokoch, popri rodine, štyroch deťoch a práci 
aj úspešne ukončila a získala tak vysnívané 
magistérium v odbore sociálna práca. 
Nie že by sa na mne niečo zmenilo..., ale 
navonok som už nebola iba laik, ale aj 
odborníčka. Štúdium vo  mne zaktivizova-
lo driemajúce danosti a možno aj nadanie,                
o ktorom som dovtedy ani len netušila. Otvo-
rilo mi dvere do sveta odborníkov, pomohlo 
mi vycibriť už aj tak dobre vyvinutý slovník, 
nájsť nové možnosti smerovania a objaviť 
nových spriaznených ľudí. 
A teraz, s odstupom času, sa mi to ani 

nezdá ťažké. Chce to len trochu organizač-
ného talentu a chuti do učenia. Chce to len   
zabezpečiť ako-tak nerušený chod domác-
nosti, zatiahnuť  do veci aj ostatných členov 
rodiny, skĺbiť prácu a skúšky a nenechať sa 
odradiť drobnými neúspechmi. 
Ak by som sa mala vyjadriť matematický-
mi pojmami, tak  príjmy zo štúdia  omnoho  
prevyšujú výdavky naň vynaložené. Výdav-
kom je predovšetkým náš čas a námaha. 
Príjmami sú predovšetkým nové vedomosti, 
zručnosti a kompetencie, ale i noví a vzácni 
ľudia, kontakty a v neposlednom rade veľa 
smiechu, zážitkov a príjemných chvíľ. Toto 
všetko je následne korunované pocitom 
víťazstva nad sebou samým, pocitom uspo-
kojenia z dobre odvedenej práce, pocitom 
dôležitosti a radosti z neuveriteľne sa zvy-
šujúceho sebavedomia. 
Chcela by som povzbudiť ďalších, ktorí  hlbo-
ko vo svojich dušiach skrývajú sen o štúdiu. 
Otvorte mu dvere a dajte sa do toho. Začni-
te otvárať svoje dvere do sveta odborníkov. 

Marika Kerekešová

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta - študijné programy: • 
sociálna práca • sociálna pedagogika • lie-
čebná pedagogika • pedagogika mentálne 
postihnutých a pedagogika sluchovo postih-
nutých • špeciálna pedagogika – poradenstvo 
a pedagogika mentálne postihnutých • špe-
ciálna pedagogika – poradenstvo a pedagogi-
ka sluchovo postihnutých • predškolská pe-
dagogika • sociálna pedagogika • špeciálna 
pedagogika

Filozofická fakulta - študijné programy: 
• pedagogika • sociológia • psychológia • 
pedagogika sluchovo postihnutých a sloven-
ský jazyk a literatúra • andragogika

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
- študijný program: • sociálna a pracovná 
psychológia

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta - študijné programy: 
• predškolská a elementárna pedagogika • 
sociálna práca 

Prešovská univerzita
Filozofická fakulta - študijné programy: • 
psychológia • sociálna práca 

Prešovská univerzita
Fakulta humanitných vied a prírodných 
vied, Ústav pedagogiky a psychológie - štu-
dijné programy: • vychovávateľstvo • peda-
gogika • sociálna pedagogika                                            

Pedagogická fakulta - študijné programy: 
• predškolská a elementárna pedagogika • 
predškolská a elementárna pedagogika soci-
álne  znevýhodnených skupín • predškolská   
a elementárna pedagogika a pedagogika psy-
chosociálne narušených • pedagogika men-
tálne postihnutých                                                     

Pravoslávna bohoslovecká fakulta - študijný 
program: • charitatívna a sociálna služba               

Konzultačné stredisko v Trebišove - študij-
né programy: • predškolská a elementárna 
pedagogika • pedagogika mentálne postih-
nutých
 
Trnavská univerzita
Filozofická fakulta - študijný program: • 
psychológia

Pedagogická fakulta - študijný program: • 
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo • 
predškolská a elementárna pedagogika

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce - 
študijné programy: • sociálna práca • misij-
ná a charitatívna práca

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 
- študijné programy: • psychológia • so-
ciológia • sociálna práca • sociálna práca so 
zameraním na poradenstvo • pedagogická, 
poradenská a školská psychológia 

Pedagogická fakulta • predškolská  a ele-

mentárna pedagogika

Fakulta stredoeurópskych štúdií (pre školy 
s vyučovacím jazykom maďarským) - študij-
ný program: •  predškolská       a elementárna 
pedagogika / maďarský jazyk a literatúra

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta - študijné programy: 
• psychológia • pedagogika a vychováva-
teľstvo

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta humanitných vied - študijný pro-
gram • andragogika

Pedagogická fakulta - študijné programy: • 
pedagogika • sociálna pedagogika • andra-
gogika • predškolská a elementárna pedago-
gika • pedagogika sociálne znevýhodnených 
skupín • psychológia • sociálna práca

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta - študijný program: • 
psychológia

Pedagogická  fakulta - študijný program: • 
predškolská a elementárna pedagogika

Vysoká škola v Sládkovičove - študijný pro-
gram: • sociálna práca

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety v Bratislave - študijný 
program: • sociálna práca

(pm)

•  Kde sa dá študovať • Kde sa dá študovať • Kde sa dá študovať • Kde sa dá študovať •

                Foto Eva Lauková

Marika Kerekešová



Akým spôsobom S.P.A.C.E. podporuje 
vzdelávanie?
- Pre náhradné rodiny realizujeme dva 
projekty. Projekt Všetci sú doma a Projekt 
vzdelávania náhradných rodičov, v rámci 
ktorého organizujeme semináre pre náhrad-
ných rodičov z bratislavského regiónu. Pred-
chádzal im výskum, v ktorom si náhradní 
rodičia sformulovali oblasti, v ktorých cítia 
potrebu sa vzdelávať. Doteraz sme zorgani-
zovali jedenásť rôzne zameraných seminá-
rov - počítačové zručnosti, nová legislatíva 
v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti, 
profesionálne náhradné rodičovstvo, perso-
nálne poradenstvo, problematika zamestna-
nosti a nezamestnanosti v náhradných rodi-
nách a podobne. 
Projekt Všetci sú doma  sa realizuje už dlh-
šie...
- Realizujeme ho už tretí rok a snažíme sa 
finančne podporovať vzdelávacie a voľno-
časové aktivity detí, ale aj rodičov.  Máme 
vytvorený ponukový list podporovaných 
aktivít, ktorý je zverejnený na internetovej 
stránke projektu www.vsetcisudoma.sk, kde 
sú okrem aktivít aj maximálne výšky pod-
pory, ktoré je možné na konkrétnu aktivitu 
poskytnúť. Momentálne máme v databáze  
150 náhradných rodín (asi 450 detí a ich 
rodičov). 
Ako to  vyzerá v praxi?
- Rodina napíše oficiálnu žiadosť o finančnú 
podporu, kde uvedie aj organizáciu, kto-
rá službu poskytuje. Po schválení žiadosti 
našou komisiou, zloženej z hlavných part-
nerov projektu – Spoločnosti IBM a Nadácie 
VÚB – uhradíme poplatky za túto aktivitu 
priamo na účet organizácie. Formu preplá-
cania aktivít náhradným rodičom volíme 
len v ojedinelých prípadoch (keď už rodič 
za službu zaplatil a má originál dokladu                         
o zaplatení).  
Čo náhradným rodičom ponúkate?
- V rámci projektu Všetci sú doma podpo-
rujeme aj vzdelávacie aktivity náhradných 
rodičov. Väčšinou ide o poplatky za externé 
štúdium na vysokých školách, rekvalifikačné 
kurzy alebo kurzy na zvýšenie profesionálnej 
kvalifikácie rodičov. Zaujímavé je, že väčši-
nou takto podporujeme ženy - náhradné 
mamy (študujúceho náhradného otca máme 
zatiaľ len jedného). 
Aké sú z vašej strany možnosti?
- Naše aktivity sú do istej miery obmed-
zené tým, že máme sídlo v Bratislave, ale 
náhradné rodiny, s ktorými spolupracujeme 
alebo ich podporujeme, sú z celého Sloven-
ska. Takže nie že by som bola bratislavský 
lokálpatriot, ale najviac aktivít je zame-
raných práve na rodiny žijúce v Bratislave                   
a jej okolí. Mňa osobne najviac teší, že sa 

na nás obracajú rodiny, ktoré doteraz nebo-
li členmi žiadnej profesionálnej organizácie 
ani svojpomocnej skupiny náhradných rodín. 
Z rôznych dôvodov do nich ani patriť nechcú 
(čo nemám právo ja ani nikto iný čo i len 
komentovať), ale uvedomujú si, že niekedy 
potrebujú poradiť, nasmerovať alebo sa len 
tak vyrozprávať. Niektorým sme napríklad  
zabezpečili právnika, psychológa či špeciál-
neho pedagóga. Je to príjemný a zmysluplný 
sekundárny efekt našich aktivít.  
Prečo je pre náhradných rodičov, podľa 
vás, dôležité sa vzdelávať?
- V žiadnom prípade sa nechcem niekoho 
dotknúť, ale niektorí náhradní rodičia majú 
pocit, že ich osobná a priama skúsenosť                 
s náhradným rodičovstvom (alebo rodičov-
stvom ako takým) je dostatočným predpo-
kladom na to, aby zvládali všetky krízové 
situácie, ktoré tento vzťah nepochybne pri-
náša. Myslím si však, že ju netreba vnímať  
ako predpoklad, ale len akýsi „bonus“ ku 
komplexnejšiemu vzdelaniu. 
Nestretávate sa s atakmi typu – čo už len 
môžete vedieť o náhradnom rodičovstve, 

keď nie ste rodič?
- Stretávam. Odpovedám na to analogicky – 
lekár nemusí prekonať angínu, aby ju vedel 
vyliečiť... Osobná skúsenosť však ani zďale-
ka nestačí, častokrát môže byť dokonca pre-
kážkou prekonania krízy. Keď sa rodič poze-
rá na problém cez prizmu jediného riešenia, 
ktoré sa mu v minulosti osvedčilo, ťažko 
ho presvedčíte, že sú aj iné riešenia, ktoré 
môžu byť efektívnejšie. Vzdelávanie je za-
ložené na sprostredkovaných skúsenostiach 
nespočetného množstva ľudí, krajín, kultúr, 
spoločenských či politických systémov.  Sú 
to niekedy aj tisíce rokov staré skúsenosti, 
ktoré pri najlepšej vôli nemá šancu jeden 
človek – v našom prípade náhradný rodič – 
prežiť. 
V čom je teda zmysluplnosť vzdelávania?
- Predovšetkým v zbieraní čo najväčšieho 
počtu sprostredkovaných skúseností, ktoré 
môžu mať zo začiatku nejasný, chaotický 
tvar, ale ich vnímaním, prežitím, spracova-
ním a vyhodnotením vytvoria mozaiku dáva-
júcu zmysel – riešenie.

Eva Lauková
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Dôležité je zbierať sprostredkované skúsenosti
PhDr. Eva Kelley: ,,Osobná skúsenosť s náhradným rodičovstvom je len akýsi ,bonus‘ ku komplexnej-
šiemu vzdelaniu.“

t  é  m  a

PhDr. Eva Kelley je riaditeľkou neziskovej organizácie S.P.A.C.E.  od 1.6.2005.

Absolvovala Katedru sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (1998 
– 2003), kde získala titul Mgr. Po ukončení štúdia pracovala ako redaktorka niekoľkých slo-
venských týždenníkov a televíznej publicistickej relácie. V S.P.A.C.E., n. o., začala pracovať 
ako asistentka, neskôr ako koordinátorka projektov. V roku 2007 ukončila rigorózne konanie 
(PhDr.)  v odbore sociálna práca (práca: Identifikácia potrieb a situácií sociálneho ohrozenia 
náhradných rodín v bratislavskom regióne).
Jej kľúčovou kvalifikáciou je problematika regionálnych disparít a ich dopad na marginali-
zované a znevýhodnené skupiny obyvateľstva, terénny výskum, výskum v oblasti sociálnej 
politiky a sociálnej práce, náhradná rodinná starostlivosť a sociálne služby.  
V roku 1999 absolvovala polročný študijný pobyt na Katedre psychológie New School for 
Social Research v New Yorku. Počas pobytu pracovala v domove dôchodcov v New Jersey. 
V rokoch 2003 až 2004 absolvovala kurz arteterapie akreditovaný Ateliérom arteterapie pri 
Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach a Asociáciou českých arteterapeutov – Terra 
Therapeutica, Bratislava. 



- Najprv som bola dcérou a vnučkou, potom 
sestrou, žiačkou, študentkou, neskôr man-
želkou a matkou, učiteľkou a napokon ná-
hradnou matkou. 
Tá posledná rola ma posunula do sveta,            
o ktorom som tušila, že existuje, ale ne-
poznala som, čo presne sa v ňom odohráva. 
Otvoril sa mi svet plný bolesti, strádania, 
beznádeje a prázdnoty. Otvorila mi ho moja 
malá rozkošná dcérka, ktorej svet je dnes 
plný lásky, hier a istoty.  
Cez ňu a moju snahu o pochopenie sveta,      
v ktorom vyrastala a v ktorom ešte stále vy-
rastajú deti od narodenia po dospelosť, som 
sa snažila dobrať k poznaniu. K poznaniu 
vecí a možností pomoci. Tá nutnosť hodila 
do môjho vnútra kotvu a viem, že tak skoro 

neodpláva.
Cítim to v každú noc, keď sa budí s veľkým 
nárekom a prenasledujú ju desy minulého 
života. Srdce jej prudko trieska a ja sa már-
ne snažím urobiť v jej duši poriadok. Možno 
tam vnútri nej drieme myšlienka, že ju nikto 
nemá rád a že aj ja ju opustím. 
Toto je môj osobný boj a verím, že ho dobo-
jujem do zdarného konca. Ako matka si 
verím. A musím povedať, že si verím aj ako 
náhradný rodič. Možno sa to odborníkom 
nebude páčiť a možno budú nástojiť na tom, 
že úspech na tomto poli je vždy neistý. 
To, o čom som ja presvedčená je, že láska 
robí zázraky. Jeden sa udial pred mojimi 
očami, keď sa zo zaostávajúceho postihnu-
tého dieťaťa v priebehu dvoch mesiacov sta-

lo normálne sa vyvíjajúce batoľa. 
Neočakávam život bez prekážok a nemaľu-
jem si ho na ružovo. Viem, že možno prídu 
aj ťažké chvíle v stretoch „bielych“ s jej 
rómstvom a v období dospievania, keď bude 
hľadať svoje „ja“. Nič však nebude pre mňa 
ťažšie, ako predstava toho životaschopného 
dieťaťa obkľúčeného mantinelmi ústavu. 
Ako vykúpenie tejto predstavy je pre mňa 
každý zlý scenár jej terajšieho života akcep-
tovateľný.  
To, že som matkou troch detí, mi dáva výho-
du skúsenosti, to že mám pedagogické vzde-
lanie, mi dáva výhodu analyzovať a riešiť 
problémy, to, že som pracovala s deťmi 
iných rodičov, mi dáva výhodu vedieť pred-
pokladať pohnútky. 

- Je to moja osobná vojna. Vojna, ktorú 
chcem viesť za 6000 detí, ktoré nemali také 
šťastie, ako naša dcéra. Možno sa vám to 
bude zdať smiešne a utopické, možno na-
mietnete, že kompetentní sa roky snažia o 
riešenie problému a svet sa stále rovnako 
točí, možno si spomeniete na veterné mly-
ny v úlohe fiktívnych nepriateľov.  Napriek 
tomu, mám svoj cieľ. Viem, že ľudské die-
ťa je tým najkrehkejším stvorením našej 
prírody a preto sa zaň oplatí bojovať, nech 
dostanete akúkoľvek nálepku. Pod slovom 
život si každé dieťa predstaví lásku ku kon-
krétnemu človeku, predstaví si svoj priestor, 
izbu, hračku, predstaví si zázemie. To sú tie 
korene, z ktorých čerpá vlahu počas svojho 
ostatného života. Je to preň nepostrádateľ-
né. Rozhodla som sa študovať sociálnu prá-
cu. A moje očakávania? Sú veľké. Hlavne, čo 

sa týka pedagógov, o ktorých viem, že sa ak-
tívne zaoberajú sociálnymi problémami     v 
praxi. Chcem toho vedieť veľa. Očakávam, 
že ma štúdium nasmeruje na konkrétnu ces-
tu, že mi ukáže, ako do hory volať, aby sa 
ozvalo. Viem, že to bude jeden z mojich 
prvých dôležitých krokov, aby som sa fun-
dovane mohla vyjadrovať k veciam, ktoré 
ma trápia. A tiež viem, že študovať nikdy 
neprestanem. Pretože vždy je čo študovať    
a každé načrtnutie akéhokoľvek problému 
je iba špičkou ľadovca a ostatné sa skrýva 
pod neprebádaným oceánom. Chcem štu-
dovať, aby som vedela pomáhať. Aby som 
poznala problémy z pohľadu iných ľudí, ktorí 
svoj život zasvätili sociálnej práci. Rada by 
som ich nasledovala. Lebo sociálna práca, to 
znamená starostlivosť a pomoc. A to chcem 
vo svojom živote robiť.
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Prečo som sa teda rozhodla ďalej študovať? 

Natália Blahová

,,To ma život nenaučí“
Natália Blahová: Štúdium je moja osobná vojna, ktorú chcem viesť za deti

Rodina Natálie Blahovej (bola v úlohe fotografky) - deti: v strede  Alžbetka, vľavo Jakub, úplne vpravo na kolenách ocka Šimon.



n e b y ť   s á m   |   j ú n   2 0 0 7s t r a n a   8

Som hráčka a učím sa pravidlá
Milka Boďová: Vraveli, že som dobrá mama, no nie dosť profesionálna

t  é  m  a

- Som žena, som mama. Okrem dvoch biolo-
gických detí som sa pred pár rokmi stala aj 
profesionálnou mamou pre štyri deti s ťažkým 
zdravotným postihom. Zdá sa to niekomu 
zvláštne? Nečudujem sa. Aj mne samej je to 
niekedy dosť divné. Veď ja som v skutočnos-
ti nechcela byť profesionálnou mamou, ale 
„mamou“. Život však inak zamiešal karty, 
rozdal a začala sa hra. K hre patrí aj prehra. 
Aj ja som už prehrala a verte mi, že to veľmi 
bolí a tak skoro neprebolí. Hrám hru so živo-
tom. Svoju hru, aj hru za deti a bojujem, 
aby sme spoločne vyhrali alebo aspoň túto 
poslednú partiu neprehrali.
K hre patria aj pravidlá. Moje deti hovoria, 
že som dobrá mama. Často som však počúva-
la, že nie som dosť profesionálna. Hnevala 
som sa na seba aj na tých, ktorí to vraveli. 
Prišiel čas a ja som pochopila. Chcem byť as-
poň o kus lepšou, či už profesionálnou alebo 
neprofesionálnou mamou. Chcem byť lepšou 
pre seba a hlavne pre deti. Ak chcem hrať, 
musím poznať pravidlá a vidieť, aké karty 
mám v ruke. Len tak môžem vyhrať.
K hre patrí aj adrenalín a napätie. Toho 
som si asi dosiaľ neužila dosť a tak som sa 
vrhla ako sa hovorí do ďalšej jamy levovej.  
K svojim každodenným bežným i profesionál-
nym povinnostiam a starostiam okolo rodiny 
som pridala ešte niečo navyše. Vo svojich 42 
rokoch som sa rozhodla študovať. Nie pre-
to, že by mi to niekto nariadil, ale preto, že 
chcem. Vybrala som si štúdium sociálnej pe-
dagogiky na Pedagogickej fakulte UK             v 
Bratislave. To, že som nezdupkala už počas 
prijímacích pohovorov, bolo znamením  od-

kiaľsi „zhora“. Moja hlava zaprataná kade-
čím sa len ťažko zobúdza, pomaly ukladá a 
ešte horšie si pamätá. Pred každou skúškou 
zažívam taký nával adrenalínu, aký by som 
nedosiahla ani skokom do rozbúreného so-
pečného krátera. Verím tomu, že osud to tak 
chce a tak idem od skúšky ku skúške. Zatiaľ 
celkom úspešne. Pomaly si zvykám      a zdá 
sa, že aj moja hlava. 
Ku škole patrí aj zábava, smiech a toho 
si užijem neúrekom vďaka mojim úžasným 
spolužiačkam a nášmu predsedovi Jurkovi 
(jedinému statočnému medzi ženami). 

Ku škole patria aj pedagógovia. Je radosť 
môcť ich nielen počúvať, ale aj povedať svoj 
názor. Oni nás nielen počúvajú, ale ich aj za-
ujíma, čo hovoríme a hlavne čo prežívame. 
Máme šťastie a mnohí nám môžu závidieť, 
že sme stretli na katedre takých úžasných 
ľudí.
Som rada, že som hráč a dúfam, že sa nau-
čím pravidlá, spoznám svoje karty a hlavne 
neprehrám. Ďakujem svojim deťom, ktoré mi 
veria, že som a aj ďalej budem dobrá mama. 
Držím palce všetkým mamám a otcom, ktorí 
sa rozhodnú študovať. Stojí to za to.

Vzdelávanie pre náhradných rodičov v Poľsku
Základné vzdelávanie žiadateľov/kandidá-
tov o náhradné rodičovstvo:
• Szkoleniowy Program Umacniania  Rodziny 
(SPUR) – poľský vzdelávací program 
• PRIDE 
Ďalšie vzdelávanie náhradných rodičov
Ponúkajú ho niektoré regionálne Spolky 
náhradných rodičov a odborníkov v náhradnej 
rodinnej starostlivosti, Terapeutický inštitút 
a špecializované Centrá náhradnej rodinnej 
starostlivosti pri mestských, či okresných 
úradoch:
• špecializované školenia pre náhradných 
rodičov, ktorí majú deti s fetal alkoholovým 
syndrómom: špecializovaný program pomoci 
deťom FAStriga
• školenia  pre náhradných rodičov s deťmi 
so špecifickými problémami: postraumatický 
syndróm, ADHD a pod.)
• školenia pre náhradných rodičov o separá-
cii dieťaťa od  jeho pôvodných rodičov, fázy 
straty a ako pomôcť dieťaťu
• školenia pre náhradných rodičov                           

o poškodeniach mozgu
• školenia pre náhradných rodičov v téme: 
vyhorenie, porozumenie a dopad náhradné-
ho rodičovstva na vlastnú rodinu pestúnov)
• tréningové programy: pestúni trénujú žia-
dateľov 
• letné týždňové workshopy pre celé náhrad-
né rodiny (s terapeutmi, kňazmi a špecia-
listami)
• víkendové podporné a vzdelávacie progra-
my pre náhradné rodiny atď. 
 
V Poľsku existujú aj odborné názorové sme-
ry, ktoré  presadzujú terapeutické náhradné 
rodičovstvo, kedy je náhradný rodič odborne 
fundovaný v terapii, ale rovnako sú v Poľsku  
názorové smery, ktoré spochybňujú, či rodič 
môže byť terapeutom dieťaťu, či nás dieťa 
môže ako terapeuta vnímať...

V súčasnosti prebieha v Poľsku diskusia o roz-
dieloch v príprave na adopciu, pestúnstvo, 
pohotovostné pestúnstvo a profesionálne 

rodiny (profesionálne rodiny majú iný štatút 
ako na Slovensku). Príprava na profesionál-
ne rodičovstvo by mala mať 200 výcvikových 
hodín. 
Vzdelávacie materiály:
Nie probuj mocniej, probuj inaczej – pro-
gram neurologickej nápravy pre deti s alko-
holovým poškodením mozgu (M. Klecka,                        
K. Liszcz)
• filmy o problematike FAS syndrómu 
• časopis Rozterki wychowawcze (časopis 
rodičov a náhradných rodičov) 
• Náhradné rodiny: právny poradca (publiká-
cia) - M.Andrzejevski 
Kontakty:
www.fosterparents.org.pl
www.misjanadziei.org.pl
redakcja@rozterki.sylaba.pl 
Informácie sú z materiálov z konferencie       
o NRS  (2005) v Poľsku a z osobných rozhovo-
rov (2006 ). Informácie určite nezohľadňujú 
celú šírku tejto témy v Poľsku. 

Dana Žilinčíková

Milka Boďová a jej deti: vľavo Nikolka, Katka a Jurko                                               Foto Eva Lauková



Prečo ste sa rozhodli študovať? 
- V mojom prípade rozhodovalo to, že po 
deviatich rokoch starostlivosti o deti som 
potrebovala zmenu, začala som sa stretávať 
intenzívnejšie s náhradnými rodičmi, ktorí sa 
stretávali aj mimo klubov náhradných rodín. 
Niektoré náhradné mamy už študovali, alebo 
začali študovať sociálnu prácu na pedagogic-
kej fakulte. Tak som sa nechala inšpirovať     
a podala som si prihlášku.
Je vzdelávanie pre vás a ďalších náhrad-
ných rodičov dôležité?  
- Vzdelávanie náhradných rodičov je dôležité 
v každej forme, či sa niekto rozhodne pre 
vysokú školu, alebo pre krátky kurz. Ak 
ho  obohatí o nové vedomosti, je to prínos 
nielen pre neho samého, ale aj pre celú       
rodinu.  
Čo študujete? 
- Som štvrtáčka na katedre sociálnej práce 
na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. 
Študujem externe. Naša katedra má záber 
celej sociálnej práce. Prednášky a témy        
z viacerých oblastí sociálnej práce a odbo-
rov, ktoré s ňou súvisia, sú pre mňa  veľmi 
obohacujúce. Mám rada sociológiu, sociálnu 
prácu s rodinou, poradenstvo a veľa iných 
predmetov. Prínosom pre mňa  sú aj spo-
lužiaci pracujúci v rôznych oblastiach sociál-
nej práce. V každom ročníku máme sociálno-
psychologický výcvik, ktorý trvá týždeň, kde 
sa môžeme viac rozprávať o svojej práci, 
vymieňať si myšlienky, názory, skúsenosti.
Obohacuje vás to ešte o niečo?
- Mám pocit, že v škole nie som až tak jedno-
stranne ponorená do problematiky náhrad-
ného rodičovstva, vnímam aj ostatných, ako 
vidia nás - náhradných rodičov a spolužiakov 
zaujíma, ako sa majú deti v náhradných rodi-
nách, ako to celé prežívame my, rodičia. 
Aká je téma vašej diplomovej práce?
- Súvisí s mojou rodinou a deťmi, ktoré do-
spievajú. Budem písať o možnostiach pre 
mladých dospelých po ukončení pestúnskej 
starostlivosti - aké služby pre nich existujú, 
či majú možnosti využívať sociálne služby, 
ktoré by im pomohli preklenúť určitú časť 

ich života. Pokúsim sa navrhnúť aj nejaké 
riešenia, hlavne pre tých, ktorí potrebujú 
pomoc v nových začiatkoch. Z vlastnej skú-
senosti viem, že takýchto mladých je viac. 
Za sebou však máte aj štyri roky práce        
v Asociácii náhradných rodín (ANR). 
- Cieľom od samého začiatku bolo zosieťo-
vať náhradné rodiny na celom území Sloven-
ska, pomáhať im  odborným poradenstvom 
v oblasti právnej, sociálnej, psychologickej. 
Ale i v oblasti materiálneho zabezpečenia 
rodín, zamestnanosti ťažšie zamestnávateľ-
ných matiek viacerých detí a v oblasti vzde-
lávania náhradných rodičov aj ich detí. 
Aké sú vaše ďalšie plány a čo sa dá ešte 
zlepšovať? 
- ANR má svoju kanceláriu a najjednoduch-
šie technické vybavenie, ale chýba jej per-
sonálne obsadenie. Výkonne v nej pôsobia 
len niekoľkí ľudia v bratislavskom regióne 
a zopár aktívnych ľudí z regiónov. Keďže 
plánovaných a aj uskutočnených aktivít pre 
náhradné rodiny je veľa (kluby náhradných 
rodín, víkendové a letné pobyty, vzdeláva-
cie aktivity, semináre, prednášková činnosť, 
odborné poradenstvo a podobne),  pomohli 
by nám profesionáli z regiónov, ktorí by sa 
chceli zamerať (zatiaľ len na úrovni dobro-
voľníkov) na prácu s náhradnými rodinami. 
Čo vás teší a z čoho vám je smutno?
- Najväčšiu radosť mám vtedy, ak si dieťa na 
novú rodinu zvykne, ak ho rodina bezvýhrad-
ne prijme, ak spolu prekonávajú (niekedy 
aj za našej pomoci)  životné prekážky a ak 
spoločne zotrvajú ako rodina. Teda najviac 
ma teší, ak rodina nezlyhá a privedie deti 
úspešne do ďalšej a ďalšej životnej etapy 
(predškolské zariadenie, škola, puberta, 
vzdelávanie a hádam aj dospelosť, možno 
životný partner prijatého dieťaťa, jeho deti 
– naši vnuci a tak ďalej). Taký  normálny 
životný kolobeh. Smutná som, ak nemôžem 
rodičom nijako pomôcť, ak zlyhajú všetky 
naše rady, ak nepomôžu ani odborníci. A ešte 
ma štve, ak sa ľudia vzdávajú a opúšťajú. 
Keď sa  vzdávajú skôr, kým nevyskúšali všet-
ky možnosti.           Eva Lauková, foto autorka
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Vzdelávanie je dôležité v každej forme
Katarínu Baraničovú, predsedníčku Asociácie náhradných rodín, inšpirovali aj iné študujúce mamy

Hlavne skúšajú moju trpezlivosť...
- Pýtajú sa ma, či bolo treba kus odvahy – zobrať si do pestúnskej 
starostlivosti tri deti. Ja vravím - ani nie. Traja súrodenci vo veku 
sedem, šesť a štyri roky prišli k nám do rodiny pred štrnástimi rokmi.  
Mala som polročného syna, do dvoch rokov sa mi narodil druhý syn, 
takže to bolo pekne zaradom. Keď sa na to pozerám s odstupom 
času, tak to bolo fajn v tom, že sme všetci spolu prežívali malé 
bábätká. A tie keď rástli, akceptovali staršie deti ako v bežnej rodi-
ne. Teraz päť mladých dospievajúcich detí dáva zabrať hlavne mne 
(smiech). Riešime školy, prestupy na strednú školu, zamestnanie.
Takže po poriadku: Moja najstaršia dcéra Erika je kuchárka a končí 
dvojročnú maturitnú nadstavbu. Potom ju čaká prvé zamestnanie,  
na čo sa už teší. Syn Tibor je vyučený záhradník a má za sebou prvý 

ročník maturitnej nadstavby a pred sebou ešte rok školy. Druhá dcé-
ra Zuzana skončila prvý ročník na strednej škole a ak všetko pôjde 
dobre,  bude z nej kozmetička. Druhý syn Milan bol ôsmak na základ-
nej škole, čaká ho výber strednej školy a zatiaľ bezstarostne trénuje 
v hip – hopovej škole. Najmladší Richard skončil šiestu triedu na 
základnej škole. Máme to teraz pestré, je v období, keď skúša všetky 
druhy športu,  hudobných nástrojov a hlavne moju trpezlivosť, ale 
tú skúšajú všetci...
V súčasnosti prežívame ťažké  obdobie dospievania, každé z detí 
sa inak presadzuje, hľadá, skúša, no za tie roky sme spolu zvládli 
všeličo. Tak len dúfam, že ustojíme aj toto trochu komplikované 
obdobie. 

Katarína Baraničová

Univerzita Komenského v Bratislave
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Špecifiká v správaní treba vedieť odhaliť
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- Myslím si, že vzdelávanie náhradných ro-
dičov by malo byť povinné. A to nielen pred 
prijatím dieťaťa do rodiny, ale priebežne 
počas pobytu v nej. Deti prichádzajúce do 
náhradných rodín si so sebou nesú batoh skú-
seností, ktoré väčšinou nie sú pozitívne. Tie 
rôznymi spôsobmi ovplyvňujú ich správanie 
sa v rodine i mimo nej.

Špeciálne postupy
Napriek praxi v psychológii som nebola pri-
pravená na mnohé problémy, ktoré si naše 
deti so sebou priniesli. Boli situácie, keď by 
sa mi bola hodila odborná rada, ako sa s nimi 
vyrovnať.
Psychologická a psychiatrická pomoc v našom 
regióne je síce ľahko dostupná, ale nikto       
z nich sa špeciálne nezaoberá problemati-
kou detí vyrastajúcich v náhradných rodi-
nách. Preto ako profesionálny rodič by som 
uvítala povinné školenia náhradných rodičov                   
s odborníkmi v tejto oblasti. Napriek tomu, 
že sú to deti ako všetky iné, majú svoje špe-
cifiká v správaní a vyžadujú špeciálne postu-
py pri výchove a vzdelávaní. 
Častejšie trpia rôznymi zdravotnými aj psy-
chickými ťažkosťami. Ak rodičia dokážu včas 
odhaliť niektoré nápadnosti v správaní, môžu 
svojím prístupom predísť neskorším väčším 
problémom.

Aspoň základné vedomosti
Z praxe psychológa v detskej psychologic-
kej ambulancii viem, že rodičia (biologickí 
aj náhradní) často nevedia, aké správanie              
v akom veku dieťaťa je prirodzené a súvi-
sí                                                        s 
daným vývojovým obdobím. Potom sa stáva, 
že najmä úzkostlivejšie nastavení rodičia vi-
dia problém i v úplne prirodzených formách 

správania, čo následne vnáša do vzťahov ur-
čité napätia.  Nemyslím si, že náhradní rodi-
čia musia byť nutne špeciálni alebo liečební 
pedagógovia, či psychológovia. Vo väčšine 
prípadov by však základné vedomosti z vývo-
jovej psychológie, z terapeutických postupov  
pri  najčastejších  typoch  porúch  u týchto 
detí mohli pomôcť riešiť i zložitejšie situá-
cie. Ako veľmi užitočná forma vzdelávania sa 
mi javí supervízia priamo v rodinách.
Ako psychológ si tiež myslím, že malý pries-
tor vo vzdelávaní náhradných rodičov je 
venovaný práci s biologickými deťmi náhrad-
ných rodičov.

Vzdelanejší sú úzkostlivejší 

Medzi svojou klientelou mám i pár náhrad-
ných rodičov. Čo sa týka vzdelania a jeho 
vplyvu na náhradne rodičovstvo, mám len 
taký malý postreh. Náhradní rodičia s vyšším 
vzdelaní bývajú v prístupoch úzkostlivejší, 
chcú viac ,,technických detailov“, ako po-
stupovať v rôznych situáciách, majú ten-
denciu viac porovnávať ,,náhradné“ deti s 
inými. Náhradní rodičia s nižším vzdelaním 
sú v prístupoch prirodzenejší, uvoľnenejší a 
odbornú pomoc vyhľadávajú väčšinou v zá-
važných prípadoch porúch správania. 
Všetci moji klienti, ktorí sú náhradnými 
rodičmi, neprešli od vstupnej prípravy na 
náhradné rodičovstvo žiadnymi inými škole-
niami, vzdelávacími alebo zážitkovými pro-

PhDr. Žaneta Žmuráňová pracuje ako psychologička v súkromnej psychologickej ambulancii                          
v Trenčíne. Medzi jej klientelu patria aj náhradní rodičia, náhradným rodičom je však aj ona sama. 
Problémy pozná z jednej aj druhej strany. 

ilustračné foto

Mgr. Štefan Vanko pracuje ako klinický psy-
chológ na psychiatrickom oddelení FNsP         
v Bratislave a ako psychológ v Občianskom 
združení Brána do života. Prevažne sa ve-
nuje  individuálnej a skupinovej terapii tý-
raných  žien a ich detí. V detskom domove 
dáva deťom pocítiť, že niekomu na nich zá-
leží. Je ich kamarát. 
Myslíte si, že o problematike vzdelávania 
náhradných rodičov sa diskutuje dostatoč-
ne?
- Diskusia je vec záujmu. Ak bude záujem zo 
strany rodičov a verejnosti, myslím si,  že 
rôzni odborníci si nájdu čas a budú mať aj 
chuť na takúto diskusiu. Aktuálne mám po-
cit, že sú to len také občasné rozhovory, ale 

nie dostatočná diskusia.
Akú dôležitosť prikladáte vzdelaniu, resp. 
vzdelávaniu náhradných rodičov?
- Náhradní rodičia by mali mať  absolvovanú 
základnú prípravu, ktorá im vyplýva aj ako 
povinnosť zo zákona. Vzhľadom na to, že 
som prešiel prípravou PRIDE, mám pocit, že 
som sa dozvedel nové veci. No mal som aj 
možnosť  zažiť  si vo forme skúsenosti a zá-
žitku rôzne pocity a emócie, ktoré môžu mať  
nielen náhradní rodičia, ale aj deti, ktoré                                                                        
k nim prichádzajú. Táto základná príprava je 
obohacujúca, ale malo by sa v nej pokračo-
vať kontinuálne. Prichádzajú neustále nové 
odborné  poznatky (teória väzby, pripútania, 
dôsledky citovej deprivácie, nové spôsoby 

práce atď), o ktorých by mali rodičia vedieť  
a vyťažiť z nich maximum. Predstavujem si 
to tak, že by existovali isté  školenia, kurzy 
ktoré by prinášali nielen odborné poznatky, 
ale aj rôzne zážitkové formy vzdelávania.   
Je to môj osobný názor, bez pozadia skúse-
nosti.
Čo je najväčší hendikep pre náhradného 
rodiča z pohľadu nedostatočného vzdela-
nia?
- Vzdelanie nie je všetko. Podstatná je ocho-
ta prijímať nové informácie a meniť na ich 
základe svoje správanie a myslenie. To, že 
má niekto vysokú školu, neznamená, že 
automaticky vie, ako vychovávať.

Eva Lauková

Podstatná je ochota prijímať nové informácie



„Žiadne dieťa nesmie byť vystavené svoj-
voľnému zasahovaniu do svojho súkromného 
života, rodiny, domova alebo korešponden-
cie ani nezákonným útokom na svoju česť            
a povesť,“ vysvetľuje ombudsman alebo inak 
verejný ochranca práv Pavol Kandráč obsah 
čl. 16 Dohovoru o právach dieťaťa.

Hm, ale keď nedávno spôsobili medzi rodičmi 
poplach videá, kde školáci nahrávali týranie 
zvierat, šikanovanie spolužiakov či ukážky 
zo svojho sexuálneho života, psychológovia 
rodičom odporúčali, aby z času na čas svojim 
deťom esemesky či maily pozreli... „Nene-
chávajte svoje deti rásť ako samorasty, mali 
by ste vedieť, čo vo voľnom čase robia,“ 
hovorili. Čo má teda rodič vlastne robiť? 
Zachovávať právo detí na súkromie alebo 
sa občas do ich osobného života zastarieť           
v rámci akéhosi výchovného usmernenia?

Ako to vidí ombudsman
„Právo na súkromie spočíva v práve rozhod-
núť sa podľa vlastného uváženia, ako majú 
byť skutočnosti jeho súkromného života 
sprístupnené iným,“ vraví Pavol Kandráč. 
Podľa neho majú deti právo na vlastné súkro-
mie a rodičia by ich nemali vyrušovať pri 
vytváraní vlastnej identity. Právo na súkro-
mie je totiž zakotvené v Dohovore o právach 
dieťaťa, ktorý sme prijali už pred šiestimi 
rokmi. Deťom by sme teda napríklad nemali 
prezerať mobily s cieľom zistiť, s kým a čo 
si píšu, ani čítať ich maily alebo osobné den-
níky. Rovnako by sme mali deťom umožniť 
slobodne vyjadriť svoj názor, a to najmä na 
veci, ktoré sa ich týkajú.

Časté prehrešky
Ako však dodáva, je smutné, že mnohí rodi-
čia, učitelia, ale aj riaditelia škôl Dohovor 
stále nepoznajú a neriadia sa podľa neho. „Za 
roky našej činnosti sme zistili, že právo na 
ochranu súkromného života i korešpondencie 
sa často nedodržiava. Stáva sa tiež, že dieťa, 
ktoré je schopné formulovať vlastné názory, 
sa nemôže vyjadriť v záležitostiach, ktoré sa 
ho dotýkajú,“ vraví Kandráč.
Mrzí ho, ak sa napríklad pri rozvode prisu-
dzuje dieťa niektorému z rodičov, a pritom 
sa súdy ani len neopýtajú na jeho názor. 
Alebo keď sa po rozvode nerešpektuje právo 
dieťaťa na styk s oboma rodičmi i s ostatný-
mi príbuznými. „Nie vždy je záujem dieťaťa 
prvoradý,“ uzatvára.
Ľuboš Tužinský zo Štátnej školskej inšpekcie 
si však myslí, že by nebolo na škodu občas 
deťom do súkromia zasiahnuť. „V poslednom 
čase máme čoraz viac podnetov, že žiaci vy-
užívajú mobily na šikanovanie iných žiakov, 
na psychické týranie, na týranie zvierat. Ne-
dávno sme napríklad dostali podnet, že žiaci 
dali na internet fotku spolužiačky, kde zak-
rúžkovali  a  označili,  ktoré  oblečenie  je z 

tržnice,“ spomína.
Ako dodáva, „ak už aj sám mobilný operátor 
upozorňuje, že rodičia často nevedia, na čo 
ich dieťa používa mobilný telefón a akým ná-
strahám môže byť cez mobil vystavené, musí 
to byť vážne“.

Občas kontrolujte
Prieskum spoločnosti TNS AISA Slovakia pou-
kázal napríklad na to, že hoci je používanie 
mobilných telefónov počas vyučovania zaká-
zané a rodičia si myslia, že ich deti tento 
zákaz dodržiavajú, až takmer polovica detí 
mobilný telefón v škole použila. Niekedy 
dokonca aj ako ťahák pri písomke (18 per-
cent detí, teda takmer každé piate). Nieke-
dy si pomocou handsfree vzájomne radia bez 
toho, aby si to vyučujúci vôbec všimol.
Obľube sa teší používanie mobilov na tajné 
fotografovanie spolužiakov či učiteľov počas 
telocviku, ako aj vzájomné posielanie agre-
sívnych obrázkov a videí. Napríklad také por-
noobrázky si dnes pozerajú aj 11-ročné deti.
Aj preto si Tužinský myslí, že kontrola detí 
zo strany rodičov je z času na čas potrebná. 
Právo na súkromie sa totiž končí tam, kde 
obmedzuje právo iného.

Práva na papieri
Deti majú svoje práva. Majú právo na ochra-
nu, výchovu, výživu a lekársku opateru, prá-
vo na súkromie, na slobodu prejavu a vlastný 
názor. V praxi však spoločnosť neberie vec až 
tak vážne. „Dospelí vo všeobecnosti hovoria 
o deťoch povýšenecky, hoci sú najbezbran-

nejšie, nevedia si obhájiť svoje práva, svoju 
pravdu voči dospelým,“ hovorí psychologička 
Eva Smiková.
Smutnú pravdu o tom, v akých podmienkach 
niektoré deti vyrastajú, ukazuje napríklad 
relácia Pestúnka. Rodičov, ktorí si myslia, 
že výchova detí spočíva v nadávkach, kriku        
a bitke, je naozaj dosť. Slová Dohovoru, kto-
rý uznáva, že „v záujme plného a harmonic-
kého rozvoja osobnosti musí dieťa vyrastať 
v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, 
lásky a porozumenia“, po pozretí relácie 
vyznievajú ako irónia hrubého zrna.

Týranie hláste
Pavol Kandráč reláciu Pestúnka ešte nevidel, 
a preto nevie zhodnotiť, či v niektorých účin-
kujúcich rodinách dochádza k porušovaniu 
práv detí. „Avšak krik, nadávky i bitku tre-
ba ako prostriedky výchovného charakteru 
vo vzťahu k deťom odmietnuť. Často môžu 
spôsobovať práve opačný efekt,“ tvrdí. Ak sa 
úrad ombudsmana stretne s prípadmi, kde je 
podozrenie na násilie v rodine, podľa zákona 
ich bezodkladne odstupuje prokurátorovi.
Ako uzatvára Pavol Kandráč, deti v každo-
dennom živote pravdepodobne zažívajú veľa 
negatívneho, nie všetky ich zlé skúsenosti 
však vyplávajú na povrch. Mnohé zlé zážitky 
deti držia v sebe. „Deti sú určite tou skupi-
nou spoločnosti, ktorá si svoje práva dokáže 
uplatňovať ťažšie ako my dospelí.“

Zdroj: imarkiza.sk, krátené, Soňa Rebrová,
12. 6. 2007
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Aj deti majú právo na súkromie

Pozeráte svojim deťom esemesky? Čítate im občas maily? Do det-
ských izieb vchádzate bez zaklopania? To by ste nemali. Aj dieťa 
má totiž právo na súkromie.

ilustračné foto



V rámci môjho mimo akademického vzdelá-
vania sa snažím prostredníctvom internetu 
vyhľadať zaujímavé semináre a prednášky, 
ktoré by mi mohli rozšíriť obzor znalostí                             
a vedomostí.  Nevyhľadávam len prednášky 
na Slovensku, ale aj v Česku.  A tak sa sta-
lo, že som natrafila na seminár  pre  laickú 
i odbornú verejnosť, ktorý niesol zaujímavý 
názov – Pevné objatie ako výchovný pro-
striedok a viedla ho PhDr. Jiřina Prekopo-
vá. Keďže som o takejto terapii takmer nič 
nevedela, iba som pevné objatie ako výchov-
ný prostriedok pri mojej adoptovanej dcére 
intuitívne používala, zúčastnila som sa na 
tomto seminári, aby som sa dozvedela viac.

Pre malých tyranov
Do pozornosti chcem dať predovšetkým jej 
knihu Malý tyran (Portál, Praha, 1996), ktorá 
napriek názvu hovorí o tom, čo vlastne deti 
potrebujú a ponúka aj pevné objatie ako 
návod na prácu s malými tyranmi. 
V širšom spektre etiológie a anamnézy dr. 
Prekopová načrtáva niektoré charakteristiky 
panovačných detí. Napr. rodičia týchto detí 
nemajú žiadne extrémne výchovné názory: 
inteligencia detí sa pohybuje v širokom spek-
tre od duševného poškodenia po genialitu, 
prevažujú chlapci nad dievčatami v pome-
re 5:1, každé z týchto detí sa vnútri svojej 
rodiny ocitlo v prvých dvoch rokoch svojho 
života v mimoriadnej situácii - ako jedináčik, 
ako prvorodenec, ako najmladšie vo väčšom 
časovom odstupe od ostatných,  ako adop-
tované, s inou farbou pleti, ako hendikepo-
vané. V anamnéze dieťaťa sa zaznamenáva 
absencia obdobia vytvárania identity (asi        
v 8. mesiaci) a obdobia vzdoru (medzi 2.                       
a 2 a pol rokom).

Bezpečie u matky
Pri terapii pevným objatím sa vychádza             
o. i. zo správania sa matiek a detí v primi-
tívnych kmeňoch, kde dieťa nosí matka na 
tele. Dieťa sa jej musí nutne prispôsobiť, 
tak isto aj podmienkam celej rodiny. Je síce 
obmedzené v svojich aktivitách, ale cíti 
sa bezpečne, učí sa prijímať blízkosť, cíti 
sa chápané, cvičí sa aj v odriekaní, znáša-
ní frustrácie, prežívaní strachu, hnevu, ale 
poznáva, že u matky vždy nájde bezpečie. 
Je vo výške osoby, ktorá ho nosí - a z tejto 
výšky poznáva svet bez strachu. Jeho potre-
ba naviazanosti je nasýtená a odpútava sa 
postupne. U nás je to však naopak. Ešte pred 
narodením dieťaťa sa preň pripravuje pos-
tieľka vo vedľajšej izbe. 
„Hlavný význam pre rozvoj osobnosti má 
vytvorenie dostatočnej väzby a uspokojenie 
základnej potreby bezpečia v rozhodu-jú-
com období detstva. Bez  väzby sa nemôže 
uskutočniť odpútanie. Len vtedy, keď dieťa 

získalo základnú dôveru, môže neskôr dôve-
rovať druhým ľuďom a rozvíjať sebadôveru. 
Ak dostalo dostatočné množstvo lásky, môže 
neskôr dávať lásku ďalej. Ak poznalo zo 
strany rodičov pevný postoj, bude môcť raz 
rozvinúť vlastný postoj a bude schopné ho 
ponúknuť druhým.“  (str. 63).

Hojdanie aj hladkanie
Vieme, že naše (prijaté) deti prichádzajú do 
rodín bez vybudovanej väzby k blízkej osobe, 
nepoznajú pocit bezpečia a istoty, chýba im 
vlastná identita a my im ju pomáhame roky 
budovať.  Tu sa ukazuje priestor na terapiu 
pevným objatím, pri ktorej  matka alebo otec 
posediačky,  alebo poležiačky pevne uchopia 
dieťa do náručia. Dieťa v tomto objatí môže 
prežívať veľmi búrlivo všetky svoje emócie - 
zlosť, nenávisť, aj strach, ale pevné držanie 
mu  prináša istotu. Rodičia dieťa hojdajú, 
hladkajú v tesnom objatí a povzbudzujú ho: 
„vykrič sa, budem ťa tak dlho držať, kým ti 
nebude lepšie“. Prestanú až vtedy, keď je 
dieťa spokojné a nepociťuje prispôsobenie 

sa nežnostiam rodičov ako ohrozenie. Pevne 
objímať majú rodičia, nie terapeut. Treba 
dodržať základné pravidlo: nepustiť dieťa 
skôr, kým  sa jeho negatívne pocity  a emócie 
nepremenia v lásku.

Systematická terapia
Tradične sa terapia pevným objatím  používa 
pri zmierňovaní prejavov detí s autizmom. 
Dr. Prekopová ju však rozšírila i na iné problé-
my vrátane manželských konfliktov, vzťahov 
medzi dospelými, prepojila ju s tzv. systema-
tickou terapiou a vyvinula z nej veľmi účin-
nú terapiu pre poruchy osobnostného vývoja                            
a väzieb v rodine. Ďalej z nej mávajú pros-
pech deti s poruchou pozornosti, hlavne keď 
sú zneistené v citových vzťahoch a v skúse-
nosti bezpodmienečného citového prijatia, 
deti zvýšene úzkostné, fóbické, majúce   
problémy s nadväzovaním kontaktu s roves-
níkmi. Veľmi dobrý vplyv má i na vzťahy detí 
s ťažko korigovateľnou tendenciou k domi-
nancii vo vzťahu k rodičom. 

Marika Kerekešová
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Pevne objímať majú rodičia, nie terapeut
Terapia, ktorá pomôže vybudovať väzby k dieťaťu a dodá mu pocit bezpečia a istoty

z a u j a l o   n á s

PhDr. Jiřina Prekopová (1929)  je zakladateľkou a prezidentkou Spoločnosti pre terapiu 
pevným objatím. Narodila sa v Prostějove. V roku 1968 však spolu so svojím manželom 
Valentínom Prekopom emigrovala do Nemecka. Mnoho rokov pracovala ako psychologička 
v detskej nemocnici v Stuttgarte s deťmi s poruchami správania a s autistickými deťmi. Na-
písala množstvo kníh, z ktorých niektoré boli preložené až do šestnástich jazykov a stali sa 
bestsellermi. V českom preklade vyšli napr. Malý tyran, Deti jsou hosté, kteří hledají cestu, 
Prvorozené dítě, Když dítě nechce spát, Empatie atď. Každoročne organizuje  množstvo 
prednášok, kurzov a seminárov v najrôznejších miestach sveta. Jej metódu uplatňuje mno-
ho odborných pracovísk (najbližšie Praha – PhDr. Šturma). Inštitúty Jiřiny Prekopovej, ktoré 
zakladajú už jej žiačky, začínajú pracovať v rôznych kútoch sveta. 

Zakladateľka šíri metódy do rôznych kútov sveta 

Už nebudem plakať...                                                                                              Foto Marek Vincze
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Láska lieči. 
A objatie k láske patrí 

- Kým bol môj najstarší jedináčikom, svet 
sa točil iba okolo neho. Dávala som. A veľa. 
Sledovala som vývinové tabuľky, snažila sa 
rozvíjať jeho jemnú motoriku, inteligenciu, 
verbálny prejav, emocionálnu stránku... 
Všetko s láskou a plným nasadením. 
Nevšimla som si pritom, že sa väčšinou deje 
to, čo chce on. Ak nechcel jesť kašu, uvaril 
sa puding, ak nechcel ísť do mesta, išlo sa do 
parku, ak nevedel na návšteve vydržať, išlo 
sa domov. Na kameň úrazu sa narazilo vtedy, 
keď zistil, že stredobodom vesmíru nie je. 
Škola a diagnostikovaná dislexia. Nebude 
najlepší, nebude hviezda, nebude vo svo-
jom okolí uznaný tak ako doma. Nastúpili 
záchvaty plaču, hnevu, agresie. Keď prišiel 
čas na domáce úlohy, zmenil sa na malého 
tyrana, ktorý sa vzpriečil a nemienil urobiť 
nič, čím by vyhovel okoliu. Ani prečítať, 
ani zobrať pero do ruky, ani porozmýšľať 
nad otázkou... Veľa sĺz, kriku, slov a gest. 
Nevedel prehrávať. A v tejto pozícii sa cítil 
ako prehrávajúci. Chcel sa jej za každú cenu 
vyhnúť. 
Riadením osudu sa mi vtedy dostala do rúk 
kniha Dr. Prekopovej - Malý tyran. Spoznala 
som sa tam ako matka a spoznala som tam 

svoje dieťa. 
Dieťa nie je dospelý uvážlivý človek, dieťa 
nevie uznať objektívne príčiny, dieťa nevie 
uznať rozumné argumenty. Dieťa uznáva lás-
ku. A pravidlá. A tie dávame my dospelí.  
Prišiel čas na prípravu do školy. Zvyčajne sa 
to skončilo tak, že  sme plakali obaja. On od 
hnevu a zúrivosti, ja z pocitu bezmocnosti. 
Uvedomovala som si, že tento gordický uzol 
treba preseknúť. A po ruke bolo riešenie. 
Terapia pevným objatím. Chytila som zúria-
ceho syna do náručia a pevne objala. To, čo 
malo nastať, som z prečítaného vedela, ale 
stret s realitou bol silný. Šesťročný chlapec 
sa začal zmietať, biť ma päsťami, kopať, kri-
čať. Celou svojou bytosťou sa snažil vymaniť 
zo zajatia. Všetky negatívne emócie sa uvoľ-
nili ako džin z fľaše. Pri tom všetkom som ho 
hladila, upokojovala  a presviedčala, že ho 
ľúbim. Po pár minútach sa zlosť zmenila na 
smútok a krik na plač. Vychádzali z neho slo-
vá, ktoré boli blízko toho, čo ho trápilo sku-
točne: neznáša školu, spolužiakov, učiteľov. 
V ďalších dlhých uplakaných minútach preš-
la nenávisť do smútku. Neskôr plač ustal               
a objatie sa stalo dobrovoľným. Plným 
pochopenia, spolupatričnosti a lásky.  
Zmierenie je tým bodom, na ktorý čakáme. 
Nepustíme sa, kým sa nezmierime. Iba vtedy 
môžeme objatie uvoľniť, lebo jeho účel bol 
splnený. Nastal mier. Moja stratená nadvlá-
da nad jeho svetom bola opäť prijatá. Bolo 
nutné, aby ju prijal, vrátila mu istotu, že 
jeho svet chráni niekto silnejší, kto ho milu-
je bezpodmienečnou láskou. 
Pomohlo to veľmi. Lebo láska lieči. A objatie 
k láske patrí. 

 Natália Blahová
článok bol písaný pre blog.sme.sk, krátené

Prvý raz na Slovensku
Na Slovensku v Liptovskom Hrádku Jiřina Pre-
kopová prednášala a viedla semináre prvýkrát 
teraz v máji. Veľmi chcela prísť na Sloven-
sko. Dokonca bez nároku na honorár. Cítila 
to ako dlh svojmu slovenskému manželovi... 
A hoci na jej prednášky i semináre prišli kaž-
dý deň viac ako tri stovky ľudí, každému sa 
osobne predstavila, podala ruku, každého si 
precítila, podľa jej slov, „kožou na kožu“.
„Dieťa však musíš ľúbiť a ľúbiť za všetkých 
okolností. A takisto musíš ľúbiť i svojho 
manžela, aj keď komunikuje viac s inter-
netom ako s tebou. Takisto aj muž musí 
nadovšetko ľúbiť svoju ženu, aj keď naku-
puje dlllllho,“ rozohnila sa Jiřina Prekopová. 
„Ako musíš milovať manžela či manželku, 
musíš milovať aj svoje dieťa v puberte. Musíš 
ho milovať, aj keď je tetované a smrdí po 
nikotíne a máš podozrenie, že berie drogy. 
Ono má zasa pochybnosti o tebe, či si jeho 
otec, alebo či ty si jeho mama. Mama, to nie 
je možné, ja viem všetko lepšie ako ty, si 
konzervatívna, staromódna. Napriek tomu, 
že by ste také dieťa najradšej hodili do inter-
nátu, musíš ho ľúbiť. Musíš ho ľúbiť i keď je 
práve zlé, keď provokuje. Pubertujúce dieťa 
dokonca potrebuje tvoju lásku viac ako veľmi 
dobré dieťa.
S potrebou lásky príde každé dieťa na svet. 
Od prapôvodných časov až dodnes všade na 
svete, nech je to v Austrálii, Indii, na sever-
nom póle alebo v južnej Afrike, každé dieťa 
na svete príde s posolstvom, že chce byť 
milované a milovať. A keď sa mu to nepodarí, 
je nešťastné. Ale je nešťastné i vtedy, keď 
mu dávame najavo, že ak je „zlé“, nemá-
me ho radi, posielame ho do inej izby, kým 
sa nepolepší. Možno neraz dostane aj bitku. 
Ale práve bitka môže byť na začiatku väčšej 
agresivity a preberania dospeláckych vzorov:  
keď otec mohol biť, môžem aj ja. 
Druhou krajnosťou je príliš benevolentná 
výchova. Dieťa nemá určené hranice. Tera-
pia pevným objatím je však v tomto prípade 
vynikajúca, ako mu cez lásku a nehu hranice 
postaviť. V objatí musí cítiť silu a pevnosť 
náruče dospelého, môže sa v ňom vykričať 
a vyplakať smútok, až kým sa nebude cítiť 
spokojné. Kedy začať s terapiou? „V miero-
vých časoch, keď má človek svoj rozum a nie 
krokodílí zmenšený hnevom alebo frustráci-
ou,“ uviedla na správnu mieru Jiřina Preko-
pová, „a vo veku troch – štyroch rokov. Vtedy 
je terapia pevným objatím prevenciou.“ 
Terapiu možno aplikovať napríklad medzi 
manželmi, dospelými deťmi a starnúcimi 
rodičmi, tiež pri adoptívnych deťoch, autis-
tických, hyperaktívnych či deťoch v detských 
domovoch. „Človek, ktorý drží iného v obja-
tí, nesmie objatie uvoľniť skôr, ako dôjde 
k uvoľneniu a k prúdeniu lásky. Niekedy to 
môže trvať aj hodinu či dve, ale ak má byť 
terapia úspešná, nemožno povoliť,“ doplnila 
J. Prekopová.

Zdroj: DagmaRa, MY
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Priatelia sa takmer dva roky a v Prahe 
nedávno získali podnájom. Mylene vyhra-
la konkurz do pobočky veľkej americkej 
firmy a Tomáš sa tam spolu s ňou sťahuje               
z nemeckého Wiesbadenu. Robí v mediál-
nej agentúre. 

A prišla Mylene...
,,Ten, kto má deti, nevie si predstaviť, 
čo je to deti nemať. A pritom po nich tak 
túžite...,“ spomína Nicole, ktorá chcela 
aspoň jedno. Avšak ani to neprichádzalo. 
Tak začali uvažovať o adopcii. S mužom sa 
zobrali v roku 1971, no na adopciu čakali od 
novembra 1974. ,,Deti na adopciu v Kanade 
takmer vôbec neboli, preto sme sa v roku 
1979 rozhodli  adoptovať si dieťa na medzi-
národnej úrovni, čo malo byť ľahšie. Čakali  
sme však ďalšie dlhé tri roky...“
A zrazu 20. decembra 1982 zazvonil tele-
fón. Volali zo sociálneho úradu, že majú 
pre nich dievčatko. Keďže jeho rodičia boli 
inej národnosti, papierovo sa to považovalo 
za medzinárodnú adopciu. O dva dni mali 
trojmesačné bábätko doma a dali mu meno 
Mylene. ,,Nanešťastie sa vtedy menil zákon 
a trvalo dva roky, kým sme mohli legálne 
požiadať  o  adopciu.  Medzitým  som  žila 
v strachu, že biologická mama našej malej 
aziatky si ju príde vziať. Po dvoch rokoch 
legislatívneho vákua sme cez advokáta 
zažiadali na súde o dokončenie adoptívneho 
procesu. Mylene bola konečne naša,“ roz-
práva problémami pretkanú story Nicole.

Ďalšia adopcia
Nezostali však iba pri jednom dieťati. Tri 
roky na to si v Kórei, ktorá v tom čase 
bola medzinárodným adopciám naklonená, 
adoptovali chlapčeka. ,,Po legislatívnej 
stránke to išlo ľahko. Keď nastal dlho oča-

kávaný moment, vybrali sme sa na montre-
alské letisko spolu s inými pármi, ktoré rov-
nako čakali na prílet adoptívnych detičiek. 
Synčekovi sme dali meno Marc-Andre. Mal 
vtedy päť mesiacov.“
Rodičia boli nesmierne šťastní a ten pocit 
po oboch adopciách nevedia opísať inak, 
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Splnená túžba im naplnila život

p r í b e h

Adoptovaná Kanaďanka Mylene má slovenského priateľa 

Mama Nicole, otec Contrad a ich deti: Marc-Andre a Mylene. Cesta za adopciou dcérky bola tŕnistá a 
bolestná. Tvoria šťastnú rodinku, kde sa rešpektujú pravidlá a sila osobnosti. Navzájom.

Mylene sa teší z malého bračeka. Vpravo šťastní rodičia s oboma adoptovanými deťmi.

Dnes je z nej dospelá mladá žena. Trochu šibalka, trochu zasnená. Ako vraví jej 25-ročný priateľ 
Tomáš, Mylene (24) je milenučká. Mylene je rodená Kanaďanka. Narodila sa v Montreale, biologickú 
mamu mala Vietnamku, otca Číňana. Adoptovali si ju Kanaďania – mama Nicole a otec Conrad. A aby 
to malo ešte väčší medzinárodný glanc, jej priateľ Tomáš je Slovák.
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p r í b e h

ako: nádherný!
Od momentu, ako si adoptovali Mylene, 
jej nová mama prestala pracovať. ,,Moje 
čakanie na dieťa trvalo tak dlho, že som 
si povedala: budem to ja, kto deti vychová           
a budem im venovať všetok svoj voľný čas. 
Manžel elektrikár si musel pribrať ďalšiu 
prácu. Po adoptovaní synčeka som si viac 
začala privyrábať opatrovaním ďalších 
detí. Po prvej adopcii som sa starala o jed-
no dievčatko, keď však už boli adoptované 
deti staršie – šesť, resp. deväť rokov, opat-
rovala som ich aj šesť naraz. Deti milujem, 
mali sme ich vždy plný dom. Opatrujem ich 
aj teraz. Je to úžasné.“
Po tom, ako sa stali rodičmi, začali - na prvý 
pohľad paradoxne - viac času tráviť so svo-
jimi priateľmi. ,,Bolo to z prostého dôvodu 
– mali svoje deti a mohli sme si toho ešte 
viac povedať.“

Povinný film
Kým si mohli deti adoptovať, pripravovali 
sa v špeciálnom adopčnom programe. ,,Mali 
sme najmenej desať pravidelných stret-
nutí so sociálnym pracovníkom spoločne                
s ďalšími rodinami. Väčšinou sa na stretnutí 
v budove sociálneho úradu zúčastnilo šesť 
až osem párov. Išlo o viac-menej hromadné 
pohovory, kedy sociálni pracovníci simulo-
vali určité situácie a my sme museli reago-
vať. V tom čase neexistoval sofistikovanejší 
systém prípravy na adopciu, každý si  zoh-
nal potrebnú literatúru. Na prvom stretnutí 
po zapísaní sa do čakacej listiny na adopciu 
a po prvom kontakte so sociálnym pracov-
níkom si všetky páry povinne pozreli film 
o deťoch z iných krajín, o ich výchove.                                                                         
A potom sa diskutovalo,“ vysvetľuje 
Nicole.
Postup pri ich adopciách bol rozdielny, 
pretože také boli aj podmienky. ,,V prvom 
prípade sme všetko museli konzultovať              
s advokátom, po zmene legislatívny to            
v druhom prípade bolo omnoho jedno-
duchšie.“ Pritom všetky výdavky, týkajúce 
sa adopcie, si rodičia museli hradiť sami. 
,,V tom čase žiadne úľavy adoptívni rodičia 
nemali. V súčasnosti je to iné: ak si adop-
tujete dieťa zo zahraničia, máte právo 
na zľavu na daniach a na pár desiatok dní 
,,adopčnej dovolenky“, čiže prístup k fon-
du nezamestnanosti.“

Nazvime to perličkou, alebo zhodou 
náhod. Nicole má brata, ktorý si rovnako 
adoptoval deti: troch černoškov, dvoch 
chlapcov z ostrova Guadalup a jedno 
dievčatko z Dominikánskej republiky. 
Každé z nich sa pustilo po vlastnej život-
nej ceste. Jeden z chlapcov žije v Kana-
de, druhý mladý muž zostal so sestrou 
vo Švajčiarsku, kde ich rodičia dlhodobo 
žijú. Aj takéto osudy píše život.

Eva Lauková

Mylene a Tomáš sa tešia na život v Prahe.

Variť vedia obaja.  Mylene má rada aj čínsku kuchyňu, ale predovšetkým zdravú, vhodne kombino-
vanú stravu.                                                                                     Foto Eva Lauková, archív Nicole
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Komu by mali patriť reedukačné ústavy?
Zamyslenie: Jozef Červeň, kňaz, ktorý nerád lieta v kŕdli

z a u j a l o   n á s

Na Deň detí by sme sa mali zamyslieť najmä 
nad tými deťmi, ktoré to v rodinách majú 
náročnejšie, pretože sa narodili nezodpo-
vedným rodičom. Mnohí z nich ani v rodinách 
nie sú, ale skončili v detských domovoch, 
prípadne v reedukačných ústavoch. Viem, 
že na Slovensku momentálne prebieha boj 
o to, komu tieto ústavy budú patriť. Je to 
problém vzdelania a výchovy, ktorý je pod 
patronátom ministerstva školstva, alebo 
je to skôr problém sociálneho zanedbania,                           
a preto by to malo riešiť ministerstvo práce 
a sociálnych vecí?
Najviac by mňa osobne mrzelo, keby sa to 
riešilo iba ako problém financií a pracov-
ných miest tých, ktorí dnes v týchto ústa-
voch pracujú. Je pekné, že máme dostatok 
pracovníkov  aj  financií na to, aby o deti 
v detských domovoch bolo dobre postarané, 
oveľa dôležitejšie je však postarať sa o to, 
aby deti do detských domovov a do reedu-
kačných ústavov vôbec nemuseli ísť. Nebude 
jednoduché rozhodnúť, či to patrí školstvu, 
či sociálnej sfére, pretože je potrebné pri-
hliadať na viaceré okolnosti.
V prvom rade si musíme uvedomiť, že so-
ciálna práca na Slovensku je väčšinou iba             
v plienkach. Úlohou väčšiny sociálnych pra-

covníkov je udierať pečiatky na tie správne 
tlačivá, a iba veľmi málo je tých, ktorí by 
pracovali v teréne. Štát radšej daruje dar-

ček svojim voličom dôchodcom na Vianoce 
namiesto toho, aby zaplatil niekoľko stoviek 
sociálnych pracovníkov. Zdá sa, že ak sa ne-
nájdu financie z Únie, tak terajší terénni 
sociálni pracovníci končia. Sociálna kuratela 
je tiež iba v plienkach, málokedy sa stáva, 
že by sa kurátor zaujímal o to, ako sa rodi-
čia správajú voči svojim deťom. Školstvo je 
podľa môjho názoru momentálne v starostli-
vosti o deti niekoľko krokov pred sociálnou 
oblasťou.
Na druhej strane školstvo nemá dosah na 
riešenie sociálnej situácie v rodinách, na 
prevenciu, aby deti z rodiny neboli odňaté, 
nemá dosah na to, aby sa rodiny sanovali, 
aby sa urobilo všetko pre to, aby deti z rodín 
nemuseli odísť. Školstvo nemá dosah na to, 
aby sociálne dávky, ktoré končia napríklad 
v nenásytnom gágore otca opilca, dostal do 
rúk sociálny pracovník, ktorý ich použije na 
to, čo rodina skutočne potrebuje. Sociálna 
sféra, ak by bola funkčná, by na tieto veci 
dosah mohla mať, ak by sa správne nasta-
vil systém tak, aby bol adresný a aby mu 
záležalo na sanácii rodín viac, ako na tom, 
aby mali detské domovy a reedukačné centrá 
naplnené.

Zdroj: blog.sme.sk, Jozef Červeň, 1. 6. 2007  

Viem, že momentálne prebieha pomerne dosť ostrá diskusia na tému, komu by mali patriť 
reedukačné ústavy a viem aj to, že obidve strany majú dostatok argumentov na to, aby 
balík peňazí určený na riešenie tohto problému končil práve u nich. Ja osobne dúfam, že 
diskusia naberie iný smer. Taký, aby spoločne hľadali riešenie, ako zabezpečiť to, aby sa čo  
najviac  detí  cítilo  bezpečne  v  kruhu  svojej  prirodzenej  rodiny.  Aby  sa  neuvažovalo len 
o riešení situácie detí v detských domovoch, aby sa rozbehol nielen program sanácie menej 
funkčných rodín, ale aj program preventívneho pôsobenia v lokalitách, kde je riziko, že deti 
budú končiť v detských domovoch. Všetkým by nám malo záležať na tom, aby každé dieťa 
malo milujúcu rodinu... 
Riešenie: ak nefunguje biologická rodina, tak potom náhradná.     (pozn. red.)

...aby dieťa malo milujúcu rodinu
„Mám rád život s Bohom a 7777 ľudí. Nerád 
lietam v kŕdli. Som katolícky kňaz, pracujúci 
s Rómami, obyvateľ jedného z bytov na naj-
väčšom rómskom sídlisku na Slovensku. Jed-
noducho - Jozef Červeň z Lunikova.“ 
Píše o Rómoch, o ich mentalite a kultúre, 
o tom, čo na nich zaberá, o láske, o Bohu, 
živote, priateľstve a ľudskej hlúposti.                     
O vlastnej, aj o tej, s ktorou sa denne stre-
táva najmä u ľudí, ktorí sami seba považujú 
za veľmi dôležitých.

Patent na rozum
Stala som sa rodičom. Bola som prekvapená a zaskočená tým, ako 
veľmi sa môj život zmenil. Prvé dni po narodení dieťaťa sa môj svet 
točil iba okolo neho. Nikto mi k tomu malému tvorčekovi nedal manu-
ál a ja som sama musela prísť na to, ako funguje. Priebežne som sa 
školila dobrými radami starých mám, svojím inštinktom a literatúrou 
pre mamičky začiatočníčky. Tak som tú kvetinku polievala a ona mi 
rastie. Síce bez záruky na úspech. To ukáže až čas. Ale rada si fan-
dím. Sú v ňom naše priebojné gény, manželova sila a múdrosť, moja 
odvaha a spoločná výchova v duchu istoty a zázemia.
Stala som sa náhradným rodičom. Nedávno som počula dve žiada-
teľky v družnom hovore o tom aká je tá príprava náhradných rodi-
čov náramne dlhá a zbytočná. Ich pocitom som sa veľmi nečudovala. 
Je to, akoby vám formou prednášky vysvetľovali, ako máte ovládať 
jadrový reaktor. Ešte ste ho nikdy nevideli, neviete, kde nájsť aký 
spínač a čo to celé vlastne urobí, ak ho nájdete. Viem však, že po 
kvalitnej príprave sa spínač hľadá oveľa ľahšie.
Mnohí majú svoje biologické deti a dúfajú, že prístup a výchovné 

prostriedky, ktoré aplikovali dosiaľ, budú účinné aj na dieťa osvo-
jené. Príprava by im mala osvetliť, že toto dieťa na rozdiel od ich 
biologického, prekonalo vo svojom krátkom živote nejeden trauma-
tický zážitok a hlbokú frustráciu. Väčšina z nich v ťažkých chvíľach 
nemala pri sebe chápajúcich a milujúcich rodičov, ktorí by ho viedli. 
Majú na svojej duši stigmy, ktoré sa odstraňujú pomalým a namáha-
vým procesom.
Keď s ním konečne prekročia prah svojho domu, ten ťažký batoh 
spomienok a zážitkov nezostane za dverami. Prinesú ho s ním domov. 
Snažia sa ovládať reaktor. Sú na to pripravení. Ale každý nový deň 
odkrýva inú trinástu komnatu. Zistia, že potrebujú ešte viac ako 
prípravu. Potrebujú sa radiť o ich konkrétnom dieťati, o jeho kon-
krétnych problémoch, o jeho úspechoch a neúspechoch. Chcú sa 
stretať s tými, ktorí im budú rozumieť.
Je dobré priznať si, že nemáme patent na rozum. Je dobré mať sa od 
koho učiť, pretože učenie na vlastných chybách je bolestivé.

(nb)

ilustračné foto

O autorovi



Na Slovensku z roka na rok stúpa záujem 
ľudí brať si do pestúnskej starostlivosti, 
prípadne si adoptovať deti, ktoré by inak 
skončili v detských domovoch. Kým pred 
šiestimi rokmi vyrastalo v náhradných rodi-
nách 6 321 detí, vlani to už bolo vyše 7 600. 
Zároveň postupne klesajú počty detí, ktoré 
strávia detstvo v niektorom z deväťdesiatich 
štyroch detských domovov na Slovensku.
Podľa riaditeľky odboru sociálno-právnej 
ochrany detí z Ústredia práce, sociálnych 
vecí a rodiny Márie Marcinovej sa za ostat-
ných šesť rokov zmenil pomer detí, kto-
ré vyrastajú v detských domovoch alebo                      
v náhradných rodinách. „V roku 2001 bolo                
v detských domovoch 6 508 detí a v náhrad-
ných rodinách 6 321. Vlani už bol pomer 
opačný a viac detí, ktoré z rôznych dôvodov 
nežijú s biologickými rodičmi, žilo u pestú-
nov. V náhradných rodinách bolo už 7 625 
detí, kým v detských domovoch necelých     
6-tisíc,“ tvrdí Marcinová.
Napriek týmto číslam patrí Slovensko podľa 
riaditeľky Úradu práce v Rimavskej Sobote 

Idy Melichovej stále do prvej osmičky európ-
skych štátov, v ktorých sa o deti mladšie ako 
tri roky starajú v detských domovoch. Záu-
jem odborníkov je tento stav zmeniť, aby čo 
najviac detí malo možnosť vyrastať v rodi-
nách.
„Z okresu Rimavská Sobota je v súčasnosti 
v ústavnej starostlivosti 237 detí. Dostať 
ich do náhradných rodín je u nás zložité, 
pretože až 22 percent obyvateľov okresu je 
sociálne odkázaných. Nemôžu si preto dovo-
liť starať sa o deti, ktoré končia v detských 
domovoch. Napriek tomu aj u nás počet pes-
túnskych rodín stúpa. V roku 2 005 bolo v 43 
pestúnskych rodinách 50 detí, vlani už v 54 
rodinách 70 detí,“ poznamenala Melichová.
Zdenka Šubová z Úradu práce v Banskej Bys-
trici dopĺňa, že počet detí v detských domo-

voch klesá aj v jedenástich zariadeniach na 
území Banskobystrického kraja. „V roku 2005 
ich bolo 249, vlani už len 170. V kraji máme 
v súčasnosti 104 žiadostí o náhradnú starost-
livosť detí. Z nich 42 žiadateľov chce deti 
do pestúnskej starostlivosti, 62 rodín si chce 
opustené deti osvojiť,“ poznamenala Šubo-
vá. Cieľom podľa Šubovej je, aby sa zvyšovali 
počty detí, ktoré sa budú vracať do svojich, 
biologických rodín, ale aj to, aby v rukách 
pestúnov pribudlo každoročne o päť percent 
detí viac ako rok predtým.
Úrady evidujú v rámci Slovenska v súčasnosti 
834 žiadateľov o náhradnú rodinnú starostli-
vosť. Z nich 575 si chce opustené deti adop-
tovať, zvyšní sa chcú o ne starať ako pest-
úni.

Zdroj: PRAVDA (Števo Rimaj),  11. 6. 2007
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Opustené deti chce čoraz viac Slovákov

  Kto sa stará o deti, rok   2001 2003 2006
    Počet detí v náhradných rodinách  6321  6877  7625
  Počet detí v ústavnej starostlivosti  6508  6230  5983

Zdražejú školy aj škôlky 
Od prvého júla sa rodičia budú musieť pri-
praviť aj na vyššie poplatky v školských 
zariadeniach. Tie sa totiž odvíjajú priamo 
od životného minima. 
Tým, že sa zvyšuje od prvého júla na 5 130 
korún, dvíhajú sa aj poplatky za školské 
družiny, záujmové krúžky, ale aj za základné 
umelecké školy.
Okrem toho sa od septembra zmenia ceny     
v stredoškolských internátoch. Doteraz pla-
tili stredoškoláci od 250 do 400 korún mesa-
čne, podľa vybavenia internátu. Po novom 
by mali platiť mesačne najmenej 300 korún        
a najviac 45 percent životného minima, teda 
2 300 korún. Presnú sumu za ubytovanie určí 
riaditeľ.
Začiatok leta prinesie prilepšenie aj uči-
teľom. Tabuľkové platy pedagógov porastú    
o štyri percentá a nepedagogických pracov-
níkov o sedem percent. Rovnako sa im zvýši 
aj ohodnotenie za odpracované roky. Väčšina 
učiteľov je v jedenástej platovej triede, kde 
za roky majú príplatky od 160 korún až po     
3 740 korún.

Zdroj: PRAVDA, 21. 6. 2007

Mesačné poplatky od 1. júla v Sk

• Materské školy       50 až 385
• Školská družina       50 až 385
• Záujmový krúžok v škole   50 až 385
• Centrum voľného času       50 až 385
• Základná umelecká škola 
   - individuálne odbory      100 až 510
   - skupinové odbory       50 až 260

Bestseller týždňa
V súčasnosti sa končí experimentálne vyučo-
vanie mediálnej výchovy na štyroch základ-
ných školách. V prípade, že Štátny pedago-
gický ústav tento projekt schváli, bude sa 
mediálna výchova vyučovať ako nepovinný 
predmet na základných školách. „Predmet 
deti učí, ako sa brániť násiliu na obrazov-
ke a spoznajú, ako funguje reklama,“ tvrdí 
Viera Kačinová zo Štátneho pedagogického 
ústavu.

Zdroj: Žurnál, krátené, 14. 6. 2007

Pôžičky na bývanie sa ujdú viacerým 
Výhodné pôžičky až do 1,5 milióna korún zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania bude môcť 
od júla žiadať viac rodín. 
Rast životného minima totiž zvýši sumu prí-
jmov, do ktorých sú rodiny oprávnené žiadať 
pôžičku z fondu. Štátny fond rozvoja býva-
nia poskytuje chudobnejším rodinám úvery          
s nízkym úrokom a s lehotou splácania až do 
30 rokov. Pôžičku môžu dostať tí, čo majú      
v rodinnej kase mesačne menej ako 3,5 
násobok životného minima. 
Napríklad slobodný človek bez záväzkov sa   
v súčasnosti musel zmestiť do 17 430 korún, 
od júla môže požiadať o pôžičku aj s čistým 
príjmom 18-tisíc korún mesačne. 
Rodine s dvoma deťmi sa strop zvýši o 1365 
korún. 

Fond bývania už má niektoré pro-
gramy preplnené, ale ministerstvo 
výstavby chce na pôžičky do konca 
roka vyčleniť ďalších 500 miliónov.

hranica čistého príjmu
žiadateľ               do júla    od júla

• slobodný dospelý  17430 17955

• rodič + 1 dieťa  25375 26145

• 2 rodičia bez detí 29610 30485

• 1 rodič + 2 deti  33320 34335

• 2 rodičia +1 dieťa 37555 38675

• sám rodič +1 dieťa 41265 42525

• obaja rodičia +2 detí 45500 46865

• obaja rodičia +3 deti 53445 55055

Zdroj: PRAVDA,  21. 6. 2007

ilustračné foto

Kto môže získať pôžičky zo ŠFRB 
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Potreboval som Ťa! 

l i s t á r e ň

Narodil som sa jednej krutej februárovej 
noci. Môj život bol taký istý ako tá noc.
Odkedy som začal vnímať, vždy bol u nás 
neporiadok a špina. V izbe páchlo pivo, víno 
a cigarety. Často sme nemali čo do úst. Občas 
nám niečo dala dobrá suseda. Ale bolo i tak 
zle, že sme sa s mojimi dvoma súrodencami 
hrabali v kontajneri. Často som sa zaoberal 
myšlienkou, prečo sa o nás mama nestará. 
Chýbalo mi jedlo, pohladenie, čistá posteľ, 
či hračka. Mama ma nezapísala do školy        
a tak ma v siedmich rokoch aj so súroden-
cami zobrali do detského domova. Tu bolo 
čisto a mali sme aj čo jesť. Po pol roku sme 
sa dostali do rodiny. Moji súrodenci si zvykli 
rýchlo. Pre mňa to bolo ťažké. Problém mi 
robili pravidlá v rodine. Často som myslel na 
voľnosť predchádzajúceho života. Viackrát 
som prosil Boha, aby mama prišla pre mňa. 
Ona však nikdy neprišla. 
Tete som nevedel povedať mama, hoci 
moji súrodenci ju tak volali. Často som pri-
šiel do sporu so svojim nevlastným otcom, 
ale teta sa ma nikdy nezastala. Prosil som 
Boha, aby ma mama prišla vyslobodiť.  Teta 
bola dobrá, ale aj tak sa vždy postavila na 
stranu svojho muža. Začal som robiť vylo-
meniny. Po štyri a pol roku vyvrcholili bit-
kou medzi mnou a pestúnom.  V záchvate 
zlosti som ho viackrát udrel. V rodine som 

bol z detí najstarší a mladších som dosť 
šikanoval. Po tomto výbuchu zlosti ma pre-
viezli do terajšej mojej rodiny. Prvý mesiac 
bol veľmi ťažký. Nebol som najstarším, ale 
takmer najmladším. Keď som mojím novým 
súrodencom začal robiť zle, ako som robil vo 
svojej prvej náhradnej rodine, len sa na mňa 
dívali a vysvetľovali mi, že to sa nerobí. Ten-
to stav trval asi 2 týždne. Zas som raz robil 
zle, pričom som vulgárne nadával a vtedy sa 
na mňa všetci vrhli a dobre ma zbili. Po tej-
to príučke som začal brať pravidlá v rodine 
vážne. Pochopil som, že moja vlastná matka 
po mňa nikdy nepríde. Darmo som o to aj po 
tej bitke prosil Boha. Tiež som pochopil, ako 
bolo zle mojim mladším súrodencom, keď 
som ich bil a šikanoval.
V novej rodine som viac ako pol roka a moje 
správanie ako aj známky v škole sa zmenili  
k lepšiemu. V niektorých predmetoch som 
si opravil známky aj o dva stupne. Nefajčím     
a nekradnem, ako som to robil predtým. 
Tete a ujovi hovorím mama a oco. Niečo sa 
vo mne zlomilo a pochopil som, že keď má 
zo mňa vyrásť slušný človek, musím dodržia-
vať pravidlá. Moja vlastná mama mi nepo-
môže  a musím si pomôcť sám. V tomto moj-
om predsavzatí mi pomáhajú aj moji terajší 
rodičia a súrodenci. 

Tibor Nemec, 13 rokov, Nové Zámky 

Keby som bola bohatá...
Keby som vyhrala milión, samozrejme prvé, 
čo mi prišlo na um, že by som si kúpila počí-
tač, pekné veci na oblečenie, najnovší typ 
mobilu a veci, po ktorých túži asi každé 
dieťa v mojom veku. Možno si poviete, že     
k tomu, aby mal človek mobil, či pekné oble-
čenie, stačí peňaženka rodičov. Lenže pre 
mňa majú tieto veci inú cenu. Ja som totiž 
vyrastala v detskom domove. Viem, že tam 
sa človek poteší každej maličkosti. Niekedy 
pohladenie pani vychovávateľky sa vyrovna-
lo hodnote mobilu, či MP3-ky. Našťastie, ja 
som sa dostala do pestúnskej starostlivosti 
a mám rodičov, ktorí mi dávajú všetku tú 
lásku a starostlivosť, na ktorú sú zvyknuté 
deti, ktorých od malička vychovávali vlast-
ní rodičia. A tak, keď nám pani učiteľka 
povedala, aby sme sa nad týmto problémom 
hlbšie zamysleli, vrátila som sa myšlienkami 
do detského domova. Vtedy som si vlastne 
ani neuvedomovala, čo je mať rodinu, mať 
komu povedať „mama“, tešiť sa z prítom-
nosti bratov a sestier, vzájomne si pomáhať, 
spoločne sa tešiť z úspechu alebo spoločne 
riešiť problémy.
Po tomto zamyslení som sa rozhodla, čo by 
som urobila s miliónom. Venovala by som ho 
takým ľuďom, ktorí by boli ochotní osvojiť 
si detičky, ktoré opustili vlastní rodičia, aby 
aj ony mohli mať taký domov, aký mne dali 
moji pestúni.

Darina Nemcová, 15 rokov, Nové Zámky

Mama
Mama mala krásny sen, 
a na tvári úsmev len.

Ona nás v láske učí žiť,
aby z nás dobrí ľudia mohli byť.

Starostlivo do nás túžbu vkladá, 
každé dieťa u nej pomoc hľadá.

Keď sa nám niečo pekné podarí, 
mama nás vždy pochváli.

Večer si k nám s láskou líha, 
aby naše bolesti utíšila,

každé dieťa sa rado smeje, 
keď ho mamička v náručí hreje.

Vďaku jej s láskou rozdávam, 
v starobe sa o ňu postarám.

Svoju mamu vždy rada mám, 
kytičku kvetín jej do náručia dám.

Monika Kebísková, 14 rokov

Šimonko, 6 rokov, Trnava
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Nebyť sám je rodinný časopis, kto-
rý informuje o rôznych akciách, aj 
o tých, ktoré sa konajú mimo klu-
bov. Chceme prinášať informácie 
o stretnutiach rodín, o činnostiach 
alebo činoch detí, ktoré sa čo i len 
trochu vymykajú zo zabehnutého. 
Uvítame krátke správy, zamyslenia, 
básničky, poviedky a pod., ale aj 
kresby detí a fotografie. V časopise 
sa bude zrkadliť život náhradných 
rodín so všetkým, čo k nemu patrí. 
Uzávierka ďalšieho čísla je 30. 
júla. 

Eva Lauková, šéfredaktorka
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Do vašej knižnice
HENRY CLOUD, JOHN TOWNSEND: Jak vychovat báječné děti
N á v r a t  d o m ů

Táto novinka na trhu pomáha preniknúť do tajomstva úspešnej výchovy detí a pomáha rodičom poskytnúť deťom 
to, čo skutočne potrebujú: povzbudenie, dobrý základ pre život a vplyv na rast ich charakteru.

DAN ALLENDER: Zraněné srdce
Jak se vyrovnat se sexuálním zneužitím? 
N á v r a t  d o m ů

Každé zneužitie poškodzuje človeka bez ohľadu na to, aké veľké násilie bolo spáchané na jeho tele. Stupeň 
traumy, spojenej so zneužitím závisí od mnohých faktorov, vrátane vzťahu k páchateľovi, miere obťažovania a 
použitého násilia, veku páchateľa a dĺžky zneužívania. Každé zneužitie však znamená pošliapanie dôstojnosti a 
krásy ľudskej duše.
Prečo je dobré si túto knihu prečítať?
• môže vám pomôcť porozumieť anatómii zneužívania
• môže vám pomôcť predchádzať nebezpečným situáciám
• môže vám pomôcť pri zahojení rán, ak patríte medzi obete
• môže vám pomôcť porozumieť strašnej bolesti tých, ktorí boli zranení
Keď som písal túto knihu, mal som pred očami tváre množstva mužov a žien, s ktorými som o ich zranení hovoril. 
Ich životy boli pre mňa poučením a lámali mi srdce. Mnohí z nich zo stránok tejto knihy budú počuť ozvenu našich 
rozhovorov. Ani sa im nebudem môcť dosť poďakovať...

ROSS CAMPBELL: Ako milovať svoje dieťa
P o r t a  l i b r i

Sme dobrí rodičia? Milujeme svoje deti viac než čokoľvek iné a radi by sme im to aj prejavili. Dr. Campbell v tejto 
knihe hovorí o nevyhnutnosti milovať svoje dieťa bezpodmienečnou láskou, aby sa mohlo zdravo vyvíjať. Odpo-
rúča štyri spôsoby vyjadrenia lásky deťom, a to kontaktom očami, telesným kontaktom, venovaním sústredenej 
pozornosti a usmerňovaním.
Dr. Ross je profesor na katedre pediatrie a psychiatrie na univerzite v Tennessee v USA. Dlhé roky sa ako odborník 
venuje výchove detí a vzťahom rodičov s deťmi.

EDWARD TEYBER: Děti a rozvod
Jak pomoci dětem vyrovnat se s rozvodem rodičů 
N á v r a t  d o m ů

 Bez ohľadu na to, kto rozvod inicioval, väčšinu rodičov vyvedie omnoho viac z miery, než očakávali. K ich osob-
ným ťažkostiam sa navyše pridáva i pocit viny za tento stav a tiež pocit neschopnosti, pretože nevedia, ako svo-
jím deťom pomôcť. Tieto a ďalšie problémy sú však riešiteľné. Rozšírený mýtus, že rozvod deťom navždy skazí 
život, je nepravdivý. Rodičia môžu nad touto krízou získať kontrolu a svojim potomkom veľmi pomôcť.
 „Vo svojej práci budem obhajcom vašich detí. Budem vám – starostlivému rodičovi – objasňovať, čo si asi myslia, 
čo môžu cítiť a potrebovať v jednotlivých fázach rozvodu. Budem vám pomáhať pochopiť otázky a obavy, ktoré 
u nich rozvod vzbudzuje a súčasne vám poskytnem praktické rady, aby ste byli schopní efektívnejšie reagovať.“
Kniha ponúka rad modelových rozhovorov, postrehov manželského poradcu a zároveň psychológa s bohatou kli-
nickou praxou. 

KULTÚRA AKO EMÓCIA: Multikultúrna zbierka esejí, nielen o ,,nás“ 
N a d á c i a  M.  Š i m e č k u

Multikulturalizmus ako leitmotív prechádzajúci celou zbierkou je kolekciou odlišných životných príbehov, reflexií 
rôznorodých kultúr, hodnôt a tradícií. Autori a autorky sa zamýšľajú ,,iba“ nad vlastnými skúsenosťami a svoju 
reflexiu zasadzujú do sociologického, historického, kultúrneho kontextu spolunažívania minorít a majority. O 
sebe samých, svojej minulosti, povolaní, ambíciách, myšlienkach odhaľujú, koľko považujú za vhodné, aby nám 
umožnili hľadať paralely s našimi vlastnými skúsenosťami, presvedčeniami a vnímaním reality.  Vytvárajú tak pole 
otvorených skúseností.

zdroj: www.portal.cz, www.porta.sk, www.navrat.cz



- Koľko má tá vaša malá?, - pýta sa mamič-
ka s kočíkom odparkovaným hneď pri tom 
mojom. Sedeli sme pri pieskovisku, sledovali 
naše staršie detváky a snažili sa o spoločen-
skú konverzáciu.  
- Šesť mesiacov,- odpovedám.
- Čo??? Šesť mesiacov? A to iba takto leží?    
Čo vie ešte robiť?
Trochu som sa pousmiala, lebo mi to pripo-
menulo otázky syna v hračkárstve. Zaujímavá 
je preňho hlavne hračka, čo vie niečo robiť. 
A naša malá hračka naozaj nevedela robiť 
takmer nič. 
Zaostáva. Po mentálnej aj fyzickej strán-
ke. Stále plače, je nespokojná, veľa vracia,          
v noci nespí. 
Takýmito informáciami nás vybavili, keď sme 
si ju odvážali z detského domova. Napriek 
tomu nás upútala svojím záujmom o okolitý 
svet.  Sledovala každý pohyb ľudí v miestnos-
ti, každého, kto sa ujal slova. Nemuseli sme 
byť psychológovia, aby sme mohli tušiť, že 
v tom nehybnom telíčku je zakliata energia 
a chuť žiť a tešiť sa. Chystali sme sa ju od-
kliať. 
Stále plače! 
Keď som ju prvýkrát išla prebaľovať a uvi-
dela ten ,,trochu zaparený zadoček“, mysle-
la som, že odpadnem alebo začnem vracať. 
Okrem bežnej detskej kozmetiky sme preto 
prikúpili aj pollitrovú fľašu betadinu, ktorou 
sme rany pravidelne vyplachovali a potierali 
hrubou vrstvou krému. Plakať sme ju počuli 
až po dvoch mesiacoch, keď k nám prišiel na 
návštevu jeden veľmi škaredý ujo a robil jej 
opičky. 
Veľa vracia! 
Vracať sme ju videli prvý a posledný raz        
v detskom domove, keď nám ju pri druhej 
návšteve dovolili nakŕmiť. Sestrička donies-
la dojčenskú fľašku s odstrihnutým koncom 
,,dudla“, kde vznikla diera asi veľkosti môjho 
malíčka. Neveriacky som malej vložila ,,dud-
lík“ do úst a za neuveriteľných pár sekúnd sa 
v nej stratil celý obsah fľašky. - Dosť, dosť!,- 

kričí na mňa sestrička, - to je už len pena, 
nahltá sa vzduchu!
Bábo ale ťahalo ostošesť. Po štvorhodinovej 
hladovke jej zrejme vytrávilo. No a keďže sa 
tak rýchlo nahltala, zakrátko polovicu mrk-
vovej kaše vyvrátila. Potom s poloprázdnym 
žalúdkom čakala ďalšie štyri hodiny, aby sa 
opäť hltavo napapala. Začarovaný kruh. 
Doma sme jej dávali papať, keď si pýtala. 
Nie revom. Nespokojne sa zavrtela, stratila 
dobrú náladu... Veď my mamy to spoznáme. 
Odvtedy nikdy nevracala. 
Fyzicky zaostáva! 
To bolo neodškriepiteľné. Polročné dieťa 
sa má vedieť obrátiť z chrbátika na bruško 
a samozrejme aj naopak, má vedieť sedieť,            
v sede sa naťahovať za hračkami, chytať 
predmety. 
Naša Alžbetka nevedela ani v polohe na bruš-
ku zodvihnúť hlavu. Bola ako handrová bá-
bika. Aj pestovať ju bol dosť problém. Ak si 
vezmete na ruky vaše dieťa, automaticky sa 
zakvačí kolienkami o vaše boky a tak trochu 
pri tom nosení s vami spolupracuje. Ale skús-
te popestovať dieťa, ktoré sa nikdy nenosilo 
na rukách. Nožičky aj ručičky jej voľne vise-
li pozdĺž tela a šmýkala sa po nás ako malé 
háďa. 
Po dvoch mesiacoch sme boli na neurologic-
kom vyšetrení. Lekárka neveriaco krútila hla-
vou nad prepúšťacou správou. - Dieťa spĺňa 
všetky normy, je v úplnom poriadku. 
Jej diagnóza - sociálna 
deprivácia korigovaná 
v domácom prostredí. 
Tá korekcia nemala 
podobu cvičenia ani 
permanentnej pozor-
nosti. Jednoducho bola 
doma. Týždeň pred 
svojimi prvými narode-
ninami sa ku mne roz-
behla naprieč detskou 
izbou. Veľmi sa tomu 
chichúňala      a tešila. 

Ja som plakala. 
Mentálne zaostáva! 
Ako posúdiť mentálne zaostávanie bábät-
ka, ktoré nemá dôvod zaujímať sa o svet                
v ktorom existuje?! Tvorili ho mreže postieľky 
a ošetrovateľka. Videli sme aj priebojnejšie 
deti, ktorých vnútorné nastavenie bolo - Ne-
vzdávaj to! Ona to vzdala. Nepokúšala sa       
o kontakt, tušila, že dostane iba toľko, koľko 
musí a nič jej nepomôže. Tak len ležala a po-
zerala do bieleho stropu. Keby ste videli ten 
údes a hrôzu v jej očiach, keď bola prvýkrát 
s nami na prechádzke. - Ten strop je modrý! 
A niečo mi strašne silno svieti do očí. Hrozný 
hluk, štekal pes, prešlo auto. Každý podnet 
spôsobil trhnutie a úľak. Ale hodili sme ju do 
vody a ona začala plávať. Do roka vedela roz-
právať viac ako dvojslovnými vetami. Dnes sa 
jej pusa nezatvorí. Aby som nezabudla. Cho-
dí s bratom na angličtinu. Vie napočítať do 
desať, vie farby, niektoré zvieratká aj zopár 
anglických pesničiek. Za pol roka svojho škôl-
karskeho života. 
Tieto slová by som chcela venovať svojmu 
priateľovi, ktorý sa chystá na návštevy do 
detských domovov, aby tam našiel iskru, kto-
rá preskočí a plameňom bude horieť po celý 
jeho život. Netreba sa báť. Niekedy veci vy-
zerajú iné, ako v skutočnosti sú.

Natália Blahová
písané pre blog.sme.sk

Zoznámte sa! Ja sa volám Alžbetka. Teraz. A navždy. Mám štyri rôčky a rodičov, ktorí ma veľmi ľúbia. Ale vždy to tak nebolo.

Nebyť sám – dvojmesačník o náhradnom rodičovstve • ročník štvrtý • šéfredaktorka Eva Lauková • redakčná rada: Marika Kerekešová                    
(predsedníčka), Katarína Baraničová, Jana Juráňová, Ivica Ruttkayová, Peter Mrázek, Natália Blahová, Renata Matejová, Jaroslava Jankovičová, Monika 
Znamenáčková, Katarína Výbochová • grafická úprava Peter Bukovinský • vydáva a distribuuje ANR • vychádza s prispením Ministerstva práce, soc. vecí 
a rodiny • príspevky posielajte na adresu: Nebyť sám, Pri Suchom mlyne 16, 811 04 Bratislava • nebytsam@centrum.sk • ak chcete podporiť vydávanie 
tohto časopisu, finančné príspevky posielajte na číslo účtu 2666746051/1100 • registrované MK SR pod č. 3193/2004 – ISSN 1336-6025 

Pomôcť môže každý, aj keď nie každý prijme dieťa z detského domova do svojej rodiny.

Ako sme si adoptovali


