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      Keď sa búria
      hormóny
Puberta deťmi zatrasie a rodičov 
chytá panika. V téme čísla aj 
o hľadaní identity a dotykoch.

          Zážitky z bruška 
      ovplyvnia život
     
Vynárajú sa nečakane. Ak budúca 
matka zažila hrôzy, dieťa trpí. 
Objavujú sa aj desivé sny.
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Tam, kde nie sú detské domovy a súdy chránia deti
Pracovníci detských domovov v SR čerpali z talianskych skúseností

a k t u á l n e

Hlavnou náplňou činnosti talianskej agen-
túry z Piemontu je umiestňovanie detí do 
pestúnskej starostlivosti v rodinách, alebo 
do malých komunít podobných rodinnému 
prostrediu. „Spolupracujeme aj so Sloven-
skom a inými európskymi krajinami na pro-
jektoch, ktoré vedú k zlepšovaniu situácie 
opustených detí. Naším prioritným záuj-
mom je záujem dieťaťa, ktoré nemá ro-
dinu, má právo na lepšiu budúcnosť, ktorú 
mu chceme našimi projektmi zabezpečiť,“ 
uviedla riaditeľka Agentúy pre medzištát-
ne osvojenia kraja Piemont  Anna Maria 
Collela. 

Od februára minulého roka do konca sep-
tembra t. r. trval Projekt vzdelávania so-
ciálnych pracovníkov slovenských detských 
domovov v oblasti sociálnej starostlivosti 
detí. Realizovalo ho Slovenské národné 
stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) s Agen-
túrou pre medzištátne osvojenia kraja Pie-

mont (A.R.A.I.) a v spolupráci s Minister-
stvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
„Do projektu sa zapojilo 40 pracovníkov     
z takmer polovice všetkých detských do-
movov na Slovensku. Vypočuli si skúsenosti 
talianskych kolegov z oblasti práva, sociál-
nej práce a ústavnej starostlivosti,“ TASR 
informoval Peter Guráň zo SNSĽP. 
Desať pracovníkov detských domovov, kto-
rí v rámci školenia napísali najlepší projekt 
pre svoj detský domov, absolvovalo týž-
denný pobyt v Taliansku, kde sa oboznámili 
so situáciou v tamojších zariadeniach pre 
deti. 
V Taliansku už neexistujú veľké detské do-
movy ako u nás, ale všetky sa pretransfor-
movali na komunity. Tento proces v Talian-
sku trval 20 rokov a môže nám podľa Gu-
ráňa slúžiť ako inšpirácia, keďže od roku 
2005 platí u nás zákon o sociálnoprávnej 
ochrane detí, ktorý preferuje rodinný spô-
sob starostlivosti o ne. 

„Realizácia projektu nám prišla vhod. 
Systém ochrany práv detí je na Slovensku 
nasmerovaný tak, aby chlapci a dievčatá 
v ústavnej starostlivosti mohli vyrastať          
v náhradnej rodine a aby nemuseli zotrvať 
v detských domovoch,“ uviedla Mária Mar-
cinová z ministerstva práce. 
Výstupom projektu je publikácia o projek-
toch ochrany práv detí a nových zámeroch 
v tejto oblasti s názvom Sociálna práca 
v detských domovoch. Podľa Marcinovej 
bude slúžiť najmä pracovníkom detských 
domovov. 
Pred podpisom je zmluva o novom projekte 
vzdelávania sociálnych pracovníkov a sud-
cov zameranom na predstavenie talianske-
ho systému súdnictva, ktorého súčasťou 
sú súdy venujúce sa ochrane práv detí. Aj 
tento projekt bude realizovať SNSĽP, mi-
nisterstvo práce sociálnych vecí  a rodiny 
a A.R.A.I. 

 (zdroj: TASR)

OZ Návrat sa snaží zvýšiť 
počet pestúnskych rodín na Slovensku
Projekt Dieťa potrebuje rodinu realizuje Občianske združenie  
Návrat. Kampaň má pomôcť zvýšiť počet pestúnskych rodín, 
ktoré sa starajú o opustené dieťa. Ako uviedla Lenka Hujdičo-
vá z OZ Návrat, projekt vyvrcholí Týždňom pre rodinu v dňoch                 
5. až 9. novembra a končí sa 
16. novembra. OZ zároveň 
spúšťa webovú stránku www.
pestunska.rodinka.sk.

OZ Návrat realizuje kampaň 
predovšetkým prostredníc-
tvom filmu 7 magických ro-
kov o dôležitých momentoch 
vo výchove detí a potrebe 
rodinného prostredia pre 
zdravý vývoj detskej psychi-
ky. Tento dokumentárny film 
o dôležitých vzťahoch medzi 
rodičmi a deťmi  režíroval 
Marek Šulík, producentom je 
OZ Návrat. Film upozorňuje 
na fakt, že rodičia sú v prvých 
rokoch vývoja detskej psychi-
ky nenahraditeľní a absencia 
rodinného prostredia v tomto 
období spôsobuje trvalé a rozsiahle problémy v ďalšej existencii 
dieťaťa. Keď na svet prichádza nový človiečik, pýtame sa: Čo mu 
treba kúpiť? Všeličo praktické, ale jediné skutočne dôležité, čo 
dieťa potrebuje, sú rodičia: milujúci a vnútorne vyrovnaní.
Čo deti naozaj potrebujú? Je ich výchova celkom samozrejmá 
vec? Film 7 magických rokov ukazuje prostredníctvom experi-

mentov, archívnych materiálov a autentických situácií zo života 
rodín dôležité momenty vo výchove detí. 
Tisíc mamičiek v pôrodniciach a na tehotenských kurzoch po 
celom Slovensku dostane nosič s týmto filmom. Vo viac ako 25 

materských a komunit-
ných centrách združe-
nie usporiada verejné 
premietanie    a dis-
kusie s odborníkmi a 
náhradnými rodičmi na 
témy vzťah rodič - die-
ťa a pestúnska rodina. 
Prostredníctvom Štafe-
ty rodičovstva má 100 
pestúnskych rodičov 
možnosť darovať nosič 
s filmom 7 magických 
rokov konkrétnej rodi-
ne vo svojom okolí.
OZ Návrat si dalo vy-
pracovať prieskum ve-
rejnej mienky, podľa 
ktorého sú prijatiu 
opusteného dieťaťa 
do rodiny otvorení na-

jviac ľudia vo veku okolo 30 rokov. Podľa          L. Hujdičovej v 
súčasnosti až 6-tisíc detí na Slovensku prežíva svoje detstvo v 
inštitúcii.

(zdroj: SME, r), foto Elena Hanáčková
Film si môžete objednať na adrese navrat@navrat.sk. 

Cena DVD je 290 Sk, VHS 190 Sk 



Štyri spoločne roky v levickom klube

Pravidelné piatkové stretnutia Klubu 
náhradných rodín v Leviciach sme sa aj 
tento rok rozhodli predĺžiť na víkendový 
pobyt. V dňoch 31. augusta až 1. septem-
bra strávilo  šesť rodín víkend  v peknom 
prostredí štiavnických lesov. Príjemné 
počasie nám umožnilo športovať,  pre-
chádzať sa po okolitej prírode a večer 
opekať i zaspievať si pri ohníku. O dobrú 
náladu nebola núdza. Deti využili svoju 
kreativitu  pri práci s papierom a modelo-
vacou hlinou. Dosýta sa mohli vyšantiť na 
príjemnom slniečku a čerstvom vzduchu.
Práve pri tomto ich bezstarostnom šan-
tení sme si uvedomili, ako sa zmenili za 
obdobie, čo prišli do našich rodín. Tie 
ustráchané vyplašené dušičky sú dnes na 
nepoznanie, ich šibalské očká hovoria 
za všetko. Už  štyri roky máme možnosť 
spoločne sledovať pokroky, radosti a sta-
rosti našich detí na klube i na spoločných 
akciách (Deň detí, jazdenie na koníkoch, 
opekačka pri Hrone, Zoo Bojnice...). Niek-
toré z aktivít sme mohli uskutočniť vďaka 
dotácii z mesta, za čo ďakujeme. Na po-
dobných aktivitách a stretnutiach sa môžu 
zúčastniť aj ďalšie rodiny, ktorých deti sú 

adoptované alebo sa nachádzajú v pestún-
skej starostlivosti, alebo o týchto formách 
starostlivosti ešte  len uvažujú.    
Vlani v septembri pribudol medzi nás 
Janko, oslávil už svoj prvý rok. Tento 

rok nám pribudla sedemtýždňová Radka. 
Obom prajeme veľa lásky v náručiach 
milujúcich rodičov a im veľa radosti. 

Za klub náhradných rodín 
Beata Konkoliová  
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Vyplašené dušičky sú na nepoznanie

Päťročná Blaženka je múdre dievčatko a ako vraví jej mama Mária Habajová, celá rodi-
na má z nej radosť. Tancuje, spieva, pekne kreslí, básničky sype z rukáva. A pritom, keď 
ju pred viac ako dvoma rokmi prijali do rodiny, výrazne zaostávala, vôbec nerozpráva-
la. Fotografia je z pobytu v Ružbachoch, ktorý organizovalo OZ Domov v rodine. (r)

V Mojmírovciach sa 17. až 20. októbra usku-
točnil 3. medzinárodný seminár OHROZE-
NÉ DIEŤA, s čím prichádza a čo potrebuje. 
Hovorilo sa na ňom o vplyve drogových 
závislostí rodičov na vývin dieťaťa, ďalšie 
prezentácie sa týkali dotykovej terapie     
a masáže detí, ako aj rodinného programu 
pripútania pre deti predškolského veku.

Zo srdca ďakujem za mňa a moje deti za 
opakovaný finančný dar pánovi Martinovi 
Oroszovi. Veľmi si to vážim. S vďakou   Vi-
ola Linková

Keby nebolo keby...
Článok z predchádzajúceho čísla o poby-
te Dany Žilinčíkovej v Centre pomoci 
rodine v Poľsku (Môj pobyt v pohotovost-
nej náhradnej rodine) zaujal a viacerí si 
vzdychli: keby to bolo také aj u nás. To 
by sme však museli mať inú legislatívu             
a kompetentnejšie by museli byť aj samo-
správy. Potom by malé deti nemuseli byť 
v detských domovoch, ale len v rodinnej 
forme starostlivosti. Pobyt D. Žilinčíkovej 
v Poľsku financovala Nadácia Socia.      (r)

Téma ďalšieho čísla Nebyť sám bude vzťahová. Ako sú ovplyvnené vzťahy, resp.          
k akým zmenám vo vzťahoch  došlo po prijatí dieťaťa do rodiny. Odozva však býva nie-
len v rámci rodiny, užšej či širokej, ale aj v mieste bydliska, v zamestnaní a pod. Napíš-
te nám vaše pozitívne alebo negatívne skúsenosti, postrehy či zážitky na nebytsam@
centrum.sk, alebo na adresu: Nebyť sám, Pri Suchom mlyne 16, 811 04 Bratislava.

Deti v centre záujmu

Poďakovanie

Foto titulná strana: Martin Jakúbek



n e b y ť   s á m   |   o k t ó b e r   2 0 0 7s t r a n a   4

t  é  m  a

PUBERTA. ZAČÍNA SA NENÁPADNE
Hm, ani vy tomu nemôžete uveriť? Ešte pred „chvíľou“ to bolo bábätko. Taký malý batôžtek. Dnes je 
z neho fešný chalan, resp. slečna ako lusk. Dôsledok puberty, sprevádzanej aj rôznymi problémami, 
je neodvratný. Začína sa to tak nenápadne, slovami „teraz je iná doba, teraz je to úplne iné, ako to 
bolo, keď ste vy boli mladí, vy tomu nerozumiete...“  Neskôr to prerastie do rodinných scén či spo-
rov. Zrazu neviete, čo sa  vášmu dieťaťu dnes prihodilo, mlčí ako Indián. Je otravné, náladové, často 
vybuchuje, lezie vám na nervy. A vy máte z toho des. No čo, búria sa hormóny...

Keď rodič nemá čas...
Previesť dieťa týmto obdobím si vyžaduje 
od rodiča veľké psychické a fyzické úsilie. 
Kde však na to vziať energiu, keď každo-
denná práca a zhon vás úplne pohltia                                                                   
a neostane ani štipka energie na to, aby 
ste v dostatočnej pohode zvládli hrmavicu 
s vašou dospievajúcou ratolesťou. 
Prvý konflikt medzi rodičom a dieťaťom 
môže prísť ako blesk z jasného neba. Zra-
zu nemáte predstavu o tom, ako môžete 
takúto vzájomnú komunikáciu zvládnuť 
bez „úrazu“ na jednej alebo druhej stra-
ne.  Uvedomujete si, že vaše dieťa už síce 
vyzerá dospelo, avšak vo svojej duši sa 
zmieta a nevie, ako sa má navonok tváriť. 
A hoci nešikovne dáva najavo svoju dospe-
losť, vy viete, že na ňu ešte nedorástlo. 
Z pubertiakov sa stávajú viac-menej intro-
verti a práve toto zahĺbenie sa do seba 
sa odráža aj na ich myslení, správaní či 
konaní. Dovtedy nepozorované  pova-
hové odchýlky, akými sú   tvrdohlavosť, 
zanovitosť, uzavretosť a pod., môžu mať              

v puberte za následok i zmenu hodnotové-
ho systému v emočnej oblasti, či v oblasti 
vzťahov ku svojim rodičom, príbuzným, 
alebo kamarátom. 
Táto prichádzajúca zmena môže rodičov 
stavať pred riešenie rôznych nepredvída-
teľných situácií.  
Avšak vznik problému či konfliktu nema-
jú na svedomí len dospievajúce deti, ale           
i rodičia. Deti z času na čas chcú nadviazať 
priateľský kontakt, no rodičia pod vplyvom 
únavy zo života sa ledva zmôžu na slová 
- neotravuj, daj pokoj, myslíš len na samé 
hlúposti a podobne. A potom rodičia sú 
prekvapení, že dospievajúci môžu mať 
pocit zbytočnosti, menejcennosti,  bezná-
deje, alebo sú agresívnejší, intolerantní 
či neznášanliví a hľadajú si vzory a oporu. 
Napríklad u skinhedov či v iných pochyb-
ných partiách. Alebo majú obdobie nihiliz-
mu – všetko sa zatracuje, nič sa neuzná-
va. Majú deštruktívne stavy, resp. záľubu 
v páchaní rôznorodej trestnej činnosti. 

Názory kamarátov a rovesníkov sú pre ne 
dôležitejšie, ako tie rodičovské. 
Vtedy dieťa môže mať pocit, že naň rodi-
čia kašlú a nie sú jeho pravými rodičmi. 
Ak to nie je pravda, je to ten lepší prípad.                               
V opačnom prípade to môže byť „katastro-
fa“, znásobená vtedy, keď o tom nevie. 
Všetky prejavy nesúhlasu zo strany rodi-
čov prijaté dieťa v tomto období zväčša 
vníma tak, že je to preto, lebo ono nie je 
vašim skutočným dieťaťom a vy ho preto 
nemáte radi. V tomto období dieťa začína 
utekať z domu, ale rodičom sa vzďaľuje 
aj psychicky. 
Ľahko sa vtedy môže dostať do kontak-
tu napr. s cigaretami, alkoholom, neskôr        
s drogou (prvé skusy až po závislosť), 
sexom (predčasné tehotenstvo), objavujú 
sa aj samovražedné sklony (zúfalstvo, 
neúspech, beznádej). Vyústiť to môže až 
do sporu s paragrafmi (priestupok, prečin, 
zločin).   

 PhDr. Peter Mrázek
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Puberta – vývojové štádium v živote člo-
veka, ktoré charakterizuje pohlavné 
dospievanie spojené s výraznými zmenami 
v duševnom živote. Takmer vždy ho spre-
vádzajú ťažkosti, zdanlivé poruchy, búrli-
vé výmeny názorov. Jej začiatok a koniec 
je z hľadiska veku veľmi rozdielny a jej 
priebeh ovplyvňujú predovšetkým fyziolo-
gické procesy. U väčšiny detí sa puberta 
začína v tomto veku, ale odchýlky môžu 
byť veľké. U dievčat sa puberta môže 
začať medzi ôsmym a sedemnástym ro-
kom, u chlapcov medzi desiatym a osem-
nástym.

V období puberty dievčatá aj chlapci pre-
chádzajú fyzickými zmenami, ktoré môže 
sprevádzať únava, skleslosť, nízky tlak, 
bolesti končatín a kĺbov, porucha rovnová-
hy, bolesti chrbta. Ak nie sú oboznámení                                                       
s tým, aké telesné zmeny ich čakajú, 
môžu mať veľké problémy s ich psychic-
kým prežívaním.
Pokiaľ nemajú dostatočne pozitívny obraz 
samých seba, môžu u nich nastať vážne 
psychosomatické problémy, ktoré môžu 
viesť napr. až k mentálnej anorexii. (Art-
lová, 1994)
Na začiatku puberty je správanie vzdo-
rovité, kritické ku všetkému a všetkým, 
predovšetkým však k autoritám. Nápad-
ným prejavom je tvrdohlavosť a nevhodné 
verbálne vyjadrovanie. Postupne nastá-
va ovládanie bezprostredných prejavov            
a osvojovanie prijateľného sociálneho 
správania.
Potreba samostatnosti je najnápadnej-
šou črtou správania dospievajúceho. Nájsť 
seba samého, utvoriť si pozitívny obraz     
o sebe je dôležité na získanie sebadôvery 
a citovej istoty

Potreba správne diferencovať, rozví-
jať a ovplyvňovať svoje schopnosti vedie              
k posilneniu sebadôvery a v období puber-
ty je dôležitá aj pri voľbe povolania.
Potreba citovej reakcie, bezpečia a lás-
ky – v citovom vývoji sa prejavuje nápadná 
citová nevyrovnanosť. Na citové prejavy 
rodičov a iných autorít (napr. starých rodi-
čov) dospievajúci reagujú podráždene, 
odmietavo. Väčšina chlapcov a dievčat sa 
snaží preniesť časť svojich citových väzieb 
na vrstovníkov. Problémy môžu nastať vte-
dy, ak sa dospievajúci uzatvárajú do seba, 
do svojho vnútra, alebo vyhľadávajú na 
svoje citové prejavy nevhodné osoby.
Potreba slobodne rozvíjať svoje záujmy 
– v období puberty sa chlapci a dievčatá 
buď identifikujú so záujmami rodiny, ale-
bo ich zaujímajú úplne odlišné záujmové 
činnosti, také, ktoré považujú za dôležité 
a zodpovedajú ich hodnotovému systému, 
sú  výrazom ich individuality.
Potreba morálneho vedomia je silne 

ovplyvnená hodnotovým systémom rodi-
ny, ale dospievajúci si ju otvárajú aj pod 
vplyvom rovesníkov. Kritické hodnotenie 
rodičovského správania často ovplyvňujú 
autoritatívne výchovné prístupy a to, ako 
sa s tým dospievajúci vyrovnávajú, závisí 
od temperamentu, od celkovej intelek-
tovej úrovne a sociálnej adaptácie (Lisá, 
1986)
(zdoj: Metodická príručka sexuálnej výchovy 
na druhom stupni ZŠ. Zostavili: Lenka Rovňa-
nová, Ivan Lukšík, Ľubica Lukšíková), 
www.rodicovstvo.sk, Spoločnosť pre plánova-
né rodičovstvo

Adolescentov takmer vždy 
sprevádzajú rôzne ťažkosti

Príbeh: Jane má 17 rokov a na školskom 
výlete sa zoznámila s chlapcom, do kto-
rého sa zaľúbila. Matka ho nepozná a trá-
pi ju, že stále sníva s otvorenými očami, 
nevie, aký vplyv to bude mať na školu.
(Jane: „Zoznámila som sa s chlapcom       
a ešte nikdy som sa tak necítila. Je to 
také zvláštne, nemám chuť o tom hovoriť 
a najmenej s mamou. Stále naňho mys-
lím.“)
Potreba súkromia
Sex je jednoznačne súkromná vec. Pre 

rodičov však býva nepríjemné zistenie, že 
ich dieťa už nie je také otvorené a úprim-
né. Jane vôbec nepodvádza, ale je taj-
nostkárka, lebo musí chrániť sama seba. 
Ako všetci, keď prežívajú prvú lásku, je 
veľmi citlivá a zraniteľná, zaplavená cit-
mi, s ktorými sa nemôže nikomu zdôveriť. 
Ak sa predsa tak rozhodne, radšej o nich 
povie kamarátke.
Janina mama sa nevypytovala ani sa 
neposmievala. Múdro si uvedomila, že 
akýkoľvek zásah by bol neodpustiteľným 

narušením dcérinho súkromia.
Jane nebola vystavená žiadnemu tlaku. 
Matka ju nenútila, aby zverejnila svoj 
vzťah, napríklad tým, že by pozvala pria-
teľa domov a predstavila ho rodičom.
Janina matka sa zmierila s tým, že už 
nepatrí do tejto časti života svojej dcéry 
a že odteraz jej najsilnejšie city nebudú 
patriť len členom rodiny.

(Z knihy Adolescencia, E. Fenwicková 
a Tony Smith)

Dieťa už nie je také úprimné a otvorené...

ilustračné foto

1. Pite striedmo, ale pravidelne. Aspoň 
vaječný likér. Iba tak sa to dá prežiť. 
2. Majte ich napriek všetkému radi. 
3. Ak deti s vami hovoria, počúvajte ich. 
Ak nie, nevnucujte sa. 
4. Chváľte ich. Nehovorte, že nie je za 
čo. Niečo sa vždy nájde. Tak hľadajte! 
5. Odpustite si reči o tom, akí ste boli 
vy, keď ste mali štrnásť. Ak ste náhodou 
boli lepší, čo koho do toho. Ak ste boli 
rovnakí, tak vidíte... 
6. Stojte pri nich, ak o to stoja. A ak o to 
stoja, nie ste na tom zasa tak zle. 
7. Doprajte im súkromie! 
8. Kedy-tedy sa porozhliadnite, kde sú. 
Čo keď po piatom pive nevedia trafiť 
domov? 
9. Nezabúdajte, že „každá trampota má 
svou mez“ a aj tá „vaša“ puberta sa raz 
skončí. 
10. Nezabíjajte ich!!!

Katarína Ondrejková
Zdroj: Rebecca

Desať rád pre rodičov, 
ako prežiť pubertu
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Každý potrebuje niekam patriť
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Deti, aj tie väčšie, by ho nedali za 
nič. Pubertiakov volá „chemici“    
a vie to s nimi. Štefan Šarkőzy (34) 
sa venuje rómskej problematike. 
Sám je Róm, adoptovaný Róm,       
a k svojmu rómstvu sa hlási. Naj-
novšie sa teší zo syna Krištofa.

Čomu sa momentálne najviac pracovne 
venujete?
-Rozbehnuté mám viaceré aktivity.                  
V prvom rade sa venujem rómskej verej-
nej politike. Rómsky problém je natoľko 
rozsiahly, že je načase riešiť ho týmto 
spôsobom. Preto som s priateľmi založil 
Inštitút rómskej verejnej politiky.
Keďže som dlhé roky  učil, venujem sa          
i problematike vzdelávania, a teda róm-
skej mládeži. Najviac spolupracujem          
s Asociáciou náhradných rodín. Sám som 
adoptovaný. Ak treba poradiť, ako zvládať 
špecifiká rómskych detí, som k dispozícii. 
Venujem sa aj vyhľadávaniu rómskych 
aktivistov. Je to však trochu zložité, dnes 
je svet nastavený na – čo za to.

Boli ste s deťmi na letnom pobyte, aký 
ste mali program? 
-Tentoraz som s nimi preberal identitu, 
ktorá často u týchto detí býva problémom. 
Preto som si pripravil balík hier, ktorými sa 
dá zistiť, ako sú na tom s vlastnou identi-
tou  a ako ju vnímajú. Venovali sme sa jej 
spolu s deťmi aj rodičmi.

S akým rozkolom tieto deti žijú?
-Žijú v rodine, ktorá nie je ich, ale stáva 
sa ich, zároveň možno spoznávajú rodinu, 
z ktorej vyšli. Je to rozkol. Ale aj člo-
vek, ktorý pozná svoje korene a vyrastá v 
nich, môže mať problém s identitou. Deti               
v náhradnej rodine ho môžu mať o to 
väčší, že vnímajú dve rodiny, niekedy 
dokonca tri, pretože prešli ústavom, kde 
spoznali nejaké prostredie. Preto adaptač-
né problémy, resp. problémy s identitou sú 
omnoho väčšie. Na jednej strane si môžu 
uvedomovať dobré prostredie, v ktorom 
momentálne sú, na druhej zase krv nie je 
voda. Preto chcú spoznať svoju rodinu, aj 
keď si častokrát uvedomujú rôzne príčiny, 
prečo sa ocitli v takejto situácii a zároveň 
si uvedomujú možné dôsledky zo stretnu-

tia s biologickou rodinou.

Vy to však môžete porovnať aj na zákla-
de vlastných skúseností...
-Áno. Sám som hľadal svojich rodičov. Viem 
presne, kto sú, kde bývajú, stačí sadnúť si 
do auta a ísť. No nikdy som neurobil ten 
posledný krok – stretnúť sa s nimi. Všetké-
mu nechávam voľný priebeh. Možno raz...

Ako ste sa dozvedeli, že ste adoptova-
ný?
-Bolo to prekvapujúce, keď som zistil, 
že nie som ich. Nepovedali mi to rodičia, 
dozvedel som sa to až od „kamaráta“, mal 
som okolo desať rokov. Bol som veľmi skla-
maný, nevedel som to stráviť, ale spolu s 
rodičmi sme tento problém zvládli. Mama 
mi vtedy vravela: „Veď ty si náš, pozri sa 
na moje a tvoje nohy, sú rovnaké!“ Snažila 
sa to takto uhrať. Ukázala mi všetky papie-
re, vysvetľovala.

Puberta to zrejme ešte sťažila...
-Vtedy padali z mojej strany aj tvrdšie 
slová – napríklad, čo vy ma vychovávate, 
bijete, keď nie ste moji skutoční rodičia. 
Museli si so mnou preskákať dosť. Našťas-
tie sme to prežili celkom dobre, vďaka 
ich pochopeniu a láske, hoci pri výchove 
fungovali len na základe vlastnej intuície                                                                        
a životných skúseností. Bolo veľmi dôležité, 
že som cítil zázemie, mal som domov.

Do akej miery je dôležité poznať svoje 
korene?
-Dieťa, ktoré nepozná svoje korene, je vo 
vzduchoprázdne. Každý potrebuje stáť na 
vlastných nohách, niekam patriť. Ja som 
mal zázemie, ale vedel som, že pozadie 
je iné. Preto sa teraz snažím vytvárať pro-
stredie pre prijaté deti, aby mali pevnú 
pôdu pod nohami, aby museli prekonávať 
čo najmenej problémov.

Prevažná časť prijatých detí je róm-
skych. Sú s tým vyrovnané?
-Jednotlivé prípady sú špecifické. Problém 
s identitou, priznať, že sú Rómovia, majú 
aj tí, ktorí žijú vo vlastných rodinách.         
V mojej rodine – rómskej rodine, v ktorej 
som vyrastal, som sa k tomu prihlásil iba 
ja. Z rôznych dôvodov – subjektívnych aj 
objektívnych sa k svojmu rómstvu Rómo-
via nehlásia. O to horšie to majú tie-
to deti, ktoré vyrastajú u rôznych tiet, 
strýkov, v ústavoch, kde to majú ešte viac 

Štefan Šarkőzy vraví, že najdôležitejšie pre dieťa je mať pocit bezpečia. ,,Dieťa musí cítiť a vedieť, 
že aj keď spraví niečo zlé, má rovnakú oporu, rovnaké zázemie.“

Štefan Šarkőzy
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popletené. Vedia, že sú iné, vedia, že si to 
druhí všímajú a často s tým majú problém. 
Sú prípady, kedy rodičia jasne vedia, že 
dieťa je rómske, avšak z rôznych dôvo-
dov mu to nepovedia. Celé okolie mu to 
vraví, nadávajú mu do cigáňov... Potom je 
dieťa v puberte a rodičia ho presviedčajú, 
že nie je dôležité, ako vyzerá, že je inej 
národnosti – ako rómskej, a iné podobné 
výhovorky, ktorými viac bránia vnútor-
né nevyrovnanie sa s jeho pôvodom, ako 
samotné dieťa. Je to nedostatočné, je to 
ústupový krok. Lenže realita býva taká.

Akú úlohu v hľadaní identity zohráva 
vek dieťaťa?
-Je to dôležité. Čím je dieťa mladšie, tým 
je to ľahšie a naopak, čím je staršie, tým 
ťažšie ustupuje svojím návykom, ktoré si 
za svoj život vytvorilo. Poznám prípad, keď 
rodičia si adoptovali staršie dieťa –  okolo 

pätnásť rokov. V takomto veku už má návy-
ky, ktoré sa len veľmi ťažko odstraňujú. 
V detskom domove sa nemusia tieto deti 
podieľať až tak na spolužití, ako v rodine. 
Majú menej povinností, potom dôraz na ne 
v rodine nezvládajú, búria sa. Na jednej 
strane je fajn, že dieťa si môže napríklad 
otvoriť chladničku a vziať, čo chce, ale 
súvisia s tým aj povinnosti, ktoré sa mu 
nepáčia. Starostlivosť ich skôr obťažuje, 
majú pocit obmedzovania. Z toho vyplýva-
jú rôzne problémy, úniky... Je ťažké žia-
dať od takéhoto dieťaťa, aby sa stotožnilo 
s predstavami náhradných rodičov.

Kedy ešte dieťa dáva najavo nespokoj-
nosť?
-Ak dieťaťu chýba bezpečie, pocit isto-
ty, súvisiaci napr. aj s identitou, tak bude 
dávať najavo, aj keď necielene, nespo-
kojnosť samé so sebou či s niečím. To sa 

môže prejaviť potom rôzne – problémom 
v rodine, škole... Dôležité je, aby rodi-
na ukázala dieťaťu jasne, že tam patrí, 
je ich a nevybrali si ho pre peniaze (inak 
smiešne), ktoré dostávajú. Deti to môžu 
spomenúť, keď sa dozvedia, že rodičia na 
ne dostávajú peniaze. A majú    s tým pro-
blém – akoby boli kúpené. Aj to je dôkaz, 
že s dieťaťom sa treba stále rozprávať, 
aby vedelo, že je v rodine preto, lebo si 
vybrali práve jeho...

Ako majú rodičia pravdivo predostrieť 
dieťaťu jeho pôvod?
-Od začiatku je veľmi dôležité rozprávať 
sa s ním o tom, odkiaľ je. Sú na to rôz-
ne metódy. Mám kolegyňu, ktorá svojim 
deťom číta rozprávku o tom, ako si dve 
prasiatka zobrali ďalšie prasiatko a pomá-
hajú mu žiť, až mu napokon povedia – ty 
síce nie si naše, si z inej rodiny, ale Ü                     

S manželkou Lenkou má svoje prvé die-
ťatko, svojho dvojmesačného Krištofa. 
Štefan Šarkőzy je pozitívny príklad aj pre 
ostatné deti z náhradných rodín. Vraví: 
„Bolo to úžasné, vidieť ho prvý raz. Ako-
náhle som sa dozvedel, že sme tehotní, 
tak som si vravel: Veď toto bude prvý 
človek pri mne, ktorý má rovnakú krv. 
Hoci milujem svoju rodinu, aj ona mňa, 
doteraz som takýto pocit nepoznal. Je 
to ďalšia dimenzia môjho života. Lásku                       
v adoptívnej rodine som dostával odma-
lička, teraz ju  môžem rozdávať aj ja. Byť 
otcom znamená veľa záväzkov a povinnos-
tí. Je to ale neopísateľná radosť a šťastie, 
keď prídem domov z práce a vo dverách 
ma čaká milujúca manželka s Krištofom 
v náručí. Obaja sa usmievajú... Určite to 
všetci rodičia poznáte. Pre toto sa oplatí 
žiť.“
Do detského domova sa dostal hneď 
po narodení. Adoptovali si ho, keď mal 
tri a pol roka. „Moja pamäť siaha tak 
do obdobia základnej školy. Všetko, čo 
dovtedy  viem, bolo iba sprostredkované. 
Po tom, ako ma rodičia adoptovali, otec 
mal možnosť pracovať v Prahe a odišli 
sme tam. Tým sa naša rodina vyhla rôz-
nym vplyvom. Bol som jedináčik a napl-
no som to využíval :-). Pre mňa to bolo 
krásne a príjemné obdobie. Na biologickú 
mamu nie som nahnevaný, situáciu som 
nepoznal, nemôžem  súdiť. Dostal som sa 
do dobrej rodiny, bolo mi fajn“.
Ako sa to začalo? „Mama prišla do det-
ského domova vybrať si dievča, ale ja 
som si vybral ju. Neostalo im iné, iba si 
adoptovať mňa, pretože keď odchádzala, 

opýtal som sa: Mama, 
ešte prídeš? V priebe-
hu pol roka som bol                
u nich.“
Štefanovi rodičia sa 
veľmi tešia z vnúčaťa, 
ale aj zo synových 
úspechov. „Vyrastal 
som v osade, z ktorej 
jediný mám vysokú 
školu a venujem sa 
špecifickej problema-
tike.“
Absolvoval potravi-
nársku priemyslovku  
v Nitre, potom sa za-
čal venovať prob-le-
matike mládeže, robil 
tréningové cykly na 
prípravu volejbalis-
tov. Na vysokej škole 
študoval v Nitre a po-
pri tom učil na základ-
nej škole v Bratislave. 
„Pri výučbe etickej 
výchovy som sa vždy 
snažil predviesť veci 
názorne, na konkrét-
nych príkladoch. Cho-
dil som so žiakmi aj do 
detských domovov. Už vtedy som sa však 
venoval rómskej problematike v treťom 
sektore a ťažko som to časovo zvládal. 
Odišiel som zo školstva. Keby však bola 
práca učiteľa lepšie platená, vrátil by 
som sa späť, pretože som formoval budú-
cu generáciu a to ma napĺňalo.“ Na ZŠ sa 
venoval aj rovesníckym skupinám, ktoré 

si samé riešili svoje pubertiacke problé-
my. „Tému som preniesol na pôdu Aso-
ciácie  náhradných rodín, kde sme  sa v 
skupine stretávali s „chemikármi“ a riešili 
každodenné problémy. Videl som tie deti 
vyrastať, videl som, ako im stúpa sebave-
domie, ako dospievajú. Som rád, že sa na 
mňa ľudia so svojimi problémami obraca-
jú. Vždy rád pomôžem.“ (el)

„Krištof je ďalšou dimenziou môjho života“

Štefan so synom Krištofom
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my sme ti chceli pomôcť a vybrali sme si 
práve teba, lebo si sa nám páčilo... Po-
stupne aj kolegyňa prešla z takejto prípra-
vy k tomu, že jej deti nie sú ich.

Stáva sa aj dnes, že dieťa je už v puber-
tálnom veku a rodičia neboli schopní mu 
povedať, že nie sú jeho vlastní?
-Býva to pomerne často. Rodičia síce 
prejdú zdĺhavým procesom všetkého - tré-
ningy, príprava..., no chýba akási nadstav-
ba stotožniť sa s tým, že to dieťa si berú 
také, aké je a budú ho chrániť napr. aj 
tým, že sa s ním budú o všetkom rozprá-
vať. Niekedy rodina chráni viac seba, ako 
dieťa.

Ale – tak ako v iných oblastiach – nie kaž-
dá náhradná rodina je ideálna...
-Určite. No v každom prípade treba pove-
dať, že ak je dieťa vybraté zo systému 
a prejde do náhradnej rodiny, je to preň 
veľký pokrok, ak mu rodina dá to, čo s ňou 
súvisí. Vtedy mám pocit, že niet lepšieho 
riešenia. Avšak stávajú sa prípady, keď 
rodina nezvláda situáciu tak, ako by mala 
a nedopadne to z rôznych dôvodov dobre. 
V tom prípade, ak je to nevyhnutné, ide    
o výnimočnú situáciu – dieťa je zneužíva-
né či týrané - volil by som nenásilnú for-
mu: radšej sa navzájom netrápme, vráťme 
dieťa späť a hľadajme novú rodinu.

Avšak dieťa nie je tovar...
-To je fakt. Ak niekto má takéto dieťa od-
malička a žije s nimi už niekoľko rokov    v 
rodine, tak by som to považoval za neľud-
ské, kacírske, hriešne..., ak by niekto 

chcel dieťa vrátiť. V tom prípade mu skazí 
celý život, ďalšiu rodinu už bude brať ako 
prestupnú stanicu.

A čo prílišná pozornosť rodičov?
-Sebavedomie, identita a poznávanie sa 
sú na jednej lodi. Ak niečo z toho zane-
dbáme, dieťa bude mať v živote s niečím 
problém. Preto je dôležité, aby mu rodi-
čia vytvorili veľmi dobré prostredie na 
sebarozvíjanie a sebapoznanie. No nie je 
dobré dusiť ho prílišnou pozornosťou. Už 
som sa stretol aj s rodinami, ktoré dieťaťu 
svojou prílišnou pomocou, starostlivosťou                              
a láskou uškodili. Dieťa potrebuje cítiť 
lásku, potrebuje byť v bezpečí, ale záro-
veň potrebuje aj svoje prostredie, svoj 
pokoj. Keď toto všetko má, bude citovo 
a sociálne zdravšie v tom prostredí, kde 
vyrastá.  Ak má všetko zrovnané v hlave, 
narastá mu aj sebavedomie.

Čo je teda pre dieťa najdôležitejšie?
-Bezpečie. Ak rodina ráta s tým, že si ide 
brať cudzie dieťa, musí rátať aj s tým, 
že bezpečie je prvoradé. Dieťa musí cítiť      
a vedieť, že aj keď spraví niečo zlé, má 
rovnakú oporu, rovnaké zázemie.

Aké problémy majú prijaté deti - puber-
tiaci predovšetkým?
-Sú to bežné problémy, ale samozrejme 
špecifickejšie o to, že v prostredí školy sa 
občas stretnú aj s tým, že im niekto povie 
– čo ty rozprávaš, veď ani nemáš normál-
nu rodinu. Zase je to o komunikácii, deti 
majú byť na to pripravené. Ak aj nie sú 
pripravené, nastúpiť musí komunikácia     

o probléme – o čo ide a ako to riešiť.  

Dieťa sa však nie vždy chce zveriť rodi-
čovi...
-...pravdaže, veď niekedy sa problém 
týka priamo rodičov. Ale musí mať niekoho                    
v okolí, komu sa zveriť môže. Ak je to 
dobre prepojené, ak je dobre zosieťova-
né celé okolie dieťaťa, tak k rodičovi sa 
informácie, ktoré potrebuje, dostanú. 
Dieťa ten problém, tú ťarchu sveta potre-
buje niekomu povedať, dostať ju zo seba. 
Ako každý z nás.

Stretávate sa aj s problémami, v ktorých 
rezonuje sexuálne zneužívanie?
-Ak je dieťa čerstvo prijaté do náhrad-
nej rodiny, sú prípady, keď sa s takýmito 
problémami stretlo. Neobviňujem teraz 
tie skvelé vychovávateľky, ale systém,                 
v ktorom sa môže stratiť takýto prípad, 
pretože nie sú 24 hodín pod dozorom          
a stať sa to predsa môže aj v ,,normálnej“ 
rodine. Deti v zariadeniach si musia vybo-
jovať svoju pozíciu. Ak je dieťa slabšie, 
menej priebojné, môže byť zneužívané 
rôznym spôsobom – sexuálne, alebo vydie-
raním, či šikanovaním. Buď o svojich pro-
blémoch nerozpráva a je utiahnuté, alebo 
naopak – je neposlušné, agresívne, len aby 
na seba upozornilo. Pre detský domov je 
takéto dieťa problematické.

Môžete byť konkrétnejší?
-Poznám napríklad dievča, má pätnásť                 
a našťastie je už v rodine, ktoré si detské 
domovy  prehadzovali ako horúci zemiak. 
Už do domova prišlo s takýmto problé-
mom, bolo zneužívané. Tam sa to rozšírilo 
a začali ho rovnako zneužívať. Neriešili 
však dieťa, ale zbavovali sa problému. 
Dievča má doteraz problém veriť ľuďom, 
problémy bude mať aj s mužmi. Táto 
obeť sa stratila v systéme a všetky možné 
príznaky, ktorými dávala najavo, že ju nie-
čo trápi (neposlušnosť a pod.), boli brané 
ako pubertálne výstrelky. Problém bol pri-
tom úplne inde.

Ak sa do náhradnej rodiny dostane malič-
ké dieťa, do akej miery zohrávajú v jeho 
správaní úlohu gény? Dá sa vôbec o tom 
hovoriť?
-Genetika je určitým spôsobom jasne 
daná. Rodinné prostredie do veľkej miery 
ovplyvňuje správanie a vývoj dieťaťa. Ale 
napr. tvrdenia, že rómske deti sú hudob-
ne veľmi nadané a pod., sú skresľujúce             
a zavádzajúce. Ak niekto vyrastá v hudob-
nej rodine, určite má k tomu bližšie. Ja 
som Róm a moja hra na hudobný nástroj 
môže byť nebezpečná pre vaše uši :-).

Eva Lauková, foto autorka,
archív Štefana Šarkőzyho, Lucia Hrušková 

Štefan na letnom pobyte v Hronci
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Prečo si to urobila? 
Prečo si sa o nás nestarala?
Ako sme s dcérou vyhľadali biologickú mamu a prišlo oslobodzujúce poznanie

Tieto otázky víria v hlave asi každého do-
spievajúceho dieťaťa, vyrastajúceho     v 
náhradnej rodine, pestúnskej či adoptív-
nej. Ak je vzťah dieťaťa a náhradného ro-
diča otvorený, dieťa sa nebojí o svojej 
minulosti hovoriť, aj keď vie, že je to pre 
obe strany ťažké. Ak je náš strach veľký    
a bojíme sa hovoriť s deťmi o ich minulos-
ti, tak ostanú sami so svojimi otázkami. 
Možno zo strachu, ako budeme reagovať, 
alebo nás jednoducho nechcú raniť, aby 
sme nepociťovali otázky o ich minulosti 
ako nevďak.
Naše deti prišli do našej rodiny v pred-
školskom veku. Bola to súrodenecká dvo-
jica - staršia Zuzka a o rok mladší Marek. 
Pamätali si len hmlisto na svoju biologic-
kú rodinu, lebo väčšiu časť svojho obdobia 
strávili v detskom domove. S deťmi sme 
sa o ich minulosti rozprávali primerane 
ich veku a v rámci našich vedomostí. Od 
Zuzky, ako dospievala, táto otázka zaznie-
vala častejšie, ako od Mareka. ,,Chcem sa 
stretnúť s rodičmi, opýtať sa ich, prečo to 
urobili, prečo sa o nás nestarali,“ nástoji-
la Zuzka. Keď mala asi štrnásť rokov, dala 
konkrétnu otázku: „Kedy už vyhľadáme 
rodičov!?“
Ja som povedala: „Keď budeš dostatoč-
ne silná, aby si to zvládla.“ ,,A kedy to 
bude?“ znela ďalšia otázka ,,Ešte neviem, 
ale začnem zisťovať, kde žijú,“ odpove-
dala som. Mala som pocit, že som ju na 
čas upokojila.

Ale ja som v pohode nebola. Aj keď som 
vždy vedela, že raz to príde, nebola som 
pripravená. Zuzka bola už osem rokov       u 
nás a ja som nebola pripravená. Od za-či-
atku som mala strach, že sa objavia rodi-
čia a budú si chcieť deti vziať. Ale v tomto 
období som sa už bála, aby to poznanie 
nebolo tak bolestivé, že to deťom ublíži.
Bola som si istá naším vzťahom s deťmi, že 
by už neodišli. Aj keď počas dospievania 
sa základy nášho  vzťahu nie raz poriad-
ne zatriasli, ale vďaka Bohu a pomoci ľudí 
z Návratu sme to zatiaľ zvládli. Takmer 
štyri roky trvalo naše pátranie po matke. 
Skúšali sme to cez náš sociálny úrad, cez 
sociálny úrad, kde žili  naposledy s rodič-
mi. Bez úspechu. Na adrese, ktorú nám 
vždy poskytli, sme matku nenašli. Sociál-
na pracovníčka presviedčala najskôr mňa, 
potom Zuzku, aby rodičov nevyhľadávala, 
že jej to môže len ublížiť. Pani psycholo-
gička Elenka Sládeková ma uisťovala, že 
Zuzka to zvládne a ja som jej verila, aj 
keď so strachom. Teraz jej za celú pod-
poru ďakujem. Zuzkina túžba bola taká 
silná, až sa jedného dňa naplnila. 
Jeden z našich pokusov bol úspešný. Ráno 
sme vycestovali na ďalšiu z adries. Samo-
zrejme bezúspešne, ale na Zuzke som 
videla, že v ten deň jej túžba bola veľmi 
intenzívna a tak som začala premýšľať, 
kto nám poradí. Napadla ma kancelária 
evidencie obyvateľstva, ktorá je v každom 
meste na mestskom úrade. Dlhý rad           

a pracovníčky nikde. Po hodine, keď sa 
objavila, oznámila, že jej nejde počítač,              
v ktorom je súbor evidencie obyvateľstva. 
Povedala: „Kto nemusí čakať súrne, nech 
príde inokedy.“
My sme boli súrny prípad, tak sme čaka-
li. Takmer po dvoch hodinách sme boli na 
rade, lebo všetci odišli… Počítač bol opra-
vený. Za poplatok 100 korún dieťa, o kto-
ré sa rodičia nestarajú, dostane v našom 
štáte adresu svojich rodičov! To je povinný 
poplatok pre každého občana. Po dlhom 
hľadaní a vypytovaní nám jeden pán pove-
dal, že matku videl sedieť v parku. Tak 
sme sa tam pobrali. Zuzka rezko vykročila 
a ja s malou dušičkou a stiahnutým hrd-
lom, a možno aj roztrasenými kolenami, 
som vykročila za ňou. Videla som na nej 
napätie i radosť. Na začiatku som jej dala 
priestor, aby bola s matkou sama.
Asi o štyri lavičky ďalej som sa snažila upo-
kojiť moje napätie a bolesť. Po pol hodi-
ne váhania, možno i viac, som sa pobrala       
k nim. Hoci najskôr som čakala, či ma Zuz-
ka nezavolá. No keď ma nikto nevolal, tak 
som sa vybrala sama, aby si nemysleli, že 
ich odmietam. Zuzka ma hneď predstavi-
la a ja som jej biologickej matke podala 
ruku. Ony sa rozprávali ďalej a ja som 
len stála a premeriavala som si tú ženu            
a v tvári som čítala hlboko vrytý jej život. 
Strach začal zo mňa opadávať. Tak tejto 
ženy som sa ja bála? Bola pokojná, silne 
poznačená svojím neľahkým životom, bez 
schopnosti prejavu citov, čo bolo spôsobe-
né tiež jej životom. Vôbec si nepamätám, 
o čom sa so Zuzkou rozprávali, zareago-
vala som až na prosbu Zuzky, aby som ich 
odfotila. Ešte sme prehovorili pár slov, 
rozlúčili sme sa a šli sme domov.
Na spiatočnej ceste sme sa rozpráva-
li málo, asi každá s nás sa potrebovala 
v tichosti vyrovnať so silným zážitkom. 
Ale boli sme vďačné jedna druhej za vzá-
jomnú prítomnosť. Zuzkine ďakujem bolo 
naozaj presvedčivé a ďakujeme Bohu, že 
sme to zvládli.
Mám pocit, že táto návšteva náš vzťah 
ešte viac upevnila. Marek nemal záujem 
vyhľadať rodičov, ani o fotografiu mamy 
so Zuzkou sa veľmi nezaujímal. Až s odstu-
pom času si ju pozrel a akurát skonštato-
val, že sa podobajú. Strach z neznámeho 
je veľký, no poznanie je oslobodzujúce.    

(rodina si želala zostať v anonymite) 

ilustračné foto
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Pri adolescentoch už nemusí ísť o objatia   
a  bozky,  ale  napríklad  o potľapkanie 
dieťaťa po ramene, jemné štuchnutie do 
rebier, či rozstrapatenie vlasov.  Rodičia, 
ktorí to robia, majú priamo vo svojich 
rukách naplnenie citových potrieb svojich 
detí a získavajú tak mnohé úžasné prí-
ležitosti byť svojim deťom nablízku. Kon-
takt očami a fyzický kontakt sú dôležitou 
súčasťou nášho každodenného života. 

Potreba telesného dotyku u chlapcov
Niekedy si rodičia myslia, že potreba cito-
vých prejavov, obzvlášť telesnej povahy, 
je tým menšia, čím je chlapec starší.         
V skutočnosti však potreba telesného 
kontaktu u chlapcov nikdy nezmizne, iba         
s prichádzajúcim vekom sa mení jej podo-
ba. Čím viac citových potrieb chlapca 
bude uspokojených kontaktom očí a fyzic-
kým kontaktom, obzvlášť z otcovej strany, 
tým lepšie nájde svoju mužskú identitu             
a tým mužnejší bude. 
Čím je chlapec starší, tým viac ubúda 
potreby fyzického kontaktu ako je objíma-
nie a bozkávanie, ale potreba fyzického 
kontaktu sa nezmenšuje. Namiesto dote-
rajších citových prejavov túži teraz chla-
pec aj po „chlapskom spôsobe“  fyzického 
kontaktu, ako je napríklad zápas, strkanie 
sa, priateľské dorážanie, alebo boxovanie, 
silné objatie, potriasanie rukou vo chvíli 
víťazstva. Týmito druhmi fyzického kon-
taktu preukazujeme chlapcovi rovnakú 
úprimnú pozornosť ako predtým obja-
tím   a  bozkávaním.  Nezabúdajme  však, 
že dieťa sa nikdy úplne nezbaví potreby 
oboch druhov fyzického kontaktu.

Potreba telesného kontaktu u dievčat
Ich potreba telesného kontaktu sa vyvíja 
inak ako u chlapcov. U dievčat sa fyzický 
kontakt, zvlášť jeho nežnejšia forma, stá-
va dôležitejším, až  keď sú staršie. Táto 
potreba vrcholí okolo jedenásteho roku. 
Nežná láska, obzvlášť prejavovaná otcom,  
je pre dievčatá dôležitá v období pred do-
spievaním preto, lebo je súčasťou prípra-
vy na dospievanie. Táto príprava má    u 
dievčaťa dva dôležité aspekty - jej seba-
hodnotenie a sexuálnu identitu. Pre sexu-
álnu identitu dospievajúceho dievčaťa je 
veľmi podstatné, či sa vníma kladne ako 

žena. Ak sa totiž pri vstupe do dospievania 
cíti ako žena príjemne, jej dospievanie 
bude relatívne hladké, príjemné a pokoj-
né. Čím je jej sexuálna identita stálejšia 
a zdravšia, tým lepšie obstojí voči tlaku 
svojich rovesníkov. Čím má horšiu mienku 
o sebe ako o žene, tým menej bude vy-
rovnaná a bude potom viac prístupná tla-
ku svojich rovesníkov, obzvlášť chlapcov                               
a bude menej schopná držať sa hodnôt 
svojich rodičov.
V našej spoločnosti sa stretávame s tým, 
že čím je dcéra staršia, tým nepríjemnej-
šie sa otec cíti vo svojej role. Svojej dcé-
re má prejavovať cit, najmä v čase pred 
dospievaním. A tak, keď dievča dospeje 
do obdobia, kedy najviac potrebuje než-
né city svojho otca, on sa pri fyzickom 
kontakte cíti nepríjemne a trápne. Avšak 
nemal by sa nechať odradiť a naďalej 
dávať dcére to, čo je také dôležité pre 
celý jej budúci život.

Potreba fyzického kontaktu v puberte
Dieťa bez ohľadu na vek potrebuje vhodný 
fyzický kontakt. Dieťa v puberte sa potre-
buje neustále uisťovať o tom, že ho rodi-
čia milujú a prijímajú. Primeraný a stály 
fyzický kontakt je dôležitý spôsob, ako 
môžeme svoje dieťa presvedčiť o tom, 
že ho máme radi a že oň máme záujem. 
Dieťa zriedkakedy odmietavo reaguje na 
jemný a krátky dotyk na rameno, chr-
bát alebo ruku. Nie je totiž vôbec ťažko 
položiť dieťaťu  ruku na rameno, keď pre-
chádzame okolo neho. Väčšinou si to ani 
nevšimne, ale napriek tomu to podvedo-
me registruje. Takto môžeme dieťa často 
uisťovať o našej láske a pozornosti.

A čo keď ste dosiaľ zanedbávali kontakt 
očami a dotykom? Ako to môžete napraviť? 
Rodičia by nemali svoje deti z ničoho nič 
zavaliť prívalom pohľadov a dotykov. Naj-
skôr potrebujú získať  základnú predsta-
vu, akú mieru dotykov a pohľadov je  ich 
dieťa schopné vstrebať. A potom je mož-
né kontakt postupne zvyšovať. Čím nená-
padnejší tento vzostup bude, tým lepšie.                  
A o to lepšie sa bude dieťa cítiť. 

Ilustračné foto Martin Jakúbek
Sprac. MK podľa: Rodičia ako detské ihrisko 

(OZ Návrat, 1997), Autor: Tibor Hujdič

Telesný kontakt rodičov 
a adolescentov je pre nich dôležitý
Potreba dotyku a hry je aj u adolescentov veľmi dôležitá. Avšak niekedy sa rodičom dospievajúcich 
detí zdá, že sú už veľké na to, aby sa s nimi hrali, objímali, maznali či inak prejavovali lásku. Pritom 
telesný dotyk je príjemný a málo náročný spôsob, ako dať deťom najavo bezpodmienečnú lásku. 

Dieťa v puberte sa 
potrebuje neustále 
uisťovať o tom, 
že ho rodičia milujú 
a prijímajú.

ilustračné foto
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Celý život pracuje s deťmi, ich rodičmi, ale 
aj s dospelými. PhDr. Katarína Kleinová sa   
v Návrate špecializuje na náhradnú rodinnú 
starostlivosť. Spolupracuje pri výcvikoch 
pre profesionálnych rodičov, na víkendo-
vých pobytoch náhradných rodín máva o. i. 
odborné prednášky. Deťom pomáha aj cez 
náhradných rodičov.

Puberta. Je rozdielna u prijatých detí,        
v porovnaní s deťmi, ktoré majú vlastných 
rodičov?
-Hlavný rozdiel je v tom, že deti, ktoré 
sú prijaté do náhradnej rodiny, s veľkou 
pravdepodobnosťou prešli v živote nejakou 
traumou. Týka sa predovšetkým poruchy pri-
pútania. Nepripútali sa na stabilnú materin-
skú osobu, ktorá by sa o ne prirodzene mala  
v detstve starať; najmä v období od narode-
nia do troch rokov. Alebo deti prvé roky živo-
ta prežili v prostredí, ktoré neuspokojovalo 
ich potreby, boli zanedbávané alebo im bolo 
ubližované. Deti môžu byť traumatizované 
aj tým, že  počas tehotenstva matka mala 
príliš stresujúce chvíle. Toto sa neskôr môže 
prejaviť vo vývine dieťaťa a v jeho správa-
ní.

Ako naň vplýva kolektívna výchova v det-
ských domovoch?
-Tá rovnako určitým spôsobom dieťa depri-
muje, najmä po citovej a sociálnej stránke. 
Dieťa tu nemá v individuálnom kontakte        
s dospelým dostatočne napĺňané základné 
psychické potreby (uvádzam ich podľa prof. 
Matějčeka): potrebu bezpečia a životnej 
istoty, potrebu primeraného množstva pod-
netov, potrebu učenia sa, potrebu pozitívnej 
identity (vyformovanie zdravého sebavedo-
mia a sebauvedomenia) a potrebu otvorenej 
budúcnosti (nádeje a životnej perspektívy).
Tieto deprivácie sa častokrát začínajú vyná-
rať v prežívaní dieťaťa práve v puberte. 
 
Profesor Matějček pri problémoch s puber-
tiakmi radí, aby si rodičia spomenuli na 
vlastnú pubertu... Pomáha to?
- :-) Je to pravda, ale závisí to aj od situá-
cie, v akom prostredí, v akej rodine náhrad-
ní rodičia vyrastali, či problémy, aké majú 
prijaté deti, nemali, alebo mali aj oni. Toto 
môže byť často kameňom úrazu, pretože 
náhradní rodičia nemusia chápať, čo sa s ich 
dieťaťom deje, nevedia si jeho problémy 
predstaviť, vysvetliť.

Čo by si rodičia prijatých detí mali v ich 
pubertálnom období všímať, aby im mohli 
pomáhať vyrovnať sa s problémami?
-Rodičia si prirodzene všimnú mnohé prejavy 
v správaní dieťaťa. Vtedy je veľmi dôležité 
dokázať budovať a udržiavať vzťah dôvery 

medzi nimi a dieťaťom. Prirodzene – dieťa v 
puberte sa môže prejavovať vzdorom, nere-
špektuje hranice či pravidlá, nastavené v ro-
dine. No aj vtedy je dôležité nezatratiť ho, 
ale snažiť sa o pochopenie a pomoc.

S akými problémami svojich pubertiakov sa 
na vás rodičia obracajú predovšetkým?
-Všeobecne sa dá povedať, že ide o poru-
chy správania. Deti majú rôzne ťažkosti 
predovšetkým v citovej a sociálnej oblas-
ti. Prežili časť svojho života mimo rodiny,           
v neskoršom veku majú ťažkosti v medziľud-
ských vzťahoch. Môžu klamať, byť agresívne, 
vulgárne, uchyľujú sa k drobným či väčším 
krádežiam, nevhodné býva ich sexuálne sprá-
vanie. Opačným extrémom môže byť zase 
nesmelosť, utiahnutosť, neprimeraný strach 
bez jasnej príčiny, znížené sebavedomie. 
Niekedy sa dieťa nevie vyjadriť, popísať svo-
je pocity. Môže mať aj problémy s učením      
v škole – logickým myslením, sústredením sa, 
zapamätávaním si učiva alebo sebaovláda-
ním. Má zlé vzťahy s rovesníkmi, predvádza  
sa, alebo prejavuje neprimeranú náklonnosť 
k cudzím. Škála prejavov porúch je rôzna, 
môžu byť aj rôzne skombinované.

Ako sa adolescenti vyrovnávajú s hľadaním 
koreňov?
-S dieťaťom treba komunikovať otvorene     
a hovoriť mu pravdu už od malička, odke-
dy je v rodine. Podávať sa mu má primerane 
k veku. Avšak menšie dieťa sa nemá príliš 
zahlcovať  faktami. Práve obdobie puberty 
je dôležité,  dieťa by sa už malo dozvedieť 
všetko o svojej minulosti, citlivo, ale takmer 
na úrovni dospelého človeka. Treba mu prav-
divo odpovedať na všetky otázky a ak chce, 
umožniť mu aj návštevu biologickej rodiny.

Sú deti, ktoré ju chcú spoznať či navštíviť, 
iné to zase a priori odmietajú.
-Dieťa má slobodný výber a ten majú ro-
dičia rešpektovať. Ak sa dieťa chce s bi-
ologickými rodičmi stretnúť, treba mu s 
tým pomôcť. Náhradný rodič má poskytnúť 
oporu, pochopenie a sprevádzanie dieťaťa. 
Ak sa dieťa nechce stretnúť, nenútiť ho 
do toho. Možno neskôr, keď dozreje, alebo                                          
v dospelosti, sa samo vyberie po stopách 
svojho pôvodu. V poradenskom procese                                           
s rodičmi často riešime ich dilemy, ako 
oboznamovať dieťa s jeho  minulosťou - je  
dôležité, aby rodič mal jasne a zmysluplne 
prijatú minulosť svojho dieťaťa. Až potom 
dokáže byť mu sprievodcom jeho minulého 
života. V Návrate máme veľmi dobrú po-
môcku, Kniha o živote dieťaťa, ktorú si tvorí 
samo dieťa a rodič mu pri tom pomáha; tu 
sa názorne a tvorivo zoznamuje a vyrovnáva                                                                          
s faktami svojho života. Súčasne vníma cito-

vú spoluúčasť a prijímanie svojej minulosti u 
náhradných rodičov. 

V období puberty číha na deti veľa nástrah, 
objavuje sa aj sexuálne zneužívanie. Komu 
najviac hrozí?
-Na jednej strane deťom, ktoré sú až príliš 
otvorené, zvedavé a nebojácne a vo vzťahu  
k ľuďom nemajú zábrany. Alebo do osídiel 
zneužívania môžu padnúť nesmelé deti, kto-
ré sa nedokážu brániť a nevedia povedať nie, 
nevedia zhodnotiť sociálnu situáciu a necha-
jú sa zastrašiť. Problém je však v tom, že 
k sexuálnemu zneužívaniu väčšinou dochá-
dza zo strany človeka, ktorý je dieťaťu (a aj 
celej rodine) blízky, známy.  

Tínedžeri, a nielen prijatí, skúšajú nielen 
alkohol, rozšírené sú drogy. Ako by rodičia 
mali riešiť takéto situácie?
-Veľmi dôležité je, aby rodičia pri podozrení 
na užívanie drog zachovali pokoj a nereago-
vali neprimerane. Spolu s rodičmi hľadáme 
spôsob, ako sa priblížiť k dieťaťu, ako obno-
viť a budovať dôveru. Je dôležité, aby rodič 
s dieťaťom o probléme drogovania hovoril, 
odovzdal mu informácie o škodlivosti, ale ve-
del aj povedať o svojich obavách o dieťa. 

Čo robiť, ak dieťa z domu uteká a dáva 
prednosť pochybnej partii?
-Často býva celý náš poradenský proces 
naplnený hľadaním vhodných krôčikov                         
v prístupe k dieťaťu: snahou nájsť a budovať 
dôveru vo vzťahu dieťa - rodič. Na základe 
dôvery potom rodič lepšie pochopí správa-
nie dieťaťa a vcíti sa do tlakov a obáv, ktoré 
dieťa prežíva. 

Práve prijaté deti bývajú ,,vďačným“ 
cieľom šikanovania v škole. Prečo?
-Súvisí to s poruchou pripútania: dieťa je vo 
vzťahoch nešikovné, nesmelé alebo nejako 
„čudné“, robí chybné kroky, čo provokuje 
násilníka k šikanovaniu.

Eva Lauková

Trauma z detstva predurčuje rôzne krízy
V puberte číha na deti veľa nástrah, problémy treba riešiť včas

Katarína Kleinová
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Príbehy s otvoreným koncom
Vyrastať a dospievať v detskom domove je ťažké. Ešte ťažšie je žiť sám

Nechcem písať o puberte a dospieva-
ní teoreticky. Chcem vám porozprávať 
niekoľko príbehov s otvoreným koncom. 
Sú o deťoch a mladých ľuďoch, ktorí 
dostanú v domove popri peknej izbe       
a strave denne jedno pohladenie, trochu 
pochopenia, trochu lásky, kvapku pozor-
nosti a za necht povzbudenia. Denne od 
iného človeka. V lepšom prípade.

Kríza hodnôt, bežný problém
Keď mal Vlado dvanásť rokov, mal pro-
blém rozlíšiť, čo je čie. Celý život vyrastal 
v domovoch, niekoľkých. Túžil po hrač-
kách, po vlastnení. Nemal rodičov, chcel 
vlastniť aspoň hračky, predmety, peniaze. 
Neukojiteľný hlad po láske si kupoval. 
Postupne sa naučil spoločenským normám 
a pochopil, že nie je prípustné kradnúť, 
snažil sa ovládnuť a peniaze si zarábať 
drobnými službami. Ale potom ho dosta-
li. Peniaze. Kamaráti ho mali radi, ak im 
platil, dával cigarety. Potreboval ich stále 
viac a viac. Nestíhal zarábať, prilepšoval 
si, kde sa dalo. Bez rodičov vás ovládne 
chaos a nemáte nikoho, len tých kamošov. 
Normy a pravidlá vám nič nehovoria. Pre 
koho sa snažiť? A prečo? Čo je to morálka? 
Na ulici ju nevidno. Vládne ten, kto má. 

Kríza hodnôt je bežným problémom 
dospievania detí. Rodina poskytuje v tejto 
kríze oporu a reprezentuje istý hodnotový 
rámec. Dieťa sa s týmto rámcom obvykle 
identifikuje, preberá hodnoty svojich rodi-
čov, premýšľa o nich a keď sa aj v prechod-
nom období zdá, že ich ignoruje, stráca,   
v dospelosti sa obvykle navracia k hodno-
tám podobným hodnotám rodičovským. 
K čomu sa má vrátiť dieťa vyrastajúce          
v domove? O svojich biologických rodičov 
sa v kríze oprieť nemôže – sami majú váž-
ne problémy žiť spoločensky prijateľným 
spôsobom. Vychovávateľ v detskom domo-
ve môže byť dobrý, múdry, láskavý a často 
môže byť vzorom, ale dieťa a mladý člo-
vek sa s ním neidentifikuje, veď  v hľadaní 
vlastnej identity dochádza k poznaniu, že 
mu nie je ničím. Blízkou osobou. Nema-
jú spoločných predkov. Nemajú podobné 
vlastnosti. Nezabezpečí mu budúcnosť. 
Nebude ho sprevádzať celý život. Ľahšie 
je nájsť si vzory na ulici. Hľadať si partiu, 
spoločnosť...

Identita v klbku problémov
Peter spoznal svojho otca, keď mal pät-

násť  rokov. Otec je  alkoholik. Žije sám, 
na okraji spoločnosti, vydedenec vlastnej 
rodiny. Matka sa zdržiava na neznámom 
mieste. Peťo sa učí za čašníka, má istú 
noblesu a rád je ľuďom na očiach. Taký 
čašník musí poznať alkohol, nie? Ochut-
návky sú takmer povinné. Tak skúša, aj 
čo mu nechutí. Potajomky. Prichádza so 
zvláštnym leskom v očiach, uvravený, 
veselý. Kto ho zastaví? Čo ho ovplyvní 
viac, negatívny otcov príklad, alebo doho-
váranie vychovávateľov? Otec je otec...

Kríza identity je ďalšia kríza dospievania. 
Deti, ktoré žijú so svojimi biologickými 
rodičmi, ju prekonávajú tiež, ako nás učí 
nejedna psychologická škola. Deti, ktoré 
vyrastajú v detskom domove, majú problé-
mov okolo vlastnej identity omnoho viac. 
Ako pochopiť, že rodič je ten, kto dieťa 
splodil, ak sa oň nestará? Deti sa môžu na 
rodičov hnevať, ale tak sa vlastne hnevajú 
aj samé na seba, veď sú často obrazom 
svojich rodičov. Ak priznajú slabosť rodiča, 
priznávajú svoju vlastnú. Ak rodiča odmi-
etnu, odmietajú časť seba a úplne stráca-
jú pojem o tom, kým vlastne sú. Je to ako 
loď bez kompasu, ovca bez pastiera..., 
vy by ste sa orientovali? Pochopiť život-
né komplikácie,  precítiť situáciu rodiča 

a ešte sa orientovať vo vlastnom živote, v 
svojom smerovaní či identite je často nad 
sily týchto krehkých bytostí bez opory.
Situáciu komplikujú duševné choroby. 
Mnoho detí a mladých ľudí v detských 
domovoch  má duševne chorých rodičov. 
Neraz sa stretávame s patologickou iden-
tifikáciou, ak sa dieťa prispôsobí mysleniu 
a cíteniu psychicky chorého rodiča. 

Alica žila do puberty s mamou – schizo-
freničkou. Je bojazlivá, neverí si. Všet-
kého sa obáva. Nepozrie sa vám do očí, 
nehovorí,  usmeje sa zriedkakedy. Nikoho 
nepotrebuje. Pasívne pozerá televízne 
vysielanie. V detstve trávila nejedno leto 
zavretá v jednej izbe. Nemala kamarátky. 
Nerada sa kúpe, sprchuje, najčastejšie si 
oblieka obľúbené kusy odevov, na čistote 
nezáleží. Husté vlasy si nečesala. V domo-
ve sa teší na jedlo. Rada je a je vďačná 
za každé sústo. Hnevá sa za hygienické 
požiadavky, za čisté šaty, za vetranie, za 
upratovanie, viac detí a vychovávateľov    
a nepoznané požiadavky na školský výkon. 
Stav je to vážny, ako ho prekonať? Nespra-
vila nič zlé, správala sa len ako  mama. 
Kto je zodpovedný?

,,Hodnoty“ vryté pod kožu

Deti, ktoré vyrastajú 
v detskom domove, 
majú problémov 
okolo vlastnej 
identity omnoho 
viac. Ako pochopiť, 
že rodič je ten, kto 
dieťa splodil, ak sa 
oň nestará? Deti sa 
môžu na rodičov 
hnevať, ale tak sa 
vlastne hnevajú aj 
samé na seba, veď 
sú často obrazom 
svojich rodičov.

ilustračné foto Martin Jakúbek
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Deti a mladí ľudia, ktorí sa do domova 
dostanú až v období puberty, to majú na 
jednej strane ľahšie, na druhej ťažšie ako 
deti, žijúce v domove od útleho veku. Ako 
sme pozorovali na Vladovom a Peťovom 
prípade, problémy detí, ktoré žili v domo-
ve dlho, sú nemalé. Stupňujú sa v puberte 
a dospievaní. Mladý človek, ktorý žil do 
šestnástich rokov v neusporiadanej rodi-
ne, viac na ulici ako doma, to tiež nemá 
ľahké. Nemá krízu identity, vie, kam patrí, 
pozná si príbuzenstvo. Nemá krízu hodnôt, 
veď v jeho rodine sú hodnoty jasné: tro-
chu peňazí, jedno odkiaľ, jedlo, cigarety, 
alkohol. Sex. V šestnástich sú pomerne hl-
boko pod kožou. Iné hodnoty, iný spôsob 
života. Že ich spoločnosť neakceptuje? Že 
sú nežiaduce? O tom toto dospievajúce 
stvorenie nikdy nepočulo, celá široká ro-
dina podľa nich žije...

Rasťo prišiel do domova už s občianskym 
preukazom. Dôvodom bolo záškoláctvo 
a v pozadí úplný rozpad rodiny, duševné 
ochorenie matky. Vyrastal tak, ako mnoho 
detí, občas s mamou, potom so staručkou 
babkou, aj otec sa niekedy stavil, staršia 
sestra sa starala. Do školy nechodil, bolo 
mu trápne chodiť so šiestakmi. V škole 
prepadával  za niekoľkoročné záškoláctvo. 
Rodina sa naňho nesťažovala, žil tak, ako 
oni. Prišiel do domova, kde sa do školy 
chodí denne. Zvláštna vec, ale človek si 
zvykne, ak idú všetci. V izbe sa nefajčí. 
Alkohol je nežiaduci. Sex je témou roz-
hovorov, s chlapcami mal rýchlo spoločný 
slovník. Ako to zvládnuť? Má zmysel hľa-
dať iné ciele, ako sú tie doma? Žiť inak? 
V budúcnosti sa opäť a čo najrýchlejšie 
chce zaradiť tam, odkiaľ prišiel - domov,            
k babke a žiť tak ako všetci okolo. On 
nemá problém, len spoločnosť. Aká bude 
budúcnosť? Rasťo sa nebojí.
 
Tí, za ktorými nestojí nik
Ak stojí za dieťaťom rodina, hoci aj patolo-
gická pôvodná rodina, mladý človek nemá 
strach. Žije tak, ako oni, veď spoločnosť 
mu nezabezpečí inú budúcnosť. Ostatní 
sú na tom horšie. Deti a mladí ľudia, za 
ktorými nestojí nikto. Niet otca, mama 
nemá záujem. Starí rodičia už zomreli. 
Byt nevlastní nik zo širokého príbuzen-
stva. Čo so mnou bude? Čo mám robiť? 
Kam pôjdem? Ako zvládnem samotu po 
rokoch života v spoločnosti iných detí? Ako 
zvládnem ticho? Kto mi povie, že mám ísť 
jesť, čo mám robiť, ako zvládnuť nástrahy 
bežného života? Čo s rasovými predsudka-
mi? Ako sa správať v zamestnaní, ako to 
vydržím? Kto mi pomôže?
Mladí reagujú dvojako: alebo si predlžujú 
roky v domove, len aby tá chvíľa, keď ho 

majú opustiť, bola čo najďalej. Študujú, 
snažia sa. Iní to vzdávajú: aj tak ma nikto 
nechce, načo sa snažiť? Nezvládnem to 
sám. Potrebujem niekoho. Kamoša, fraje-
ra, pasáka..., niekoho, kto mi povie, ako 
žiť, čo robiť ďalej.

Sonin otec zomrel, keď bola malá. Mama 
sa o ňu dlho nestarala, už trojročná bola   
v detskom domove. Kaď mala Soňa šest-
násť, začala byť pre rodinu zaujímavá. 
Najprv sa ozvala mama, ktorá medzi-
tým stratila zrak a myslela si, že vidiaca 
dcéra bude zdrojom príjmov i jej očami. 
Dominancia matky a nepoddajná dcéra sa 
nezhodli a ilúzia o spoločnej budúcnosti 
sa stratila. Niekoľko mesiacov pred dovŕ-
šením dospelosti sa ozvala aj dobropraj-
ná tetka. Vedela, že sirotský dôchodok 
po otcovi má Soňa prevažne na svojom 
účte a porozumenie bolo obojstranné. 
Soňa sa rozlúčila a situácia sa zdala ide-
álna: dostala sa k svojej pokrvnej tete 
a budúcnosť má zabezpečenú. Strach 
pominul, veľmi sa chcela páčiť. Pomáhala 
tete zo všetkých síl, poslúchla ju na slo-
vo. Po prvom polroku spoločného života 
prišla zúfalá sms- ka, potom návrat do 
mesta,    v ktorom bol domov. Nový zači-
atok od nuly. Bez peňazí, rodiny, skúša sa 
postaviť na vlastné nohy. Napriek rasovým 

predsudkom. Držme jej palce, vydržia len 
zúfalo odhodlaní a tvrdohlaví.

Keď chýba sebadôvera
Ďalšia skupina problémov vyplýva z nedo-
statku sebadôvery, podceňovania seba 
samého. Opustený mladý človek si netrúfa 
na boj, ktorý ho čaká. Nemá o sebe veľkú 
mienku, veď ho nikto nechce. Niektoré 
deti už niekoľkokrát vrátili potenciálni 
náhradní rodičia - pocit zbytočnosti na 
svete sa stupňuje. Zo školy, z ulice a od 
spoločnosti dostávajú prevažne negatívne 
signály: odsúdenie a ľútosť. Áno, aj ľútosť 
je negatívna, dieťaťu hovorí, že o niečo 
dôležité v živote prišlo. Že na to samé 
nestačí, že mu neveríme, že život zvlád-
ne. Naučí sa prijímať, len brať a brať. 
Darčeky, čokoládu, hračky, šaty, dovolen-
ky bez vlastného pričinenia, starostlivosť 
a opateru... Výsledkom je, že sa naučí 
pýtať. Chodiť po ulici a vysvetľovať, že 
vyrastalo v domove a teraz nemá... Pri-
spejte! V rodine je prijímanie a dávanie 
v  prirodzenej rovnováhe - v domove sa 
dávaniu učíme ťažko a bolestne. Nie kaž-
dý si lekciu osvojí.

Zodpovednosť a sexuálne dospievanie
Na záver trochu o sexuálnom dospieva-
ní. V domove sú naozaj veľmi rôzne deti,         
s rôznymi skúsenosťami, niektoré zneu-
žité, iné boli svedkami rôznych bolest-
ných udalostí a zážitkov. Menšie deti spolu                             
s väčšími. Malí začnú skoro počúvať. 
Používať slová, ktorým nerozumejú, kým 
príde niekto, kto ich vysvetlí. Správne ale-
bo ako lákavé tabu. Napodobňovať väčších 
je vecou sebavedomia a zaradenia sa do 
skupiny. Potrebujú byť s veľkými, veď tí 
majú vedomosť, skúsenosť, moc. Chváliť 
sa zážitkami znamená byť „in“. Vývin zod-
povednosti zaostáva, prednášky a poučo-
vanie tu nepomáhajú. Dieťa a mladý člo-
vek, ktorý sa naučil, že nevládne svojím 
životom. Vždy niekto rozhodne za neho 
- kde budeš žiť, s kým budeš žiť, čo budeš 
robiť, čo budeš jesť. Nie je zvyknutý 
zodpovedne rozhodovať. Naopak, rozho-
duje sa tam, kde to nevidno, potajomky, 
nezodpovedne. Nejako to vždy dopadne. 
Veď niet čo stratiť...
Trochu pesimistický záver, však? Vyrastať 
a dospievať v detskom domove je proste 
ťažké. Ešte ťažšie je žiť sám, bez opo-
ry, bez vedenia, ako dospelý. Občas sa 
niekomu podarí žiť spravodlivým životom. 
Zriedkavo šťastným životom.

PhDr. Katarína Výbochová, riaditeľka  
Detského domova Nezábudka v Dunaj-
skej Strede

ilustračné foto Elenka Hanáčková



Potrebný je však veľmi citlivý prístup, 
aby sme deťom a mládeži dali možnosť 
vytvoriť si pozitívne väzby k spoločnos-
ti, pretože prípadné snahy o potrestanie 
vinníkov za každú cenu by problém kri-
minality mládeže nevyriešili.

Rizikové faktory  
Rodina zohráva kľúčovú rolu v tejto oblas-
ti, pričom rizikovými faktormi, vedúcimi 
ku kriminalite detí a mládeže, sú: •zaned-
banie výchovy •časté rodinné konflikty • 
nevľúdne zaobchádzanie • prípadná krimi-
nalita niektorého z rodičov.
Preto dieťa potrebuje rodičov, ktorých 
vzťah je plný úcty a zrozumiteľnej komu-
nikácie, potrebuje cítiť lásku, porozume-
nie aj objatia. 
V  priebehu posledných niekoľkých desaťro-
čí sa otázka kriminality detí a mládeže 
stala ťažiskom spoločenského výskumu               
a sociálnej politiky, v posledných rokoch 
aj stredobodom záujmu médií i verejnosti. 
Výsledky výskumov a dokumentácie tohto 
javu v rôznych spoločenských prostrediach 
na celom svete ukázali, že domov a rodi-
na nie sú  vždy iba „útočiskom“ a zárukou 
pozitívnej výchovy.
Jedným z najzávažnejších  fenoménov vo 
vývoji trestnej činnosti na Slovensku sú 
kvalitatívne a kvantitatívne zmeny v trest-
nej činnosti detí a mladistvých. Za posled-
ných sedemnásť rokov sa počet trestne 
stíhaných mladistvých zvýšil trojnásobne 
a počet skutkov inak trestných, ktoré boli 
spáchané deťmi do pätnásť rokov - tri        
a pol násobne. 

Tri cesty k trestnej činnosti
Porovnanie vývojových trendov v krimi-

nalite mládeže u nás a vo svete môže             
v spoločnosti vyvolať  dojem, že zvyšujúci 
sa počet neplnoletých páchateľov  krimi-
nálnych činov je jav v celosvetovom kon-
texte nevyhnutný a že je preto nutné sa     
s ním zmieriť. Je pravdou, že trestná čin-
nosť páchaná mládežou má - až na výnim-
ky, obvykle nižšiu spoločenskú nebezpeč-
nosť ako kriminalita dospelých. Dostupné  
údaje  poskytujú informácie iba o počte 
páchateľov objasnených trestných činov. 
Zaujímavou informáciou pre odborníkov aj 
verejnosť by bol skutočný počet malole-
tých a mladistvých páchateľov, ak by polí-
cia dokázala objasniť všetky trestné činy, 
vrátane neregistrovaných.
Rolf Loeber z Pittsburgskej univerzity 
uviedol tri výrazné vývojové cesty, po kto-
rých sa deti dostávajú do fázy chronických 
delikventov a potom dospelých pácha-
teľov: 
• priamočiara cesta (od zastrašovania           
a inej agresie v detstve k fyzickým potýč-
kam v mladosti a trestnej činnosti v dospe-
losti), 
• podpovrchová cesta (od kradnutia              
v obchodoch a častého klamania k vanda-
lizmu a k majetkovej trestnej činnosti),  
• cesta kolízie s autoritou (od tvrdohla-
vosti, vzdorovitosti cez záškoláctvo a ďal-
šieho porušovania predpisov, k závažným 
trestným činom v podobe násilných alebo 
majetkových trestných činov). Takmer 80 

až 90 percent mladistvých, z ktorých sa 
stali chronickí páchatelia trestnej činnos-
ti, sa do tohto štádia dostalo po jednej      
z uvedených ciest. Pokiaľ pochopíme tieto 
vývojové procesy, budeme mať príležitosť 
nájsť najrizikovejšie deti a mládež a za-si-
ahnuť včas, aby nedošlo k potenciálnemu 
spusteniu trestnej činnosti. 

Na začiatku sú problémy v detstve
Nepriaznivý vývoj kriminality mládeže je 
možné zastaviť sociálno-preventívnymi         
a intervenčnými opatreniami. Predpo-
kladá to zameranie sa na tú časť detí a 
mládeže, u ktorej je riziko vývoja smerom 
k chronickému delikventnému štádiu naj-
vyššie. Začiatku chronického násilia v mla-
dosti vždy predchádza vzdorovité, rušivé, 
agresívne a inak problematické správanie 
v detstve.  
Ak sa dieťa už odmalička  stretáva s nási-
lím, resp. nevšímavosťou zo strany rodičov 
a neskôr s  alkoholom, drogami a delik-
ventnými rovesníkmi,  výrazne sa tým zvy-
šuje pravdepodobnosť, že sa vydá na ces-
tu trestnej činnosti. Naproti tomu účasť 
na pozitívnych mládežníckych aktivitách        
v rámci rôznych záujmových združení, 
klubov, ako aj kladný citový vzťah k rodi-
čom môžu u detí a mládeže znížiť riziko 
vzniku kriminality.

JUDr. Ladislav Vajzer
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Rodina má kľúčovú úlohu 
v prevencii trestnej činnosti  

Delikventné správanie mládeže 
nemá iba jednu príčinu. Je 
výsledkom kombinácie viace-
rých rizikových faktorov v ško-
le, rodine a v danom prostredí                                                      
a závisí aj od náchylnosti 
dieťaťa k trestnej činnosti. 
Prevencia tu pomôže, ak riziko-
vé faktory, ktoré vedú mládež 
k trestnej činnosti, sa prekryjú 
pozitívnymi vplyvmi.  

Účasť na pozitívnych mládežníckych aktivitách v rámci rôznych 
záujmových združení, klubov, ako aj kladný citový vzťah 
k rodičom môžu u detí a mládeže znížiť riziko vzniku kriminality.

ilustračné foto ilustračné foto
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Každý z nás má priateľa a má ho rád. Zverí 
sa mu s hocičím. Priateľstvo a lásku potre-
buje každý človek aj zviera na zemi. Láska 
môže byť rôzna. Láska dvoch ľudí, láska 
k deťom, láska k zvieratám. Dokonca aj 
kresťania dávajú svoju lásku Bohu a aj 
niektorí ľudia sa z lásky Bohu odovzdáva-
jú.
Láska je ten hlboký cit v našom srdci.          
A aj ten, ktorý tvrdí, že nedokáže milo-
vať, má v srdci štipku lásky. Samozrejme 
je dôležité nadväzovať aj priateľstvá,                
z ktorých neskôr vypukne láska. Deti začí-
najú milovať už od detstva. Iní ľudia by 
chceli mať priateľstvo, lásku, ale ju nema-
jú, pretože im to nikto nevie a nedokáže 
dať. No mnohí, ktorí priateľstvo a lásku 
majú, si to nevážia. Láska a priateľstvo sú 
dôležité v každej spoločnosti. Kde sa ľudia 
dokážu milovať, tam je aj priateľstvo. Kde 
je láska, tam sú aj dobré skutky a kde je 
nenávisť, tam sa zabíja. Mnohí ľudia si to 
neuvedomujú. Ľudia, čo nechcú milovať, 
nebudú ani milovaní. Priateľstvo a lásku 
potrebujú nielen ľudia, ale aj zvieratá. No 
málokedy dávajú ľudia svoju lásku a pria-
teľstvo zvieratám.
Dnes si ľudia ani neuvedomujú, že láska    
a priateľstvo sú takisto dôležité ako voda. 
Ak nie je možné žiť bez vody, nie je mož-
né žiť bez lásky a priateľstva. Napríklad 

niektorí ľudia sa dokážu priateliť aj s člo-
vekom inej pleti.
Prečo niektorí ľudia odmietajú lásku? Pre-
čo tí, čo ju chcú mať, ju nemajú? Prečo 
tí, čo majú možnosť mať lásku, ňou pohŕ-
dajú? Na tieto otázky existuje len jed-
na odpoveď: Ľudia, ktorí chcú lásku ju 
nemajú a tí, čo majú možnosť ju mať, ju 
nechcú.

Mnohokrát sa pýtam, prečo práve ja som 
dostala lásku a priateľstvo. Pretože mi to 
šťastie bolo dané od Boha. Až v ôsmom 
roku svojho života som pochopila, aká je 
dôležitá láska. A ako veľmi ju potrebu-
jem.  Ďakujem mojim priateľom, príbuz-
ným a mojej najdrahšej rodine za lásku     
a priateľstvo. Ďakujem aj Bohu. 

Monika

To šťastie mi bolo dané od Boha

Moja puberta 
je zvláštna
Volám sa Monika a mám štrnásť rokov. Moje 
obdobie puberty je zvláštne. Napríklad 
moje telo. Aj napriek tomu, že si ich často 
umývam, mastnejú sa mi vlasy a moja tvár 
je posiata vyrážkami. Aj napriek tomu, 
že sa zdravo stravujem a jem veľa ovocia        
a zeleniny, začínajú mi rásť boky a brucho. 
Aj napriek tomu, že sa snažím byť dobrá 
a poslušná, stále to medzi mnou a rodič-
mi „iskrí“. Mama tvrdí, že veľa papuľujem     
a otec, že som náročná a tvrdohlavá.
Postrehla som, že som začala byť príťažli-
vá pre chlapcov. Začali o mňa prejavovať 
záujem tiež zvláštnym spôsobom: ťahať 
ma za vlasy, brať mi veci, biť ma po hlave, 
naťahovať ma za...
Niečo sa deje aj s mojím srdcom. Usadil 
sa v ňom jeden milý pekný chalan. Asi mu 
tiež nie som ľahostajná, pretože mi často 
telefonuje. Aj napriek mojej puberte si 
myslím, že moja mamina je na mňa pyš-
ná. Už sa viem postarať o seba aj o rodinu. 
Viem čo-to uvariť, upiecť koláče, upratať, 
ožehliť aj poumývať okná. Snažím sa!!!

Bol som nešťastný, 
a tak som pil...
Mal som len trinásť rokov, keď som si uve-
domil, že mi všetci lezú na nervy, že čokoľ-
vek poviem a spravím, je zlé. Lebo som si 
myslel, že som najmúdrejší. V škole sme 
boli dobrá partia, cítil som sa tam fajn. 
A tak, keď prišli problémy a nevedel som 
si rady, chalani a baby boli poruke. Naše 
problémy sme zapíjali alkoholom. Nálada 
stúpala a problémy mizli. O to väčšie boli 
doma. Niektorí z partie brali aj drogy. Ja 
som si z marišky potiahol iba dva razy, ale 
bolo mi zle a tak som to viac neskúšal. 
Všetko sa zvrtlo, keď sa Ivan predávkoval, 
myslím, že to bol heroín. Veľa nechýbalo  
a bol by zomrel. Zachránili ho. No mnou to 
otriaslo. Naši však boli fantastickí. Nena-
dávali mi, nerobili cirkus. Prežívali to so 
mnou, veľa sme sa rozprávali. A potom 
akoby ma čosi osvietilo. Uvedomil som si, 
akou oporou sú pre mňa rodičia, ktorí si 
ma zobrali z decáka a s ktorými žijem už 
desať rokov. Partiu som opustil, ostal mi 
jeden dobrý kamoš. Chodíme hrávať tenis, 
občas na futbal a tak.                     Maroš

ilustračné foto

ilustračné foto
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Spomienky ukryté v najhlbších častiach 
nášho mozgu sú do nás vryté nezmazateľ-
ne ako do kameňa. Vynárajú sa nečakane 
a ovplyvňujú náš život viac, akoby sme 
tušili a chceli priznať. Môže sa stať, že 
sa vynoria v podobe rôznych ľahších či 
ťažších psychických porúch, empatických 
defektov alebo problémov, s ktorými si ne-
viete rady. 

Vtedy sa netreba báť osloviť odborníkov. 
Jednou z nich je MUDr. Darina Štúrová, 
detská psychiatrička, psychoanalytička. 
V jej ambulancii sa preferuje komplexná 
liečba podporovaná homeopatickou tera-
piou. Dňa 7. septembra zorganizovalo        
s ňou OZ Návrat pre svojich pracovníkov 
a spolupracovníkov seminár zameraný na 
tematiku prijatých detí. 

Keď vyskočia zážitky ,,z bruška“
MUDr. Štúrová rozprávala o zaujímavom 
projekte prof. Petra G. Freyberga, pôrod-
níka a psychiatra pochádzajúceho z Bra-
tislavy, žijúceho vo Švédsku. Projekt má 
veľký význam aj pre prijaté deti, ich rodi-
čov a ďalších. 
Základnou myšlienkou projektu bolo zis-
tiť, ako vnútromaternicový vývoj človeka 
vplýva na jeho ďalší život. Prof. Freyberg 
prišiel k nečakaným záverom, keď jedným 
zo zdrojov jeho informácií boli deti, kto-
ré sa narodili z nechcených tehotenstiev. 
Sledoval ich rast a vývoj celých 25 rokov. 
Zistil, že životy týchto ľudí v dospelosti sú 
si v mnohom podobné. Seba 
samých takmer všetci popi-
sovali ako nešťastných ľudí, 
štruktúra ich osobnosti bola 
depresívna, rozvádzali sa, 
strácali záujem o vlastné deti 
a ich osudy boli neraz tragic-
ké. 
Ako psychiater sa často stre-
tával s prípadmi, keď príčiny 
fóbií, narcistických porúch    
a rôznych hraničných stavov 
u pacientov nedokázal zana-
lyzovať. Na pomoc prišla hyp-
nóza. Pomocou nej ich vracal 
do minulosti. Dospelí ľudia 
mu rozprávali, ako sa cítili a 
čo počuli, keď boli ešte sú-
časťou matky. Našiel odpove-
de na mnohé nezodpovedané 
otázky, konečne sa nejeden 
bludný kruh, ktorý spôsoboval 
pacientovi utrpenie, uzavrel. 

Priemerný človek sa za pomoci hypnózy 
dostal približne do svojho ôsmeho mesia-
ca od splodenia (tí s vyššou inteligenciou 
až do šiesteho mesiaca). Rozprával o tom, 
čo o ňom matka hovorila, aké zážitky pre-
žívala, aké stresové situácie ju postretli, 
kto sa v jej okolí vyskytoval a aké slová     
a pocity si z neho pamätal. 

Keď zakrpatie emočný aparát
Prof. Freyberg rozpracoval metodiku, aby 
mohol tvrdenia svojich pacientov a klien-

tov overovať. A boli to tisíce prípadov.  
Zistilo sa, že ak matka zažila hrôzy, bola 
týraná, žila v strachu a úzkosti, dieťa tr-
pelo po narodení a celý život úzkostnými 
stavmi. Aj iné závažné psychopatologické 
stavy, ktorých príčinu nemohli nájsť, mali 
tiež korene v prenatálnom vývine. 
Najnižšie a najstaršie štruktúry mozgu 
takto postihnutých skúmali v Nemecku aj 
pomocou elektromagnetickej rezonancie  
a zistili, že sú slabšie rozvinuté, menšie 
alebo atrofované, ak dieťa zažíva málo 

Analýza pomohla z bludného kruhu
Ak budúca matka žije v strachu a úzkosti, zanechá to stopy aj na dieťati

MUDr. Darina Štúrová
Psychiatrička, detská psychiatrička, psy-
choanalytička a homeopatička. Členka 
Medzinárodnej psychoanalytickej asociá-
cie, zakladateľka a prezidentka Slovenskej 
psychoanalytickej spoločnosti. Spoluzakla-
dateľka Slovenskej lekárskej  homeopatic-
kej spoločnosti. Roky zastupovala Slovensko        
v Európskej komisii pre homeopatiu a v Me-
dzinárodnej lige homeopatických organizá-
cií. Bola aj externá spolupracovníčka Štát-
neho ústavu na kontrolu liečiv pre oblasť 
homeopatie. Okrem každodennej klinickej 
praxe vyučuje homeopatiu, vedie pracovné 
skupiny lekárov ordinujúcich homeopatické 
lieky. Homeopatické lieky ordinuje v klinic-
kej praxi denne od roku 1992 u pacientov 
z oblasti psychiatrie, detskej psychiatrie          
a psychosomatickej medicíny (dodnes okolo 
pätnásťtisíc pacientov).

Seminár s MUDr. Darinou Štúrovou v Bratislave
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pozitívnych citových podnetov, čo je ty-
pické pre stresové prostredie a ústavnú 
starostlivosť. Dochádza k zakrpateniu 
emočného aparátu, ktorý je pre psychický  
život človeka nevyhnutný. Ako však uviedla 
MUDr. Štúrová, ,, ani v takýchto prípadoch 
si netreba zúfať. Ukázalo sa aj, že inten-
zívna psychoterapia je cestou k náprave                                                         
a už po roku a pol sa tieto mozgové štruk-
túry začnú rozvíjať, rásť aj anatomicky.“ 
U detí zo stresujúcich tehotenstiev sa 
medzi 8. a 9. mesiacom života prejavujú 
aj tzv. nočné desy. Sú to desivé sny, v kto-
rých dieťa prežíva pocit hrôzy, osamelosti 
a opustenosti. Takéto deti sú neskôr veľmi 
emočne labilné, depresívne,  často s neutí-
chajúcim plačom a krikom. Prvá pomoc zo 
strany rodičov je, zavolať dieťa po mene. 
Potrebuje najprv zvukový signál, ktorý ho 
vráti zo snenia do reality. Neodporúča sa 
dieťaťa hneď dotýkať, pretože si dotyky 
môže stotožniť s daným hrôzostrašným 
snom. Keď zareaguje na svoje meno, už 
vníma seba a realitu a vtedy je treba ho 
tíšiť dotykom.

Keď je krehká psychika
Nepriaznivý vývoj v prenatálnom období 
je veľmi častý práve  u  detí, ktoré  sa  
ocitnú v detských domovoch. Rodia sa 
napr. s fetálnym alkoholovým syndrómom, 
sú to deti matiek alkoholičiek, matiek, 
ktoré boli silné fajčiarky a narkomanky                                                 
a cez placentu sa všetky tieto jedy dostá-
vali do tela plodu. Stresovým faktorom je 
aj nedostatočná výživa, enormné stresy    
u matky. Tieto a iné negatívne pôsobenia 
sa môžu prejaviť ako zmeny na psychic-
kých a fyzických funkciách.
Tým, že psychika prijatého dieťaťa môže 
byť krehká, rodičia by mali byť priprave-
ní na to, že dieťa po príchode do rodiny 
môže upadnúť do regresu.  V prvej fáze sa 
bude snažiť náhradným rodičom zavďačiť 
a nadviazať s nimi pevný vzťah. Ak už bude 
v ich vzťahu trochu istoty, dieťa začne tes-
tovať jeho pevnosť. Bude to manifestovať 
rôznymi negatívnymi prejavmi, počas kto-
rých skúša, či aj za nepriaznivých situácií 
má u svojich náhradných rodičov istotu, 
pretože raz už túto istotu stratilo. 
Preto je niekedy vhodné požiadavkám 
dieťaťa dočasne ustúpiť, aby sa vzťah 
rodič - dieťa udržal. Ak je rodič príliš prís-
ny a zásadový, dieťa nadobudne pocit, že 
v ich vzájomnom vzťahu chýba srdce.  
Úlohou rodiča je neposilňovať a neurýchľo-
vať ani jednotlivé štádiá vývinu. Napr. ak 
dieťa sedí a zo štádia sedu začne behať, 
preskočí sa štádium lezenia. To však pre 
zdravé napredovanie nie je vhodné. Preto 
by sa mali snažiť dieťa rôznymi spôsobmi 
vrátiť späť, aby bola kontinuita jeho roz-

voja zachovaná, pretože v každej fáze vý-
voja si osvojuje niečo špecifické. Dôraz by 
mal byť kladený na koordináciu pohybov. 
Veľmi účinným prostriedkom je, naučiť 
dieťa relaxovať.

Keď straší genetika
V súčasnosti majú všetci rodičia, a nielen 
tí náhradní, svoje výchovné pôsobenie 
sťažené tým, že z našich rodín sa vytráca 
generačná kontinuita. V minulosti sa dalo 
viac spoľahnúť na to, že staré matky radi-
li matkám v rôznych praktických veciach, 
týkajúcich sa vedenia domácnosti, výcho-
vy a starostlivosti o dieťa. To, že matka 
nemá k dispozícii takéto rady, niekedy 
spôsobuje, že sa stáva vo vzťahu k dieťaťu 
príliš úzkostlivá. Jej pôsobenie neustále 
sprevádza strach, aby niečo nepokazila             
a aj každá bežná infekcia u dieťaťa je pre 
ňu veľkou stresovou záťažou.

Ďalšou veľkou obavou náhradných rodičov 
je genetická výbava, ktorú  dieťa podedilo 
od svojich biologických rodičov. Neraz je 
preceňovaná. To, v akom prostredí člo-
vek žije, čo naňho vplýva a ako si vytvára 
vzťahy s okolím, je ale najdôležitejšie. 
Pretože podľa vonkajších okolností sa ge-
netická predispozícia  vyprovokuje. To, že 
má dieťa sklony k impulzívnemu konaniu, 
môže byť jeho prostredím usmernené v 
negatívnom alebo pozitívnom zmysle. 
Dieťa by preto malo počas svojho vývoja, 
od počiatku až po dospievanie, pociťovať 
stabilné zázemie. Aj v náročnom období 
dospievania treba k dieťaťu pristupovať 
empaticky a byť preň zdrojom životných 
síl. Prvou pomocou pri všetkých ťažkos-
tiach a konfliktoch by malo byť objatie. 
Objať, pohladiť a potom rozmýšľať, čo 
robiť ďalej. 

Natália Blahová, foto Ján Lauko

Veríš na mamu? 
Na našu dobrú mamu?

Dve bábätká sa zhovárajú v brušku tehot-
nej ženy.
- Veríš v život po pôrode? pýta sa jedno.
- Určite. Po pôrode predsa niečo musí 
byť. Možno sme tu teraz preto, aby sme 
sa pripravili na to, čo bude po tom.
- Blbosť, nijaký život po pôrode neexis-
tuje. Po tom nie je nič. Ako by taký život 
vyzeral?
- To presne neviem, ale určite tam bude 
viac svetla a miesta, ako tu. Možno bude-
me môcť používať na pohyb nohy a jesť 
budeme pusou.
- No to je nezmysel! Behať po vlastných? 
To sa predsa nedá. Veď nás neudržia.        
A jesť ústami? Smiešne! Život po pôrode 
je nemožný. Pupočná šnúra je už teraz 
krátka.
- Nie, nie, určite nás tam niečo čaká, len 
to bude všetko trochu iné ako tu.
- Máš veľkú fantáziu. Nikto sa predsa ešte 

odtiaľ po pôrode  nevrátil späť. Pôrodom 
sa život jednoducho končí. Potom už nie 
je nič, len nekonečné temno.
- No, ja ti síce neviem povedať, ako ten 
svet po pôrode vyzerá, ale viem, že uvi-
díme mamu a tá sa o nás postará.
- Mamu? Ty veríš na mamu? A kde má 
podľa teba akože byť?
- No predsa tam. V nej a vďaka nej žije-
me. Bez nej by sme neexistovali!
- Tomu neverím, nijakú mamu som nikdy  
v živote nevidel, a teda nijaká neexistu-
je.
- Ani ja som ju nevidel, ale keď sme úpl-
ne ticho, keď stále nerozprávaš a nedud-
reš, počujem, ako nám spieva, rozpráva 
sa s nami, myslí na nás. Cítim, ako nás 
hladí. Vieš, ja si naozaj myslím, že ten 
naozajstný pekný život nás čaká až po 
tom. Spolu s našou dobrou mamou. Len 
počúvaj.                                     (int – el)

ilustračné foto



Občianske združenie Žudro sa už piaty 
rok venuje zviditeľňovaniu tradičných 
rómskych piesní. Deje sa tak prostred-
níctvom spevníkov, kníh, CD, ale aj kon-
certov, prednášok a seminárov. Hudba, 
ktorú ponúka, je zozbieraná v domáckom 
prostredí rómskych rodín z rôznych lokalít 
Slovenska. Sú to piesne a hudba, ktoré si 
Rómovia spievajú sami pre seba, keď sa 
chcú spolu radovať či smútiť.
Po cykle spevníkov a CD-čiek Phurikane giľa 
a Hojna nejna/Phurikane giľa 2 prichádza 
Žudro s projektom Odi kaľi mačkica / Čier-
na mačička. Ide o spevník a CD-čko s jed-
noduchými rómskymi piesňami pre deti. 
Zatiaľ je na svete iba spevníček, ktorý pri-
náša 23 piesní. V tradičnom rómskom pies-
ňovom folklóre neexistuje špeciálna sku-
pina detských piesní. V minulosti (niekde 
ešte aj dnes pri tradičnom spôsobe života   
v uzavretých rómskych komunitách) sa deti 
odmalička zúčastňovali na všetkých rodin-
ných udalostiach, všedných i sviatočných, 
ktoré sa odohrávali na pozadí hudby, tan-

ca a spevu. Spontánne tak preberali pies-
ne od svojich rodičov, starých rodičov aj 
vzdialenejších príbuzných. V spevníku sú 
piesne s jednoduchou, veselou melódiou 
a nenáročnými, hravými textami. Väčšina 
z nich patrí medzi tanečné piesne čardá-
šového typu. Jediná naozaj detská pieseň 
je Amari partija, v ktorej sa napodobňu-
jú zvuky  zvieratiek - psíka, mačky, žabky       
a myšky. 
Piesne sú doplnené farebnými ilustrá-ci-
ami rómskych detí. Vďaka patrí deťom               
z nízkoprahového centra zo Sniny, žiakom 
3. ročníka ZŠ Biskupická v Bratislave, de-
ťom rodičov z Asociácie náhradných rodín, 
ale aj všetkým dospelým, ktorí im pri tom 
pomáhali. 
Spevník je určený komukoľvek, kto sa chce 
naučiť zopár jednoduchých rómskych pies-
ní. Učiteľkám a učiteľom v školách, ma-
terských škôlkach, hudobných krúžkoch, 
kluboch, súboroch, rodičom  i deťom sa-
motným. Piesne sú zapísané v jednodu-
chej úprave pre klavír a spev, obohatené   
o gitarové akordy. 
Doplnením spevníka je CD nosič s na-
hrávkami piesní, ktoré spievajú rómske  
deti. Jeho vznikanie veľmi komplikoval                  
a spomaľoval fakt, že na pôvodné rómske 
piesne sa zabúda a v niektorých lokalitách 
sa ich deti naučili len kvôli nahrávaniu  
CD-čka. 
Ak by mal niekto záujem o niektoré         
z publikácií či CD nosičov, môže kontak-
tovať Občianske združenie Žudro vasoli-
be@gmail.com.                    

Jana Belišová
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Dýchla na mňa 
úžasná atmosféra...

p o r a d ň a  /  l i s t á r e ň

Dozvedela som sa, že ak mám v pes-
túnskej starostlivosti troch súroden-
cov, mala by som mať úľavu na    
daniach. Ako a komu to mám ozná-
miť?

- Od 1. 7. 2007 sa výška daňového bonu-
su upravila na sumu 555 Sk mesačne. Cel-
ková výška daňového bonusu za rok 2007 je 
teda   6 590 Sk za každé vyživované dieťa. 
Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia 
povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do 
dovŕšenia 25 rokov veku, avšak za určitých 
podmienok.
Ak dieťa vyživujú v domácnosti viacerí 
daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len 
jeden z nich. Zamestnávateľ prihliadne na 
daňový bonus, ak zamestnanec podá do kon-
ca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestna-
nia, a každoročne najneskôr do konca janu-
ára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
písomné vyhlásenie o tom, že: 
uplatňuje si daňový bonus a že spĺňa pod-
mienky na jeho priznanie, prípadne kedy      
a ako sa zmenili. 
Nárok na priznanie daňového bonusu preu-
kazuje daňovník zamestnávateľovi alebo 
daňovému úradu (ak podáva daňové prizna-
nie), predložením dokladu o oprávnenosti 
nároku na priznanie daňového bonusu na 
vyživované dieťa a potvrdením školy, že 
dieťa, žijúce so zamestnancom v domácnos-
ti, sa sústavne pripravuje na povolanie štúdi-
om, alebo potvrdením príslušného územného 
úradu o poberaní prídavku na dieťa.
Zamestnanec je povinný preukázať zamest-
návateľovi splnenie podmienok na priznanie 
daňového bonusu najneskôr do konca kalen-
dárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky 
spĺňa. 
Zamestnávateľ zníži zamestnancovi pred-
davok na daň o sumu daňového bonusu, ak 
úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej čin-
nosti vyplatených týmto zamestnávateľom   
v príslušnom kalendárnom mesiaci je u tohto 
zamestnanca aspoň vo výške polovice mini-
málnej mzdy. 
Ak zamestnanec nepoberal za kalendárny 
mesiac zdaniteľný príjem zo závislej činnos-
ti aspoň v sume polovice minimálnej mzdy, 
uplatní túto časť daňového bonusu pri roč-
nom zúčtovaní alebo pri podaní daňového 
priznania, ak úhrn zdaniteľných príjmov zo 
závislej činnosti za obdobie, za ktoré zamest-
návateľ vykonal ročné zúčtovanie, alebo za 
ktoré zamestnanec podáva daňové prizna-
nie, dosiahne aspoň sumu 6-násobku mini-
málnej mzdy. Vyrubiť daň ani rozdiel dane, 
alebo priznať nárok na vrátenie nadmerného 
odpočtu, alebo vrátenie dane, nemožno po 
uplynutí piatich rokov od konca roka, v kto-
rom vznikla povinnosť podať daňové prizna-
nie alebo hlásenie.                                (nb)

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

Odi kaľi mačkica

O pobyte náhradných rodín, organizova-
ných o. z. Domov v rodine, som sa dozve-
dela na diskusnom fóre na internete.  
Keď sme sa v nedeľu vychystali z domu, 
nevedela som, čo môžem očakávať. Keďže 
som dosť introvertná, zrejme by som sa 
ani neodhodlala ísť, keby nešli ľudia, kto-
rých poznám aspoň „internetovo“. Dnes 
viem, že by som urobila veľkú chybu...
Už po nastúpení do vlaku, ktorým cesto-
vali aj moje spoluzávisláčky s rodinami, 
na mňa dýchla úžasná atmosféra. Úplne 
ma odzbrojilo, keď  nás vítali ako sta-
rých známych.  Deti sa  správali, ako keby 
sa poznali roky a dospelí vlastne tiež.                   
A v takomto duchu sa niesol celý týždeň, 
ktorý som mohla stráviť s týmito ľuďmi.  

Program bol vymyslený tak, aby si v ňom 
každý našiel niečo, čo ho zaujme. A  nech 
sa začala riešiť akákoľvek téma, aj tak sa 
vždy skončilo  pri  reálnych skúsenosti-
ach a zážitkoch rodičov. Určite mi to dalo 
veľa. Nielen informácie, na čo sa pripraviť 
do budúcna, ale predovšetkým rady, ako 
riešiť naše súčasné problémy, súvisiace s 
náhradným rodičovstvom. Veľmi mi po-
mohlo už len to,  že sme zasa raz s dcér-
kou boli súčasťou skupiny. Nikomu nebo-
lo treba vysvetľovať, prečo malá má inú 
farbu pokožky ako ja, alebo prečo nebola 
dojčená. Popri programe ostalo stále dosť 
voľného času.  Ten sme trávili na kúpalis-
ku, či prechádzkami po okolí. Už sa teším 
na budúce pobyty. :-)
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Do vašej knižnice
ELIZABETH FENWICKOVÁ, TONY SMITH: Adolescencia
I n a

Kniha má podtitul Ako prežiť obdobie dospievania – Príručka pre rodičov aj pre teenagerov. Môže 
pomôcť rodičom aj ich deťom prežiť búrlivé a vzrušujúce roky dospievania. Sú to príbehy a rozhovory 
zo života, ktoré obsahujú konkrétne problémy a konflikty medzi rodičmi a deťmi – z pohľadu oboch 
strán. Citlivo a prístupnou formou opisuje rôzne stránky adolescencie – zrýchlenie rastu, nadväzova-
nie priateľstva, potrebu niekam patriť, väčšiu samostatnosť, rebelantstvo, ale aj závažné problémy 
ako sú drogová závislosť a nechcené tehotenstvo. Texty sú usporiadané tak, aby si mladí ľudia mohli 
vyhľadať, čo ich zaujíma najviac.

P. KOPŘIVA, J. NOVÁČKOVÁ, D. NEVOLOVÁ, T. KOPŘIVOVÁ: Respektovat a být respektován
S p i r á l a

Ponuka možnosti vidieť súvislosti medzi tým, čo robíme a hovoríme deťom v bežných situáciách kaž-
dodenného života a tým, aké raz budú, až dospejú. Mnoho dospelých si myslí, že je potrebné mať deti 
predovšetkým rád a myslieť to s nimi dobre. V knihe sa píše, že to nestačí a za nevyhnutnú podmienku 
úspešnej výchovy autori považujú popri láske aj rešpekt k deťom. Rešpektovať deti znamená vedome 
opustiť mocenský, manipulatívny prístup vo výchove aj vzdelávaní. Kniha pomenúva riziká výchovy 
založené na nerovnom, mocenskom modeli vzťahov medzi dospelými a deťmi. Chce ukázať, aké zisky 
plynú z partnerského prístupu, ktorý je založený na rovnocennosti a rešpektovaní dôstojnosti.

JANA JURÁŇOVÁ: Iba baba
A s p e k t 

Príhody Justínky, zvanej aj Sojka, vždy nejako súvisia s jej dospievaním. Svet prestal byť jednoduchý, 
takže aj dôverne známe rozprávky sú zrazu prevrátené naruby.

JANA JURÁŇOVÁ: Babeta ide do sveta
A s p e k t

Po Justínke zvanej Sojka je Babetka ďalším dievčatkom, ktoré autorka vypravila do sveta. Jej nákaz-
livá vedychtivosť pred nami otvára náš zvyčajný svet z nového, neočakávaného uhla pohľadu.

ARNOLD A. LAZARUS, CLIFFORD N. LAZARUS, ALLEN FAY: Neverte tomu! 
V y d a v a t e ľ s t v o   F

Prestaňte robiť tie isté hlúpe chyby! Dvaja psychológovia a psychiater si posvietili na štyridsať bež-
ných chybných presvedčení, ktoré môžu viesť k depresii, úzkosti a pocitom viny. Knižka Neverte 
tomu! s podtitulom - štyridsať toxických myšlienok, ktoré vás privádzajú do šialenstva - nielen že rúca 
niektoré z najdeštruktívnejších mýtov západnej kultúry, ale poskytuje aj protijedy. 



Ako od nás Walter odišiel
Včera od nás Waltera odniesli.
Hoci nie som jeho matka, bola som pri 
jeho narodení. Walter je najmladší, má 
ešte dve staršie sestry. Aj o ne sa sta-
ráme od narodenia. Fotografovali sme 
každý ich pohyb, každý pokrok. 
Všetkých troch máme radi, no Wal-
ter bol najprítulnejší. Hoci sme všetci 
vedeli, že od nás bude musieť odísť, 
ľúbili sme ho (a ľúbime) ako navždy. 
Bol jemný na dotyk, krásny na pohľad, 
milý povahou. Nájdením adoptívnych 
rodičov boli poverené dve milé mladé 
ženy, ktoré pri návšteve u nás si ho po-
držali na rukách, pomaznali sa s ním, 
povypytovali sa na všetky jeho zvyky, 
na našu predstavu o jeho budúcom do-
move. 

Pusa na rozlúčku
Včera teda Walter odišiel do svojej novej 
rodiny, ktorá spĺňa všetky naše predstavy   
o ideálnom domove pre malého. Ešte sme 
ho všetci pohladkali, dali sme mu pusu, 
zbalili sme mu na cestu jeho obľúbené pa-
paníčko. 
Adoptívni rodičia sa ponúkli, že nám budú 
posielať fotografie, aby sme mali prehľad, 
ako Walter prosperuje. Vymenili sme si e-
mailové adresy a než Walter došiel do svoj-
ho nového domova do iného mesta, mali 
už v počítači fotky od nás: Walter tesne 
po narodení, Walter s nami i sám, Walter 
so zavretými i otvorenými očkami, Walter 
ležiaci i sediaci, Walter papajúci i spinka-
júci..., aby mali kompletnú dokumentáciu 
o celom živote ich nového miláčika. Do-
hodli sme sa, že ho možno príležitostne aj 
navštívime. 

To najlepšie pre jedináčika
Hoci biologickej matke je osud jej jediné-
ho syna zjavne ľahostajný, my sme celý ve-
čer mysleli na neho - ako sa má, ako si zvy-
ká. Nedalo mi, zavolala som, ako sa Walter 
drží. Upokojilo ma, keď som sa dozvedela, 
že cestu znášal dobre, neplakal, bol zla-
tý. Oni sa opýtali ešte na niekoľko vecí, na 
ktoré pri svojich návštevách zabudli: veď 
stále vzídu nejaké otázky, na ktoré môže 
odpovedať len ten, kto sa oň staral pred-
tým. O jeho adoptívnej rodine nerozhodol 
poradovník, ale hľadala sa rodina, ktorá 
bude najlepšia pre Waltera. Waler bude 
odteraz jedináčik. 

Aby bol život čo najlepší
Bude iste veľmi ľúbený, len škoda, že mu 
nikto nebude olizovať kožuštek, čo mal  

veľmi rád a vtedy priadol ako keby naštar-
toval diesel. Verím, že ho čaká krásny ma-
čací život. Áno, Walter je kocúrik. A hoci 
je „iba“ kocúr, chceli sme, aby nás opúšťal 
bez stresu a aby sme aj my boli spokojní. 
Minimálne takú pozornosť by bolo potreb-
né venovať aj deťom a ich bývalým aj bu-
dúcim rodičom, ich pocitom.
Aby adoptívni rodičia prísne podľa pora-
dovníka nebrali plačúce a stresované die-
ťa, o ktoré sa odteraz začnú starať podľa 
svojich predstáv bez ohľadu na to, čo malo 
a  čo nemalo rado doteraz. Aby  sudco-
via nerozhodli napr. o vrátení rómskeho 

dieťaťa do osady, keď oň matka „prejaví 
záujem“, hoci v detskom domove bolo od 
narodenia a matka ho roky nenavštívila, čo 
iná sudkyňa obhajovala slovami, že Rómo-
via sú na taký život zvyknutí. 
Možno tie prípady, na ktoré myslím, sú 
ojedinelé, ale ak sa to stalo len jednému 
dieťaťu (a jednej profi mame), je to zlé, 
lebo každé dieťa má iba jeden život, ktorý 
by mal byť ten najlepší z možných. 

Ing. arch. Eva Lorenzová 
predsedníčka OZ Domov v rodine  
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