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      Hry povedia, čo
      dieťa potrebuje
Majú veľkú výpovednú hodnotu. 
Spresnia, čo a ako dieťa prežíva, 
sú jeho zrkadlom.

      
          Detské domovy 
      patria do histórie
     
Stavať extra steny a vytvárať 
rodinne sa tváriace skupiny nie je 
riešenie. Bábätká chcú rodiny.

          Pohotovostné 
      rodiny v Poľsku
Mesto Kielce, rodina Lotyszovcov. 
V tejto rodine už piaty rok poskytujú 
pohotovostné náhradné rodičovstvo. 
Žiadne malé dieťa tu neumiestňujú do 
detského domova. Je to pre všetkých 
najvýhodnejšie, ale aj najlacnejšie. 

LETNÝ POBYT 
vyčaroval dobrú náladu
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Na ktoré sociálne dávky máte ako náhradní rodičia nárok? Pripravili sme stručný  prehľad dávok, ktoré sa od septembra 
zvyšujú a ktoré príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatia automaticky v októbri.

a k t u á l n e

Dostalo sa Vám do rúk ďalšie číslo  
časopisu, v ktorom sme sa zamerali 
na naše najmenšie deti. Prečo práve 
na ne?
Je iba zdaním, že keď si z útleho 
detstva v dospelosti pamätáme veľ-
mi málo, táto etapa nášho života je 
nepodstatná. Je iba zdaním, že to, čo 
sme vtedy zažívali, náš život vôbec 
neovplyvnilo. Zdá sa nám, že tak jed-
noduchá bytosť, akou malé dieťa je, 
nemôže chápať a cítiť zložitosť dia-
nia okolo seba.
Opak je však pravdou. Šťastné a spo-
kojné prežitie ranného detstva dáva 
ten najlepší základ na to, aby raz       
z dieťaťa vyrástol silný dospelý.
Silu, s ktorou prechádzame životom, 

sme načerpali z toho, že sme boli milova-
ní, cítili bezpečné zázemie, že nám bola 
venovaná pozornosť a náklonnosť.
Pre dieťa, žijúce v takomto prostredí, je 
svet krásne a zázračné miesto plné nových 
objavov.  Detstvo je to, čo nás sformovalo, 
i keď si naň spomíname iba matne. 
Deti prichádzajúce do náhradných rodín 
majú z tohto krásneho obdobia už neja-
ký kus či kúsok ukrojený. Dostalo sa im            
o niečo lásky a pozornosti  menej, než 
tým, ktoré na svet vítala milujúca rodina. 
Vieme však, že tá diera sa dá zaplátať, že 
na všetky rany na duši je liekom láska. 
Rovnako dôležitá pre rodinu je aj podpo-
ra.  Napríklad tá, že sa môžeme stretať 
na kluboch náhradných rodín, alebo sa zú-
častňovať na takých nádherných akciách, 

akými sú letné pobyty náhradných rodín. 
Aj tohtoročný sa veľmi vydaril. Bol boha-
tý na informácie a zážitky. Odniesla som 
si odtiaľ mnoho praktických rád z úst od-
borníkov a iných skúsených náhradných 
rodičov, vstrebávala som nové myšlienky          
a nápady, ktoré  vyplynuli zo zaujímavých 
rozhovorov.
A naše deti? Našli si nových priateľov, 
dobre sa zabavili a mnohému sa nauči-
li. O ľuďoch a ich mnohorakosti, o sebe                   
a o tom, kým sú, o živote a o tom, čo pri-
náša. A všetci vedno sme sa opäť presved-
čili, že na svoje starosti a radosti nie sme 
sami.  
Želám veľa síl a harmónie do Vašich          
rodín!

Natália Blahová
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Rozšírili počet kontaktných miest v Banskej Bystrici

Na území mesta Banská Bystrica Návrat 
realizuje aj projekt podporený Nadáciou 
otvorenej spoločnosti – OSF. 

V rámci tohto projektu Návrat rozšíril počet 
kontaktných miest pre informácie o náhrad-
nej rodinnej starostlivosti a o Centre rozvoja 
rodičovských zručností z piatich na pätnásť. 
Zrealizoval viaceré motivačné stretnutia v ma-
terských centrách, v centre pre rodinu a v ne-
štátnych organizáciách. 
Na jeseň Návrat plánuje stretnutie s poslanca-
mi, regionálny workshop k náhradnej rodinnej 

starostlivosti a pokračovanie regionálnej infor-
mačnej kampane. Zmyslom projektu je rozšíriť 
povedomie o význame náhradnej rodinnej sta-
rostlivosti v regióne o možnosť efektívnejšieho 
využívania Zákona č. 305 o sociálno-právnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele na území sa-
mosprávy.
Stretneme sa v nových priestoroch
Klub náhradných rodín v Banskej Bystrici sa 
uskutoční 21. septembra o 16.30. Pozor, pre-
sťahovali sme sa do nových priestorov v Die-
céznom centre pre rodinu v Kapitulskej ulici. 
Patronát nad klubom prevzali rodičia:)       (dž)

V budúcom čísle časopisu sa bu-
deme venovať adolescentom         
a problémom, ktoré  obdobie do-
spievania prináša. Privítame vaše 
otázky a názory. Uzávierka je 20. 
septembra. Píšte na adresu - Ne-
byť sám, Pri Suchom mlyne 16, 
811 04 Bratislava, alebo mailujte 
na nebytsam@centrum.sk.

• Foto na titulnej strane Natália Blahová

Sociálne dávky pre náhradných rodičov

• Jednorazový príspevok pri 
narodení dieťaťa poberá opráv-
nená osoba na základe právoplat-
ného rozhodnutia súdu alebo prí-
slušného orgánu. Výška príspevku 
na jedno dieťa je 4 560 Sk.  
• Opakovaný rodičovský príspe-
vok 4 560  Sk poberá rodič die-
ťaťa alebo osoba, ktorej je dieťa 
zverené do starostlivosti.  
• Opakovaný prídavok na dieťa 
540 Sk poberá rodič nezaopatre-

ného dieťaťa alebo osoba, ktorej 
je nezaopatrené dieťa zverené 
do starostlivosti. 
• Jednorazový príspevok dieťa-
ťu pri jeho zverení do náhradnej 
starostlivosti poberá oprávnená 
osoba - maloleté dieťa zverené 
do náhradnej starostlivosti (NS).
Výška príspevku na jedno dieťa 
je 9 550 Sk.
• Jednorazový príspevok die-
ťaťu pri zániku náhradnej sta-

rostlivosti poberá plnoleté dieťa. 
Podmienkou je náhradná starost-
livosť, ktorá trvala aspoň jeden 
rok pred dosiahnutím plnoletosti 
dieťaťa. Výška príspevku na jed-
no dieťa je 23 910 Sk.
• Opakovaný príspevok pre ne-
zaopatrené dieťa, zverené do 
NS, je mesačne na každé dieťa 
3 590 Sk.  
• Opakovaný príspevok ná-
hradnému rodičovi bez ohľadu 

na počet detí je mesačne 4 560 
Sk. Tento príspevok sa zvyšuje                        
o 3 240 Sk mesačne, ak sa ná-
hradný rodič osobne stará o tri 
deti a viac detí, ktoré sú súro-
denci.
• Osobitný opakovaný príspe-
vok náhradnému rodičovi za 
zverené dieťa s ťažkým zdravot-
ným postihnutím je 1 880 Sk. 

(r)

foto Peter Bukovinský
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Klubové aktivity nespia ani v lete
Náš klub funguje aj v lete. Nie že by 
sme mali dobrovoľníčky – študentky - 
aj cez prázdniny, ale rodičia, ktorí sa 
na našom klube stretávajú, sú radi, že 
sa vidíme aspoň raz do mesiaca. Pre-
to sme ani neuvažovali nad nejakou 
prestávkou.

Keďže  s dobrovoľníčkami nemôžeme rátať 
ani v septembri, hľadali sme riešenie, ako si 
urobiť klub, kde spoločne strávia čas rodi-
čia s deťmi a zároveň budeme mať čas sa aj 
porozprávať. 
Spolu s rodičmi sme  teda vymysleli, že si 
urobíme buď opekačku, alebo sa pôjdeme 
spoločne kúpať, resp. si urobíme výlet do 
prírody (kratšiu turistiku). A na záver zapad-

neme do známej útulnej hlohovskej viechy.  
A minule, keď som prechádzala mestom,  
ponúklo sa mi ďalšie riešenie - prenájom 
telocvične. Za symbolických  300 korún. Bolo 
rozhodnuté. Ba prišla ešte lepšia ponuka jed-
nej našej mamičky Reni Ostrovskej, že ope-
kačka, tak ako minulý rok, môže byť u nich 
pri dome v prekrásnej záhrade. 
Keďže ma to nestálo takmer žiadnu orga-
nizáciu, trošku viac som si dala záležať na 
stretnutí v telocvični. Tam mi zasa pomoh-
la druhá mamina Ľubka Dujsíková. Rozhodli 
sme sa, že zorganizujeme turnaj, do ktorého 
zapojíme aj dospelých. Poviem vám, bolo 
kopec ,,srandy“. 
Detváky boli súťažami unesené. Dávno som 
nemala taký dobrý pocit.

Jana Chalányová, Hlohovec

Poznanie pravdy je pre deti dôležité
Životná história dieťaťa, kniha živo-
ta a jej spracovanie. Tento obsiahly 
názov ukrýva v sebe náplň víkendového 
pobytu pre náhradných rodičov, ktorý 
sa uskutočnil od 10. do 12. augusta      
v hoteli Hydrostav v Častej-Píle. 

Snahou všetkých zúčastnených rodičov pod 
lektorským vedením Zuzky Zimovej a Zuzky 
Petríkovej bolo pouvažovať nad dôležitosťou 
poznania nielen našej vlastnej životnej his-
tórie, ale najmä o potrebe otvorenosti nás 
- náhradných rodičov voči histórii spätej 
s našimi prijatými deťmi. Poznanie vlast-
nej životnej histórie je veľmi dôležité pre 
deti, ktoré v čase hľadania svojej identity 
a dospievania blúdia a hľadajú tú správnu 

cestu. Nesmieme sa báť toho, že poznanie 
pravdy by mohlo našim deťom ublížiť. Skôr 
im dokáže ublížiť naše klamstvo, zamlčova-
nie, naše vlastné odmietanie ich minulosti. 
My sami potrebujeme prijať svoju vlastnú 
identitu náhradného rodiča. Len cez vlast-
nú otvorenosť dokážeme posúvať vhodným 
spôsobom a podľa individuálnej potreby náš-
mu dieťaťu informácie, ktoré patria k jeho 
minulosti a sú súčasťou jeho knihy života.
Biologickí rodičia našich detí sú koreňmi,      
z ktorých vyrastá ich strom života a my 
sme záhradníci, ktorých úlohou je postarať 
sa o to, aby z malého, plytko zakorenené-
ho stromčeka vyrástol pevný mocný strom, 
ktorý dokáže odolať aj nepriazni života                     
a prinesie zdravé plody. Bez koreňov by žia-
den strom nevyrástol, ale záleží na starostli-

vosti, akej sa stromčeku dostane. A preto sa 
nebojme byť záhradníkmi, ktorí sa rozhodli 
z plánky dopestovať zdravú jabloň. Určite sa 
nám to podarí. Myslím si, že veľa z nás rodi-
čov odišlo z pobytu v Častej - Píle s plnou 
hlavou myšlienok a úvah. Ďakujem Zuzkám 
za to, že nás na tejto ceste poznávania  spre-
vádzali a dúfam, že aj my budeme schopní 
takto sprevádzať nielen naše deti, ale aj 
ostatných rodičov, ktorých oslovuje téma 
Životnej histórie prijatých detí.
Ďakujem zúčastneným rodinám: Absoló-
novej, Hátasovej, Kebískovej, Jančovej, 
Lacovej, Melnovej, Michalovej, Odzganovej, 
Palovičovej, Šiarnikovej, Znamenáčkovej, 
Stanovi Koudelemu a tiež našim dobrovoľní-
kom, ktorí statočne opatrovali detváky.

Milka Boďová

Súzvuk spriaznených duší 
• Spolupráca s pani riaditeľkou
Naše kluby fungujú aj vďaka pani riaditeľke 
cirkevnej materskej škôlky. Od samého zači-
atku bola nadšená našou myšlienkou, stále 
nám pomáha. Keď ,,vďaka“ sprísneným 
hygienickým normám stretávanie sa v škôlke 
dostalo červenú, prekvapila ma.  Našla nám 
nové priestory. Septembrový klub v Hlohovci 
už bude v priestoroch refektára františkán-
skeho kláštora. Klobúk dolu pred tebou, pani 
riaditeľka Zuzka Švecová.
• Spolupráca s Marikou
Ako isto viete, od Vianoc (viď. foto), vďaka 
Návratu, funguje klub aj v Trnave. Hlohov-
ský klub mal tú česť byť na prvom. Nedávno 
našim deťom urobila M. Kerekešová obrovskú 
radosť s CD prehrávačmi, ktoré sme im roz-
dali za vysvedčenia. Mne a rodičom urobila 
radosť, že presunula termín trnavského klu-
bu, takže teraz môžeme zavítať aj na klub 
do Trnavy, prípadne Trnavčania do Hlohovca. 

Jana Chalányová, Hlohovec

Nepi na moje zdravie
V poľskom meste Ledziny sa 10. septembra  
uskutoční konferencia k Fetal alkoholovému 
syndrómu (FAS). Koná sa pri príležitosti Sveto-
vého dňa FAS. Poľsko je v súčasnosti aj sved-
kom veľkej kampane - Tehotenstvo bez alko-
holu. Iniciátorkou kampane je Gosja Klecká, 
dlhoročná terapeutka detí s FAS a autorka 
terapeutického programu FAStriga. Jedným 
zo sloganov tejto kampane je: Nepi na moje 
zdravie... Kampaň je preventívnym a ape-
lujúcim nástrojom v súvislosti s množstvom 
detí odnímaných z rodín pre alkohol, ale 
aj pre neustále rastúci počet narodených                                                            
a opustených detí s FAS. Pani Klecká vystúpi 
s prezentáciou svojho terapeutického pro-
gramu v rámci Medzinárodného odborné-
ho workshopu o pripútaní, ktorý v októbri 
organizuje v Mojmírovciach o. z. Návrat. 

Info: zilincikova@navrat.sk 



Špeciálna pedagogička Návra-
tu Mgr. Zuzana Zimová porov-
náva vývin detí vyrastajúcich 
vo fungujúcej rodine, resp.           
v detskom domove.

Je výrazný rozdiel - z hľadiska vývino-
vej psychológie - medzi maličkými deťmi 
vyrastajúcimi v dobre fungujúcej rodine     
a deťmi z detského domova?
-Najskôr si musíme povedať, čo bábätká 
potrebujú. Predovšetkým sú to spoľahlivé 
a stále vzťahové osoby - psychológovia ich 
nazývajú materské osoby. Môže to byť mat-
ka - čo je ideálny stav, lebo ide o prirodzené 

pokračovanie vnútromaternicového vývinu. 
Pokiaľ to nie je možné, môže sa touto dôle-
žitou vzťahovou osobou stať otec, niekto z 
príbuzenstva, alebo náhradný rodič.
Ktoré sú podstatné charakteristiky mater-
skej osoby? 
-Pre bábätko je dôležité, aby malo pri sebe 
niekoho, kto je: stály, nemenný, vždy znova 
a znova poznateľný, aby sa mohlo k nemu 
dieťatko pripútať s istotou, že toto puto je 
stále posilňované, potvrdzované. Materská 
osoba má byť spoľahlivá - počúva a rozozná-
va signály dieťaťa. To znamená, že reagu-
je na to, keď plače, keď vydáva zvuky, robí 
rôzne pohyby. Vníma existenciu bábätka, 
viac-menej dokáže dešifrovať jeho komuni-
káciu. Vie, kedy je hladné, kedy potrebuje 

prebaliť, kedy sa potrebuje popestovať, 
kedy komunikovať. 
Ak má bábätko k dispozícii takúto osobu, 
vzniká medzi nimi väzba, pripútanie, ktoré 
je základom dôvery v okolitý svet. Na zákla-
de tejto dôvery je dieťa schopné ďalšieho 
zdravého vývoja. 
Ako je to u dieťaťa v detskom domove?
-Nemá dostatočne naplnenú ani jednu              
z týchto potrieb. Jeho vzťahová osoba nie je 
stála, pretože sa pri ňom striedajú viaceré 
tety alebo ujovia. Napriek snahe dobre opa-
trovať detičky, ktoré sú im zverené, nemajú 
vychovávatelia v detských domovoch šancu 
reagovať na signály tak, ako opatrujúca oso-
ba doma. Keď si predstavíte, že sa staráte 
hoci len o štyri deti v rovnakom veku, iste 
si domyslíte, koľko signálov dieťaťa je pre-
počutých, na koľko z nich sa reaguje neskoro 
alebo nesprávne. Môžeme predpokladať, že 
zaostávanie detí z detského domova bude sú-
visieť s ich nenaplnenými potrebami. Bábät-
ko, ktoré nemá vytvorenú spoľahlivú väzbu 
k materskej osobe, trpí rôznymi prejavmi 
psychickej deprivácie. Bábätko v detskom 
domove nemôže byť stredobodm vesmíru 
tak, ako je to v domácnosti, kde pribudne 
nový člen. Deťom v domovoch sa takej-
to sústredenej pozornosti nemôže dostať. 
Musia počkať, kým príde na ne rad.
Prečo sú deti v detských domovoch apatic-
ké?
-Každé dieťatko si pýta starostlivosť. Dáva 
najavo, že nie je v pohode. Ak je všetko 
tak, ako má byť, bábätko sa učí, že ak niečo 
potrebuje, vydá signál, tento je materskou 
osobou zachytený, dešifrovaný a nepoho-
da je zmenená na pohodu. Deti v detských 
domovoch túto skúsenosť nemajú. Síce sig-
nalizujú nepohodu, ale ich signály sú prepo-
čuté, alebo reakcia na ne prichádza neskoro. 
To privádza deti k presvedčeniu, že nemôžu 
ovplyvniť, čo sa s nimi deje. Postupne sa 
stávajú apatickými a prestávajú vysielať sig-
nály, že niečo potrebujú. Akoby sa plač stá-
val pre ne zbytočným. Tieto deti sa na prvý 
pohľad javia ako veľmi spokojné, neplačú, 
väčšinu času prespia. Ich spokojnosť je však 
iba zdanlivá. Sú to prejavy dieťaťa, ktoré sa 
vzdalo nádeje, že sa oň niekto postará.
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Láskyplný vzťah pomôže dobehnúť zameškané

MALÉ DETI V NOVÝCH RODINÁCH
Malé deti sú najzraniteľnejšie, ale aj najviac prispôsobivé podmienkam, ktoré pre ich vývoj pripravíme. Náhradná 
rodinná starostlivosť má mať u nás prednosť pred ústavnou výchovou. Tento princíp sa však neuplatňuje dostatočne.                     
Na jednej strane sú zákony a sudcovia, na druhej netrpezliví náhradní rodičia, čakajúci na dieťa. Čím viac sa jeho pobyt 
v  ústavnom zariadení predlžuje, tým väčšie škody sú na ňom páchané. A keď sa konečne dostane do rodiny, prichádzajú 
s ním aj mnohé problémy. Odborníci sa v tomto čísle nášho časopisu vyjadrujú aj k potrebám týchto detí, poukazujú na 
skúsenosti v zahraničí. Zdôrazňujú výhody kontaktov s inými rodinami, ktoré  vytvárajú pre tieto deti domov a majú už 
viac akúseností, ako i dôležitosť kontaktovať sa v prípade problémov s odborníkmi. Aby nemali pocit zlyhania, keď sa 
hneď neplnia ich predstavy. Ústretové sú kluby, aj Asociácia náhradných rodín.

Špeciálna pedagogička Zuzana Zimová                                                                      Foto Eva Lauková
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A jeho celkový vývoj?
-Deti v detských domovoch v celkovom vývoji 
zaostávajú. Tie v domácom prostredí dostá-
vajú primerané množstvo nových podnetov, 
ich organizmus je udržiavaný v aktivite. 
Deťom v domovoch sa nedostáva toľko pozor-
nosti a preto napredujú pomalšie. Nemajú 
k dispozícii niekoho, kto je na ne naladený 
a dostatočne rýchlo spozoruje ich pokroky 
a podporuje ich v ďalšom vývoji. Mnohé z 
týchto detí pôsobia ustrašene, nemajú chuť 
skúmať nové podnety, zmena ich skôr vyľaká 
než by ich podnietila k zvedavosti. Často sa 
javia akoby boli mladšie než sú. Zaostáva-
nie je u malých detí najpozorovateľnejšie            
v takých prejavoch, ako je dvíhanie hlavičky, 
prevaľovanie sa z bruška na chrbátik, sede-
nie, státie, chôdza.
Takéto dieťa zvykne vykonávať stereotyp-
né pohyby...
-Ak nie je naplnená jeho potreba láskyplné-
ho kontaktu vo chvíľach, keď sa necíti dob-
re, nikto ho nevezme do náručia, nepokolíše 
ho, neprihovára sa mu pokojným hlasom až 
kým sa neupokojí, snaží sa upokojiť samo. 
Kolíše sa, ,,hladká“ si tváričku a pod. V tom-
to sebaupokojovaní však nenachádza to, čo 
by potrebovalo.
Prejavom nedostatku pripútania je aj to, 
že dieťa nemá ľudí rozdelených na svojich          
a cudzích. Rovnako dôverčivo alebo nedôver-
čivo sa správa ku každému
Je možné následky psychickej deprivácie 
odstrániť?
-Dosť dlho pretrvával názor, že nie. Avšak 
skúsenosti ukázali, že deti, ktoré sa dosta-
li do pestúnskej starostlivosti, zrazu začali 
rýchlo napredovať, akoby sa ,,prebudili“. 
Znamená to, že ak dieťa zrazu získa svoju 
dôležitú vzťahovú osobu, dokáže si k nej 
utvoriť potrebnú väzbu a v istote, ktorá        
z nej vyplýva, môže napredovať vo svojom 
vývine. Jeho skúsenosti s okolitým svetom 
sa menia. Postupne si buduje dôveru k blíz-
kym ľuďom a k svojim vlastným schopnosti-
am. Stráca strach z nového a začína aktívne 
skúmať svoje okolie.
Láskyplný opatrujúci vzťah im pomáha 
dobehnúť zameškané, v ňom dostanú to, čo 
im chýba. 
Porovnávanie asi vhodné nie je...
-Náhradní rodičia, ktorí si prinesú domov 
bábätko, sa musia prispôsobiť jeho vývino-
vému stupňu a postupne rozvíjať jeho schop-
nosti nadväzujúc na to, čo už vie. Potrebujú 
veľa trpezlivosti a podpory okolia, lebo sta-
rostlivosť o deprimované deti je namáhavá. 
Často sú nepokojné, netrpezlivé, nedokážu 
sa sústrediť dostatočne dlho na jednu čin-
nosť. Toto im sťažuje napredovanie a preto 
sa musia rodičia vzdať porovnávania s inými 
deťmi v ich veku, sledovania ich pokrokov 
podľa rôznych tabuliek.
Ako dlho prekonávajú deti následky psy-
chickej deprivácie?
-Rôzne.  Závisí to od hĺbky deprivácie, ale aj 
od vrodených schopností dieťaťa vyrovnávať 

sa s nepriaznivými situáciami. Niektoré deti 
dobehnú svoj deficit pomerne rýchlo, iným 
to trvá dlhšie. Náhradní rodičia by mali byť 
pripravení napríklad na to, že ich dieťa ne-
bude môcť nastúpiť do škôlky v troch rokoch 
tak ako iné deti, že budú musieť byť doma 
na rodičovskej dovolenke dlhšie. Rovnako sa 
nezriedka stáva, že deťom odporučia odklad 
školskej dochádzky.
Čo ovplyvňuje ich mentálny a zdravotný 
stav? 
-Sú to vrodené schopnosti dieťaťa - ako je 
odolné voči nepriazni, či sa narodilo zdravé, 
alebo sa musí vyrovnávať aj s nejakým osla-
bením. Samozrejme vplyv má dĺžka pobytu   
v inštitúcii. Deti, ktoré sa dostanú do rodiny 
v priebehu prvých troch mesiacov, napre-
dujú rýchlejšie ako tie, ktorým sa to podarí 
neskôr.
Je pre dieťa prínosom, ak aspoň istý čas 

žilo s biologickou mamou?
-Pre dieťa má značný význam, či od narode-
nia bolo opustené, alebo aspoň niekoľko 
týždňov, mesiacov žilo so svojou matkou. 
Pre získanie životnej sily, istoty je veľmi 
dôležité, aby bábätko malo včasnú skúse-
nosť s materskou osobou, aj keď to možno 
znamenalo žiť v nevyhovujúcom prostredí. 
Dieťa, ktoré cítilo, že jeho mama ho má 
rada, oveľa ľahšie nadviaže väzbu, oveľa 
rýchlejšie uňho prebehne potrebný pro-
ces pripútania k náhradným rodičom. Jeho 
prvotná skúsenosť nie je poznačená úplnou 
opustenosťou a bezmocnosťou. To samozrej-
me neplatí v prípade, že bolo zanedbávané, 
alebo mu bolo ubližované.
Ako si majú rodičia pomôcť, keď si prinesú 
z detského domova  zaostávajúce dieťa?
Náhradní rodiča  vhupnú do svojej role náhle, 
bez toho, aby si prežili so svojím dieťaťom 
rôzne vývinové fázy. Je to veľmi náročné        
a vyčerpávajúce. Najdôležitejšie je pre nich 
to, aby mali okolo seba blízkych ľudí, ktorí 
ich dokážu podporiť, podržať. Takých, ktorí 
chápu ich únavu, sú schopní odbremeniť 
ich od starostí, povzbudiť vo chvíľach, keď 
sa ich zmocňujú pocity beznádeje a možno 
aj pochybnosti o tom, či túto ťažkú úlohu 
zvládnu.
Pomáhajú rady iných mamičiek?
Deti, ktoré trpia následkami deprivácie, nie 
vždy reagujú tak, ako je to obvyklé, takže 
dobre mienené rady niekedy pôsobia neú-
čelne, až škodlivo. Ak sa nedarí náhradnej 
mame tieto rady aplikovať, má pocit menej-
cennosti, akejsi rodičovskej neschopnosti. 
Často sa pýta, ako to, že iným mamám to 
vychádza a mne nie? Prečo moje dieťa zarea-
guje úplne opačne ako iné? Čo robím zle?
Na koho sa náhradní rodičia môžu obrátiť?
Oporu môžu hľadať u odborníkov - psy-
chológov, poradcov, ktorí sa vyznajú v pro-
blematike psychickej deprivácie, poznajú 
odlišnosti detí vyrastajúcich v podmienkach 
detských domovov. Niekedy je dobré obrá-
tiť sa na nich aj vtedy, keď nemajú žiadny 
vypuklý problém, len sa potrebujú uistiť, či 
to, čo sa deje s ich dieťaťom je ,,normálne“ 
a potrebujú sa uistiť v tom, ako postupujú. 
Takúto poradenskú a konzultačnú pomoc 
poskytujú aj centrá Návrat.
Existuje vhodná literatúra?
Áno - zaoberá sa špecifikami prístupu                  
k deťom v náhradnej rodinnej starostlivosti. 
V Návrate máme pomerne rozsiahlu knižni-
cu, ktorá je k dispozícii aj náhradným rodi-
čom, vieme poradiť literatúru ku konkrét-
nemu problému.

Marika Kerekešová, Eva Lauková

„Skúsenosti ukázali, že deti, ktoré sa dostali       
do pestúnskej starostlivosti, zrazu začali 
rýchlo napredovať, akoby sa prebudili.“

Vhodná literatúra

Matějček: Náhradní rodinná péče
Archerová: Dítě v náhradní rodině
Matějček: Po dobrém, nebo po 
zlém?
Hašplová: Masáže detí a dojčiat
Matějček: O rodine vlastní, nevslat-
ní a náhradní
Matějček, Dytrych: Děti, rodina 
a stres
Stoppardová: Starostlivosť o dieťa

ilustračné foto: wikimedia



Dohovor o právach dieťaťa
Všetky krajiny na svete súhlasili, že tento 
zákon – Dohovor o právach dieťaťa budú 
uplatňovať (okrem USA a Somálska). Vaše 
práva sú o tom, čo je vám dovolené robiť 
a o tom, čo ľudia, ktorí sú za vás zodpo-
vední, musia pre vás urobiť, aby ste boli 
šťastné, zdravé a v bezpečí. 

• Od svojich rodičov by ste nemali byť 
oddelení, iba ak by takéto odlúčenie bolo 
na váš prospech. Ak by vás napríklad rodi-
čia týrali, alebo nestarali sa o vás...
• Nikto vám nesmie ubližovať. Dospelí 
musia zabezpečiť, aby ste boli chránení 
proti zneužívaniu, násiliu a zanedbávaniu. 
Dokonca ani vaši rodičia nemajú právo vám 
ublížiť...
• Ak nemáte rodičov, alebo ak pre vás nie 
je bezpečné, aby ste so svojimi rodičmi žili, 
máte právo na zvláštnu ochranu a pomoc.
• Ak vás majú adoptovať, dospelí musia 
zabezpečiť, aby bolo všetko zorganizované 
spôsobom, ktorý je pre vás najlepší.
• Ak ste postihnutí, buď mentálne alebo 
fyzicky, máte právo na zvláštnu starost-
livosť a vzdelávanie, ktoré vám pomôžu 
vyrásť rovnakým spôsobom, ako ostatné 
deti.

Chris vtedy rozprával: ,,Keď som robil na 
Ukrajine (vzdelávanie k náhradnej rodinnej 
starostlivosti), videl som v jednom detskom 
domove ženu, ktorá bola sama v miestnos-
ti so šestnástimi malými deťmi v drevených 
ohrádkach. 
Stála nad nimi s veľkou palicou, na ktorej 
bolo nasadené drevo a v ňom dvanásť det-
ských fliaš na mlieko. Deti boli takto kŕmené. 
Štyri  museli čakať na ďalšiu várku. Rozum sa 
mi vtedy zastavoval.“ 
Tanja zo Slovinska ticho povedala: ,,My neu-
miestňujeme bábätká do detských domovov, 
je to nehumánne.“

Medzi Ukrajinou a Slovinskom
Ako to už býva pri takýchto medzinárodných 
rozhovoroch, človek okamžite porovnáva, 
ako to je u nich doma... 
Premietla som si teda našu krajinu. S urči-
tosťou som vedela, že u nás existujú detské 
domovy, v ktorých sú umiestnené bábätká. 
Premietala som si aj - aké slovné spojenia sa 
u nás spájajú s umiestnením malého dieťaťa 
(aj staršieho) v detskom domove: Tak to 
robíme vždy, je to štandardný postup,„naše“ 
deti tu nezostávajú dlho. Tak pár mesiacov, 
prípadne rok-dva (po narodení), veď si to 
nepamätajú, keď sú malé...

Rozhovor z Insbrucku ma zásadne ovplyvnil. 
Uvedomila som si, že Slovensko je niekde 
medzi Ukrajinou a Slovinskom – v geografic-
kom zmysle, aj v sociálnom kontexte: v sta-
rostlivosti o deti vyrastajúcich mimo vlastné-
ho rodinného prostredia.

Stroje na kŕmenie nemáme, ale...
Nie, stroje na kŕmenie malých detí skutočne 
nemáme, ale nikdy som nepočula, aby u nás 
niekto zo zástupcov štátnych úradov hovoril o 
tom, že umiestnenie malého dieťaťa do det-
ského domova je nehumánne. Napriek tomu, 
že celá medzinárodná odborná (psycholo-
gická, psychiatrická a neurologická) verej-
nosť už niekoľko desaťročí hovorí o vážnych   
poškodeniach mozgu dieťaťa a jeho vývinu 
vplyvom vyrastania dieťaťa v rannom detst-
ve v ústavných zariadeniach. 
S Chrisom sa stretávame v rôznych inter-
valoch opakovane. Vždy, keď ho vidím, 
myslím na to, kde sa Slovensko s bábätka-
mi posunulo, respektíve - ako to vyzerá                        
s umiestňovaním malých detí, ktoré stratili 
svoje pôvodné rodinné prostredie. Ako to 
vyzerá s ochranou ich práv deklarovaných 
Dohovorom o právach detí.                       Ü
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Pošlime detské domovy pre malé deti 
navždy do histórie

t  é  m  a

Myslím, že to bolo v lete roku 2004, keď som začínala ako národ-
ná koordinátorka celoeurópskeho projektu Quality4children.                  
V Insbrucku, na úvodnom stretnutí  ľudí z 32 krajín Európy, som 
sa ocitla pri usmiatom ryšavom mužovi (pôvodom z Británie) Chri-
sovi Gardinerovi. Viedol medzinárodnú organizáciu pre náhradnú 
rodinnú starostlivosť IFCO (International Foster Care Organiza-
tion). Sedel vtedy pri večeri oproti mne. Z jednej mojej strany 
sedela Tanja zo Slovinska a z druhej Ivana z Ukrajiny. Obe so záuj-
mom počúvali.

Chris Gardiner



Žiješ v Čechách už niekoľko rokov. Vždy, 
keď sa ťa spýtam, čo sa tam deje v oblas-
ti detských domovov, máš smutné oči.             
Z  čoho?
 -V roku 2003 Univerzita v Birminghame rea-
lizovala výskum pre EÚ a WHO. Česká repub-
lika vyšla z neho ako krajina s najvyšším 
počtom inštitucionalizovaných detí do troch 
rokov (60 detí na 10-tisíc), pre porovnanie -  
Slovensko má  31 detí na  10-tisíc v inštitúci-
ách). Slovinsko nemá žiadne, pretože všetky 
deti z tejto skupiny sú umiestnené v rodin-
ných formách starostlivosti.  Táto štatistika 
je ešte katastrofickejšia, ak si ju predstaví-
me v kontexte  vývinových a neurologických 
výskumov škôd najviac postihujúcich bábät-
ká v detských domovoch. 
A čo vravia výskumy v Čechách?
-To je ďalší kontext - výskum na domácej 
pôde robil prof. Zdeněk Matějček, český 
špecialista, ktorého longitudiálne výskumy 
sú medzinárodne uznávané a boli zrealizo-
vané už v šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia (ich výsledky sú v Čechách známe 
takmer 50 rokov!). 
Aké zmeny sa tam podarilo urobiť?
-Viaceré české mimovládne organizácie sa 
snažia presadzovať zmenu systému, ktorý 
nie je ohľaduplný k najzraniteľnejšej skupi-
ne detí. Bohužiaľ, podarilo sa urobiť len veľ-
mi málo zmien a v Čechách je malá politická 
vôľa na zmenu čohokoľvek. Niektorí českí 
„experti“ a pracovníci ministerstva (soci-
álnych vecí) deklarujú, že všetko je v pori-
adku a ignorujú výsledky tohto výskumu.
Čo ešte svedčí v neprospech inštitucionál-
nej starostlivosti?
-V máji 2003  bola vydaná Stockholmská 
deklarácia z Druhej Medzinárodnej konfe-
rencie o deťoch a rezidenciálnej starostli-
vosti, v ktorej sa hovorí:  ,,Je nepopierateľ-
ným faktom, že inštitucionálna starostlivosť 
má negatívne dôsledky na oboje: na kon-
krétne deti aj na spoločnosť za hranicami 
inštitúcií.“  Bábätká a malé deti potrebujú 
vyrastať v láskyplnej rodinnej atmosfére, 
nie v inštitúciách a vôbec nezáleží na tom, 
ako je tá inštitúcia prebudovaná a reorgani-
zovaná. Rodina je vždy lepšia – bez komen-
tára!   
Začiatkom tohto roka si mi poslal  správu    
o svojej kampani. Môžeš povedať viac?
-V priebehu rokov 2004 – 2005 som dodával 
rôzne vyjadrenia a stanoviská o detských 
domovoch pre malé deti do Rady OSN, do 
Výboru detských práv, písal som články, hovo-
ril som na konferenciách, diskutoval som vo 
viacerých televíziách, vrátane českej, a ten-
to rok som sa rozhodol rozšíriť informácie aj 
pre mladšie publikum.  Myspace patrí k naj-
väčším  svetovým web stránkam - sociálnym 
sieťam, na ktorú je napojených okolo 200 

miliónov mladých ľudí, hovoriacich prevažne 
anglicky.  Rozhodol som sa zverejniť infor-
mácie práve na tejto web stránke a infor-
mačnú stranu som nazval: MAKE BABY HOMES 
HISTORY!  Pošlime detské domovy pre bábät-
ká do histórie. Kliknite si na  www.myspace.
com/mbhh - prosím, pozrite si video, blogy 
a povedzte o tom ostatným!   The recent 
changes in Slovakia are praised too!
Prečo kampaň? Prečo teraz?
-Vznikla reálna potreba rozšíriť odkaz. 
Deti majú iba jedno detstvo a zmeny musia 
prísť čím skôr. Výskumy a štatistiky sú 
dobre známe expertom v sociálnej sfére                                     
a v jednotlivých krajinách musí prísť postup-
ne k zmenám (pozrite si aj web stránku www.
bettercarenetwork.org), ale mnoho bežných 
ľudí nemá žiadne informácie, alebo vie len 
málo o škodách, ktoré vznikajú v dôsledku 
zotrvávania bábätiek a malých detí v inšti-
túciách.  
S akými reakciami na kampaň a na ďalšie 
tvoje úsilie sa stretávaš?
-Má to zmysel? Bude to fungovať? Ako môžu 

mladí ľudia pomôcť k zmene myslenia? Poz-
rite si web stránku: www.quality4children.
info, ktorá ukazuje, že mladí ľudia, ktorí 
prešli systémom sociálno-právnej ochrany, 
môžu reálne presadzovať jeho zmenu!  Ni-
kto mi neplatí za túto prácu, ale  budem 
pracovať na tejto kampani spolu s ďalšími 
na mnohých frontoch, aby prišiel deň, kedy 
všetky bábätká budú vyrastať v milujúcich 
rodinách.  
Ako vnímaš vývoj na Slovensku?
-Podľa môjho názoru stavať extra steny 
a vytvárať rodinne tváriace sa jednotky či 
skupiny v rámci existujúcich inštitúcii, nie je 
žiadne riešenie. Je to drahé a málo užitočné 
pre deti, ktoré tam žijú. Skutočná politická 
zmena by mala viesť k umiestneniu bábätiek 
do dobre pripravených náhradných rodín, ak 
treba, aj krátkodobých. Určite by to malo 
úspech a reálne by to mohlo viesť k mera-
teľným benefitom pre tieto konkrétne deti 
a pre Slovensko.   

Mgr. Dana Žilinčíková, národná koordinátorka 
projektu na Slovensku
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Aktuálne s Chrisom Gardinerom, pestúnskym otcom, dlhodobým lídrom IFCO

   t  é  m  a         

Rodina je vždy lepšia. Bez komentára

Projekt Kvalita pre deti...
Projekt Quality4children – Quality in the best interest of the child (Kvalita pre deti – Kvalita 
v najlepšom záujme dieťaťa) bol trojročný celoeurópsky projekt, ktorý mal za cieľ definovať 
Európske štandardy kvality starostlivosti o deti mimo vlastnej rodiny. Hlavnými „dodávateľmi“ 
informácíi pre tvorbu štandardov boli tí, ktorí vyrástli mimo vlastného rodinného prostredia,  
ich opatrovatelia, sociálni pracovníci a ďalší. Štandardy preklápajú Dohovor o právach detí 
do bežnej praxe v oblasti rozhodovacích procesov, v oblasti priamej starostlivosti a v oblasti 
osamostatňovania alebo návratu detí do pôvodnej rodiny. V júni tohto roku boli Štandar-
dy za účasti národných koordinátorov európskych krajín úspešne prezentované v Európskom 
parlamente. Vytvorenie štandardov je okrem iného aj dôkazom toho, že skupina detí, ktoré 
strácajú svoje rodinné prostredie, je v celej Európe vysoko zraniteľná a početná. Táto skupina 
dostala konečne možnosť navrhnúť zmeny, ku ktorým by krajiny Európy mali smerovať. Aby 
ochránili jedinečné a neopakovateľné detstvo mnohých detí.        www.quality4children.com 

ilustračné foto: wikimedia
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Môj pobyt v pohotovostnej náhradnej rodine
Tento článok venujem s úprimným obdivom  a vďakou Gosje a Zbyškovi Lotyszovcom, ktorí už piaty 
rok poskytujú v svojom dome v poľskom meste Kielce pohotovostné náhradné rodičovstvo.

t  é  m  a

Dorota Lawniczak, Centrum pomoci rodine, 
Kielce: „Malé deti z nášho okresu umiest-
ňujeme len do pohotovostných rodín. Deti 
zostávajú stále na našom území a v rodin-
nej forme starostlivosti. Je to pre všetkých 
najvýhodnejšie a pre náš rozpočet najlacnej-
šie.“

Taká bežná rodinka...
Do Kielc prichádzam polnočným rýchlikom. 
Na stanici ma čaká Zbyšek, pohotovost-
ný „tato“. Poznáme  sa už niekoľko rokov                
a vďaka nemu a jeho žene sa môže konať 
moja dvojtýždňová stáž v Centre pomoci ro-
dine v Kielcach. Pohotovostná rodina mi na 
ten čas ponúkla ubytovanie. I keď som zva-
žovala, že ich nebudem zaťažovať, rozhodla 
som sa prijať ich ponuku.
Ponúkam niekoľko zápiskov z môjho života     
v tejto výnimočnej rodine.
Voľakedy to bola taká bežná poľská rodina. 
Mali šesť svojich detí, ktoré postupne odras-
tali, veľký dom a veľké srdce. Do pestúnskej 
starostlivosti si zobrali Karola. Postupne zis-
tili, že má fetal alkoholový syndróm, napriek 
tomu mu poskytli domov. Pred piatimi rok-
mi mestské centrum pomoci rodine robilo 
kampaň Vymeňme detský domov za rodinu.          
V rámci kampane sa hľadali aj rodiny, ktoré 
by chceli robiť pohotovostné náhradné rodi-
ny.  Lotyszovci sa prihlásili, prešli príprav-
ným kurzom a získali certifikát „pestúnska 
rodina“ so statusom pohotovostnej rodiny.
Postupne deti prichádzali a odchádzali, za 
päť rokov prešlo ich rodinou asi 20 detí vo 
veku do troch rokov.

Zoznámenie
Dostávam izbu v podkroví. Ráno ma zobudí 
detský plač. Schádzam do kuchyne. V ohrád-
ke plače Sebastián,  štvortýždňový novoro-
denec. Matka chce dať po šiestich týždňoch 
súhlas na adopciu. Keď to urobí,  adoptív-
ne centrum pošle do pohotovostnej rodiny 
adoptívnych žiadateľov.
Vedľa sa s kockami hrá Kornélia. Má dva roky. 
Odňali ju opitej matke. V júni to bude rok. 
Staršie deti zostali v rodine. Matka absolvo-
vala dvojmesačnú odvykaciu kúru, teraz sa 
objavil aj otec dieťaťa. Keďže Kornélia nie 
je občanom mesta Kielce, po roku v pohoto-
vostnej rodine musí opustiť tento druh sta-
rostlivosti a pravdepodobne pôjde do rodin-
ného detského domu.
Adrián je ďalšie dieťa, ktoré je v tejto po-
hotovostnej rodine. Deväť mesiacov bol so 
svojou matkou, tá zanedbala lekársku sta-
rostlivosť, nevšimla si, že  sa mu zle vyvíjajú 
ruky. Ku koncu mája mu končí pohotovosť. 
Adoptívne centrum hľadá náhradnú rodinu.
V rodine žije aj Piotrus. Narodil sa pred ro-

kom s vážnymi poškodeniami mozgu, s fetal 
alkoholovým syndrómom. Matka sa ho vzda-
la. Keďže  bol dieťa s postihnutím, po naro-
dení ho mali umiestniť v detskom domove. 
Lotyszovci ho chceli do pohotovostnej ro-
diny. „Zomrel by v zariadení,“ skonštatuje 
Gosja.  Keďže pohotovosť nie je pre deti                     
s postihom, Lotyszovci sa rozhodli vziať si 
dieťa do pestúnskej starostlivosti.

Bohatý program
V pondelok ráno idem do centra pomoci ro-
dine. Dorota, vedúca odboru mi vysvetľuje, 
čo ma čaká počas dvoch týždňov: prejdeme 
všetky špecializované pracoviská, rodinné 
detské domovy, špecializované pestúnske 
rodiny, domy pre matky s deťmi, intervenč-
no-konzultačné centrum v teréne, korek-
tívno-edukačné centrum pre páchateľov 
násilia, zastavíme sa na polícii kvôli pro-
cedúre modrej karty (včasný záchyt násilia                           
v rodine), stretneme sa so súdnymi kurátor-
mi, navštívime niekoľko denných zariadení 
pre deti s ťažkosťami. Absolvujem stretnutia 
tímu rodinného poradenstva, centra pomoci 
obetiam násilia, adoptívno-opatrovníckeho 
centra. Bohatý program...
Na tabuli v jej kancelárii je prehľad naplne-
nosti pohotovostných rodín. Dorota ma zo-
znamuje s koordinátorkou pohotovosti. Deti 
do dvanásť rokov idú z intervencie do poho-
tovostných rodín (12 – 15 mesiacov). Žiadne 
malé dieťa neumiestňujú do detského domo-

va. Staršie deti idú do krízového strediska   
(3 – 6 mesiacov). 

Stop alkoholikom
Pri  spoločnej návšteve Domu pre osamelé 
matky s deťmi Dorote zvoní pracovný tele-
fón. Polícia hlási, že našla opitých rodičov     
s asi jednomesačným novorodencom. Dorota 
vysvetľuje: „Opitý rodič nemôže zabezpečiť 
bezpečie pre dieťa. Stačili nám dva inciden-

ty, kedy opitý rodič zanedbal bezpečie die-
ťaťa a to sa udusilo, alebo spadlo zo stola     
a zomrelo... a okamžite sme to začali riešiť. 
Ak nájdeme deti do dvoch rokov s opitými 
rodičmi, odoberáme ich do pohotovostnej 
rodiny. Rodič sa po vytriezvení dostaví na súd 
a tam sa zaväzuje, čo ide robiť - aký druh 
programu absolvuje, aby sa mu to už nesta-
lo. Samozrejme súdny kurátor dohliada na 
výkon povinnosti rodiča a v priebehu niekoľ-
kých ďalších mesiacov až rokov je nariadený 
v rodine dohľad, ktorý opakovane vykonáva 
súdny kurátor.“ 
V avizovanom prípade policajt urobí skúšku 
na prítomnosť alkoholu. Ak prekročí 0,5 pro-
mile, dieťa môžu odobrať. V podstate uva-
žujú v línii, že rodič nemôže v takom stave 
plniť svoju povinnosť voči dieťaťu v takom 
veku tak, aby to preň bolo bezpečné. 
Dorota medzitým telefonuje do voľnej poho-
tovostnej rodiny, aby ich pripravila na prí-
chod dieťaťa.

Ü

Gosja, pohotovostná mama, ukazuje adoptívnemu otcovi, ako sa kúpe Sebastián.



Prebdené noci
Prichádzam unavená k Lotyszovcom. Prší. 
Deti sú nervózne, celý deň sú vnútri. Beriem 
Sebastiána na ruky, Gosja mi podá fľašu. Se-
bastián sa na rukách upokojí a pri kŕmení 
zaspáva, hladkám ho prstom. Oprel si hlavu 
o moju ruku a odfukuje. Kornélia ho pri-
šla pohladkať. Kladie mi množstvo otázok, 
ktorým kvôli jazykovej odlišnosti  nie vždy 
rozumiem. Podáva mi kocky. Odkladám Se-
bastiána do kočíka a staviam si kocky s Kor-
nelkou. Adrián pribehne a všetko nám zrúca. 
Často plače, je podráždený. Gosja rozpráva, 
že ho doma bili. 
V noci počujem plač. Gosja mi ráno vysvet-
ľuje, že najprv plakal Sebastián, potom Pio-
trusz a nakoniec Adrián. Vidím na nej, že  je 
nevyspatá. O ôsmej ráno prichádza pomoc-
ná opatrovateľka. Gosja si ju platí, aby jej 
sedem hodín pomáhala v domácnosti. Od 
štvrtej zase vypomáha v špecializovanej pes-
túnskej rodine s postihnutými deťmi. Je to 
energická staršia pani, ktorá spieva  deťom 
veľa pesničiek.
Cez víkend nasadáme do auta, berieme všet-
ky „pohotovostné“ deti, Karola a Piotrusza     
a cestujeme asi 60 km do iného okresu na 
návštevu rodinného detského domu. Manžel-
ský pár Ela a Tomek kúpili dom a ponúkli ok-
resu starostlivosť o šesť až osem detí formou 
rodinného detského domu. Okres Elu zamest-
náva a osem detí z okresu trávi svoje detstvo 
v rodinnom type starostlivosti.

Unavení, ale spokojní
Druhý týždeň v centre pomoci rodine je rov-
nako rušný ako ten prvý. Všetci s napätím 
čakajú, či Sebastiánova matka dorazí na súd 
a vyhlási, že dáva súhlas na adopciu. V adop-
tívnom centre vyberajú spomedzi žiadateľov,  
kto by  bol pre toto dieťa najvhodnejší. Stále 
mám pred očami „malucha“. Má taký krásny 
nos a veľké oči a veľmi rád zaspáva na ru-
kách. Ako dobre, že je v pohotovostnej rodi-
ne, kým sa vyriešia všetky „papiere“.
V jeden podvečer ideme so Zbyškom do inej 
pohotovostnej rodiny. Otvorí nám štyrid-
siatnik s bábätkom na rukách. Srdečne sa 
zvítame a vedie nás do izby, v ktorej sú tri 
postieľky. Pani má na rukách asi trojročné 
dievčatko. ,,Áno, sme unavení,“ vravia oba-
ja a usmejú sa na seba. ,,Avšak nevieme si 
predstaviť, nerobiť to. Je toľko detí, ktorým 
treba takto pomôcť.“
Ku koncu druhého týždňa Sebastiánova 
matka dala pred súdom súhlas na adopciu.              

Z adoptívneho centra prišla k Lotyszovcom 
Beáta (vedúca) spolu so žiadateľmi.
Kornelkina matka opakovane požiadala          
o víkendové uvoľnenie Kornelky z pohotovos-
ti k sebe domov. Dvakrát jej žiadosť súdny 
kurátor zamietol, tretíkrát ho po šetreniach 
v domácnosti povolil. O Adriána prejavili zá-
ujem starí rodičia, ale stále za nim neprišli, 
iba podali návrh na zverenie dieťaťa. Gosja 
je znepokojená: „Hádam by sa s ním mohli 
aspoň zoznámiť, keď ho chcú mať doma...“

Večer plný dojmov
Po mnohých pracovných stretnutiach prichá-
dzam navečer k Lotyszovcom, Gosja vždy 

niečo dobre navarí. Ešte svieti slnko, deti sú 
na dvore. Adrián sa hrá na pieskovisku, Kor-
nelka so psom. Sebastián leží v kočíku pod 
stromom.
Gosja mi ukáže izbu pre adoptívnych rodičov. 
„Keď prichádzajú za novorodencami, prvé 
dni sú v kuchyni a ja sa popri nich tmolím, 
ale oni kŕmia, prebaľujú, kúpu. Do rozhod-
nutia súdu sem môžu chodiť každý deň, majú 
tu súkromie.“
Navečer prichádza adoptívny otec k Sebastiá-
novi. Zbadá „malucha“ a má svetlo v očiach. 
Berie ho na ruky a s veľkou nehou ho hojdá, 
potom si k nemu pritúli líce. Rozprávame sa 
o detských masážach, o adopcii. Má kopec 
otázok a strach, či ho dobre drží, či ho správ-
ne kŕmi, či ho nestláča príliš. Večer nasledu-
je kúpanie. Jeho manželka môže prísť z prá-
ce až neskoro večer. Gosja pripravuje kúpeľ, 
ponára Sebastiána do vody a ukazuje ockovi, 
ako ho kúpe. Potom mu ho podá. Mladý otec 
obrovskými rukami s veľkou nehou drží die-
ťa, ku ktorému si vytvára vzťah. Prihovára sa 
mu, usmieva sa naň  a  „maluch“  je  vo vy-
tržení, sleduje tvár, ktorá sa nad ním skláňa. 
Neskoro večer prichádza adoptívna mamina 
a nedočkavo sa vrhá na Sebastiána. Otec je 
plný dojmov. Ukazujem im fotografie. Ich 
prvé spoločné fotky z nadväzovania vzťahu 
medzi adoptívnymi žiadateľmi a dieťaťom    
v pohotovostnej rodine.

Spomienky na človiečikov
Večer si vychutnávame májovú teplú atmo-
sféru, popíjame s Gosjou vínko a pozeráme 
si fotografie detí, ktoré prešli cez ich poho-
tovostnú rodinu. Za každou je príbeh o tom, 
ako dieťa ku nim prišlo, ku komu od nich od-
išlo. Albumov je veľa, tak aspoň pár spomie-
nok, v ktorých sa pripomína Anna, Malvína, 
Martin, Kašša, Laura, Tomek, Nikola, Matek  
a dvojičky Oľa a Oskar.

Dana Žilinčíková
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Unavení, ale spokojní. Veď je toľko detí, ktorým treba pomôcť.

Kielce a pohotovostné rodiny
Mesto Kielce má 200-tisíc obyvateľov. V súčasnosti má štyri pohotovostné rodiny, potrebo-
vali by ešte dve. V jednej pohotovostnej rodine môžu byť najviac tri deti do dvanásť rokov             
(z okresu Kielce). Pohotovostná rodina absolvuje prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť 
v rozsahu 39 hodín + 20 hodín špecializovanej nadstavby s témami: prichádza k nám dieťa          
z terénu, krátkodobá starostlivosť, obranné mechanizmy dieťaťa, dieťa s traumou a pod.   
Pre deti nad dvanásť  rokov je na území okresu jedno krízové centrum.
Ďalšie podmienky pre pohotovostnú rodinu: Jeden z manželov musí mať vlastnú prácu, druhý 
má dohodu s prezidentom okresu.

Kornelka, ďalšie dieťa v pohotovostnej rodine 
Lotyszovcov.
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Vážené sudkyne, vážení sudcovia!
Rada by som Vás veľmi stručne oboznámila s realitou, od ktorej Vás Vaša nepochybne veľmi dôležitá 
a náročná práca zrejme izoluje.

Predstavte si... Alebo nie! Otvorte si spiso-
vý obal jedného zo žiadateľov o predosvo-
jiteľskú starostlivosť, ktorý leží na Vašom 
stole. Skontrolujte dátum podania. A teraz si 
predstavte za tými stránkami ľudí. 

Sen blízky aj vzdialený
Záujemcom o osvojenie bol sprostredkovaný 
kontakt s dieťaťom. Je to milý 11-mesačný 
chlapček. Zamilujú sa doň na prvý pohľad. 
Zdá sa im, že už sú veľmi blízko svojho sna 
o kompletnej rodine. Nevedia si však ani 
predstaviť, čo ich v nasledujúcich mesiacoch 
čaká. 
Po niekoľkých návštevách k dieťatku priľnú 
a požiadajú detský domov o prepustenie 
dieťaťa na hosťovský pobyt. Radostne naku-
pujú fľašky, nočník, plienky, kočík, postieľku 
a hračky. V piatok si pre chlapčeka natešene 
utekajú. 
Celý víkend žijú svoj sen. Pestujú ho, stís-
kajú. Ich svet sa točí iba okolo neho. Otec 
jednou rukou hrdo tlačí kočík a druhú stís-
ka manželke. Chce sa im smiať a plakať od 
radosti. 
Príde nedeľa. Ešte si deň užívajú, ale už 
nie tak veselo. Popoludní s boľavým srdcom 

chlapčeka oblečú, vložia do sedačky a odvezú 
pred detský domov. Čo k tomu povedať... Čo 
asi cítia... Sociálna pracovníčka si dieťa pre-
vezme a oni vezú domov prázdnu sedačku. 

Smutná nedeľa
Doma si hovoria - takto to nepôjde! Hneď 
na druhý deň si podajú žiadosť o predosvo-
jiteľskú starostlivosť. Musia ho mať čo naj-
skôr doma. Týždeň sa vlečie. Konečne prišiel 
vytúžený piatok. A po ňom nádherný víkend 
so smutnou nedeľou. Ale bola akási ešte 
smutnejšia. 
Utešujú sa. Za chvíľu už bude doma. Už to 
tam  muselo  prísť. Možno ešte týždeň-dva, 
kým nám odpovedia. Prešiel celý me-siac. 
V piatok si prišli pre chlapčeka. Pozná ich, 
už sa na nich teší. Radosť žiari z jeho ma-
lej tváričky. Za víkend nestihli všetko. Ale 
povedal ,,mama“! Až ich zadúšalo od šťas-
tia. V nedeľu otec zostal doma. Nevládal. 
Nemohol. Oblečený v kabáte sedel bezdu-
cho v prázdnej obývačke a po lícach sa mu 
kotúľali slzy. Jeden musel byť silný. Mama 
zastala pred detským domovom. Chlapčeko-
vi trvalo iba krátku chvíľu, kým zistil, čo sa 
ide diať. Spustil strašný rev a krik. Ručička-

mi sa omotal mame okolo hrdla. Nepustí ju. 
Nedá. Sociálna musela vynaložiť veľkú silu, 
aby chlapča z mamy strhla. Ona jej v tom 
nemohla pomáhať. Jednoducho nemohla. 
Keď sa trochu upokojila, otočila auto a išla 
prosiť ešte o jeden deň. Iba jeden deň navy-
še. Kým nepríde niečo zo súdu. Uvidela ho 
cez sklo medzi ostatnými deťmi. Sedel na 
koberci s apatickým výrazov v tvári a nervóz-
ne sa kýval. ,,Len sa mi nezblázni! Vydrž!“
Dostala ho. Dostala ešte štvrtok. Na dru-
hý deň dala výpoveď v práci a celý zvyšok 
týždňa sa zaoberala myšlienkami na nové 
stretnutie. Veď je mama. Už jej to pove-
dal. A počula ho, keď si ráno džavotal v pos-
tieľke. Opakoval to stále dookola. Trénoval 
- mama, mama... 

Je to ľudské?
Prešlo päť mesiacov. Už ho majú doma. 
Lebo prišiel ten papier zo súdu, na ktorý tak 
túžobne čakali. Ktovie, čo dieťatku v jeho 
malej hlávke z toho zostalo. Nateraz sa bojí 
sadnúť si do auta. Bojí sa, či ho nejdú zasa 
vrátiť. Tak radšej chodia všade peši. Aj tak 
je to zdravšie. A snažia sa zabudnúť. Nejde 
to ľahko. Ani rozprávať sa o tom nedá bez 
sĺz. 

Vážené pani sudkyne, vážení páni sudco-
via, z Vášho pohľadu možno nejde o akút-
ne prípady. Viete, že títo ľudia budú čakať. 
Nebudú Vás urgovať, ani sa Vám vyhrážať. 
Budú sa snažiť byť trpezliví, aby nič nepo-
kazili. Viem, pre tieto prípady by mali exis-
tovať špeciálne súdy, ktoré budú schopné 
vydávať predbežné opatrenia a rozhodnutia 
v krátkom čase, ale kým sa tak nedeje, ohro-
zuje sa zdravie, psychický, fyzický a sociálny 
vývin dieťaťa. Nekoná sa teda v rozpore so 
zákonom 305/2005? 
A kašľať na zákon... Zdá sa Vám to ľudské? 
Prosím za všetkých nádejných rodičov opuste-
ných detí: Páni sudcovia, pozrite sa na zložky 
ležiace na Vašom stole. Sú za nimi smutné 
príbehy a Vaše váhania ich predlžujú. 

Natália Blahová, písané pre blog.sme.sk

Čo hovorí zákon
Podľa §100 čl. 9 Zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (Z.z. 305/2005) 
majú zriaďovatelia detských domovov zabezpečiť a utvoriť podmienky v detských domo-
voch do 31. decembra 2006 tak, aby od 1. januára 2007 bolo každé dieťa do jedného roku 
veku zaradené po jeho umiestnení v detskom domove a diagnostickom pobyte v samostat-
nej diagnostickej skupine výlučne do profesionálnej rodiny s výnimkou dieťaťa, ktoré-
ho zdravotný stav si vyžaduje osobitnú zvýšenú opateru a starostlivosť v špecializovanej 
samostatnej skupine.
Asociácia náhradných rodín: Veríme, že v dohľadnom čase budú všetky deti do jedného 
roku veku naozaj v zmysle tohto zákona umiestnené iba v profesionálnych rodinách. 

Prečo sú potrebné rodinné súdy?

Ich najväčším prínosom by bolo skvalit-
nenie súdneho rozhodovania o právach 
detí, osobitne ohrozených, lebo by roz-
hodovali špecializovaní rodinní sudcovia. 
Zrýchlilo a zefektívnilo by sa súdne kona-
nie a zlepšila sa vymožiteľnosť práva. Na 
súdoch sú stovky spisov detí, o osudoch 
ktorých sudcovia rozhodovali, a nikdy ich 
ani nevideli...



n e b y ť   s á m   |   a u g u s t   2 0 0 7 s t r a n a   11

t é m a

Čo je najnáročnejšie pre rodičov, ktorí chcú 
vytvoriť domov pre opustené dieťatko?
-Vo všeobecnosti si myslím, že práve obdo-
bie, kedy je to už o konkrétnom dieťati. 
Teda rozhodovanie sa o tom, či je toto dieťa 
to správne pre nás a my sme správni ľudia 
preň. Prijatie dieťaťa nie je taký prirodzený 
proces, ako keď sa dieťa narodí. Nakoniec 
situácií, keď náhradným rodičom kladú do 
rúk novorodenca, je podstatne menej, ako 
tých, keď sa stávajú rodičmi malej pobehuj-
úcej a ,,žvatlajúcej“ osobnosti. Osobnosti, 
ktorú doteraz formovali neznáme okolnosti, 
ľudia aj prostredie.  Osobnosti, s ktorou sa 
musia zoznamovať, ktorú už v živote dospelí 
zradili a prirodzene nedôveruje. Osobnosti, 
ktorá sa naučila fungovať v anonymite vzťa-
hov a ponúkaná intimita ju ohrozuje. Nároč-
né je aj obdobie, keď sa už rodičia rozhodli 
a čakajú na rozhodnutie súdu. Na potvrdenie 
toho, že skutočne k sebe patria a za akých 
podmienok. 
Ako je  to s využívaním inštitútu predbež-
ného opatrenia?
-Zverenie dieťaťa do starostlivosti inej oso-
by ako je biologický rodič je pre všetkých 
zúčastnených veľmi vážnym rozhodnutím       
a je jasné, že súd musí preskúmať všetky 
okolnosti, ktoré viedli k situácii, ktorú rie-
ši a aj perspektívy, ktoré toto rozhodnutie 
pre dieťa bude mať. To si vyžaduje dôklad-
né zváženie a určitý čas. Myslím, že využitie 
tohto času predbežným zverením dieťaťa 
do starostlivosti budúcich náhradných rodi-
čov má veľa výhod – dieťa uchránime pred 
neprirodzeným inštitucionálnym prostre-
dím a súd môže lepšie zvážiť podmienky, 
do ktorých dieťa zveruje. Bohužiaľ, v pra-
xi predbežné opatrenie nie je dostatočne 
využívaný nástroj zo strany súdov ani zo stra-
ny úradov, ktoré by mali dieťa ochraňovať. 
Ale aby som bola spravodlivá,  sú  aj  súdy    
a  sudcovia,  ktorí predbežné opatrenia ope-
ratívne využívajú – na prospech veci. A tak je 
pre dieťa napr. veľmi dôležité, kde sa naro-
dí. Lebo nie všade kolízny opatrovník či súd 
aktívne využívajú zákonné postupy, ktoré sú 
v prospech dieťaťa.
Dá sa súhlasiť s konštatovaním – zákon je 
v podstate v poriadku, len keby si všetci 
plnili povinnosti?
-Zákon určite nie je úplne v poriadku a úplne 
ideálny nikdy nebude, pretože zákon stano-
vuje univerzálne pravidlá pre rôzne prípady. 
A to je práve priestor pre ľudí, ktorí s ním 
narábajú, aby pravidlá aplikovali na rôz-
ne prípady tak, aby to bolo zmysluplné pre 
tých, ktorých má zákon ochraňovať – teda 
pre deti. A to sa u nás často nedeje. Takže 
áno, problémy, s ktorými sa stretávame, sú 
prevažne nie na strane nedokonalých záko-
nov, ale na strane nedokonalých ľudí, ktorí so 

zákonom narábajú. Často je to o tom, že zá-
kon možnosti dáva, ale ľudia využívajú stále 
ten istý postup, bez ohľadu, či je efektívny 
alebo nie, či je v danom prípade relevantný, 
či existuje aj iný postup, či dokonca dieťa-
ťu neubližuje a občas dokonca aj bez ohľadu 
na to, či je tento postup ešte stále v súlade        
s platnými zákonmi. 
A váš súkromný názor?
-Niektorí z tých sudcov a kolíznych opatrov-
níkov, v ktorých rukách sa osud dieťaťa ocitá 
po tom, keď ho nie sú schopní zabezpečiť 
jeho vlastní rodičia, nemajú dosť zručností 
sa tejto úlohy zhostiť – a preto často počuje-
me, že „... tak sa to robilo vždy ...“, preto 
je sterilné, odborne zabezpečené prostredie 
inštitúcie pre nich jednoduchším riešením, 
ako intimita rodiny.    
Aká je situácia v oblasti podpory pre 
náhradné rodiny?
-Vnímam to ako ďalší problém. Nejde len      
o materiálnu podporu  (aj keď aj tam je 
ešte čo zlepšovať), ale najmä o odborné po-
radenstvo, psychologickú podporu, terapie. 
Treba teda pracovať nielen na vyššom počte 
náhradných rodín, ale aj na kvalitných pod-
mienkach pre ne. Ešte stále je u nás v ústav-
nej starostlivosti okolo šesťtisíc detí, a to 
samozrejme nehovoríme len o roztomilých 
bábätkách, ale aj o deťoch starších, veľkých 
súrodeneckých skupinách, deťoch s rôznymi 
problémami. Avšak úplne najlepšie by bolo, 
keby sme nepotrebovali nielen detské domo-
vy, ale ani náhradné rodiny, aby deti mohli 

zostávať u svojich rodičov. A často by to išlo, 
keby sme mali vybudovaný systém podpory 
biologickej rodiny, prevenciu v rizikových 
skupinách a sanáciu tam, kde je to potrebné. 
A to zatiaľ nemáme 
Podľa zákona - od začiatku tohto roka by    
v ústavnej starostlivosti nemalo byť ani 
jedno dieťa vo veku do jedného roka. Pre-
čo predovšetkým sa to nedarí plniť? Poru-
šuje sa zákon? 
- Ak zákon hovorí, že zriaďovatelia DeD 
zabezpečia a utvoria podmienky v DeD tak, 
aby od 1. januára 2007 bolo každé dieťa do 
jedného roka veku (od 1. januára 2009 dieťa 
do troch rokov) zaradené výlučne do profe-
sionálnej rodiny a v súčasnosti – v auguste 
2007 sa v detských  domovoch  nachádzajú  
tieto deti v skupinách,  tak sa zákon poru-
šuje. Prečo sa to nedarí? Určite je to ťažké.  
Keď zoberieme do úvahy, že ročne sa dostá-
va do ústavnej starostlivosti okolo tisíc detí 
a z toho je asi polovica do troch rokov, o 
necelé dva roky by sme potrebovali na Slo-
vensku sieť rodín, ktorá by bola schopná 
na rôzne dlhý (alebo krátky) čas postarať 
sa v priebehu roka o päťsto  detí.  Je  to 
náročné z  psychologického hľadiska, starať 
sa niekoľko mesiacov o bábätko a potom 
ho odovzdať iným náhradným alebo v tom 
najlepšom prípade biologickým rodičom.                                         
A čakať na príchod iného bábätka. Alebo sa 
súčasne starať o viac bábätiek? A o bábätko 
so zdravotnými problémami? 
Ako ďalej?
-Tieto rodiny budú potrebovať systematickú 
podporu, supervíziu, zabezpečenie ďalšie-
ho vzdelávania, psychohygieny. A súčasne 
aj vytvorenie ďalších podmienok – čo budú 
robiť v medzičase, kedy u nich nebude dieťa, 
z čoho budú žiť, kto im pomôže s vybavením 
pre ďalšie dieťa alebo pre dieťa so špecific-
kými potrebami?  Je tam veľa otázok a zatiaľ 
málo odpovedí. Ale niektoré odpovede tu už 
sú. Je to ťažké – pre profesionálnych rodi-
čov aj pre manažérov detských domovov. Ale 
je to efektívne pre dieťa, ktoré svoje prvé 
mesiace na svete žije v individuálnej starost-
livosti. A to bol aj dôvod, prečo sa toto opat-
renie do zákona dostalo. Odborné vedomosti 
a zákon sú dnes už v súlade. Takže sme zasa 
u ľudí. Naplniť túto úlohu bude ťažké. Ale 
nie nemožné.                             Eva Lauková

Problémom nie je zákon, ale najmä ľudia
S Mgr. Miladou Bohovicovou, sociálnou pracovníčkou a koordinátorkou žilinského Centra Návrat 

,,Zákon určite nie je úplne v poriadku a úplne ideálny nikdy 
nebude, pretože stanovuje univerzálne pravidlá pre rôzne prí-
pady. A to je práve priestor pre ľudí, ktorí s ním narábajú, aby 
pravidlá aplikovali na rôzne prípady tak, aby to bolo zmysluplné 
pre tých, ktorých má zákon ochraňovať – teda pre deti.“

Milada Bohovicová



Niekedy je pokojná, hĺbavá, koncentrovaná, 
inokedy akčná, rýchla, hlučná a prudká. Vní-
mavý dospelý dokáže „prečítať“, aké emócie 
sú prostredníctvom hry vyjadrované. 

Miešanie reálneho s fantáziou
Symbolická hra dieťaťu umožňuje opätov-
ne si prehrať niektoré prežité momenty 
alebo celé situácie z bežného života, ktoré 
naň citovo zapôsobili. Vďaka hre sa pozrie            
a spracuje daný zážitok ešte raz a to hneď 
na troch úrovniach. Prehrá ho ako filmový 
herec, riadi ako tvorca a režisér v jednej 
osobe a zároveň sleduje akoby z pohľadu fil-
mového diváka zhora z „vtáčej perspektívy“. 
Dieťa sa hrá na mamičku hovoriac: „Teraz je 
akože ráno a moje bábätko sa zobúdza. Veľ-
mi plače. Musím mu dať jesť“. Pri pozorova-
ní detskej hry si musíme uvedomiť, že nejde 
o presné zobrazenie reality, ale o miešanie 
reálneho s fantazijným. Rovnako ako vo fil-
me. Pomer fikcie a presného obrazu prežité-
ho býva rôzny. V symbolickej hre sa dieťa cez 
bábiku, bábku, postavičku či plyšového maz-
náčika s niekým stotožní. Hrá sa s vybranou 
postavou tak, akoby bola napr. ním samým. 
Svoje pocity a potreby vyjadruje pomocou 
prostredníka. Dieťa sa večer kúpe so svojou 
obľúbenou bábikou a po chvíli kričí: „Mama, 
bábika Katka už chce ísť z vane von! Bojí sa 
silno pustenej vody a maco by už chcel ísť 
spinkať!“ Na prechádzke vyhlási: „Maco je 
už veľmi unavený. Už ho bolia nožičky, ale 
domov to ešte vydrží!“ Hrou s týmito hrač-
kami oznamuje, čo ono samé potrebuje.           
V daných príkladoch tlmočí svoje prianie 
prostredníctvom bábiky a maca. 

Obraz citov a vzťahov
Hra s bábikami či postavičkami je obrazom 
citov a vzťahov, ktoré dieťa prežíva. Pomôže 
mu ventilovať priveľké emócie, ktorých môže 
byť svedkom. Rozčúlený otec sa vráti z práce 
domov a rozpráva manželke o nepríjemnom 
zážitku z práce. O chvíľu počujeme dieťa 
nahlas sa ozývať z izby vo veľmi podobnom 
emotívnom tóne, ako otec. Kričí na svojho 
maca: „Zabudol si mi to povedať! Prišiel som 
tam a nebol si tam!“. Občas začujeme, ako 
si dieťa v hre zážitky opakovane prehráva    
a zvláda tak aj výchovné obmedzenia, ktoré 
nedávno počulo od svojich rodičov na vlastnú 
adresu. „No, no, no šašo! Čo to robíš?! Toto 
sa nesmie strihať!“ 
Pokročilá symbolická hra je plná „významo-
vých skratiek“. Umožnia dieťaťu prehrať 

dlhšiu situačnú sekvenciu a okolitú realitu 
tak hlbšie spracovať. 
• Dieťa sa nemusí úplne zamaskovať                    
a prestrojiť. Stačí kravata na krku, ako sym-
bol otca a už sa cíti byť otcom. Otec odchád-
za ráno do práce a vysvetľuje synovi:„Ahoj, 
zase musím ísť do práce! Chlapec si nasadí 
na krk otcovu kravatu a hovorí: „Aj ja idem 
akože do roboty!“

• Dieťa nepotrebuje k dokonalej hre doko-
nalé hračky. Práve naopak. Stačia celkom 
obyčajné, vizuálne podobné predmety z 
bežného života. Mama hovorí: „Odlož tú pa-
licu!“ Dieťa odpovedá: „To nie je palica. To 
je metla!“
• V symbolickej hre môže dieťa preskakovať 
v čase. „Časové skratky“ mu umožnia rýchlo 
prehrať, čo je potrebné. „Už je akože ráno, 
už som sa vyspinkal“.  Dieťa v hre preskočí 
„spanie“ v noci a predstiera, že vstáva. 
• Dieťa nepotrebuje v hre vyhrať celú situá-
ciu. Použije verbálne skratky. Niektoré časti 
deja hry nezahrá, len porozpráva. Dieťa nám 
oznamuje: „Bol som v robote pre vŕtačku“.  
V skutočnosti sa pri hre nepohne z miesta. 

Prisadnime si, nenápadne pozorujme, ako 
sa hra odvíja. Pokúsme sa „čítaním hry“ 
dozvedieť sa o svojom dieťati niečo nové  
a hlbšie porozumieť jeho svetu. 

Zdroj: rodinka.sk, Petra Mitašíková, PhD.
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Hra a citový vývin dieťaťa
Slovné vyjadrovanie malého dieťaťa je spočiatku obmedzené. Nedokáže slovami vypovedať všetko, 
čo potrebuje a čo prežíva. Informácie o jeho citovom prežívaní a o tom, čo potrebuje, si môžeme 
doplniť pozorovaním jeho hier. Majú v tomto smere veľkú výpovednú hodnotu. Spresnia nám, čo          
a ako dieťa prežíva. Pri pohľade na hru ako celok ucítime jej špecifickú atmosféru. Je zrkadlom 
prežívaných emócií hrajúceho sa. 

foto Ján Lauko

Naučme dieťa hrať sa

1.-3. mesiac - V prvom štvrťroku života tre-
ba klásť dôraz na to, aby sa dieťaťu posky-
tovali zrakové a sluchové podnety. Už od 
2. mesiaca sa majú zavesiť nad postieľku,           
a často aj meniť, farebné hračky. Podporte, 
aby si dieťa uvedomilo svoje ruky (Hra varila 
myšička kašičku, Ruky, ruky, ručičky).
4.-6. mesiac - Dôraz je na pestovaní det-
ských pohybov. Dojča má pri bdení meniť 
polohu tela. Hračky v tomto období sa majú 
nachádzať nielen v dosahu zraku, ale aj ruky 
dieťaťa. Vhodné sú stále hrazdičky s rôzny-
mi hrkálkami, farebné, motivačné deky na 
„pasenie baránkov“.  
7.-9. mesiac - V treťom štvrťroku musí mať 
dieťa možnosť častejšie sa kontaktovať           
s predmetmi tak, aby ich mohlo držať, ohma-
távať ich, udierať nimi,  hádzať  ich a pod.  
Vhodné sú umývateľné knihy, lopty. 
10.-12. mesiac - Vhodné sú hračky na roz-
voj jemnej motoriky, ktoré sa dajú otvárať, 
vkladať jedna do druhej, ktoré robia hluk. 
Zaobstarajte pohyblivé hračky.  Dôležité sú 
hračky do vody. 
12.–24. mesiac - Typickou činnosťou sa stá-
va manipulačná a pohybová hra. V 15. mesi-
aci postaví dieťa vežu kocku na kocku, v 18. 
väčšina dokáže postaviť vežu z troch kociek, 
v 21. z piatich kociek. Deti obľubujú hračky, 
ktoré vydávajú zvuk či melódiu, obrázkové 
vkladačky, motorky a zvieratká ako odrážad-
lá, ktoré dieťa poháňa samo.  
24.–36. mesiac - Dvojročné dieťa sa učí sta-
vať vežu zo 6 kociek, dvaapolročné z 8. Pri 
slovných hrách začnite používať prídavné 
mená. Koncom 2. roka dieťa začína použí-
vať konštrukčné hračky a stavebnice, rado 
stavia, rúca. Deti majú rady rytmickú hudbu      
a tanec. Zadovážte hračkárske napodobeni-
ny kladiva, vŕtačky, lopatku. Deti sa v tomto 
veku rady hrajú s bábikami, obľubujú tele-
fón. Potešia sa, ak si budete s nimi modelo-
vať z plastelíny. Dieťa používa ceruzku. 
Trojročné deti - Koncom 3. roka dieťa ľahko 
jazdí na trojkolke, keď pochoduje pri hudbe, 
malo by pohybovať aj rukami, rado sa šmýka 
či hojdá. Postupne sa učí odopínať a zapí-
nať gombíky. Veľa dieťaťu čítajte. Usiluje sa 
ovládať štetec a nožnice so zaobleným hro-
tom. Z plastelíny dokáže spraviť guľku i val-
ček. Umožnite mu častý styk s inými deťmi, 
začínajú sa formovať priateľské vzťahy. 

Mgr. Eva Poláková, detská psychologička
Zdroj: rodinka.sk  
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Neexistuje žiadny hlas krvi
 Prof. Zdeněk Matějček: Dieťa prijíma za matku osobu, ktorá sa k nemu matersky správa

Zdeněk Matějček spolu s Josefem 
Langmeierem vytvorili originálne        
a svetovo objavné dielo o psychickej 
deprivácii. Na základe pravidelného 
a mnohoročného sledovania vývo-
ja detí v detských domovoch, teda v 
podmienkach, v ktorých im bolo odo-
preté napĺňanie mnohých základných 
potrieb duševnej a sociálnej povahy, 
autori dokázali, že ústavná výchova 
predstavuje závažné ohrozenie dušev-
ného a sociálneho vývoja detí a jej 
negatívne dôsledky poznamenávajú 
tieto deti ako skupinu až do samej 
dospelosti.

Najzávažnější psychologický poznatok hneď 
v úvode: Neexistuje žiadny hlas krvi. Dieťa 
prijíma za matku tú osobu, ktorá sa k nemu 
matersky správa, a nie len tú, ktorá ho poro-
dila. Adoptivní rodičia, pestúni či iní vycho-
vávatelia dieťaťa v náhradnej rodinnej sta-
rostlivosti sú psychologicky pravými rodičmi, 
ak skutočne dieťa prijímajú za svoje!

Žite spolu svoj život
Rodičia vôbec nemusia byť s deťmi stále. 
Čo deti omnoho viac potrebujú, je, aby ich 
rodičia boli ľudia, ktorí im môžu byť vzorom. 
To najkrásnejšie a najdôležitejšie dávajú 
svojmu dieťaťu, keď s ním žijú svoj život.  
Rodičia by sa k deťom mali správať čo naj-
úprimnejší a jednoducho by si to mali, v tom 
dobrom slova zmysle, užiť. 
Z. Matějček: ,,Je potrebné  dbať aj na zása-
dy psychohygieny, ktorá v detskom veku 
znamená predovšetkým umožniť dieťaťu 
dostatok pohybu. Pohybu spontánneho, nie 
zviazaného disciplínou v nejakom športovom 
klube. Ide o to, aby sa díeťa mohlo v dobrom 
slova zmysle  vyblázniť.“

Úspech dvoch tretín
Fenomén resiliencie. Ten, kdo je schopný 
resiliencie, dokáže zastaviť zlé vplyvy, vie im 
vzdorovať a dokonce ich obrátiť na dobré. 
Z. Matějček spoločne s ďalšími psychológmi 
robil špeciálne výskumy s deťmi z detských 
domovov a dediniek SOS. Dnes sú to dospelí 
tridsiatnici. Vyšetrili asi šesťdesiat detí z det-
ských domovov, stopäťdesiat z dediniek SOS 
a takmer rovnaké množstvo  detí z individu-
álnej pestúnskej starostlivosti. Z tých detí, 
čo prechádzali detskými domovmi, približne 
tridsať percent sa vyrovná so životom aspoň 
tak, že nie sú nápadné. Väčšinou sa to týka 
žien: nie sú uzavreté, ani rozvedené, majú 
deti atď. U detí, ktoré prešli náhradnou ro-
dinnou starostlivosťou, teda dedinkami   a 

pestúnskou individuálnou starostlivosťou, 
patria do tejto charakteristiky dve tretiny, 
čo sa blíží sedemdesiatim percentám. 
Deti, ktoré dopadli vo výskume dobre, doká-
zali prijať náhradnú rodinu za vlastnú. Deti, 
ktoré v náhradných rodinách prejdú špeciál-
nou školou, dopadnú v živote prekvapujúco 
dobre. Z toho vidieť, ako sa dá prekonať 
určitý handicap slabšej inteligencie citovým 
vzťahom v rodine a povzbudivým postojom. 
Na treťom mieste je schopnosť zamilovať sa: 
keď v dospelosti títo ľudia nájdu toho pravé-
ho, vytvoria veľmi stabilnú rodinu. Ukázalo 
sa tiež, akú veľkú úlohu zohrávajú súroden-
ci, nie nevyhnutne pokrvní príbuzní. Rovnako 
viera hrala veľkú úlohu, dala im životnú opo-
ru. Resiliencia závisí od osoby samotnej. Je 
to niečo, čím vychádzame v ústrety.

Dôležitá podpora cvičenia
Ústretovosť je určite nejako geneticky pod-
mienená, pretože niektoré deti majú sociál-
nu inteligenciu a dokážu sa zachovať lepšie 
ako iné. Odborníci si s tým lámu hlavu, no 
veľa toho nevedia. Povzbuzujú rodičov, aby 
si všímali, čo dieťa urobí dobre, za čo ho 
môžu pochváliť, aby povzbudili akýkoľvek 
náznak snahy a nečakali až na dobrý výkon. 
Podporujú cvičenia, predovšetkým otcov, 
aby s deťmi cvičili. 
Z. Matějček: ,,Ďalšou vecou je viesť deti       
k práci, za ktorú ich môžeme pochváliť. Keď 
sa s tým v rodine začne od predškolského 
veku, tak to veľmi podporí sociálnu inteli-
genciu. A to je nakoniec tá resiliencia.“                      

spracované (el)                   

Prof. Zdeněk Matějček (1922 - 2004) bol 
svetovo uznávaný český detský psychológ, 
ktorý sa priekopnicky venoval štúdiu pod-
mienok vývoja detí v ústavoch - v prostredí 
psychického nedostatku alebo deprivácie. 
Moderný reformátor starostlivosti o deti, 
zdôrazňujúci nezastupiteľnú úlohu rodi-
ny. Jeden z prvých kritikov socialistického 
modelu kolektívnej výchovy a zástanca kla-
sického modelu rodiny.

Čo nám deti 
odkazujú
• Nerozmaznávajte ma. Viem dobre, že by 
som nemal(a) dostať všetko, o čo požiadam 
– ja vás iba skúšam.
• Nebojte sa byť prísni a pevní. Mám to rad-
šej, cítim sa tak bezpečnejšie.
• Nedovoľte, aby som si vytvoril(a) zlé návy-
ky. Musím sa spoliehať na vás, že ich včas 
odhalíte.
• Nerobte zo mňa menšieho (menšiu), než 
som. Núti ma to, aby som sa správal(a) 
nezmyselne ako veľký(á).
• Nenadávajte a nedohovárajte mi na verej-
nosti. Omnoho viac na mňa zapôsobí, keď 
budete so mnou hovoriť v pokoji a súkromí.
• Nevnucujte mi, že moje chyby sú ťažké hri-
echy. Nabúrava to môj zmysel pre hodnoty.
• Nenechajte sa príliš vyviesť  z miery, keď 
poviem, že vás nemám rád(a). Nie ste to 
vy, koho nenávidím, ale vaša moc, ktorá ma 
ohrozuje.
• Nechráňte ma pred všetkými následkami 
môjho konania. Potrebujem sa niekedy na-
učiť znášať problémy aj bolesť.
• Nevenujte prehnanú pozornosť mojim 
drobným poraneniam a boliestkam. Dokážem 
sa s nimi vyrovnať.
• Nesekírujte ma. Musel(a) by som sa brá-
niť tým, že budem hluchý(á) a budem robiť 
mŕtveho chrobáka.
• Nedávajte unáhlené sľuby. Pamätajte si, že 
sa cítim mizerne, keď sa sľuby nedodržiava-
jú.
• Nezabúdajte, že sa vždy nedokážem 
vyjadriť tak, ako by som chcel(a). Preto nie 
som niekedy úplne presný(á) a nebýva mi 
rozumieť.
• Nepokúšajte nadmerne moju poctivosť. 
Dostanem strach a potom klamem.
• Nebuďte nedôslední, to ma úplne mätie.
• Nehovorte mi, že ma nemáte radi, aj keď 
niekedy robím príšerné veci.
• Nehovorte, že moje obavy a strach sú hlú-
posti. Pre mňa sú veľmi skutočné a veľa pre 
mňa znamená, že sa mi snažíte porozumieť.
• Nesnažte sa mi nahovoriť, že ste dokonalí 
a bezchybní. Hrozne ma šokuje, keď zistím, 
že to tak nie je.
• Nemyslite si, že je to pod vašu dôstojnosť 
– ospravedlniť sa mi. Po úprimnom osprave-
dlnení sa môj vzťah k vám stáva ešte vrúc-
nejší.
• Nezabúdajte na to, ako rýchlo dospievam. 
Je to určite ťažké, držať so mnou krok, ale 
snažte sa, prosím.
• Nezabudnite, že nemôžem dobre vyrastať 
bez lásky a láskavého  porozumenia, ale to 
vám nemusím hovoriť, že nie?
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Zavrite detské domovy

.väčšina Slovákov zrejme považuje detské 
domovy za normálnu súčasť starostlivosti 
o opustené deti. Existujú aj v Británii?
Tam takéto inštitúcie neexistujú.
.čo sa teda u vás stane s nechcenými, 
opustenými deťmi?
Idú do rodinnej opatrovateľskej starost-
livosti, kde sa o ne starajú profesionálni 
opatrovateľskí rodičia. Tam zostávajú až do 
súdneho rozhodnutia, na základe ktorého sa 
buď vracajú do pôvodnej rodiny, ak tá prešla 
sanáciou a funguje, alebo súd rozhodne, že 
sú voľné na adopciu.
.má význam zachraňovať rodiny, kde sú 
rodičia alkoholici alebo drogovo závislí?
Aj keď sú rodičia narkomani či alkoholici, 
máme snahu pomôcť im dostať sa z toho a 
nebrať dieťa z rodiny. Dieťa musí preč z rodi-
ny, len keď je fyzicky alebo sexuálne ohroze-
né. Ak je dieťa iba z času na čas zanedbávané 
– keď sú napríklad rodičia pod vplyvom drog 
alebo alkoholu – vstupujeme do tejto rodiny 
a pýtame sa, ako by sme jej mohli pomôcť 
pri výchove dieťaťa. Ak to nefunguje, dôjde 
k oddeleniu dieťaťa od rodičov. Šok z toho, 
že im je dieťa odobraté, často vedie rodičov 
k zmene.  Kým  je  dieťa v opatrovateľskej 
starostlivosti, dostávajú šancu bojovať so 
svojimi závislosťami. Až keď to stroskotá 
a rodičia sa nechcú alebo nemôžu zmeniť, 
dieťa je uvoľnené na adopciu.
.v západnej Európe vôbec neexistuje 
ústavná starostlivosť o deti?
Existuje, ale deti v takýchto ústavoch zostá-
vajú oveľa kratšie. Deti do piatich rokov by 
pritom v ústavnej starostlivosti nemali byť za 
žiadnych okolností. Každý uznáva nevyhnut-
nosť ústavov pre tínedžerov, lebo tí môžu 
byť nebezpeční pre seba aj svoje okolie. 
Niekedy opatrovateľské rodiny skolabovali, 
keď napríklad opatrované dieťa zapálilo dom 
alebo sa násilne správalo k súrodencom.
.zlyhávajú teda aj opatrovateľské rodiny?
Iste, aj tam môže dôjsť k rozpadu rodiny či 
k nezvládnutiu výchovy detí. Tieto veci však 
takmer nikdy nehrozia, ak sa do opatrova-
teľskej starostlivosti dostane dieťa vo veku 
do piatich rokov.
.nie je problémom krajín, ako je Sloven-
sko, nedostatok opatrovateľských rodín?
Áno, je ich málo. Lebo štát sa nestará o to, 
aby ich bolo dosť. Keď v krajine nie je dosta-
tok pilotov či doktorov, systém vzdelávania 
a systém ponuky a dopytu ich jednoducho 
vytvorí. Keď nie je dostatok opatrovateľských 
rodín, treba jasne identifikovať potrebu, 
vytvoriť o nej verejné povedomie a záujem-
com ponúknuť slušnú finančnú odmenu.
.nemôžu aj vychovávatelia poskytnúť 

deťom v domovoch istý druh lásky?
Deti v domovoch trpia, pretože nemajú rodi-
čov. Keď sa k takémuto dieťaťu emocionálne 
priblížite, túto bolesť pocítite. Zamestnanci 
detských domovov si preto vytvoria obranné 
mechanizmy na to, aby sa k deťom v domove 
príliš nepriblížili. Deti tak vyrastajú v pro-
stredí emocionálnej deprivácie. Nie je to 
však chyba pracovníkov týchto zariadení. Sú 
to často úžasní ľudia, ktorí robia, čo môžu, 
ale v zlom systéme. Sú často frustrovaní        
z toho, že deťom môžu dať len základnú sta-
rostlivosť. Nepomôžu ani tréningy a vzdelá-
vanie – to len prehlbuje frustráciu.
.prečo podľa vás u nás tieto inštitúcie stá-
le existujú?
Preto, že sa ľudia boja straty moci, riadite-
lia týchto zariadení sa boja o svoje pracovné 
miesta. Boja sa, že ak sa zmení povaha ich 
práce, budú mať menej moci. Ale tieto inšti-
túcie by predsa nemali existovať na to, aby 
napĺňali potreby svojich manažérov.
.pracovali ste tri roky v Rusku, tri roky     
v Rumunsku. Boli to úspešné misie?
Do určitej miery. Podarilo sa nám zaviesť 
nový, lepší systém starostlivosti o krízové 
rodiny v Samare, ktoré nebrali dieťa z rodin-
ného prostredia a neoddeľovali ho od matky. 
Počet detí, ktoré vyrastali mimo rodiny, sa     
v tomto meste výrazne znížil. V Rumunsku sa 
nám podarilo zaviesť pomerne dobre funguj-
úci systém komunitných služieb, ktoré viedli 
k výraznému zníženiu počtu detí v inštitucio-
nálnej starostlivosti. Pre zdravé deti to fun-
guje celkom dobre.
.vaše skúsenosti sú zaujímavé aj pre 
Európsku komisiu. Čo ste bruselským úrad-
níkom poradili?
Potrebujeme vedieť počet detí vyrastajúcich 
v detských domovoch, mimo rodiny v jednot-
livých krajinách Únie. Potrebujeme teda zis-
tiť, v ktorých krajinách je najhoršia situácia, 
a potom im pomôcť zaviesť rodinný spôsob 
starostlivosti o opustené deti.
.kde je to najhoršie?
Výsledky sú pre mnohých ľudí prekvapivé. 
Najhoršia situácia nie je v najchudobnejšej 
krajine, ale v Českej republike. Šesť detí      z 
tisíc vyrastá v inštitucionálnej starostlivosti. 
Na druhom mieste je Belgicko, kde je tento 
pomer päť ku 1000. Belgicko má neslávnu re-
putáciu v ochrane detí, to je všeobecne zná-
me. Príliš veľa detí zverujú inštitúciám – hoci 
treba povedať, že v nich strávia oveľa menej 
času, než je bežné v strednej   a východ-
nej Európe. Potom nasleduje Bulharsko, Lo-
tyšsko, Litva, Maďarsko a Rumunsko s tromi 
deťmi z tisíca v inštitucionálnej starostlivos-
ti – čo je výrazné zlepšenie oproti nedávnej 

minulosti. Slovensko je hneď za Rumunskom 
na ôsmom mieste.
.čo by podľa vás bolo treba na Slovensku 
urobiť?
Zavrieť celý systém inštitucionálnej sta-
rostlivosti naraz. Treba si vybrať detský 
domov, ktorý má riaditeľa so silou na to, 
aby spochybnil systém, ktorého je súčasťou 
a pomôcť mu jeho detský domov zmeniť na 
denné krízové centrum, prípadne útulok pre 
matky s deťmi. Treba urobiť takýto projekt 
a ukázať celej krajine, že sa to dá. To sa dá 
urobiť v horizonte troch až šiestich mesia-
cov. Súčasťou toho by malo byť, samozrej-
me, aj vytvorenie dostatočného množstve 
opatrovateľských rodín v danej oblasti.
.je niečo také na Slovensku reálne?
V Nórsku, na Islande či v Slovinsku máme 
tie isté problémy: máme matky alkoholičky        
a narkomanky, násilníckych a deti zneužíva-
júcich otcov a tiež zachraňujeme deti tým, 
že ich oddelíme od ich rodín. Ani v jednej           
z týchto krajín však neexistujú detské domo-
vy. Je v nich vytvorená sieť opatrovateľských 
rodín. Ak sa to dá v Slovinsku, neexistuje 
žiadny dôvod, prečo by sa to nemalo dať na 
Slovensku. Veď veľká časť Európy si tieto dve 
krajiny aj tak často mýli (smiech).

Zdroj: Týždeň, Juraj Kušnierik, Eva Čobejová
(krátené)

Na Slovensku od roku 1990 stúpa počet detských domovov. Hoci sa čoraz viac hovorí o ich škodlivosti, 
stále sa investujú stovky miliónov do ich prestavby namiesto budovania iných foriem starostlivosti      
o deti. Tento trend je pre britského psychológa Kevina Browna obrovským sklamaním. 

KEVIN BROWNE je britský psychológ, 
ktorý pracuje na University of Birming-
ham ako riaditeľ Centra pre forenznú       
a rodinnú psychológiu a zároveň je aj ria-
diteľom Centra pre spoluprácu so Sveto-
vou zdravotníckou organizáciou (WHO,) 
zameraného na starostlivosť o deti a ich 
ochranu. Dvanásť rokov bol výkonným 
riaditeľom Medzinárodnej spoločnosti na 
prevenciu zneužívania a zanedbávania 
detí. V súčasnosti pôsobí ako konzultant 
Európskej komisie, Unicefu, Svetovej 
banky a Svetovej zdravotníckej organi-
zácie pre stratégie a školenia v oblasti 
starostlivosti o deti a ich ochranu.
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Pomoc a podpora sú nablízku.
Nezostaňte sami! 

t é m a

Prekonali sme aj nočné desy, plač, ktorý nás vyvádzal z miery a kmásal srdce

Máte za sebou prípravu na náhradné 
rodičovstvo, máte prečítané z kníh     
a časopisov, čo vás bude čakať, máte 
už svoje predstavy. Kým... Kým si 
neprinesiete domov ten vytúžený uzlí-
ček a svet sa vám otočí naruby. Čakali 
ste naň s nádejou, čakali ste, že príde 
konečne pohoda a šťastie. 

Prišlo do rodiny nové dieťatko, no akokoľvek 
dobre by vás na jeho príchod pripravovali, 
realita vás zasiahne  celou svojou silou. Rov-
nako ak ide o prvé dieťa v rodine, ale aj keď 
ide o skúsených rodičov. Toto dieťatko je 
totiž iné. Správa sa inak, reaguje inak. Žilo 
predtým inde. 

Na dne so silami
František a Zdenka sa tešili na svoje malé 
dievčatko. Netrpezlivo čakali na deň, keď si 
preň mohli ísť. Týždne predtým boli nabité 
horúčkovitou prípravou. Tapetovali  izbičku, 
vyberali spolu kočiarik a postieľku, zháňa-
li výbavičku, čítali múdre knižky. Snívali            
o spoločnom šťastí. 
Malá Lenka mala vyše roka, takže kadečomu 
okolo seba už rozumela. Na návštevy svojich 
budúcich rodičov sa tešila a všetci spolu si 

ich nádherne užívali. No od chvíle, čo prišla 
domov, dávala o sebe vedieť nevyberaným 
spôsobom. Mrnčanie a pišťanie bolo takmer 
nepretržité. Vyčerpaní rodičia večer padali 
únavou a s hlavou plnou nezodpovedaných 
otázok sa prehadzovali na posteliach. 

Depresie a beznádej
Čo sa vlastne stalo? Prečo tak často trucu-
je? Prečo sa hádže o zem? Prečo sa nechce 
k otcovi ani priblížiť? Prečo nechce jesť to, 
čo jej dávame? Nemá nás rada? Nechce nás? 
Môžeme za to my? Robíme niekde chybu?
Po niekoľkých prebdených nociach presvied-
čajú sami seba, že vina je na ich strane, že 
sú zlí rodičia a žiadne dieťa si nezaslúžia. 
Prestávali si byť istí sami sebou, depresívne 
nálady sa prehlbujú. A z očakávanej radosti 
sa stáva beznádej, roztrpčenosť a smútok. 
Zostali sami bez rád a pomoci.

Pomohli odborníci
Priznávam, sama som podceňovala pomoc 
zvonku, ale teraz viem, že som mohla prísť   
k riešeniam oveľa skôr a bezbolestnejšie.
Napríklad  nočný plač. Úplne nás vyvádzal     
z miery. Bol to hrozný, neutíšiteľný nárek. 
Malá v tých chvíľach nič nevnímala, len kri-
čala. Nepomáhalo pestovanie, odmietala 

fľašku, bola ako v šoku. Takmer každú noc 
v tú istú hodinu. Nevedeli sme, či ju niečo 
nebolí, či sa neudrela, či nie je hladná alebo 
chorá. Na prvom klube náhradných rodín som 
sa po mesiacoch tápania dozvedela, že malá 
trpí nočnými desmi, takými charakteristický-
mi pre deti z domova. A potešila som sa, že 
mi mnohí potvrdili, že časom doznejú samy.
Neviem, kde inde by som sa mohla dozvedieť 
o rôznych drobnostiach, či zásadných veci-
ach, ak nie v kruhu ľudí, ktorí už majú 
podobné veci úspešne za sebou, ak nie od 
odborníkov, ktorí pravidelne prichádzajú na 
naše pozvanie rozobrať témy, čo nás trápia.

Tí, čo vždy podržia
Netreba sa báť vyhľadať pomoc a podporu, 
niekoho, kto nás podrží v ťažkých chvíľach, 
niekoho, kto do nás vleje novú silu a optimiz-
mus. Či už sú to odborníci, špecializujúci sa 
na túto problematiku, alebo rodičia na klu-
boch náhradných rodín, ktorí pomôžu mno-
hými praktickými radami. Nápomocné sú aj 
letné a víkendové pobyty náhradných rodín, 
ktoré obohacujú o nové poznatky  a  nové  
priateľstvá. 

Nadôležitejšie je nebyť sám!
Natália Blahová

ilustračné foto: wikimedia
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Horúca sexualita
Pre dospelých boli pripravené na dopolud-
nia odborné vzdelávacie semináre a pre deti 
tematické hry pod vedením  dobrovoľníkov. 
Po obede si rodiny užívali výlety po okolí ale-
bo využili možnosti konzultácie s psycholo-
gičkou OZ Návrat Katarínou Kleinovou.
Po večeri sa rodičia stretali v spoločenskej 
miestnosti, kde otvárali témy, ktoré ich naj-
viac pálili alebo zaujímali. 
Prvý odborný program pripravili Dr. Luk-
šík a Dr. Lukšíková. Jeho ústrednou témou 
bola komunikácia o sexualite medzi deťmi               
a dospelými i medzi partnermi navzájom.
Táto téma bola vybraná veľmi vhodne, 
keďže medzi zúčastnenými bolo mnoho rodi-
čov dospievajúcich detí. Toto náročné obdo-
bie má svoje špecifiká a jedným z nich je aj 
sexuálne dozrievanie.
Pútavým bol napr. sexuologický slovník,          
v ktorom si rodičia občerstvili alebo objasnili 
mnohé výrazy z oblasti sexuality, venovali sa 
základom konštruktívnej komunikácie, sna-

žili sa vžiť do svojich detí prostredníctvom 
improvizovaných scénok a kládli odborníkom 
mnohé praktické otázky týkajúce sa ich ro-
dinného života.
Manželia Lukšíkoví sa venovali aj dospievaj-
úcim deťom, s ktorými preberali ich pohľady 
na partnerstvo, rodinu a sexualitu.

Špecifiká dieťaťa
Témou odborného programu psychologičky 
Dr. Zuzany Zimovej pre rodičov bola komu-
nikácia s deťmi, špecifiká súvisiace s vývi-
novými etapami dieťaťa od narodenia po 
dospievanie a  špecifiká prijatého dieťaťa. 
Rodičia s ňou viedli okrem iného i rozhovory 

Lúčilo sa ťažko. A boli aj slzičky
Letný rekreačno-poradenský pobyt náhradných rodín

Asociácia náhradných rodín 
usporiadala od 8. do 14. júla tra-
dičný letný rekreačno-poraden-
ský pobyt pre náhradné rodiny 
z celého Slovenska. Zúčastnilo 
sa na ňom 25 rodín a spolu viac 
ako 100 ľudí, z ktorých mnohí 
si nádherné prostredie oko-
lia turistického hotela Drotár                
v Hronci zamilovali už po minu-
lé razy. Na rodičov a ich deti 
čakal ako každoročne bohatý 
program.

Súťaže deti upútali, dobre sa pri nich bavili.

Šantili od rána do večera. Do zábavy sa zapojili aj dospelí.
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o konkrétnych problémoch vlastných rodín - 
výchovných problémoch s deťmi, o otázkach 
identity detí, o ich rodičovských postojoch 
k výchove, o súrodeneckých vzťahoch medzi 
deťmi.
Dr. Zimová spolu s Dr. Kleinovou sa zúčastňo-
vali aj na večerných sedeniach rodičov, kde 
poskytli odborné rady či vysvetlenia.
V programe pedagóga a sociológa Mgr. Štefa-
na Šarkózyhy zase rezonovala mládež - téma 
formovania identity. Tieto otázky výrazne 
zamestnávajú myseľ každého dospievajú-
ceho človeka, no prijaté deti majú cestu                  
k odpovediam sťaženú tým, že ich minulosť 
je spätá s ľuďmi, o ktorých vedia niekedy 
iba veľmi málo. Mladí ľudia sa so Štefanom    
okamžite spriatelili a ich vzájomná komuni-
kácia bola veľmi bezprostredná. 
Tlmočil však rodičom dôležitú vec - že ich 
deťom treba neustále dvíhať sebadôveru      
a sústreďovať sa oveľa viac na ich pozitívne 
vlastnosti ako na negatíva, povzbudzovať ich 
a chváliť, aby v budúcnosti nemali problémy 
so sebavedomím a vyrástli z nich vyrovnané 
osobnosti.

Bavili sa všetci
Témy večerných sedení si vyberali sami rodi-
čia. Najčastejšie súviseli s dopoludňajším 
programom, počas ktorého nezvýšil čas na 
všetky zaujímavé otázky. Jeden z večerov 
bol venovaný právnym problémom, problé-
mom vznikajúcim pri  komunikácii  s  úradmi          
a súdmi, novým legislatívnym zmenám a téme 
soc. dávok, iný bol zameraný na najmladšie 
deti a ich prekonávanie adaptačnej fázy po 
príchode do rodiny, ďalší mládeži a jej pro-
blémom spojených s dospievaním.
Aj pri toľkom vzdelávaní zostal dospe-
lým samozrejme čas aj na zrekreovanie sa                  
a dobrú zábavu. Popoludní sa boli previezť           
s deťmi lesnou železničkou do Čierneho 
Balogu, navštívili ranč, kde mnohí nebojácne 

vysadli do sediel koní, venovali sa turistike, 
hrali loptové hry, sedeli pri táboráku, zatan-
covali a zaspomínali si s Elánom či oddycho-
vali v neďalekej kolibe.
A deti? Tie sa bavili od rána do neskorého 
večera. Dobrovoľníci si pre nich pripravili 
cestu okolo sveta. Každá skupina dobýjala 
iný kontinent. Kmeň pomaľovaných Indiánov 
plnil svoje bojové úlohy, Eskimáci sa sánko-
vali na vreciach po vlhkej tráve, tvorilo sa, 
súťažilo, všade vládla výborná nálada. 
Na záver pobytu pri slávnostnom vyhodnote-
ní si každý malý cestovateľ hrdo odnášal svoj 
diplom a tešil sa z balíčka plného sladkostí    
a drobných prekvapení. 
Ešte foto s dobrovoľníkmi, ktorí sa im neú-
navne venovali, výmeny adries a dlhé obja-
tia.

Čas rozlúčky
Lúčilo sa ťažko. A boli aj slzičky. Odrážali sa 
v nich zážitky uplynulých dní, nové priateľ-
stvá, vypovedané krásne aj smutné príbehy, 
spolupatričnosť.
Všetci, čo sa v toto leto stretli, radi prídu 
zas. Pre tú atmosféru, pre tie priateľstvá      
a v neposlednom rade preto, že sú bohatší   
o nové informácie a skúsenosti.
Sprostredkovali im ich odborníci, ale aj oni 
sami, keď boli jeden druhému nápomocní pri 
riešení malých či veľkých problémov. Počúva-
li sa navzájom, radili si, chápali sa.
Lebo niekedy nám stačí iba dobrý poslucháč, 
pred ktorým svoje trápenie sformulujeme 
do slov a pomôže nám, aby sme uvideli jeho 
jasnejšie kontúry. Pomôže nám, aby sme si 
uvedomili jeho korene, aby sme ľahšie našli 
riešenia.  
Toto všetko dal náhradným rodičom  a ich 
deťom tohtoročný letný pobyt. A už sa tešia 
na ten nasledujúci. 
Dovidenia, priatelia!

Natália Blahová, foto autorka

Asociácia náhradných rodín ďakuje všetkým z turistického hotal Drotár v Hronci, ktorí zabezpečova-
li pobyt. Ďakuje sponzorom, organizátorom aj dobrovoľníkom.

Večer sadla na deti únava.

Dobrovoľníčky so skupinkou „svojich“ detí.

Radosť z prekvapení mali aj najmenší.
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Krásne priateľstvá z Vyšných Ružbách 
budú pokračovať

p o r a d ň a  /  l i s t á r e ň

Súd rozhodol, že dieťa krátko po 
narodení nám bolo zverené do pre-
dosvojiteľskej starostlivosti. Komu 
v takomto prípade patrí tzv. kočíko-
vé?

Príspevok pri narodení dieťaťa je 4 560 Sk. 
Poskytuje ho úrad práce, sociálnych vecí a 
rodiny príslušný podľa miesta trvalého poby-
tu oprávnenej osoby.
Oprávnenými osobami sú matka dieťaťa  ale-
bo otec dieťaťa  alebo osoba, ktorá prevzala 
dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej sta-
rostlivosť rodičov na základe právoplatného 
rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu. 
O túto jednorazovú sociálnu dávku však tre-
ba požiadať najneskôr do šiestich mesiacov 
od narodenia dieťaťa.
Rodič, príp. náhradný rodič  si nárok uplatní 
podaním písomnej žiadosti na úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta trvalé-
ho pobytu, ktorý  túto žiadosť aj poskytne.
Zo žiadosti sa dozviete, aké doklady a potvr-
denia je potrebné doložiť.

• • •

Dieťa, ktoré máme v pestúnskej sta-
rostlivosti, bude mať onedlho osem-
násť rokov. Zostane však bývať v 
našej domácnosti. Sme naďalej jeho 
pestúnmi?

Pestúnska starostlivosť zaniká dosiahnutím 
plnoletosti dieťaťa, avšak ak s tým pestún 
a maloleté dieťa zverené do pestúnskej sta-
rostlivosti súhlasia, súd môže z dôležitých 
dôvodov predĺžiť pestúnsku starostlivosť až 
na jeden rok po dosiahnutí plnoletosti.

Vaše otázky a pripomienky očakávame 
na adrese našej  redakcie alebo na e-
mailovej adrese:
nebytsam@centrum.sk.

Justína Hátasová (11 rokov), Bratislava. 
Disco

Nebyť sám je rodinný časopis, ktorý infor-
muje o rôznych akciách, aj o tých, ktoré 
sa konajú mimo klubov. Chceme prinášať 
informácie o stretnutiach rodín, o činnos-
tiach alebo činoch detí, ktoré sa čo i len 
trochu vymykajú zo zabehnutého. Uvíta-
me krátke správy, zamyslenia, básničky, 
poviedky a pod., ale aj kresby detí a fo-
tografie. V časopise sa bude zrkadliť život 
náhradných rodín so všetkým, čo k nemu 
patrí.                Eva Lauková, šéfredaktorka

Mária Hátasová (9 rokov), Bratislava. 
Štyri kamarátky – Alenka, Tánička, Slávka a Mária sa hrajú.

OZ Domov v rodine zorganizovalo pobyt ná-
hradných rodín v dňoch 5. – 12. augusta     v 
hoteli Kráter v lone prekrásnej prírody Vyš-
ných Ružbách. Zúčastnilo sa na ňom pät-ná-
sť  rodín s deťmi od dvoch rokov. S malými 
deťmi pomáhali veľmi zlatí dobrovoľníci zo 
stredných škôl, ktorí im spestrovali pobyt 
rôznymi súťažami a večernými hrami. Kaž-
dý deň sme mali určitý program aj osobné 
voľno. Deti si kreslili, maľovali na sklo, na 
tričká, hrali rôzne hry v interiéri hotela aj 
na ihrisku, za čo boli aj odmenené. Dospe-
lí zatiaľ viedli debaty na rôzne témy, vrátili 
sme sa aj do svojho detstva, rozoberali sme 
súrodenecké spolužitie, písali testy, zdôve-
rovali  sme  sa  s  problémami  aj  radosťami 
náhradného rodičovstva. V prípade právnych 

záležitostí sme sa mohli obrátiť na právnika 
a psychológa, ktorí tam boli tiež prítomní.
V čase voľna sme chodievali s deťmi na 
termálne kúpalisko a veľmi sme si to užili. 
Taktiež sme si robili prechádzky do okolia, 
pretože Ružbachy sú situované do krásnej 
prírody, je tam čo obdivovať a pohladiť tak 
svoju dušu. 
Zaujal nás prírodný úkaz Kráter s termálnou 
vodou. V predvečer odchodu nás príjemne 
prekvapila obrovská torta, z ktorej sa ušlo 
všetkým zúčastneným. Na tomto pobyte 
vznikli priateľstvá, ktoré budú určite  pokra-
čovať aj naďalej.
Naša rodinka bola na takomto pobyte prvý-
krát a verím, že to bude odteraz každý rok.

Mária Habajová, Svit

Láska na prvé objatie

Mám 42 rokov a  štyri deti. Dve z nich máme 
z  domova. My sme si vlastne deti nevybrali, 
Dávidko bol jediné biele dieťa, ktoré bolo 
vhodné do pestúnskej starostlivosti. No celá 
rodina aj dedina ma presviedčali,  že rómske 
dieťa nie... Lenže keď som si z ponuky vybe-
rala, mala som podmienku dievča. 
Dievčatko bolo len rómske a ja som v srdci 
vedela, že budem milovať aj rómske dieťat-
ko. Nebola to láska na prvý pohľad, ale na 
prvé objatie. Ešte v ten deň som ju doniesla 
domov s rozhodnutím, že ju budem milovať 
aj napriek odporcom. Veľmi rýchlo si však 
získala celé okolie. Ľudia v dedine tvrdili, 
že cigánča musím mať len pre peniaze. No 
ja ju milujem obrovskou láskou, rovnako ako 
Dávidka. 
Chcem navrhnúť usporiadanie stretnutia ná-
hradných rodín a detí vhodných na osvojenie 
či pestúnsku starostlivosť. Tam je šanca aj 
pre väčšie deti dostať sa do rodín.  

 Zuzana

Dočkala som sa...

Tak som sa dočkala. Chcem vám poďakovať 
za prvé vynovené číslo. Mám radosť, že sa 
podarilo pokračovanie tohto skvelého ča-
sopisu. Poviem za seba, veľmi mi pomáha. 
Prečítam ho od začiatku do konca a vždy tam 
nájdem niečo poučné  a nápomocné pri rie-
šení určitých problémov.  Budem netrpezlivo 
čakať na ďalšie číslo.  

Mária Habajová, Svit
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Do vašej knižnice
ZDENĚK MATĚJČEK: Po dobrém, nebo po zlém?
P o r t á l

Význam odmien a trestov  vo výchove je stále rovnaký. Iba v rôznych dobách a spoločnostiach sa jedno alebo 
druhé viac či menej zdôrazňuje a praktizuje. Prof. Matějček radí rodičom prečo, ako a kedy dať vo výchove detí 
prednosť tomu „po dobrom“, alebo tomu „po zlom“. Rozumieť sebe a rozumieť dieťaťu, to je totiž prvý rozhod-
ný krok na ceste výchovy. Sú situácie, keď je naozaj dobré dať dieťaťu pocítiť telesnú prevahu. Ide len o to, aby 
sme nepreháňali a vedeli odhadnúť, kedy je to treba a kedy už nie. V priebehu predškolského a školského veku
telesný kontakt s okolím stráca rýchlo význam a primitívny telesný trest prestáva mať zmysel. Pri úvahe o teles-
nom treste je potrebné si pamätať, že rovnako ako u ostatných výchovných prostriedkoch záleží na tom, komu 
sa dáva, kto ho dáva a ako ho dáva. U mnohých detí je z hľadiska duševnej hygieny oveľa zdravšie sňať z nich 
pocit viny okamžitým zásahom, ako ich neurotizovať úplne nešetrne  stálym predlžovaním napätia pred trestom,  
ktorý má prísť.

JANA JURÁŇOVÁ: Bubliny
A s p e k t

Knižka zrozumiteľným a inšpiratívnym spôsobom pomáha deťom uvedomiť si svoje hranice, a tým aj rešpektovať 
hranice iných – ľudí, ale aj zvierat či vecí.

ZDENĚK MATĚJČEK: Co děti nejvíc potřebují
P o r t á l

Čo malé deti najviac potrebujú? To je otázka, ktorá predznamenáva celý rad úvah nad témami zo sveta vedy          
o detskej duši. Odpoveď je zložitá i jednoduchá zároveň – deti potrebujú mnoho vecí, ale najviac istotu vo vzťa-
hoch k ľuďom z najbližšieho okolia. Pútavé, často veľmi osobné a hlboké zamyslenia známeho detského psycho-
lóga sa zaoberajú potrebami detí a úlohami rodičov, vychovávateľov i psychológov. Pôvodne sa knižka mala volať 
„Psychologické eseje“ – a ona je naozaj zbierkou esejí popularizujúcich psychologické poznatky z niekoľkých 
tematických okruhov. Esej znamená „pokus“, v našom prípade pokus preniknúť trochu pod povrch vecí zo života 
známych, ba niekedy až tak známych, že nás ani nenapadne nejako sa nad nimi pozastavovať. Hlavným motívom  
uvažovania autora je však otázka, ktorá je v titule knižky: Co děti nejvíc potřebují? A je toho vskutku veľa... Ak 
dáme túto otázku tzv. verejnosti, dostaneme asi najčastejšiu odpoveď, že potrebujú lásku! Určite. I dnešná veda 
to schváli. Ale, čo to vlastne tá láska k dieťaťu je?

MARIANNE GRABRUCKER: Typické dievča
A s p e k t

Tento denník si počas prvých troch rokov života svojej dcéry písala mama, ktorej záležalo na tom, aby jej dcéra 
dostala v živote pestrejšie možnosti, než len byť ,,dobrým a pekným dievčatkom“. Kniha je významným zdrojom 
poznania o rodovo špecifickej výchove detí pre laickú i odbornú verejnosť. Marianne Grabrucker podrobne zapi-
sovala príhody a situácie, ktoré zažívala s Hankou, ako aj reakcie svoje, Hankine a bližšieho i širšieho okolia. 

ZDENĚK MATĚJČEK: Náhradní rodinná péče 
P o r t á l

Otázka opustených detí a ich prijímanie do náhradných rodín bola vždy predmetom záujmu širokej verejnosti 
i štátnych inštitúcií. V dnešnej dobe o náhradnej starostlivosti síce vieme viac, súčasne sa však objavujú nové 
otázky a problémy: Aká je motivácia na prijatie cudzieho dieťaťa? V čom sa líši rodičovstvo biologické a psy-
chologické? Nakoľko môže nová rodina výchovou zmeniť dedičný základ dieťaťa? Aké formy náhradnej starost-
livosti sa dnes rozvíjajú vo  svete? Aké sú skúsenosti našich zariadení, poradní a centier? Ako fungujú anonymné 
pôrody, ako je to s medzinárodnou adopciou? Aká je dynamika vzťahov v náhradnej rodine? To sú otázky, ktoré 
zaujmú nielen odborníkov (zvlášť z oblasti sociálnej pediatrie, sociálnych pracovníkov, psychológov, vychováva-
teľov v najrôznejších zariadeniach, sudcov), ale aj študentov pedagogických a sociálnych odborov a psychológie,                           
a predovšetkým záujemcov o náhradnú rodinnú starostlivosť - potenciálnych pestúnov, adoptívnych rodičov.

zdroj: www.portal.cz, www.aspekt.sk



Som motivovaná k rodeniu
Dal a má dať. Zrejme základná premisa 
primárnej ekonomiky. Ja do nej teda 
prd vidím, lebo som Rómka z osady, 
ale niečo si ešte viem spočítať. To dec-
ko sa mi oplatí porodiť.

Mám osemnásť a tuto so susedom Lajošom 
sme si občas zašpásovali. No a čo čert ne-
chcel, už som aj v tom. Mamka ma chcela 
hneď vydávať, ale ja toho Lajoša inak moc 
nemusím. On totiž dosť chľastá a občas sa 
s niekým pobije. Teda často.             A 
ja by som teda každý deň na hubu dostať 
nechcela. Tak som mu to radšej ešte nepo-
vedala. Asi by som dostala hneď. 
Sesternica Brenda mi povedala, že by som 
mohla ísť na potrat a potom by som si La-
joša zobrať nemusela. Tak som sa premoh-
la a išla som k dochtorovi, aby mi akože 
povedal, čo to so mnou je. A ten pánko, že 
tak a tak a že som gravi...čosi  a že mám 
príjsť za mesiac na kontrolu. A ja mu na to, 
že to decko ale nechcem, lebo nechcem 
Lajoša. A tak som aj plakala a tak a z neho 
potom vyšlo, že by som mohla ísť aj na po-
trat. To je, že to decko zo mňa vyberú. 
Aj som sa potešila, že na to prišiel sám         
a nemusela som sa pýtať, lebo som neve-
dela ako. Potom začal vypisovať nejaké 
papiere a dával mi kartičku. A že je tam 
deň, čas a číslo dverí. Už som chcela na-
tešená utekať za Lajošom do šenku, ale 
ma ešte vo dverách zastavil, že nech si so 
sebou donesiem 6-tisíc korún a potom ich 

dám kamsi do kasy. 
Ale som sa len tak 
nenechala, aj som 
zjednávala, aj som 
zase začala plakať 
a potom som aj kri-
čala a banovala, že 
som mater so sebou 
nezobrala, lebo tá 
vie teda kričať... Ale 
dochtor len tých 6-ti-
síc... Nespustil ani 
korunu. 
Došla som autobusom 
domov a hneď roz-
mýšľam, že za kým 
by som išla po radu. 
A veru za Brendou. 
Tá už má s Jóžim       
štyri decká a všetké-
ho je u nich dosť. 
A Brenda mi takto 
povedala. Aby som 
ja len Lajošovi pove-
dala, že to neni jeho 
decko. Dostanem facku, ale len jednu. Po-
tom pôjdem za pani sociálku a poviem, že 
som tehotná a že nič nemám. Ona mi dá 
nejaké papiere, čo podpíšem, lebo aj su-
seda Eštika tak spravila, čo teraz nedávno 
rodila. 
A fakt som ju poslúchla. Išla som tam           
a tam mi povedali, že nejaký nový zákon 
ževraj je, že komu sa prvé decko narodí, 

ten dostane 15-tisíc. Aj papier som podpí-
sala, že sa mi narodí. 
A potom sa mi aj narodilo. Aj v nemocnici 
som čosik podpísala aj tam mi povedali, že 
to dostanem domov cez počtu. 
Tak som išla spokojná domov. Decko som 
nechala v tej nemocnici, lebo aj Brenda 
hovorila, že potom bude ževraj adaptuva-
né, to akože si ho voľakto zoberie domov. 
A keď mi počtárka doniesla za týždeň pe-
niaze, som si velice pochvaľovala, že aká 
som ja šikovná. Miesto toho, že by som      
6-tisíc dala, som 15-tisíc dostala. Spokojná 
som. Aj Lajoš sa prestal hnevať na mňa. Aj 
sa už zase šmajchlujeme, len sa teraz bo-
jím... Nechcem čakať decko, lebo za druhé 
by som už toľko nedostala. 

Natália Blahová 
písané pre blog.sme.sk
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Pomôcť môže každý, aj keď nie každý prijme dieťa z detského domova do svojej rodiny.

Aj ja chcem pôrodné...

Čo hovorí zákon
Príplatok (11-tisíc Sk) k príspevku 
(4560 Sk)  pri narodení dieťaťa je 
od 1. januára 2007 novou peňažnou 
štátnou sociálnou dávkou. Oprávne-
nými osobami na uplatnenie nároku 
na príplatok  k príspevku sú: 
• matka, ktorá porodila prvé dieťa, 
ktoré sa dožilo aspoň 28 dní,
• otec dieťaťa, ak matka zomrela, 
alebo dieťa bolo zverené do výcho-
vy otca.   


