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      Do rodiny prišlo
      dieťa
Téma čísla refl ektuje skúsenosti tých, ktorí prijali do rodiny 
dieťa z domova. Ako ovplyvnilo vzťahy, ako sa menili, 
aké problémy ich sprevádzali?

          Nechceme vaše 
      peniaze!
     
Deti z detských domovov nepotrebujú odpustky. 
Potrebujú iné: aby sme ich pustili medzi seba ako 
rovnocenných partnerov.
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Návrat hľadá rodičov pre opustené deti 
Už roky sa tak deje. Verejnosť dostáva informácie a otázky. „6000 opustených detí. Je to veľa, ale-
bo málo? Dá sa to zvládnuť?“ (Kampaň Najlepšie je s mamou a otcom, Návrat, 2002) Odpoveďou na 
takéto otázky nie je mlčanie. Občas príde odpoveď. „Sme trojčlenná rodinka a máme záujem poskyt-
núť nejakej opustenej maličkej dušičke našu lásku a istotu. Bola som na besede na túto tému...“ 
(Lenka, Lipany 2007) Takáto odpoveď patrí medzi tie, ktoré dávajú nádej pre jedno dieťa. 

a k t u á l n e

Takmer každý piaty človek na Slovensku si 
vie predstaviť situáciu, že by si adoptoval 
alebo vzal do pestúnskej starostlivosti die-
ťa z detského domova. (Výsledky repre-
zentatívneho prieskumu verejnej mienky   
z roku 2006.) A predsa väčšina z ľudí  túto 
situáciu nikdy nezažije. Čo vlastne bráni 
tisícom citlivých a obetavých ľudí, ktorí 
si vedia predstaviť, že by to spravili, aby 
to (nech už si pod tým predstavujú čokoľ-
vek) skutočne spravili? Výsledky výskum-
nej sondy, ktorú zrealizoval Návrat spolu 
s výskumnou agentúrou Krajinka odkrýva-
jú časť zo štruktúry, ktorá tvorí mozaiku 
odpovedí. Oslovení boli návštevníci ma-
terských centier, teda ľudia, ktorí si vedia 

svoje rodičovstvo skutočne vychutnať.
Výskum naznačuje, že povedomie rodičov 
o skutočných potrebách opustených detí je 
poznačené mýtmi a predsudkami. „Služba“ 
dobrej veci, ktorú mnohí z opýtaných ľudí  
neodmietajú, nie je v súvislosti s potre-
bami opustených detí príliš zrejmá. Pes-
túnska starostlivosť - ako forma opatery                 
a tým aj riešenia situácie opustených detí, 
je však pod náporom emócií, empatie            
v kombinácii s racionálnym zvažovaním 
pre mnohých rodičov prijateľná. Rodičia, 
ktorí mali možnosť o tejto otázke diskuto-
vať, schopnosť či kapacitu zvažovať pes-
túnsku starostlivosť preukázali. Na začiat-
ku spôsobom, ktorý svedčí o ich morálnom 
kredite - že by pomohli deťom v núdzi na 
strane príbuzných, známych... Podľa socio-
logičky Lýdie Marošiovej „zistenia kvalita-
tívnej výskumnej sondy nadškrtli ťah na 
bránu, že problematiku opustených detí je 
potrebné „znormálniť“, „včleniť“ do náš-
ho každodenného života a „zakoreniť“ do 
spoločenského vedomia. Tak, aby opuste-
né dieťa „zapadalo“ do modelu „normál-
nej rodiny“.
Po skončení stretnutí niekoľko responden-
tov ocenilo výskumný zámer aj diskusiu. 

Vraveli, že o téme doteraz neuvažovali       
z toľkých zorných uhlov, a že si myslia, že 
v tejto veci im – ako aj ďalším ľuďom môžu 
podobné debaty pomôcť... V prijímaní 
správnych životných rozhodnutí? 
Poznámka z výskumu: Focus skupiny (ria-
dené diskusie) sa konali v septembri a ok-
tóbri 2007 v troch materských centrách     
v Bratislave, Banskej Bystrici a Zlatých Mo-
ravciach. Zúčastnilo sa na nich 30 rodičov, 
prevažne žien (77%), matiek dvoch, prí-
padne jedného dieťaťa (ale vyskytli sa aj 
matky troch, či štyroch detí), najviac z nich 
bolo vo veku okolo 30 rokov. Nadpriemerne 
boli na diskusiách zastúpení respondenti    
s vysokoškolským vzdelaním. Respondenti 
a koordinátorky troch materských centier, 
ktoré sa podieľali na organizačnom zabez-
pečení výskumu, dostali hodnotné darčeky 
od fi rmy Orange Slovensko, fi rmy Weleda                                                               
a Návratu. Výskum sa uskutočnil vďaka 
podpore Konto Orange, n.f. NGO, partne-
rom bola Únia materských centier. Ďaku-
jeme!

Lenka Hujdičová, Návrat
(V príspevku boli použité údaje z výskumnej 

správy Kvalitatívna sonda o riešeniach pre 
opustené deti autorky Lýdie Marošiovej.)

Dohodli sa na spoločných krokoch
Pre všetkých, ktorí sledujú 
dianie okolo imlementácie 
zákona 305/2005, konkrétne 
jeho paragrafu 100, ods.9,  
kde sa hovorí, že všetky 
deti do jedného roku veku 
majú byť, počnúc januárom 
2008, umiestnené v profesio-
nálnych rodinách.

Dňa 5. decembra sa pod záštitou Ústre-
dia práce, sociálnych vecí a rodiny usku-
točnilo stretnutie k téme Ústavnej sta-
rostlivosti a profesionálnych rodín za 
okrúhlym stolom. 
Na tomto stretnutí sa zúčastnili za 
Ústredie PSVaR Ing. Ľudmila Kolláriko-
vá, námestníčka sekcie sociálnych vecí           

a rodiny, Mgr. Mária Marcinová, riaditeľka 
odboru sociálnoprávnej ochrany detí, 
sociálnej kurately a poradensko-psycho-
logických služieb, riaditeľky štátnych 
detských domovov - DD Pohoda Bratisla-
va - PhDr. Ida Želinská, DD Nitra - Ing. 
Viera Podhorová a DD Komárno - Ing. Sil-
via Dorotovičová. 
Prizvanými boli PaedDr. Viktor Blaho za 
Združenie zástupcov neštátnych det-
ských domovov, Bc. Natália Blahová za 
Asociáciu náhradných rodín, Doc. MUDr. 
Jozef Mikloško za Spoločnosť priateľov 
detí z detských domovov Úsmev ako dar 
a rádio Expres, ktoré spoluiniciovalo                     
a ponúklo mediálny priestor pre dotknu-
tú tému. 
Zo stretnutia a diskusie vzišlo spoločné 
vyhlásenie zúčastnených strán, ktoré je 
súčasťou tejto tlačovej správy: 

V Y H L Á S E N I E 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodi-
ny, Spoločnosť priateľov detí z det-
ských domovov Úsmev ako dar, Asociácia 
náhradných rodín a Združenie zástupcov 
neštátnych  detských domovov sa dohod-
li na spoločných krokoch pri riešení pro-
blematiky najmenších detí v náhradnej 
starostlivosti  a aktivitách týkajúcich sa 
profesionálnych rodín v intenciách spo-
lupráce pri: 
• koncipovaní informačnej príručky pre 
verejnosť s témou profesionálnej rodi-
ny, 
• tvorbe webovej informačnej linky  na 
stránkach ÚPSVaR, 
• organizovaní odborného seminára 
venovaného dotknutej problematike.  
Všetky subjekty sa dohodli na vzájom-
nom informovaní sa o aktivitách v uve-
denej oblasti. 



Na chate Haffner v Modre – Piesok sa 
v dňoch 23. – 25. novembra uskutočnil 
víkendový pobyt pre náhradné rodiny. 
Privítali nás manželia Haffnerovci, veľmi 
milí ľudia, ktorí pomohli vytvoriť príjem-
nú atmosféru. Počas celého pobytu sme sa 
cítili veľmi dobre. 

Na víkendovom pobyte sa zúčastnilo päť 
rodín, v ktorých žije dvanásť detí. Okrem 
rodičov sa deťom venovali aj dobrovoľní-
ci – Janka, Evka, Lucka, Miro a pridalo sa 
k nim aj „dieťa“  Lucka, ktorá nedávno 
oslávila plnoletosť. Deti sa vyšantili v sne-
hu a ako terapia slúžilo vytváranie koláží             

z obrázkov, vystrihnutých z rôznych časo-
pisov. Pri tejto činnosti sa upokojili aj deti, 
ktoré dokážu byť neustále v pohybe. Prí-
jemná bola aj prechádzka rodičov a veselo 
bolo zase pri guľovačke, keď do seba tria-
fali dospelí aj deti. Finančne pobyt podpo-
ril Návrat, o. z.                                 (oh)
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Guľovačka na príjemnom pobyte

Pripútanie a identita témami vzdelávania
Nadácia Pre deti Slovenska cez fond Hodi-
na deťom i tento rok podporili aktivity  
Asociácie náhradných rodín. Už druhý 
raz podporila vzdelávanie dobrovoľníkov, 
ktorí sú aktívni na Kluboch náhradných 
rodín. Tentoraz sú to dobrovoľníci z klubov           
v Leviciach, Nových Zámkoch, Hlohovci, 
Trnave, Nitre, Rohožníku a v Bratislave.  
Projekt sa začal v septembri 2007 a končí  
sa v auguste 2008. 
Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Senci 1.     
a 2. decembra a zúčastnilo sa na ňom dva-
násť  dobrovoľníkov.  Ubytovaní  sme  boli 
v Betánii, zariadení  neziskovej organizá-
cie poskytujúcej sociálne a pobytové služ-
by. Naplánovaných máme ešte päť ďalších 
víkendových stretnutí a projekt sa končí 
účasťou dobrovoľníkov na letnom rekre-
ačno-poradenskom pobyte náhradných 
rodín. 
Semináre budú zamerané na otázky 
náhradného rodičovstva a detí žijúcich   
v náhradných rodinách. Témou bude pri-
pútanie, identita. Dobrovoľníci sa budú 
venovať aj hrám, ktoré je možné sa s deť-

mi hrať a ktoré by mali byť aj viac ako len 
hry. Naše deti potrebujú zažívať kamarát-
stva v bezpečnom prostredí a myslím si, že 
kluby takým miestom sú. Fungujú aj vďaka 

dobrovoľníkom, ktorí sa vo svojom voľnom 
čase a bez nároku na odmenu venujú našim 
deťom a sú im veľkými kamarátmi.             

Oľga Hátasová, foto Miro Žemlička

Foto Ivica Bednárová
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DO RODINY PRIŠLO DIEŤA
Prijať do rodiny dieťa nie je jednoduché. Predovšetkým počiatočné prob-
lémy musia prekonať deti aj rodičia. Je dobré, ak sa do adaptačného 
procesu zapojí aj širšia rodina. Argument ,,to je iba naša vec“ neobstojí. 
Hovoria o tom skúsenosti rodín aj odborníkov. Snahou tohto čísla časo-
pisu Nebyť sám je prostredníctvom príbehov ukázať, aké situácie môžu 
nastať, ako sa s nimi popasovať. Ako žijú tí, ktorí dali šancu deťom z domova na lepší život. Niekde 
to ide lepšie, inde sú krízy častejšie. Vždy je však dôležitá snaha problémy riešiť, nevzdávať sa.         
A vyhľadať pomoc odborníkov. Pretože príprava na takúto veľkú zmenu nie vždy stačí. Všetci sme len 
ľudia, a tak aj zlyhania sú súčasťou života. Aj v príbehoch, v ktorých do rodín prichádzajú deti.

Komunikácia o potrebách 
aj pocitoch je dôležitá
O vzťahoch v rodine aj po prijatí dieťaťa sa zhovárame s PhDr. Gabrielou Zachovou, 
psychologičkou v Návrate

Takmer každý človek pochádza         
z rodiny. A v nej sa odohráva všeli-
čo, čo zostáva našim očiam skryté. 
Podobá sa to ľadovcu. To, čo je nad 
vodou, vidíme a počujeme. Ale je 
to možno len omrvinka skutočného 
diania. To, čo zostáva pod vodou, 
sú naše myšlienky, city, potreby, 
túžby. 

Od čoho závisia vzťahy v rodi-
nách?
-Či sú zdravé a funkčné, respektíve 
konfl iktné a stresujúce, vo veľkej 
miere závisí od našej schopnos-
ti komunikovať o našich pocitoch                        
a potrebách. Každá osoba komuni-
kuje – otázka znie - ako a s akým 
výsledkom. V zdravých rodinách ľu-
dia o svojich citoch slobodne hovo-
ria.                A nielen o radostiach 
a úspechoch, ale aj o sklamaniach, 
obavách, bolestiach, zlosti a pod.

Akú úlohu zohráva sebaúcta?
-Výrazne sa podieľa na vytváraní 
zdravých vzťahov v rodine. Každý 
má pocit vlastnej ceny. Môže byť 
pozitívna alebo negatívna.  Dobré 
medziľudské vzťahy sú u ľudí, ktorí 
majú vysoký stupeň sebaúcty. Dieťa 
prichádzajúce na svet nemá minu-
losť a nemá za sebou žiadnu skúse-
nosť, ktorou by mohlo merať svoju 
vlastnú cenu. Prvých päť alebo šesť 
rokov je sebaúcta dieťaťa formova-
ná takmer výhradne rodinou. Rodičia 
s vysokou sebaúctou pravdepodobne 

vytvoria stabilnú rodinu, a naopak rodičia         
s nízkou sebaúctou budú mať rodiny pro-
blémové. 

Ako to funguje?
-Napríklad, keď sa dieťa zle zachová, 
otec alebo matka sa mu fyzicky priblížia 
a ponúknu mu pomoc. To pomôže previni-
lému dieťaťu zbaviť sa strachu   a pocitu 
viny a čo najviac sa poučiť  z toho, čo mu 
rodič chce poskytnúť.

A čo pravidlá v rodine?
-Sú ďalším aspektom ovplyvňujúcim vzťa-
hy a fungovanie rodiny. Môžu podporovať 
rast a rozvoj alebo limitovať a ohrozovať 
sebaúctu. Mávajú podobu „vždy musím“, 
alebo „nikdy nesmiem“. Dôležité je 
poznať ich a uvedomovať si ich význam. 
Často sa v rodine nehodnotí, či sú správ-
ne alebo nesprávne, ale či sa dodržiava-
jú, alebo nie. Je rozumné podrobovať ich 
revíziám a vytvárať nové, ktoré sa stanú 
vodidlom a užitočným sprievodcom.

Platia aspekty ovplyvňujúce kvalitu 
medziľudských vzťahov vo všetkých 
rodinách?
-Áno. Či je to rodina prirodzená, v ktorej  
muž a žena počali dieťa, o ktoré sa starajú, 
alebo neúplná rodina, keď jeden z rodičov 
zomrie, rodinu opustí, alebo sa rozvedie, 
zmiešaná rodina, v ktorej sú deti vlastné 
aj adoptívne, či pestúnske. Každá z týchto 
rodinných foriem má svoje zvláštne pro-
blémy a možnosti. V zásade však budú vo 
všetkých pôsobiť rovnaké sily: sebaúcta, 
komunikácia a pravidlá. Rozhodujúcim Gabriela Zachová
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činiteľom ovplyvňujúcim dianie v rodine 
nie je vo  svojej podstate forma rodiny. 
Forma nás stavia len pred odlišné problé-
my, ktoré musíme riešiť.

Môže si bezdetný pár riešiť krízu prija-
tím dieťaťa?
-Samozrejme, že nie. Dieťa, ktoré už 
prežilo nie jednu ťažkú a frustrujúcu 
situáciu, potrebuje rodičov vyrovnaných, 
citovo silných, s vysokou sebaúctou, ktorí 
sa majú radi a prejavujú si vzájomnú úctu. 
Kríza je signálom  nerovnováhy a nesta-
bility. Manželia môžu prežívať pocity osa-
melosti, smútku, hnevu, žiarlivosti, poci-
ty viny a výčitiek. Ich sebaúcta je nízka. 
Komunikácia narušená. Dieťa nie je rie-
šením. Dobrá párová väzba, väzba medzi 
manželmi,  je predsa prvoradým predpo-
kladom harmonického a zdravého vývinu 
dieťaťa. 

Čo takýmto manželom poradiť?
-Najprv by si mali vyriešiť svoje bolesti, 
porozprávať sa o tom, čo sa deje „pod 
vodou“, zmeniť svoje vnímanie a hlav-
ne odpustiť si. Prijatie dieťaťa očakávať        
s radosťou, otvorenosťou a priprave-
nosťou na problémy, ktoré život s prijatým 
dieťaťom prinesie.

Ako vo všeobecnosti ovplyvní príchod 
prijatého dieťaťa rodinu?  
-Počas prípravy budúcich náhradných rodi-
čov veľa času venujeme otázkam prícho-
du dieťaťa do rodiny, prediskutujeme 
rôzne situácie a modelujeme naše možné 
reakcie. Moja skúsenosť je však taká, že 
príchod prijatého dieťaťa do rodiny je 
zmena tak veľká, že sa na ňu nedá dosta-
točne pripraviť. Mení sa celý rodinný 
systém, budujú sa nové vzťahy, tvoria sa 
nové pravidlá. To, čo bolo predtým predví-
dateľné, teraz už nie je. Pocity, predstavy, 
reakcie, očakávania sú iné. 
A náhradný rodič sa môže na chvíľu v tejto 
spleti nepredvídateľných udalostí a reakcií 
cítiť zmätený, neistý a pochybujúci sám             
o sebe. Biologické deti zas môžu mať pocit 
straty bezpečia a stability.

Biologické dieťa v takomto prípade má 
tiež dilemu. Ako ho pripraviť na príchod 
súrodenca? 
-Niekedy sa možno v procese prípravy na 
príchod prijatého súrodenca na deti zabú-
da, alebo sa im nevenuje náležitá pozor-
nosť. Dieťa má byť samozrejme súčasťou 
procesu prípravy spolu so svojimi rodičmi.  
Táto zmena sa týka aj jeho, a to výrazne. 
K tomuto kroku, k prijatiu dieťaťa, sa roz-
hodli jeho rodičia, nebolo to jeho rozhod-
nutie. Práve preto je veľmi dôležité hovo-

riť s ním o tom. Záleží na veku dieťaťa, na 
akej úrovni sa s ním budeme rozprávať. Je 
dobré pýtať sa na jeho predstavy a oča-
kávania. Vážne sa zaoberať jeho pocitmi, 
ktoré je ochotné nám povedať. Dať mu 
priestor na vyslovenie svojich obáv, otázok 
a nejasností. Je dôležité, aby stále cítilo, 
že je milované a prijímané svojimi rodič-
mi. V komunikácii s ním sa treba vyhýbať 
výčitkám, moralizovaniu, vyvolávaniu 
pocitov viny, či neprimeranému nadľahčo-
vaniu jeho obáv. Naopak, treba sa veno-
vať posilňovaniu a podpore jeho vysokej 
sebaúcty.

Nežiarli biologické dieťa na prijaté? 
-Keď sa v  zdravo fungujúcej rodinke naro-
dí malé bábätko, staršie dieťa sa cíti stále 
milované. Ak sa bude cítiť utlačené, bude 
to len chvíľku, kým sa vytvorí nový sys-
tém tak, aby sa opäť cítilo dobre. Každý 
z členov dáva toľko, koľko dostáva. Mys-
lím si, že tak to funguje aj v rodine, kde 
bolo prijaté dieťa. Áno, biologické dieťa 
môže žiarliť, ale len dočasne. Kým nezistí, 
že jeho miesto v srdci rodičov je stabil-
né a isté. Rodičia sa musia postarať, aby 
jeho sebaúcta neutrpela a zostala vysoká.  
Každodenné rituály spojené s pozitívnymi 
zážitkami, spoločné rozhovory, hry a doty-
ky, oceňovanie a pochvala, dostatok času 
a trpezlivosti sú nástroje, ktoré nám v tom 
môžu pomôcť.

Môžete spomenúť prípad, ktorý ste          
v tejto súvislosti riešili? 
-Chlapček žiarlil na prijatú sestričku, že 
ona dostáva balíčky plné sladkostí od svo-
jej biologickej mamy, a on také nedostáva, 

vnímal to ako nespravodlivosť. Čo pomoh-
lo? Spoločné rozprávanie v kruhu rodiny 
o minulosti sestričky, o jej životných prí-
behoch. Toto rozprávanie bolo spojené           
s vyjadrovaním svojich pocitov, kladením 
otázok, vyjasňovaním záhad. Nechýbal ani 
humor a dobrá nálada. Chlapček aj sestrič-
ka odchádzali z rodinného kruhu spokoj-
ní, s poznaním, že sú milovaní. Nezostal 
priestor na žiarlivosť.

Čo v prípade, keď sa rozpadne manžel-
stvo a v rodine je prijaté dieťa? Ako sa 
dajú tieto situácie riešiť?
Pýtam sa, v čom je iná situácia, keď sa 
rozpadne manželstvo, kde sú len biologic-
ké deti a keď sa rozpadne manželstvo aj 
s dieťaťom prijatým? Vychádzam z pred-
pokladu, že v rodine po prijatí dieťaťa 
sa podarilo vybudovať si dobré a stabil-
né vzťahy, a prijaté dieťa je rovnocen-
ným členom tejto rodiny. Deti v prípade 
rozpadu manželstva prichádzajú o niečo 
dôležité a prežívajú veľkú stratu. Táto 
strata, ako každá iná, je spojená s pocit-
mi ako je šok, smútok, bolesť, vina, hnev, 
rezignácia.  V tejto chvíli deti potrebujú 
pevnú náruč, počuť a cítiť, že oni sú o.k. 
Liečivý účinok má plač. Niekto sa zas bude 
smiať a robiť rôzne smiešnosti. Aj to je 
spôsob, ako ventilovať bolesť a strach. Je 
dobré ponechať na deťoch spôsob vyjad-
renia ich smútku a bolesti, akceptovať ich 
a dať im čas. Rodičia nesú zodpovednosť 
za svoje správanie a konanie voči svojim 
deťom, aj voči svojim prijatým deťom. 
Výchova je snáď najťažšia práca na svete. 
A rozvodom táto zodpovednosť nezaniká. 

Eva Lauková

ilustračné foto



Dať rodinu opustenému dieťaťu som si 
vysnívala ešte niekedy v detstve, keď 
moja mamička počas vojny pracovala 
v sirotinci ako pomocná sila. Mala som 
možnosť spoznať niektoré osudy „jej“ 
detí a zapôsobili na mňa veľmi silne.
Naši biologickí synovia mali jedenásť       
a štrnásť rokov, keď som sa s nimi poroz-
právala o tejto možnosti a oni súhlasili. 
Manžel nebol nikdy proti.
Ondreja sme poznali už tri roky, keď         
k nám prišiel do rodiny nastálo. Bolo to 
v roku 1996, mal vtedy desať rokov. Stalo 
sa tak po smrti aj druhého rodiča, mat-
ky. V biologickej rodine to mali on a jeho 
súrodenci ťažké  a komplikované, ozajst-
ný domov striedal detský domov. Aj starší 
Peťo žil u nás dva roky. 

Mamka a ocko
Keď som vybavovala formality na úra-
doch ohľadne pestúnskej starostlivosti, 

spýtala sa ma šikovná sociálna pracov-
níčka, ako nás Ondrejko bude oslovovať. 
Bez rozmýšľania som povedala „teta a 
ujo“, pretože si na to už zvykol. Skúse-
ná žena mi poradila, aby som mu dala 
možnosť vybrať si. Pamätám sa, ako som 
sa tešila, keď som ho viezla domov, hoci                    
u nás už bol častejšie ako v domove. No 
predsa – až teraz to bolo naozaj. Usadili 
sme sa doma v obývačke aj s manželom, 
Ondrejko sedel v kresle a bolo cítiť, že 
to rovnako prežíva. Na oslavu sme mali 
džús a keksíky. Spomenula som si na radu 
a oslovila ho: Ondrík, teraz keď už patríš 
do rodiny, môžeš sa rozhodnúť, ako nás 
budeš volať. Či teta a ujo, alebo mam-
ka a ocko. ,,Mamka a ocko“, takú rýchlu 
odpoveď a s takým úžasným povzdychom 
som teda nečakala. V duchu som ďako-
vala múdrej žene, ktorá postrehla chybu 
hneď na začiatku. Vtedy som sa dojatiu 
nevedela ubrániť, musela som predstie-
rať, že sa mi chce kýchnuť. 
Počúvať rady je dobré a použiť ich             
v pravú chvíľu najlepšie. Dnes je už náš 
Ondrík 21-ročný mladý muž, študuje na 
Fakulte telesnej výchovy UK v Bratislave 
telesnú výchovu a biológiu, pedagogický 
smer, je v štvrtom ročníku. Aj po skonče-
ní pestúnskej starostlivosti zostal s nami, 
veď je náš, je Bendák. Hlási sa ku nám, 
udržiava kontakty s rodinou. My sa už nad 
tým dávno vôbec nezamýšľame, je to pre 
nás prirodzené.
Jedno gesto z jeho strany, možno túžba, 
sa mi navždy vrylo do spomienok. Keď mal 
Ondrej osemnásť rokov, obetoval svoje 
úspory na to, aby získal naše priezvisko. 
Pretože aj to patrí k rodine,  k mamke       
a ockovi.

Užitočné letné pobyty
Keď k nám Ondrejko prišiel, museli sme 
čeliť problémom citovej deprivácie, ktoré 
sme s našimi deťmi a ani s Peťom nemali. 
Dostali sme sa k opusteným deťom bez 
prípravy a cítila som to ako veľkú nevýho-
du. Vtedy prišla ako na zavolanie pozván-
ka na stretnutie náhradných rodičov         
a detí a ja som sa dozvedela o Návrate. 
Klub fungoval v Košiciach veľmi dobre, 
obohatilo ma to a pomohlo. Pomohla mi 
prítomnosť odborníkov, keď sa všetko 
neuberalo najpriaznivejším smerom.
Veľmi radi, celá rodina sme chodili na 
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Keď ku nám prišiel Ondrík, 
mal desať rokov. Zažili 
sme veľa krásneho, ale aj 
ťažkého. Priznám sa – je 
dobré, že človek nevie, 
čo ho čaká. Možno by sa 
problémom chcel vyhnúť.              
A výchova detí, detí depri-
movaných nedostatkom 
lásky, prináša celý rad pro-
blémov. Za úžasné považu-
jem, že nášho Ondreja 
prijala celá širšia rodina.

Jaroslava Bendáková



letné pobyty. Tam som prišla na to, že 
mnohým náhradným rodinám chýbajú 
starí rodičia, ktorí sú podľa mňa veľmi 
dôležití v citovom svete detí. Uvedomila 
som si, že by sme mohli byť aj náhrad-
ní starí  rodičia, neskôr sa taká rodina 
naozaj našla.
Spolu s manželom sme dospeli k rozhod-
nutiu odísť na vidiek, kúpiť dom, kde 
budeme vedieť poskytnúť prechodné 
ubytovanie aspoň jednej náhradnej rodi-
ne a celej našej. Ani na chvíľu sme to 
zatiaľ neoľutovali. Bývame štrnásť kilo-
metrov od Brezna v Pohronskej Polhore, 
v lone krásnej prírody, v dome s veľkou 
záhradou.

Postavení pred hotovú vec
Musím sa priznať, že svojich rodičov som 
neprizvala k porade o prijatie dieťaťa 
do rodiny. Postavila som ich pred hotovú 
vec (svokrovci už nežili). Dnes by som sa                   
s nimi o tom viac rozprávala. Ondrejko bol 
veľmi milé dieťa, učaroval im, neboli pro-
blémy s jeho prijatím z ich strany. Predsa 
si však myslím, že niekedy mali pocit, že 
z tej energie, ktorú som potrebovala pre 
nového člena rodiny, som mohla trochu 
venovať aj im... Keby som sa s nimi bola 
o tom dopredu rozprávala a oni by mali 
pocit, že stojím o ich súhlas, určite by 
sa cítili omnoho lepšie. Babička Ondrejka 
rozmaznávala tak ako sa na babičku patrí 
a on bol za to veľmi vďačný. Ani na chvíľu 
nemal problém s jej oslovením.

Čaro širšej rodiny
Do širšej rodiny a k rodičom som ho 
doviedla už ako osemročného, keď sme 
uvažovali o jeho pestúnstve. Prvá veľká 
udalosť, na ktorej sa zúčastnil, bola zlatá 
svadba mojich rodičov. Bolo tam veľa ľudí, 
nevedel, kto je kto. Rodinným vzťahom 

vôbec nerozumel. Potom sme všetkých 
navštívili u nich doma a tak sa zoznámil 
s celou rodinou.  Niečo sa naučil o rodi-
ne. Myslím, že širšia rodina bez výnimky 
ho prijala  bez akéhokoľvek odporu, aj 
keď je rasovo iný. Na potulkách po rodi-
ne sme mali veľa príjemných zážitkov. 
Starých rodičov si veľa neužil, pomerne 
rýchlo po jeho príchode do rodiny obaja 
zomreli. Nemyslím si, že som zanedbala 
starostlivosť o nich, len som im nedala 
šancu vyjadriť vlastný názor.
Pre dieťa je dôležité poznať širšiu rodinu, 
vidieť, ako žije, čo kto rozpráva. Dieťa 
hľadá, skúma, kde bude patriť, naučí sa 
rozlišovať pocity, mať vzťah, cítiť spriaz-
nenosť.
Dôležité pre rozvoj osobnosti sú vzťahy               
s ľuďmi, ktorí nás denne obklopujú. Veľmi 
plánovito som pracovala na tom, aby bol 
Ondrík obklopený kvalitnými ľuďmi, ktorí 
ho budú pozitívne motivovať. Boli to pri-
atelia či priatelia našich detí. Dopriala 
som mu možnosť kontaktu s inými ľuď-
mi, ale zabezpečovala som mu aj intimitu 
domova. Bolo očividné, ako sa postupne 
menia jeho potreby, vzťah k vzdelaniu. 
Naučil sa čítať knihy, počúvať rádio, 
vyjadrovať pocity.

Rómske dieťa a dilema
Tú dilemu som mala len ja. Teda ako 
vychovávať – nakúpila som si slovníky, 
rozprávky, knihy s rómskou problema-
tikou, pracovala som s deťmi na Luníku 
9. No Ondrejko o to veľmi nestál, mám 
pocit, že to nikdy nechcel riešiť, hoci 
biologický otec je Róm. Avšak nechce        
o tom rozprávať. 

Jaroslava Bendáková

• Na fotografi ách Ondrej s prijatými vnú-
čatami, priateľmi a pri stavbe domu.
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Ondrej: „Biologický otec vložil do mňa 
fyzickú schránku, za čo mu v kútiku srdca 
ďakujem, ale tú duševnú vložili do mňa 
noví rodičia a to je oveľa, oveľa 
dôležitejšie. Som človek ako každý iný 
a každý sme jedinečný. Nie je treba ľudí 
kategorizovať a zaraďovať, ide o to, aký 
kto je. A to, aký som ja, mi dali oni. Tí, 
ktorí ma prijalo za svojho. ĎAKUJEM!“
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Konečne mám vytúženú sestričku. 
Dokonca dve
Keď sme sa s manželom  rozhodli prijať za svoje dieťa z detského domova, mali sme doma už 
dvoch biologických chlapcov. Všetci sme chceli dievčatko. Spolu s chlapcami sme sa pripravova-
li na príchod sestričky. 
Zariaďovali sme jej izbu, v nej sme chys-
tali dievčenské hračky a oblečenie a veľa 
sme sa o tom spolu rozprávali.  Často sme 
hovorili aj o tom, aká bude, ako bude 
vyzerať, ako sa bude správať. Neskôr sme 
pred chlapcami otvorili aj tému inakosti. 
Vysvetlili sme im, že sestrička môže byť 
„iná“, ako sú oni. Nevedeli presne, čo 
to znamená, ale tvrdili, že im to nebude 
prekážať. Iná v našom ponímaní znamena-
lo, že by mohla byť Rómka. Vedeli sme,                
že v detských domovoch je veľa  rómskych 
detí a okrem toho sme už mali kontakt na 
konkrétne rómske dievčatko. Obávali sme 
sa však toho, ako také tmavé dieťa vizu-
álne zapadne do našej plavovlasej a mod-
rookej rodiny.  Ale báli sme sa aj reakcií 
okolia. Všetky  obavy odstránil môj otec. 
Rozprávali sme sa o našom rozhodnutí 
prijať dieťa z detského domova už dáv-
no, ale teraz sme vyšli aj s možnosťou, že  
dieťa bude tmavé. S obavou som poveda-
la: 
„Ocko, ale ona je veľmi tmavá!“
Chvíľu na mňa zamyslene hľadel a potom 
vraví:
„Nevadí, veď ona časom vybledne.“
Keď sme neskôr túto jeho vetu prebera-
li, vysvetľoval nám, že mu naozaj nebu-
de prekážať, ak sa rozhodneme pre róm-
ske dieťa, bude ho mať rovnako rád, ako 
vlastné vnúča, nezáleží mu na farbe jeho 
pokožky.
Milo ma prekvapil, a vlastne dodnes ešte 
aj prekvapuje, postoj mojich synov. Hoci 
sa veľmi na sestričku,  neskôr  na sestrič-
ky,  tešili, očakávali sme problémy. Vede-
li sme, že dieťa bude mať s najväčšou 
pravdepodobnosťou nejaké problémy. 
Mohlo ísť napríklad o zaostávanie  vo vývi-
ne, problémy so správaním, alebo zdra-
votné problémy. 
Tiež sa mohla objaviť žiarlivosť chlap-

cov na „nové“ 
dieťa, ich 
neprispôsobi-
vosť na novú 
situáciu, boj     
o pozície v rodi-
ne alebo hľada-
nie si miesta    
v súrodeneckej 
konštelácii. 
Takéto situácie 
nie sú výnim-
kou ani v riad-
ne fungujúcej 
rodine pri oča-
kávaní narode-
nia dieťaťa, 
kde sa tiež 
možno stret-
núť s obavami 
súrodencov, čo 
im  nové dieťa 
prinesie. Rovnako sa objavuje žiarlivosť, 
prípadne rivalita a strach zo straty rodi-
čovskej lásky. Takéto problémy sú bežné    
a je na rodičoch, ako deti v rodine už žijú-
ce  pripravia na príchod ďalšieho súroden-
ca. Rodičia svojím správaním a komuni-
káciou majú dať deťom jasne najavo, že 
sa nemusia ničoho báť, že môžu rodičom 
dôverovať, že ich nebudú mať menej radi, 
a že  nemusia cítiť ohrozenie. 
Chlapci napriek našim obavám prija-
li dievčatá veľmi pekne. Za tých desať 
rokov sme nikdy nezažili výrazné problé-
my, nikdy nepovedali, aby sme ich vrátili, 
nikdy neľutovali, že sme si ich vzali. 
Mladší syn, ako dvanásťročný, si zapísal do 
denníka:
„Boli sme štyria – mama, otec, brat a ja. 
Každý  deň som sa modlieval, aby som mal 
malú sestričku, o ktorú by som sa mohol 
starať. No Pán Boh nám ju akosi stále 

nechcel dať. Až raz sa naši rozhodli, že si 
tú sestričku adoptujeme.
Už sme mali jednu vybratú, no niekto si 
ju adoptoval pred nami. Mala šťastie, 
našla svoju rodinu. Rodičia však nestráca-
li nádej, našli nám iné dievčatko. Bol tu 
však malý problém – nebola sama. Mala 
ešte sestričku. Tak sme si ich adoptova-
li obe.  Jedna bola ešte bábätko. Druhá 
mala tri roky. Teraz sme už šiesti. Spl-
nil sa mi sen. Konečne mám tú vytúženú 
sestričku. Dokonca dve! Dodržal som svoj 
sľub z modlitieb. Starám sa o ne, aj keď to 
niekedy nie je až taká sranda. Vychádza-
me spolu dobre a sú ako naše vlastné ses-
try. Majú svoju spoločnú izbu, veľa hračiek 
a knižiek. Ľúbia svoju mamičku a ocka.        
A ja dúfam, že aj nás,  bratov. Snažia sa 
zabudnúť na ten svoj detský domov a pri-
dať sa medzi nás. Ako som už povedal, sú 
ako naše vlastné.“
Prvé mesiace po príchode dievčat boli 
nesmierne ťažké. Hoci naše deti boli           
v ústavnej starostlivosti relatívne krátko 
(„len“ sedem mesiacov...), napriek tomu 
tento časový úsek predstavoval v ich živo-
te veľký a nedobrý medzník. Zdalo sa, že 
okrem strádania v detskom domove ich 
oveľa viac zastihla veľká životná strata 
– strata rodičov. Museli sme teda spoločne 
prekonávať množstvo prekážok – od prízna-

„Boli sme štyria – mama, otec, brat a ja. 
Každý  deň som sa modlieval, aby som 
mal malú sestričku, o ktorú by som 
sa mohol starať.

Mama Marika, dcéry Darinka, Monika a syn Andrej



n e b y ť   s á m   |   n o v e m b e r   2 0 0 7 s t r a n a   9

   t  é  m  a         

kov psychickej deprivácie, cez poruchy 
pripútania až po odstraňovanie následkov 
ťažkých životných strát. Okrem toho bolo 
treba vybudovať nový rodinný systém, 
pretože ten, čo fungoval dovtedy, razom 
prestal platiť. Všetci bojovali o priazeň, 
o čas, o pozície. A ja, ako kormidelník 
rodiny, som sa mohla roztrhať, aby všetko 
dobre fungovalo, aby všetci boli spokojní. 
Našťastie tento stav netrval dlho a po pár 
mesiacoch sa situácia v rodine upokojila                                                                  
a všetko sa dostalo  do svojich koľají. Teraz 
je z nás veľká šesťčlenná rodina. Súroden-
ci si navzájom  rozumejú, veľkí  bratia sú 
naozaj veľkými bratmi, chránia svoje sest-
ry, pomáhajú im, starajú sa o ne. 
Často sa s dievčatami rozprávame o ich 
minulosti. Čím sú väčšie, tým zložitejšie 
veci ich zaujímajú. Chceli by vedieť, na 
koho sa podobajú, koho povahu majú, ale 
veľmi často sa pripodobujú k nám. Často 
hovoria: „Toto mám po tebe!“ „V tomto 
som ako ty!“
Akoby sa chceli podobať na nás, akoby sa 
zmietali medzi túžbou poznať minulosť    
a túžbou niekam patriť.
Mnohé prijaté deti sa  veľmi podobajú na 
svojich náhradných rodičov. Odpozorovali 
od nich výraz tváre, spôsob reči, mimiku 
i gestikuláciu, spôsob chôdze i prejavy 
správania. Rokmi úporného napodobňova-
nia rodičov, v snahe zapadnúť do rodiny, 
sa  zrejme postupne upravujú aj črty tvá-
re a dieťa sa na rodičov skutočne podobá, 
akoby bolo ich vlastné.  Sú potom naozaj  
„celý otec“ a „celá matka“.  
Všetky moje deti sa na seba tak neuveri-
teľne podobajú, že naozaj vyzerajú „ako 
od jednej matere“.  Dokonca majú rovna-
kú farbu vlasov a očí.  
Pri prechádzke v rodnom meste sa mi stá-
va, že stretnem ľudí, ktorých som už roky 
nevidela a ktorí ma poznali ešte ako dieťa. 
Nevedia nič o adopcii dievčat. Hovoria:  
„Táto maličká, to si celá ty, keď si bola 
malá!“
Mám doma štyri deti. Dve z nich sa mi 
narodili a dve z nich sa narodili v mo-
jom srdci.  Všetky  moje  deti  ma  ľúbia,  
ale  tie  z môjho srdca mi oveľa častejšie 
prejavujú lásku a náklonnosť. Dostávam 
nekonečné množstvo drobných darčekov 
pripravených z lásky a dostávam aj každo-
denné vyznania lásky. 
„Ale najkrajšie vyznanie som dostala od 
najmladšej dcérky. Raz, keď sme sa opäť 
rozprávali, ako tomu my hovoríme – o živo-
te, zahľadela sa na mňa a povedala:
„Mami, už nikdy nemusíš byť smutná, ja 
som si ťa predsa už dávno vzala za vlastnú 
mamičku!“  Dcérka si ma proste adopto-
vala. 

Marika Kerekešová 
(Z knihy – Zbierka esejí o multikulturalizme)

„Na tej fotke bola 
bledšia!“
Keď už bolo jasné, že k nám príde dieťat-
ko, moja mama sa tešila a nevedela sa 
dočkať, kedy už tu bude. Môj otec mal 
pocity zmiešané... Ďalšiu vnučku by aj 
prijal, ale rómsku vnučku? Viem, že mal 
obavy hlavne o mňa. Mal obavy, či nebu-
dem mať problém s okolím, či ľudia 
nebudú mať poznámky, zazerať na mňa. 
V dome, v ktorom bývam, žijú aj Rómovia, 
takže moje dieťa nebolo prvým rómskym 
obyvateľom v ňom. Nestretla som sa ani 
s jednou nepríjemnou reakciou. (Ale kto 
vie, čo si Rómovia mysleli o tom, že gádži 
vychováva malú „Romňi“). 
Otec išiel po moje prvé dievčatko autom 
spolu so mnou. Keď sme už sedeli všetci 
traja v aute, videla som, že je nesvoj, nič 
nehovoril, bol čudný... A keď sme prele-
teli na svetelnej križovatke na červenú, 
vedela som, že sa niečo deje. Pri prvom 
obchode sme zastali a on si išiel kúpiť 
chladenú minerálku. Myslela som si: To je 
taký dojatý? Keď sa znova posadil do auta,  
povedal: „Na tej fotke bola bledšia!“ Aha! 
Tak je to teda! Povedala som, že mne sa 
to nezdá. Prvé dni sme boli s dievčatkom 
doma. Nech vie, že kde je to „doma“. 
Samozrejme babka sa prišla pozrieť na 
svoju novú vnučku. Po pár dňoch sme išli 
na návštevu k starým rodičom. Dedko 
sa stále tváril zamyslene a dievčatko si 
obzeral. Keďže väčšina prijatých detí je 
nadmerne prítulných ku každému, aj moja 
malá si pomaly dedka získala. A keď raz 
zahlásil: „No čo! Tak ju dáme na husle!“, 
vedela som, že je už všetko v poriadku. 
Pri ďalších deťoch sa ma rodičia už ani 
nepýtali, či dieťa bude rómske alebo         
s národnosťou slovenskou, maďarskou, 
židovskou alebo neviem akou. Tešili sa 
na dieťa! Babka už medzi nami nie je a 
dievčatám chýba. A dedko je ten najnaoza-
jstnejší a najsprávnejší dedko, aký existu-
je. Dievčatá sa tešia na každú návštevu. 
A širšie okolie? Sused Róm sa ma dokonca 
pýtal, či mu najmladšiu nesľúbim pre jeho 
syna (vtedy mali obaja päť rokov), že mi 
dá aj peniaze. Asi aj moji rómski susedia 
prijali, že deti sú u mňa. (Samozrejme 
sme sa nedohodli a nešlo pri tom o výšku 
sumy...)
Zažili sme všelijaké situácie a nie vždy 
boli príjemné. Myslím si však, že ak máme 
s dieťaťom vytvorený vzťah, prijali sme 
dieťa také aké je (a nemusí ísť len o pôvod 
dieťaťa), nad hlúpymi poznámkami, či 
správaním okolia sa ľahšie povznesieme. 

(oh)

A dedko je ten naj-
naozajstnejší a naj-
správnejší dedko, 
aký existuje. 
Dievčatá sa tešia na 
každú návštevu. 

Oľga Hátasová s dcérou Máriou
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Na prijatie dieťaťa treba viac rozum
S koordinátorkou Centra Návrat v Bratislave Mgr. Renatou Matejovou

Kde sa začína cesta k prijatiu dieťaťa do 
rodiny?
-Mnohí manželia sa rozhodujú pre prijatie 
dieťaťa ako pre poslednú možnosť, aby sa 
stali rodičmi. Ak takíto manželia po márnej 
snahe mať vlastné dieťa prídu do obdobia 
zvažovania, vziať si do rodiny cudzie, potre-
bujú istý čas na „preprogramovanie“ svojho 
úsilia. Rodičovstvo biologické a psycholo-
gické nie je totožné. Pri biologickom nám 
zjednodušene povedané pomáhajú naše hor-
móny, ktoré rozbúria naše emócie – no cesta             
k prijatiu dieťaťa sa začína rozumom.

Prečo je príprava na náhradné rodičovstvo 
povinná?
-Stretávam sa s touto otázkou, keď budúci 
rodičia argumentujú, že „veď mnohí sa stá-
vajú rodičmi a nikto od nich nechce papier         
z prípravy. No ak prijímate dieťa, ktoré sa 
narodilo niekomu inému, treba si uvedo-
miť, že zažilo odmietnutie a vy potrebuje-
te vedieť, čo s tým, ako mu pomôcť. Aby 
ste neboli zaskočení tým, že rodičovstvo 
„náhradné“ je iné, ako rodičovstvo biologic-
ké.

Je rozdiel medzi prípravou manželov, ktorí 
už majú biologické dieťa a tými, ktorí sú 
bezdetní?
-Zo strany tých, čo pripravujú rodičov na 
prijatie dieťaťa, nie je myslím rozdiel             
v obsahu prípravy. Rozdiel by som skôr videla 
vo vnútornej ceste rodičov, pripravujúcich sa 
na to. Ak zažili biologické rodičovstvo, môžu 
využiť svoje rozvinuté rodičovské schopnosti  
a prijať dieťa, ktoré sa im nenarodilo. Môžu 
však aj porovnávať, čo samotné nemusí byť 
na škodu, ak majú v sebe túžbu prijať aj toto 
dieťa podobne, ako prijali narodenie svojich 
detí. 

Prijatie. Už samotné slovo znamená 
veľa...
-Dieťa potrebuje predovšetkým „prijatie“. 
Myslím tým hlboké, vnútorné prijatie, ktoré 

je sprevádzané vonkajším „tancovaním“ oko-
lo prichádzajúceho dieťaťa. Túžba byť stále 
v jeho blízkosti, splniť mu, čo na očkách vidí-
me a tiež rozumieť tomu, čo práve potrebu-
je, nemusí byť hneď spontánna. Niekedy pri-
chádza pomaly, s pribúdajúcim časom, ktorý 
noví rodičia s dieťaťom strávia. 

Môžeme to zhrnúť?
-Rodičov pripravujeme na to, že je potrebné 
sa k dieťaťu správať, akoby tu už bolo, hoci 
príde neskôr. Láskyplnou starostlivosťou oň 
pomáhame jemu, ale aj sebe.

Do akej miery bývajú rodičia spokojní po 
príchode dieťaťa?
-Niekedy by som chcela viac vedieť, ako sa 
napĺňajú ich očakávania od rodičovstva, na 
ktoré sa pripravovali u nás. Či sme ich dosta-
točne voviedli do reality, ktorá ich čaká. Či 
sú spokojní s tým, ako sa vyvíjajú ich vzťa-
hy v rodine po príchode dieťaťa. Veľmi si 
vážim, ak zostanú otvorení podrobiť vzťah 
s dieťaťom „skúmaniu“ a hľadajú, čo môžu 
urobiť pre to, aby sa cítilo vo vzťahu bez-
pečne. Otvoriť problémy si vyžaduje dôveru. 
Je dobré, ak rodič o svojich pochybnostiach 
môže a chce hovoriť tam, kde ho počúvajúci 
nesúdi. Vzťahy v rodine s prijatým dieťaťom 
majú mnohé rizikové „vstupy“ a preto niet 
sa čo čudovať, ak sa v nich problémy vyskyt-
nú častejšie, ako v rodinách bežných. Preto 
je tu aj viac práce. Najmä na sebe samých.

Nie je jednoduché, otvorene rozprávať      
o vlastnom manželstve...
-Často mi napadne myšlienka, že mož-
no mnohí ľudia, ktorí si neadoptujú deti, 
nikdy s cudzím človekom neotvoria otázky,  
aké majú manželstvo, nehovoria o svojich 
povahových vlastnostiach, o tom, aké majú 
vzťahy s rodičmi, ako ich vychovávali a pod. 
Všetko sú to citlivé otázky, ktoré majú pri-
praviť pôdu pre prichádzajúce dieťa. Treba 
povedať, že každý, kto rozhoduje o tom, 
či rodina prejde prípravou, má v hlave istý 
„prototyp“ ideálnej rodiny. Sme iba ľudia. 

A častokrát sme nároční, chceme, aby ľudia 
mali najdôležitejšie veci zo svojho života 
pomenované, aby poznali svoje slabé miesta 
a naopak, vedeli o svojich silných stránkach. 
No aj tak to nie je záruka, že to rodina zvlád-
ne. Zrejme o tom sa rozhoduje niekde mimo 
pracovne psychológa, možno dávno pred-
tým, ako príde k rozhodnutiu prijať dieťa. 
Aj keď nikdy nie je neskoro začať na sebe 
pracovať.

A čo širšie príbuzenstvo? Zapojiť ho do 
procesu adaptácie dieťaťa?
-Je dobré, ak je prichádzajúce dieťa v rodi-
ne „vítané“. Je to predovšetkým rozhodnutie 
rodiny, ktorej je zverené, no nakoniec dieťa 
potrebuje aj širšiu rodinu. Žijeme v dobe, 
kedy sa zmenšuje rodinná súdržnosť, mno-
hé rodiny žijú fyzicky, no niekedy aj mysľou 
ďaleko od svojich príbuzných. No deti potre-
bujú mať sieť vzťahov, ktoré ich podržia, 
ktoré im ukážu ľudskú rozmanitosť.

Lepšie je byť priamy?
-Myslím, že je férové, ak rodina, ktorá má 
dobré vzťahy so širším príbuzenstvom, ale-
bo s priateľmi, ich v istom štádiu prípravy na 
dieťa zahrnie do uvažovania. Aj oni si môžu 
zvážiť, čo bude pre nich znamenať príchod 
dieťaťa. Tiež sa dá s nimi hovoriť o tom, čo 
od nich budúci rodičia očakávajú. 

Starí rodičia sa zvyčajne na vnúča tešia.
-Niekedy tieto vzťahy dokážu aj obrúsiť to, 
čo je v užšej rodine trochu „nenormálne“. 
Dieťa potrebuje byť občas rozmaznávané sta-
rými rodičmi, občas porovnávať život v svo-
jej rodine so životom inej rodiny. A nakoniec 
– sieť príbuzných nadobúda osobitý význam 
pri krízových situáciách, kedy môžu pomôcť, 
poradiť či prevziať starostlivosť o dieťa na 
kratší či dlhší čas. Toto isté samozrejme platí 
aj o sieti dobrých priateľov. Je dobré, ak si 
rodina pestuje takéto blízke vzťahy s ľuďmi, 
ktorým dôveruje a na ktorých sa môže kedy-
koľvek obrátiť.

Eva Lauková

ilustračné foto

Renata Matejová



Keď dieťa prichádza, vždy je zranené. 
Každé nové prostredie pre dieťa znamená 
stratu toho starého, známeho prostredia. 
Je možné, že dieťa v ňom živorilo,  nema-
lo kde spať, nemalo hračky, bolo týrané, 
ale... Bolo to známe prostredie, dieťa mu 
rozumelo, naučilo sa ho prijímať.
Bolo to jeho jediné známe prostredie so 
svojimi danosťami, vôňou, hlukom, čisto-
tou... Vzťahmi.
Keď dieťa prichádza, vždy niečo známe 
stráca. Vždy niekoho stráca.
Do detského domova dieťa prichádza  
buď priamo z domu, diagnostického cen-
tra, inej výchovnej inštitúcie, prípadne             
z predpestúnskej, predadopčnej starostli-
vosti. Z profesionálnej rodiny, ak sa jedna 
zo zainteresovaných strán rozhodla pobyt 
v rodine ukončiť.
 
Z domova sa prichádza veľmi ťažko. Navy-
še zamestnanci úradov práce, ktorí majú 
na starosti sociálnoprávnu ochranu, naj-
častejšie postupujú náhle a pre dieťa 
nečakane, bez prípravy a pochopenia 
situácie. Dieťa je vyňaté zo školy, škôlky, 
prípadne z domova bez možnosti vyjadriť 
sa, pýtať sa, alebo dohodnúť možný kon-
takt s rodičmi. Dieťa má pocit, že nie je 
dôležité, že nijako neovplyvní svoj osud, 
že nikomu nemôže veriť, že istota je len 
doma,  aj keď  vratká. Roky si kladie otáz-

ku, prečo to mama dovolila, kde bol vtedy 
ocko? Kto to dovolil? Prečo?
Stalo sa však, že dieťa bolo nájdené             
v parku, na poli v kukurici a vtedy chápalo 
situáciu lepšie – pochopilo – samozrejme 
na vlastnej úrovni – nutnosť strechy nad 
hlavou a zabezpečenie stravy. To je však 
extrémny prípad.

Zažila som aj druhý extrém a pravdepo-
dobne najsprávnejší postup. Zainteresova-
ní pracovníci dokázali presvedčiť rodičov, 
aby dieťa sami sprevádzali do domova. 
Otecko tlačil tašku na bicykli, mamička 
upokojovala  dcéru. Išlo o ťažko  chorých 
rodičov, ktorí poznali svoje obmedzenia    
a pochopili, že im nikto nechce ublížiť, že 
bezpečnosť dieťaťa si vyžaduje každoden-
nú starostlivosť.
Diagnostické centrum je pre mnohé deti 
prvou zastávkou inštitucionálnej starost-
livosti. Tam sa dieťa zviecha zo straty 
rodiny a rýchlo musí pochopiť, že k výho-
dám sa dostane len za vzorné správanie                                
a rýchle prispôsobenie. Dieťa, prichádza-
júce z tohoto prostredia, je pripravené na 
dočasnosť svojho pobytu a na presun do 
iného zariadenia. Ak je to detský domov, 
je väčšina detí šťastných, veď v reedukač-
nom domove je horšie. Do domova príde 
pripravené zo strany dospelých, ale aj 
detí. Ich neoverené informácie a dohady 
o detskom domove často deformujú pred-
stavy detí, ale treba povedať, že deti sú 
opatrné v prejavovaní svojich slabostí. 
Kvalita diagnostiky je ovplyvnená režimo-
vým systémom práce diagnostického cen-
tra a jeho uzavretosťou.
PhDr. Katarína Výbochová, riaditeľka Detské-

ho domova Nezábudka v Dunajskej Strede 
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Rany života sa ťažko hoja
Nedávno otriasla verejnosťou správa, že mladé dievča, ktoré matka obliala horľavinou 
a podpálila, sa vyjadrilo, že sa na matku nehnevá a naďalej ju ľúbi. Chce sa k nej vrátiť. 
Rozumiete jej? Ak áno, ďalej ani nečítajte!

Návrat do domova je ťažký
Prísť z náhradnej rodiny, či pestúnskej, alebo profesionálnej späť do domova, je tiež 
veľmi ťažké. Dieťa má pocity viny i zlyhania a veľmi často situácii nerozumie. Je 
odmietnuté, aj keď sa samo rozhodlo pre odchod z rodiny. Dlho si nesie v sebe rany 
z odmietnutia, niekedy sa nespamätá celý život. Odmietnutie nalomí dôveru v iných 
ľudí. V dospelých, v rodičov. V seba.

Čo teda pomáha? 
· príprava dieťaťa na vyňatie z akéhokoľvek prostredia
· zabezpečenie kontinuity a prelínania oboch prostredí, telefonický, 
  osobný kontakt s rodičmi, blízkymi
· zabezpečenie pretrvávania väzieb  - vzťahov z minulosti
· pochopenie situácie a vysvetlenie na rozumovej úrovni dieťaťa
· nesmierna trpezlivosť
· láskavé prijatie dieťaťa
· opakované vysvetlenia po uplynulom čase
· ak sa inak nedá, náhrada pretrhnutých vzťahov za iné, kvalitnejšie

Deti sú závislé od nás, dospelých. Od nášho pochopenia, prijatia. Od našich vzťahov 
k nim. A že potrebujú lásku, nikoho z nás pravdepodobne neprekvapí.

ilustračné foto



n e b y ť   s á m   |   n o v e m b e r   2 0 0 7s t r a n a   12

t é m a

Dieťa vstúpilo medzi rodičov 
a romantika sa stratila
Adoptívna mama si musí priznať 
a pripustiť – pred okolím, no       
i pred sebou samou, že jedno-
ducho s mužom nepočali toto 
dieťa zo vzájomnej manželskej 
lásky, nenosila ho deväť mesia-
cov, ani s ním nebola potom, 
ja konkrétne ďalších dvanásť 
mesiacov. Láska citová teda 
nemusí byť okamžitou samo-
zrejmosťou. Svet nie je gom-
bička.

Keď sme sa rozhodli adoptovať si dieťa, 
prešli sme kvalitným kurzom. Vedo-
mosti na ňom získané sme si dopĺňali 
tematickou literatúrou. Zamerali sme sa                
s manželom hlavne na adaptačnú fázu 
– niečo, čo budeme asi najskôr potrebo-
vať. Ostatné sa bude riešiť potom. 

Svet sa obrátil naruby
Nuž po príchode Adamka domov som 
očakávala všetky možné šoky popísané 
v knižkách a snažila sa dodržať všetky 
rady a odporúčania, aby sme mu neub-
lížili, no aby sme mu prvé mesiace u nás 
spríjemnili. Adamko zareagoval podľa 
nás úžasne dobre. Nič extrémne sme 
si na ňom nevšimli. Ale čo ja? Ja som 
bola väčším problémom. Mne sa obrátil 
naruby celý svet. Nielen fyzicky – zme-
na pracovného harmonogramu, ranné                                                                         
a nočné vstávanie, ale aj emócie, men-
tálne úvahy... A tak som lovila v mysli, či 
som sa niekde nedočítala čosi aj o adap-
tácii rodičov. Veru nie. Isteže je dieťa 
dôležitejšie a asi aj presun z domova      
k cudzím ľuďom stresovejší, ale predsa 
by sa mala venovať pozornosť i rodičom, 
najmä žene. Preto píšem tento článok. 
Verím, že sa môže zísť budúcim adop-
tívnym mamám, aby si podobne ako ja 
nemysleli o sebe, že sa zbláznili alebo že 
sú zlé, prípadne neschopné. Lebo takéto 
boli moje najčastejšie výčitky svedomia 
prvé týždne.

Čo mám robiť?
Dieťa som chcela, dokonca oň aktívne 
bojovala s úradmi, ba sa aj verejne zaan-
gažovala, nuž by malo byť jasné, že jeho 

príchod k nám uvítam s nadšením. Ale 
nestalo sa tak. Ovalil ma pretlak pocitu 
enormnej zodpovednosti a obáv, aby sme 
čosi nepokazili. Adamko nám na tretí deň 
ochorel, dostal antibiotiká a museli sme 
mu  odsávať  soplík  celých  desať  dní. 
A zrazu tu bolo „cudzie“ dieťa, a to celý 
deň a celú noc a odznovu, každý deň. 
Preboha, on tu bude aj zajtra, aj pozaj-
tra a minimálne osemnásť rokov! Ja, 33 
rokov zvyknutá lietať po meste, po sve-
te, pracovať, slúžiť druhým, telefono-
vať, skákať z pošty do banky, od kamoš-
ky do kaviarne atd. som sa ocitla zo dňa 
na deň doma, zavretá medzi posteľa-
mi, riadom a odsávačkou. Návštevy sa 
neodporúčajú, ani oni k nám, ani my k 
nim, manžel v práci, takže ja a Adamko                            
v byte. Ja, naštudovaná x milión kniha-
mi som sa zrazu bezradne postavila pred 
ročné dieťa s otázkou: Čo s ním mám 
vlastne robiť? 

Čo k nemu vlastne cítim
Nemala som problém s varením ani              
s prebaľovaním, ani s obliekaním. To bolo 
dobré vyplnenie času. Ale keď som toto 

ilustračné foto

Cítila som sa pod 
tlakom. V jednom 
momente som mala 
pocit, že som súca 
na psychiatriu. 
Denne som očami 
visela na hodinkách, 
kedy sa manžel 
objaví vo dverách 
a ja mu zložím 
na plecia nielen 
Adamka, ale aj celý 
môj frustrovaný 
svet. 
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Nikdy nezabudni
Príbeh

porobila, nastalo hluché ticho s ďalšou 
otázkou: A ako ho mám vlastne rozvíjať? 
Prázdna hlava, všetko vyfučané preč. 
Kamarátka – profesionálna mama – ma 
upokojovala, že netreba nič špeciálne, 
nech si spoznáva náš priestor, robí to, čo 
ho zaujíma. Len príležitostne mám robiť 
ťapi-ťapi-ťapušky a aký veľký narastieš             
a kázať mu stavať kocku na kocku                                                              
a pohoda. Spadol mi balvan zo srdca, že 
netreba viac. Pomaly som si všimla, že 
on sa učí spontánne – odpozoruje a napo-
dobňuje. I tak na moje aktivity nenale-
tel. Túžil loziť a obchytať všetky veci.        
A moja úbohá chrbtica dostala zabrať. 
Učil sa totiž práve chodiť, nuž chcel 
moje oba ukazováky a tým aj moje ohnu-
tie. Manžel sa vynašiel – na chodenie mu 
dal dva dáždniky, ktoré si on vsunul pod 
pazuchy a malý sa držal za ohnuté časti. 
A to neustále nosenie na rukách! Deväť 
a pol kila „mäsa“! Stále som sa skúma-
la: mám ho rada? Čo k nemu cítim? Páči 
sa mi, to hej, je milý, chutný... To som 
si reálne uvedomovala, nemusela som si 
to umelo navrávať. Ale čosi iné, divné vo 
mne sedelo a tlačilo. 

Ja to nezvládam...
Každý negatívny pocit som si vyčítala. Ja 
nie som normálna, šibe mi, nie som dosť 
vďačná zaňho, neteším sa z materskej... 
Začala som sa porovnávať so super 
mamami (aspoň podľa môjho pohľadu na 
ne), ktoré sú šťastné doma, nechce sa 
im ísť naspäť do roboty, celé dni sa hra-
jú s deťmi... Prečo ja toto neprežívam? 
– týrala ma myšlienka. Moja dobrá pria-
teľka mi úprimne zaželala: „Alči, vychut-
naj si to.“ Čože? Ale ako? Ja to neviem, 
nejde mi to. Musela som si ísť pozastaviť 
živnosť – skoro som sa otočila na päte na 
úrade  v  pokušení neprerušiť ju. Čo som 
vari karieristka? Ja? Ja, čo som písala                                                                  
v časopise o prioritách a  že mám na 
prvom mieste rodinu? Ó, aká som bola 
teoretička! Potom zrušiť podnikateľský 
účet v banke. Ťažké. Na ako dlho, prebo-
ha? Milovala som totiž svoju prácu jazy-
kovej lektorky. 
Ó, ako ma zrazu začalo baviť žehlenie                                  
a upratovanie – len aby som sa nemu-
sela hrať s Adamkom. Hrozné, chudáčik 
malý, to má matku! Moje stavy sa stup-
ňovali, až som si pri jednom jeho zúri-
vom záchvate – začínalo mu prvé obdobie 
vzdoru -  pomyslela: nebolo mu lepšie      
v decáku? A manželovi som uplakaná 
navrhla: nevrátime ho tam? Nemyslela 
som to úplne vážne, len som popisova-
la svoje chaotické pocity. Zúfalstvo, že 

nevie v ten večer zaspať, trhal sa mi z 
rúk pri obliekaní... „Ja to nezvládam,“ 
revala som. Ja to proste neviem. 

Dieťa nás obralo o intimitu
Hádam úplne najviac ma štval narušený 
manželský vzťah. Romantika pestova-
ná štyri a pol roka sa stratila, namies-
to nej sme len po sebe štekali, teda ja 
viac. Tuším sa tomu hovorí žiarlivosť,                 
a to  na dieťa, ktoré akosi vstúpilo medzi 
nás a obralo nás o vzájomný čas a intimi-
tu. (Ale to sa deje, predpokladám, aj pri 
biologických deťoch :-) 
K tomuto sa pridali dobre mienené, no 
zle cielené rady blízkych, čo by už mal 
Adamko vedieť a ako s ním narábať 
–  všetko  od  ľudí,  čo  nemajú  páru            
o adoptovaných detičkách. A k tomu ešte 
očakávania našich známych, s ktorými 
sme mali rozbehnutých kopec projektov 
pomoci ľuďom, aby sme v nich  s nimi 
aktívne zotrvali. Jasne sme dopredu 
avizovali, že pol roka nič, ale ich nalie-
hania sa mi zdali veľké. Cítila som sa pod 
tlakom. V jednom momente som mala 
pocit, že som súca na psychiatriu. Denne 
som očami visela na hodinkách, kedy sa 
manžel objaví vo dverách a ja mu zložím 
na plecia nielen Adamka, ale aj celý môj 
frustrovaný svet. On pritom chodil domov 
oveľa skôr, šéf dokonca rešpektoval jeho 
neskoršie príchody do práce. Potrebova-
la som niekam vypadnúť. Môj drahý mi 
to bohato umožňoval. Raz som zašla učiť 
dvoch študentov, inokedy na nejaký úrad, 
potom k zubárovi – aj vŕtanie je dobré           
v čase domácej krízy. :-)

Dozrievam a mením sa
Pritom sa mi nezdalo, že by Adamko mal 
nejaký problém. Bol milý, usmiaty, spal 
slušne, jedol normálne. Zasadla na mňa 
realita materskej. Ťažká veru. Posťažova-
li sme sa s kamoškami navzájom, pocho-
pili sa a skonštatovali: Ej veru, ťažko je 
nám ženám intelektuálkam vpratať sa do 
kože ženy domácej. Začala som prosiť 
Boha o milosť väčších citov. Najmä však 
o to, aby som materstvo neprežívala iba 
ako povinnosť, ale radosť, aby som si ho 
vedela vychutnať. Aby sa mi aj citovo 
rovina musím presunula do roviny chcem. 
Postupne sa to začalo diať. Chcelo to len 
čas. Kopec času. Pomaly som sa prestala 
porovnávať s druhými, hanbiť sa za to, 
čo prežívam a pochopila som, že    i sebe 
potrebujem dopriať čas. Aj ja mám pred-
sa  adaptačnú fázu. Dnes viem, že sku-
točne dozrievam a mením sa. A tak je to 
dobre.                               Alena Ješková

Bola úžasná. Mala dlhé blond vlásky  uče-
sané  do dvoch copíkov, modré saténové 
šatôčky s krajkou naspodu a nádherné 
modré oči. Spod neupravenej ofi ny jej 
trčal malý špicatý noštek. Mala niečo cez 
tri roky a vyzerala veľmi prekvapená. 
Čakala, čo sa bude diať. Rehoľná sestrič-
ka, myslím, že sa volala Otka, ju priviedla 
do prijímacej miestnosti. Asi sa aj bála, 
ale možno sa aj tešila. Nemala veľa vzru-
šujúcich zážitkov počas svojho pobytu        
v detskom  domove. Všetko riadil pravi-
delný režim a tak každé dieťa s radosťou 
a očakávaním privítalo aj najmenšie vybo-
čenie z denného stereotypu. Dnes mala 
malá slečna návštevu. Nepoznala ju, ale   
v podvedomí tušila, že táto návšteva 
môže byť pre ňu veľmi dôležitá. Sestričky 
ju vyobliekali do týchto pekných šiat, kto-
ré ešte nikdy nevidela, vyčesali jej vlásky      
a poučili ju, aby sa pekne a slušne  správa-
la.  Bola veľmi zvedavá a plná očakávania. 
Sestrička otvorila dvere a malá opatrne 
nazrela dnu. Videla pána vyobliekaného 
v tmavom obleku. Bol vážny, ale vyzeral 
láskavo. Ešte nikdy nevidela takého muža. 
Muži, s ktorými sa doteraz vo svojom živo-
te stretla, boli väčšinou oblečení v bie-
lom lekárskom plášti, alebo v pracovných 
montérkach. Okrem neho tam bola pani v 
zelenej vlnenej sukni a vo veselom zeleno 
červenom saku, na očiach mala okuliare       
a milo sa na malú usmievala. Pri žene 
sedeli dvaja chlapci. Malá hneď spozna-
la, že sú to bratia, lebo sa na seba veľmi 
podobali. 
Všetci títo neznámi ľudia zvedavo a s oča-
kávaním hľadeli na malé, asi trojročné, 
dievčatko, ktoré stálo v bezpečnej blíz-
kosti sestričky.
„Darinka, predstav sa predsa, títo ľudia 
ťa prišli navštíviť. Povedz pekne, ako sa 
voláš a koľko máš rokov,“ hovorí malej 
sestrička. Ale malá nič, ani sa nepohne, 
len modré očká jej blúdia od jedného        
k druhému.
 Prečo sa mám predstavovať týmto cudzím 
ľuďom, veď ich vôbec nepoznám. Asi budú 
nejakí dôležití, lebo mi sestričky zakázali 
škaredo rozprávať. Čo im mám povedať   
a čo asi chcú odo mňa? Takéto myšlienky 
sa v zlomku sekundy prehnali malou hla-
vičkou. Keď sestrička videla, že dievčatko 
nič nepovie, pomohla jej otázkou.
 „Darinka, títo ľudia, to je tvoja návšteva, 
prišli sa pozrieť, ako sa máš. Nechcela by 
si im porozprávať, kto nás včera navští-
vil?“

(pokračovanie v budúcom čísle)
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Veľký malý žiarlivec
„Zase si maľuješ ústa, čo sa chceš páčiť 
všetkým mužom na svete?“ Takúto kontrolu 
mám doma v podobe môjho adoptovaného 
syna už niekoľko rokov. Predstaviteľ mrav-
nostnej polície sa na mňa podozrievavo díva 
zakaždým, keď sa rozprávam s nejakým 
kolegom, či kamarátom: „Kto to bol?“ Znie 
otázka odboku, a spod zamračeného obo-
čia na mňa vystrelí skúmavý pohľad. Pekne 
podrobne mu vysvetlím, že to bol ten a ten, 
poviem aj ako sa volá, čo robí, a že s ním 
napríklad spolupracujem na tom a tom... 
„To je ten, čo ti stále posiela maily?“ Áno, 
to je ten, čo občas pošle nejaký ten mail, 
lebo sa nestretávame tak často, ale musí-
me spolu riešiť nejaké veci a mailom je to 
šikovnejšie. Odpoveďou je výrečný pohľad 
plný podozrenia: To určite, nie som sprostý. 
Nasleduje moje siahodlhé a zatiaľ ešte mie-
rumilovné vysvetľovanie, že cudzie maily sa 
čítať nemajú, že do cudzej tašky sa nemá 
chodiť, aj keď je to mamina taška a synček 
chce „len“ žuvačku, a podobne. Nepočúva, 
kto by počúval také nudné reči. A tak už 
nič nebudem vysvetľovať a nabudúce rovno 
explodujem. Nabudúce bude čoskoro a nie-
len raz... A potom si budem znovu márne 
sľubovať, že sa nebudem toľko rozčuľovať. 
Hádam z toho vyrastie. 
„Poznáš tohto speváka,“ pokúsila som sa raz 
večer pri televízii pôsobiť osvetovo na svoj-
ho predpubertálneho syna, ktorý bol v tom 
čase zažratý do Paganiniho, Mozarta a iných 
klasikov, neznášal Elán a pred diskotékový-
mi zvukmi si zapchával uši. Reku, uvediem 
chlapca do sveta pop music cez niečo také 
mierumilovné, ako je Pavol Hammel, nech 
nie je pred rovesníkmi úplne mimo... „Pozri, 
do toho som bola zaľúbená, keď som bola asi 
v tvojom veku.“ Nasleduje vraždiaci pohľad 
a ostentatívny nezáujem o chudáka Ham-
mela. To som tomu dala! Spomínam si, ako 
som pred desaťročiami tento idol s gitarou 
počúvala s prižmúrenými očami z ampliónov 
niekde na kúpalisku Eva v Piešťanoch. Syn 
otrávene prevracia oči, podobne ako môj 
brat, keď mu otec kedysi dávno vysvetľoval, 
že v jeho veku už pásol kravy. Otec sa po 
niekoľkonásobnom opakovaní tejto zjavne 
neprenosnej životnej skúsenosti dočkal od 
brata nehynúcej odpovede - tak mi kúp kra-
vu a budem aj ja pásť. V porovnaní s otcom 
som mala detstvo ľahučké ako pierko, no 
cítim sa rovnako trápne, ako keby som pás-
la tie kravy a len márne sa pokúšam podeliť 
sa o svoj zážitok so synom. Akurát ma za-
čne spovedať, ako dlho som to bola do toho 
Hammela zaľúbená, či som sa s ním stretla 
a podobné nezmysly. „V živote som sa s ním 
nerozprávala, čo to nechápeš? Dievčatá vo 
vašej triede nie sú zaľúbené do nejakého, 
čo ja viem, Robieho Willamsa, alebo čo?“ No 
sú, to je však pre môjho syna znakom ich 
duševnej zaostalosti. Žiadne zaľubovanie 

neuznáva, vraj sa nikdy nebude ženiť. A ja? 
Ja si nesmiem nikdy v živote nikoho nájsť, 
lebo utečie z domu. Hovorí to so smrteľne 
vážnym výrazom v tvári, a tak si poviem, že 
to radšej nebudem skúšať. Ale keď ma môj 
malý žiarlivec zasa začne obviňovať, že som 
sa v kostole zahľadela na nejakého muža, 
mám toho akurát dosť. „Na akého, preboha! 

Iba ak na teba - či si sa slušne správal a či si 
nezíval!“ kričím na syna, lebo mi už naozaj 
praskli nervy. „Tak mi ho ukáž! No ukáž mi 
ho!“ Obaja sedíme v aute zaparkovanom 
pred kostolom a syn mi úplne vážne ukáže 
„muža“, na ktorého som sa podľa neho 
zaľúbene dívala. Ľahnem si na volant a ne-
viem, či sa mám smiať alebo plakať. „Muž“ 
má asi sedemnásť rokov, no pre môjho syna 
sú zrejme všetci ľudia nad pätnásť v pásme 
staroby, takže mu asi nevysvetlím, že ten 
dotyčný by mohol byť aj jeho brat.
„Ty počuj, a ty si pamätáš, ako si si hľadal 
otca, keď si mal tak šesť rokov?“
„Ja? Taký debil som nebol,“ tvrdí dozorca 
mravnosti, a tak mu pripomeniem, ako som 
s ním bola pred rokmi na dovolenke, býva-
li sme v zariadení pre výtvarníkov a raz 
večer som tam stretla kamaráta zo starých 
čias, ktorý ma pozval do svojho ateliéru na 

koňak. Syn sa pri mne len tak tmolil, obzeral 
si obrazy, ich autora a zrazu len tak odboku 
vystrelil: „A ty by si nemohol byť môj tato?“ 
Takmer som spadla zo stoličky, celá červená 
od hanby som sa nezmohla na slovo. Našťas-
tie, dotyčný umelec sa vynašiel: „Vieš, ja už 
doma takých dvoch šintrov mám.“ Hanbila 
som sa ešte nejaký čas, aj keď ten výtvarník 
to zjavne bral s humorom. No asi o pol roka 
neskôr som bola na besede v malom meste    
v knižnici. Známy z rozhlasu vzal môjho dra-
hého synčeka za ruku, že mu ukáže oddele-
nie s detskými knihami. Keď sa vrátili, zná-
my bol akýsi zarazený a trochu sa červenal. 
Spovedala som potom syna, či mu nerozprá-
val nejaké neprístojnosti, ale malý zatĺkal 
a zatĺkal. Až asi po roku sa mi priznal, že 
aj tohto „lanáril“ za otca. Dotyčný kandi-
dát však až taký zmysel pre humor nemal 
a odvtedy sa ku mne správa veľmi rezervo-
vane. Nuž, detičky naše drahé, naše všetko, 
nadovšetko. A tak to teda svojmu morali-
zátorskému cenzorovi a kontrolórovi znovu 
pripomeniem teraz v aute pred kostolom, po 
tom, ako ma začal upodozrievať, že som svo-
jím pohľadom počas kázne vábila nejakého 
sedemnásťročného gymnazistu. Neverí mi, 
nepamätá si to, vytesnil. 
„A pamätáš sa, ako si si takmer adoptoval 
cudzieho dedka, keď si sa na predvianoč-
nom koncerte prihovoril staršiemu pánovi?“ 
Nepamätá si, ako sa ho opýtal, kde býva, 
povedal mu, kde bývame my, ponúkol sa, že 
mama ho určite odvezie domov, a tak som ho 
aj odviezla, medzitým synček dedkovi poroz-
prával všetky podrobnosti z nášho života       
a pozval ho k nám domov. Len keď starý pán 
videl môj trochu silený úsmev, pochopil, že 
to nemá brať tak úplne vážne. A mravokárca 
teraz tvrdí, že som si to vymyslela. 
Keď nabudúce pôjdeme spolu niekam von, 
znovu ma spraží pohľadom: „Zase sa maľu-
ješ?“ 
„A ty sa prečo sprejuješ pod pazuchami? 
Radšej sa umy, lebo sa zadusím!“ 
A potom si poviem, dobre, opýtam sa pria-
mo: „Počuj, a čo by si urobil, keby som si 
našla partnera?“
„Ušiel by som z domu,“ znie odhodlaná 
odpoveď. „Bol by zo mňa bezdomovec. Už 
nikdy by si ma nenašla.“ 
„Ale prečo, prosím ťa, možno by si sa               
s niekým takým aj skamarátil.“
„Nie som taký sprostý, aby som nevedel, 
načo by ti ten muž bol.“ 
Aha. Deti nie sú hlúpe, sú dokonca veľmi 
múdre - tak po svojom. Že by takáto vedo-
mosť – nevedomosť bola okrem iného aj 
daňou našej presexualizovanej doby? Nuž, 
hádam raz bude mať citovú aj inú výbavu na 
to, aby pochopil, že nielen o tom je život. 
A dovtedy? Budem sa striedmo maľovať             
a striedmo mailovať. Len tak nenápadne.

Jana Juráňová

„A pamätáš sa, 
ako si si takmer 
adoptoval 
cudzieho dedka?“ 

ilustračné foto
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Blaženka priniesla osvieženie
Po všetkých peripetiách sme 4. júla pred dvoma rokmi prijali do rodiny vtedy takmer 3-ročnú Blažen-
ku. Naša rodina dovtedy pozostávala z otecka Milana, mamičky Márie a biologických synov Martina   
a Michala.

Blaženka sa u nás pomerne rýchlo adapto-
vala, aj keď musím podotknúť, že určité 
problémy boli. Alebo to skôr boli skutoč-
nosti, ktoré sme my považovali za samo-
zrejmé, pre ňu však samozrejmé vôbec 
neboli. Napriek všetkému, celá rodina si 
ju obľúbila, najviac hádam moji rodičia, 
ktorí majú šesť vnúčat v dospelom veku 
a práve Blaženku potrebovali, aby ich 
stereotypný život nabral iný smer a akési 
prirodzené osvieženie. Majú ju veľmi radi, 
od prvého dňa si ju obľúbili a prijali za 
svoje siedme vnúča.
Odkedy máme Blaženku, aj sviatky v rodi-
ne vyzerajú úplne inak. Na Mikuláša a na 
Vianoce sa ponárame do detskej hravos-
ti a fantázie, máme plný byt rozprávok              
a hračiek (už odpočívali v škatuliach v piv-
nici) a je u nás oveľa veselšie, ako bývalo 
predtým.
Spoločne sa tešíme na sneh, sánkovačku, 
opäť som sa postavila na korčule, pretože 
predtým som nemala s kým korčuľovať       
a samej mi to bolo..., no... „blbé“.
Od detí sa je stále čo učiť. Ich logika je 
nevyspytateľná. Blaženka ma dokáže 
úplne odzbrojiť niektorými nápadmi                      
a jej logickými zdôvodneniami. Vieme sa 
naozaj schuti zasmiať. Rada odpovedám 
na jej zvedavé otázky: A prečo..., a mam-
ka, povedz mi to...
O to menej mám rada otázky typu: Pre-
čo ma moja mamka nechcela, prečo ma 
dala do domova? Samozrejme vie, že som 

jej náhradná mama, že má veľa súroden-
cov, ktorí bývajú doma. Veľakrát sme túto 
tému spolu preberali a vždy dookola sa jej 
to snažím vysvetliť primerane jej veku.
Úplne si užívame chvíle, keď si pustíme 
CD s detskými pesničkami, sadneme si na 
veľkú gymnastickú loptu, skáčeme a spie-
vame zároveň. Alebo ležíme na koberci     
v obývačke, ja jej slúžim ako akási hoj-
dačka, ľahne si mi na nohy a rozprávame 
sa o všetkom.
Keďže Blaženka navštevuje materskú ško-
lu, snažím sa aspoň poobede venovať sa 
jej intenzívnejšie, ak mi to čas dovolí.       
V lete je ten deň predsa len o niečo dlhší 

a viac toho stíhame, sme do večera vonku, 
na záhradke, bicykluje sa, kolobežkuje, 
zato v zime sa viac venujeme rozhovorom 
a utužovaniu rodinného krbu.
Večer pred spaním čítame z rozprávko-
vej knižky a keď zhasnem svetlo, chvíľu 
sa hrá na statočnú, že zaspí sama vo svo-
jej posteli, ale hneď ju to prejde. Do 
večerného ticha zaznie otázka: „Prosím, 
môžem ísť k tebe?“ Príde ku mne, nalepí 
sa na mňa, nohy  si  prepletie  s  mojimi  
a  potom  už  v pokoji zavrie svoje krásne 
čierne očká. Tá chvíľa je neopísateľná. Ten 
moment, keď dieťa začne hlbšie dýchať a 
ponárať sa do spánku. Vtedy prosím anje-
lov strážnych, aby pri nej stáli a pomáhali 
mi z nej vykresať šťastného človeka pre 
budúci život.                      Mária Habajová

S mamou na fi t lopte

Ako snehulienka na karnevale

Na výlete s otcom Blaženka s bratom Michalom
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Nechceme vaše peniaze! 
Dajte „našim“ deťom šance...
Prišli Vianoce. Upratujeme. Nakupujeme. Zdobíme. A - čistíme si svedomie. Podľa svojich možnos-
tí. Dvacka. Stovka. Desaťtisíc. „Pre deti z detského domova“, pre tie je všetko, čo nahádžeme do 
kasičiek v obchodných centrách. Čisté peniaze. A my, čo v tých domovoch s tými deťmi pracujeme, 
ich vidíme premenené na autíčka na diaľkové ovládanie, na nové video, na „ozajstné“ barbie, na 
značkové čapice, na bicykle, stroje do posilňovne... 

Prišli Vianoce. 
... a „naše“ deti pečú perníky, maľujú 
tanieriky a vyrábajú šperky... A potom by 
mali (tak ako minulý rok) stáť pri pulte                    
a predávať. Ukázať svoje tváre a svoje prí-
behy. A potom sme sa počuli ako hovoríme 
„našim“ sedemnástkam: „... tak si spraví-
me pekný deň...“ 
A zabrzdili sme v poslednej chvíli. 
Nezbláznili sme sa. Iba sme sa rozhodli. 
Od 10. 12. sa stopli všetky akcie, na kto-
rých by sa mohli deti z detského domova 
POHODA naučiť žobrať a prosiť o pomoc 
- vystúpenia na večierkoch veľkých fi riem, 
na ktorých si s najukáznenejším dieťaťom 
za ruku, alebo na rukách za pekné pesnič-
ky a básničky prevezmeme šeky. Stánok 
v nákupnom centre. Komunita s dobrými 
ľuďmi, ktorí prinesú vrecia plné hračiek. 
Stopli sme „peniaze bez cieľa“. Všetky. 
Vieme, že budeme mať čo vysvetľovať 
veľkým aj malým. 

Chceme im povedať, že: 
1) štát (zriaďovateľ) nám dal dostatok 
prostriedkov na to, aby deti s nariadenou 
ústavnou starostlivosťou mohli žiť dôstoj-
ne - keby ani koruna nebola od darcov        
a sponzorov, aj tak by mohlo všetkých 60 
detí z nášho detského domova POHODA                                                                        
v tomto roku chodiť do škôl, ktoré si vyberú 
bez ohľadu na ich vzdialenosť. Na krúžky, 
ktoré ich bavia. Na plaváreň. Keď sa poka-
zilo kúrenie, peniaze na opravu prišli do 
piatich dní - skôr než faktúra. Nehovorí-
me, že naše deti majú veľa nového oble-
čenia - ale to je otázka priorít nášho tímu, 
nie nedostatku peňazí - a koniec koncov, 
koľkí z nás nakupujú v sekáčoch a výpreda-
joch? Celé leto sme strávili na vode a pod 
stanom, v táboroch a po sviatkoch ideme 
na lyžovačku... 
Základ teda máme. Všetko ostatné je          
o našej tvorivosti. O tom, či budeme sku-
čať, že sme neboli pri mori, alebo dych-
čiac vylezieme na čo najvyšší kopec a 
povieme: „... jú, aká krása...“ Či budeme 
mať pocit, že „... chodím vo veciach po 
sestre“, alebo chytím do rúk háčik a zvyš-

ky vlny a čierny základ oživím neuveriteľ-
nými kreáciami... 

2) nie je férové „kaziť trh“. A „peniaze 
zadarmo“ trh kazia.  Vieme predsa presne 
pomenovať, čo by zvýšilo kvalitu života 
„našich detí“ a na čo rozpočet nestačí: pre 

miminká by bolo super plávanie a alter-
natívna rehabilitácia. Pre profesionálne 
rodiny vytvorenie systému kontinuálneho 
vzdelávania. Pre deti, ktoré sú už väčšie, 
kurzy, čo zvýšia ich hodnotu na trhu prá-
ce: jazykové, počítačové, barmanské, 
účtovnícke a pod. Dlhodobé dobrovoľníc-
ke programy. Programy pre biologických 
rodičov, aby mohli byť so svojimi deťmi čo 
najviac a naučili sa o ne starať. Pracovné 
príležitosti pre študentov, tam, kde s nimi 
budú mať trpezlivosť. Na každú z týchto 
aktivít sa dajú nájsť partneri. 
Počujete ten rozdiel? Partneri, nie dar-
covia. Partneri, ktorí pôjdu do projektov        
s nami a budú chcieť vidieť výsledky. 

3) Natiahnutá ruka je prosbou. Hm. Ak 
máme sny o deťoch z detského domova, 
máme sny o sebavedomých ľuďoch, ktorí 
nehľadajú po 18tke azylový dom, ale dajú 
sa dokopy s kamošmi a prenajmú si byt. 
O mladých ľuďoch, ktorí sa cez prázdniny 
zbalia a  odídu si zarobiť na ranč do Írska. 
O dievčatách, ktoré pustia k vode každého 
chlapa, ktorý by si ich trúfol udrieť. 
Neveríme, že by ktokoľvek z nás posta-
vil vlastné deti do stánku s adresou, kde 
bývajú a nechal žiadať okoloidúcich o prí-
spevok. Báli by sme sa, že sa im skriví chr-
bát. Báli by sme sa, že urazíme a pošliape-
me ich hrdosť. Nevidíme dôvod nesprávať 
sa k deťom s nariadenou ústavnou výcho-
vou ako k vlastným deťom. 

Deti z detského domova POHODA nepo-
trebujú odpustky. Potrebujú iné: aby sme 
ich pustili medzi seba ako rovnocenných 
partnerov. Potrebujú našu pomoc. Podpo-
ru. Trpezlivosť. Len nie „peniaze zadar-
mo“. Ak im ich dáme, naučíme ich, že za 
smutné príbehy dostanú zaplatené lepšie, 
než za obyčajú robotu... Nechceme im to 
dovoliť. 
Pomôžte nám. Nedajte nám svoje penia-
ze. 
Dajte našim deťom šance. 

Ida Želinská
riaditeľka detského domova POHODA 

(zdroj: blog.sme.sk)

Riaditelia detských domovov, pridajte 
sa k Pohoďákom, ktorí sa rozhodli, že 
nebudú za almužnu predávať tváre 
svojich detí a zrušili všetky akcie, kto-
ré by ich deti naučili žobrať. Lebo aj 
tak to, čo dostanú, neurobí ich život   
v skutočnosti krajším ani lepším. 
Podávame im rybu namiesto toho, aby 
sme ich naučili chytiť ju.    
Detské domovy, ktoré máte záujem 
pripojiť sa k signatárom tejto výzvy, 
kontaktujte ma na mojej mailovej 
adrese blahova@blog.sme.sk   
Zastavme predvianočné okázalé 
žobranie, ktoré robí z opustených detí  
predajný artikel! 
Môžeme im predsa ponúknuť oveľa 
viac, než peniaze. 

ilustračné foto



§
Takéto situácie samozrej-
me život prináša. V osvojení, 
resp. pestúnskej starostlivosti 
z toho plynú rôzne dôsledky.

Osvojením vznikajú medzi dieťaťom             
a osvojiteľmi právne vzťahy ako medzi 
rodičom a dieťaťom. Náš zákon o rodine 
osvojenie vníma ako jeden zo spôsobov 
vzniku rodičovstva. Ak sa osvojitelia roz-
vedú, je potrebné upraviť práva a povin-
nosti voči dieťaťu tak, ako v každej inej 
rodine pri rozvode manželstva. To zname-
ná, že sa rodičia – osvojitelia dohodnú o 
tom, komu bude dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti, kto ho bude zastupovať, ako 
sa druhý rodič bude podieľať na výchove 
a výžive dieťaťa. Táto dohoda podlieha 
schváleniu súdom. Ak sa rodičia nedohod-
nú, rozhodne o týchto záležitostiach   súd. 
V praxi som sa niekoľkokrát stretla so situá-
ciou, že po rozvode manželstva sa manžel, 
ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej 
starostlivosti, domáhal zrušenia osvojenia. 
Toto naša legislatíva neumožňuje. Zákon 
pripúšťa možnosť zrušenia osvojenia                                                                        
z vážnych dôvodov do šesť mesiacov od 
rozhodnutia o osvojení. Rozvod manželstva 
osvojiteľov sa podľa judikatúry k zákonu 
o rodine nepovažuje za vážny dôvod, pre 
ktorý by mohlo byť osvojenie vo vzťahu    
k jednému z osvojiteľov zrušené.

V prípade, že jeden z manželov - osvo-
jiteľov zomrie, nastáva identická situá-
cia ako pri biologickom rodičovstve. Teda 
pozostalý manžel preberá všetky rodičov-
ské zodpovednosti, na ktorých sa dovte-
dy adoptívni rodičia podieľali spoločne. 
Dieťa má nárok na sirotský dôchodok po 
zomrelom adoptívnom rodičovi. Ak by 
zomreli obaja osvojitelia dieťaťa, dieťaťu 
je potrebné určiť poručníka, ktorý bude 
jeho zákonným zástupcom a vyriešiť osob-
nú starostlivosť o dieťa. Tú môže prevziať 
poručník - vtedy má nárok na príspevky 
na podporu náhradného rodičovstva v roz-
sahu ako pestún. Pokiaľ poručník osobnú 
starostlivosť o dieťa nezabezpečuje, je 
potrebné zabezpečiť ju iným spôsobom 
– zverením dieťaťa do náhradnej osobnej 
starostlivosti alebo pestúnskej starostli-
vosti, v krajnom prípade formou ústavnej 
starostlivosti. Poručník dohliada na rozsah 
a spôsob starostlivosti o dieťa. Dieťa je 

možné opäť osvojiť. Smrťou osvojiteľov sa 
neobnovujú právne vzťahy dieťaťa k jeho 
biologickým rodičom.

Iná situácia je v pestúnskej starostlivos-
ti, pri ktorej zostávajú zachované niek-
toré práva a povinnosti medzi dieťaťom            
a biologickým rodičom. Dá sa povedať, 
že pestún a biologický rodič sa o povin-
nosti delia – pestún preberá osobnú sta-
rostlivosť o dieťa a jeho bežné zastu-
povanie, rodičovi zostáva kompetencia 
zákonného zástupcu a povinnosť výživy 
voči dieťaťu. Ak dôjde k úmrtiu jedného 
z manželov – pestúnov, ktorým bolo dieťa 
zverené do spoločnej pestúnskej starostli-
vosti, zo zákona  zostáva pestúnom druhý                    
z manželov a nie je potrebné nič meniť. 
Iná situácia by mohla nastať, ak by dieťa 
bolo zverené do pestúnskej starostlivosti 
len jednému z manželov (so súhlasom dru-
hého z nich), pričom v realite fungujú voči 
dieťaťu ako pestúnski rodičia obaja. Ak 
pestún zomrie, je potrebné riešiť právnu 
situáciu dieťaťa. Ak jeho biologickí rodičia 
z rôznych dôvodov nie sú spôsobilí sa ujať 
osobnej starostlivosti o dieťa, prípadne to 
nie je v prospech dieťaťa (z hľadiska jeho 
vzťahových väzieb) a pozostalý manžel 
pestúna má záujem sa o dieťa naďalej 

starať, je potrebné podať návrh na súd na 
zverenie dieťaťa do jeho pestúnskej sta-
rostlivosti. 

Komplikovanejšia situácia nastáva, ak dôj-
de k rozvodu manželstva pestúnov, ktorí 
mali dieťa zverené do spoločnej pestún-
skej starostlivosti. Tým totiž dochádza 
k zániku pestúnskej starostlivosti a je 
potrebné nanovo riešiť situáciu dieťaťa. 
Ak biologickí rodičia dieťaťa nie sú naďa-
lej schopní alebo vhodní  ujať sa osobnej 
starostlivosti o dieťa, súd môže na návrh 
jedného z manželov – pestúnov zveriť 
po rozvode do pestúnskej starostlivosti 
jedného z nich. V praxi takáto situácia 
spravidla  nastáva. Niekedy môže byť pro-
blémom fakt, že dieťa vníma svojich pes-
túnov v rodičovskej pozícii (najmä ak jeho  
biologickí  rodičia sú pasívni a dieťa k nim 
nemá vytvorený vzťah), pričom bývalí 
manželia sa nevedia dohodnúť o spoluprá-
ci na výchove dieťaťa. 
Totiž ak sa po rozvode a zrušení spoločnej 
pestúnskej starostlivosti jeden z nich sta-
ne pestúnom dieťaťa, druhý z nich  nemá 
právny nárok na uplatnenie rodičovskej 
pozície voči dieťaťu. 

Milada Bohovicová
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p o r a d ň a

Čo sa stane, ak sa rodičia rozvedú, 
alebo jeden zomrie

ilustračné foto



Rozprávka s prekvapivou pointou, kedy sa 
z vajíčka stáva vtáčik. Posolstvo rozprávky 
spočíva v propagovaní dobra, priateľstva 
a vzájomnej pomoci priateľov. Hovorí 
deťom o tolerancii, kráse prírody, poriad-
kumilovnosti a dobroprajnosti. V rozpráv-
ke vystupuje vajíčko, vrana Adéla, vrabec 
Strapúšik, krtko a veverička Ryšaňa so 
sestrou, ale aj škriatok Laci, múdra sova, 
motýlik, strašidlo, somárik a zajačik.
Mária Čechovičová sa pustila do písania 
po tom, ako sa jej narodila dcéra Zuzka. 
Keďže mama mala plné ruky práce, dávala 
dcére knižky, aby si ich prezerala. Zrazu 

videla, že dcéra si ich nepozerá, ale trhá. 
Tak zistila, že Zuzka zle vidí – je zrakovo 
postihnutá. Tak jej mama knižky začala 
viac čítať, postupne vymýšľala rozprávky, 
príbehy. K počúvaniu sa pridávali aj vnuč-
ky – Zuzkine rovesníčky. Takto sa začala 
dráha spisovateľky.
Rozprávka je napísaná ako bábková hra 
pre deti. Hrala sa na rôznych miestach,            
o. i. aj v škole pre zrakovo postihnuté 
deti.
V knižke je vložené aj CD s dvanástimi 
piesňami z tejto rozprávky. Texty napísala 
Mária Čechovičová, hudbu zložil hudobný 
skladateľ Marián Čurko, známy aj z tele-
víznych programov, s ktorým autorka už 
dlhšie spolupracuje. Ilustroval ju Milan 
Stano. Knižku vydalo Vydavateľstvo štúdio 
humoru, satiry atď.

Aj vám, milé deti, chcem
rozkrákorať  jeden príbeh
o vajíčku.
Prečo o vajíčku?
Veď vajíčko nie je ani
zvieratko,
ani vtáčik, ani hmyz?
Nuž uvidíte, čo za vajíčko
behalo po lese.
Ako sa to vlastne začalo?
Aha! Už to mám...
Vetrík v lese zafúkal viac
ako bolo zvykom.
Vajíčko, ktoré si spokojne spinkalo
v hniezdočku, urobilo „bác“.
Ocitlo sa na zemi.
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Išlo vajce na vandrovku 

s p e k t r u m

„Mamička, pôjdeme sa dnes bicyklovať?“
„Dnes nie, Martinko. Musím sa učiť.“
„Bóóže, ty si do toho učenia asi zamilo-
vaná!“
(Martin, 7 rokov)

„Mamička, ty máš ale veľké srdcia...“
(Andrej, 3 roky)

Po dni plnom zážitkov s ockom – v saune, 
v bazéne a na večeri v skvelej reštaurácii 
Martin oznámil: „Super sme zabili deň.“
(Martin, 9 rokov)

Po týždni strávenom u babky so zvierat-
kami, na poli a v prírode som sa Darinky 
opýtala: „Čo si robila u babky?“
„Jedla párky“
„A ešte?“ pýtam sa, mysliac na to, že 
mi povie, čo ešte okrem jedenia párkov 
celý týždeň robila.
Darinka odpovedá: „A ešte ryžu a mäs-
ko...“
(Darinka, 4 roky)

V jednu nedeľu v kostole sme sedeli na 
lavici medzi starými ženami. Darinka sa 
trochu vrtela a trochu aj rozprávala. Jed-
na nervózna pani ju jedovato upozorňova-
la, aby nevyrušovala. Darinka si počkala na 
úplné ticho v kostole, obrátila sa k pani, 
uprela na ňu nevinné modré oči a nahlas 
sa opýtala: „Ty si ježibaba?“
(Darinka, 4 roky)

Rozhovor chlapcov:
„Koľko máš frajeriek?“
„Dve - Mirku a Lucku.“
„Veď  si mal tri!  Čo tá tretia sa odhlá-
sila?“
(Majo a Andy, 8 a 9 rokov)

„Deti, čo sa toľko dohadujete?“
„My sa nedohadujeme. Veď nie sme 
hady!“

„Ja by som chcel byť americkým voja-
kom. Ale iba ako herec. Vieš, stal by som 
sa hrdinom, a pritom by ma nikto neza-
bil!“
(Martin, 12 rokov)

Na dlhej zimnej prechádzke si deti dob-
re pobehali a poriadne sa unavili. Keď  
sme sa vracali domov, hovorím im: „Deti 
teraz budete spať ako zarezané!“ Naľaka-
ná Darinka reaguje: „Mami, mňa nemusíš 
zarezať, ja vždy pekne spím.“
(Darinka 5 rokov)

• • •
Vaše perličky, otázky a pripomienky oča-
kávame na adrese redakcie alebo na              
mailovej adrese: nebytsam@centrum.sk.

Poďakovanie
Ďakujeme Mgr. Andrejke Vaňovej, ktorá 
už druhá rok zohnala sponzorov a umožni-
la tak obdarovať deti z náhradných rodín  
z Bratislavy, Trnavy, Trenčína a Rohožní-
ka mikulášskymi balíčkami so sladkými 
prekvapeniami.

Oľga Hátasová, Katarína Baraničová

Téma: Zdravotné
postihnutie
Témou nasledujúceho čísla Nebyť sám 
bude zdravotné postihnutie prijatého 
dieťaťa. Ako sa popasovať s problémami, 
hendikepom, ako pomôcť, kam sa obrátiť. 
Pomoc a riešenia sú nablízku, len netreba 
zostať sám.

ilustračné foto
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Do vašej knižnice
ELISABETH BADINTER: Materská láska
A s p e k t

Tak dlho sa hovorilo o materskej láske ako o inštinkte, až sme boli ochotní uveriť, že toto správanie 
je súčasťou ženskej povahy bez ohľadu na dobu a prostredie, ktoré ženu obklopuje. V našich pred-
stavách každá žena-matka nachádza v sebe všetky odpovede súvisiace s jej novým údelom. Preto sa 
ťažko hovorí o všetkých tých, čo trpeli nedostatkom materskej lásky, o chladnom postoji k deťom                     
a kormúti nás chladný postoj k deťom aj tendencia opúšťať novorodencov. Vynárajú sa otázky: Aký je 
to inštinkt, ak sa u jedných žien prejavuje a u druhých nie? Treba všetky ženy, ktoré ho nepoznajú, po-
kladať za abnormálne? A čo si myslieť o patologickom správaní, ktoré sa týka toľkých žien rozličného 
stavu a pretrváva storočia? V presvedčení, že dobrá matka je realitou, sa autorka pustila do výskumu 
rozličných podôb materstva, vrátane tých, ktoré sa dnes potláčajú, pravdepodobne preto, lebo nám 
naháňajú strach.

VERONIKA DOŇAROVÁ: Co umí barvy, nůžky, lepidlo
P o r t á l

Už malé deti dokážu vytvoriť pekné výtvarné dielka. Práca však musí byť jednoduchá a krátkodobá, 
pretože deti vo veku 2-6 rokov sú schopné sa sústrediť a tvoriť maximálne 20 až 30 minút. V náme-
toch sa používajú dostupné materiály, často i „domáci odpad“, ako sú ,,kelímky“ od jogurtov alebo 
valčeky z toaletného papiera. Kniha pozýva rodičov a vychovávateľov k jednému stolu s deťmi, aby sa 
spoločne presvedčili, čo dokážu farby, papiere, nožničky, lepidlo, a že z toho môžu vzniknúť pekné 
ozdoby, hračky i darčeky pre kamarátov alebo príbuzných. Detská fantázia je úžasná a často jej stačí 
ponúknuť spôsob, ako sa prejaviť. Pri jednotlivých nápadoch je uvedený zoznam potrebných vecí, 
popis postupu i fotografi e výsledného dielka. 

STEVE BIDDULPH: Výchova kluků 
P o r t á l 

Výchova chlapcov má oproti výchove dievčat svoje špecifi ká. Dievčatá bývajú pokojnejšie, citovejšie, 
viac zamerané na starostlivosť o mladších súrodencov, zatiaľ čo chlapci sú živší, často agresívnejší, 
rýchlo sa špecializujú na koníčky, šport alebo prácu s počítačom a je treba mať k nim odlišný prístup 
ako ku dievčatám. Austrálsky výchovný poradca Steve Biddulph uplatňuje dlhoročné skúsenosti z ve-
denia rodičov a praktické poznatky výchovných postupov. Sprevádza rodičov vývojovým obdobím od 
narodenia po dospievanie ich detí so zmyslom pre presnú výchovnú radu a tiež pre humor. Rešpektuje 
vývojové odlišnosti medzi chlapcami a dievčatami a snaží sa viesť rodičov k múdremu rozlišovaniu 
vývojových špecifík oboch pohlaví. 

JUDITH LEWIS HERMAN: Trauma a uzdravenie
A s p e k t

Kniha je ovocím 20-ročného výskumu a klinickej práce s obeťami sexuálneho násilia a násilia v súk-
romných vzťahoch. Odráža aj obrovský materiál skúseností s mnohými inými traumatizovanými ľuďmi, 
predovšetkým vojnovými veteránmi a obeťami politického teroru. Je to kniha o obnovení vzťahov       
a súvislostí medzi verejným a súkromným svetom, medzi jednotlivcom a spoločenstvom, medzi muž-
mi a ženami. Je to kniha o tom, čo majú spoločné ženy, ktoré prežili znásilnenie, a vojnoví veteráni, 
týrané ženy a politickí väzni, tí, čo prežili koncentračné tábory vytvorené tyranmi ovládajúcimi náro-
dy, a tí, čo prežili malé, skryté koncentračné tábory vytvorené tyranmi ovládajúcimi svoje domovy. 
V centre knihy stoja svedectvá ľudí, ktorí prežili traumu. Každý príbeh je súhrnom pospájaným zo 
skúseností mnohých pacientov a pacientiek, nikdy to nie je konkrétny príbeh.

JANA HANŠPACHOVÁ: Hry pre mamičky s deťmi
P o r t á l

Ako zdroj nápadov poslúži mamičkám tento súbor tradičných i nových hier a zábaviek, určených de-
ťom už od ich narodenia. Hry sú usporiadané prehľadne, aby každá mamička si ľahko vybrala vhodnú 
zábavu pre svoje dieťa. Nebude na to potrebovať viac, než čo je v domácnosti bežne k dispozícii.
V dôležitom období raného detstva trávi väčšina detí najviac času s matkou. Na matke veľmi záleží, 
jej úloha poskytuje ohromné výchovné možnosti, ale aj nesmiernu zodpovednosť. Matka by nemala 
mať dôležitejšiu povinnosť než pretvárať okolie dieťaťa na oázu bezpečia, lásky a dôvery. Znamená 
to okrem iného vedieť vždy včas reagovať na výzvy dieťaťa ku hre a súčasne mať po ruke stále nové 
podnety, zodpovedajúce jeho telesnému i duševnému vývoju. 
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Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden muž a ten 
mal ženu. A títo dvaja manželia sa rozhod-
li, že až raz budú mať deti, urobia všetko, 
čo bude v ich silách, aby boli tými najspra-
vodlivejšími rodičmi na celom svete. „Aby 
sme si boli istí, že vychovávame všetky 
svoje deti celkom rovnako,“ prisahali sláv-
nostne, „zavedieme jedno zlaté pravidlo: 
Všetky deti budeme vychovávať úplne rov-
nako, bez akýchkoľvek rozdielov.“ 
Čoskoro sa týmto manželom narodil syn-
ček. Dali mu meno Ralf. Veľmi ho milovali 
a v láske ho opatrovali. Synček rástol a rás-
tol a malá rodinka bola nesmierne šťast-
ná. Keď mal Ralf tri roky, narodilo sa jeho 
rodičom ďalšie dieťatko. Tentoraz to bolo 
dievčatko. Rodičia pamätali na pravidlo, 
aby vychovávali každé svoje dieťa celkom 
rovnako, bez akýchkoľvek rozdielov, a tak 
dali aj svojej dcérke meno Ralf. Chvíľu 
uvažovali o tom, že ju nazvú Ralf Druhá. 
„Ale to nie je presne také isté meno, aké 
sme dali nášmu prvému dieťaťu,“ protes-
toval manžel. 
„Máš pravdu,“ súhlasila manželka. „To by 
nebolo spravodlivé.“ A tak sa rozhodli, že 
novorodeniatko budú volať jednoducho 
Ralf. 
Čas plynul a bez ohľadu na to, čo sa dialo, 
rodičia vždy dodržali svoj sľub a s oboma 
deťmi zachádzali celkom rovnako. A tak, 
keď prvý Ralf dostal nádchu, dávali obom 
deťom nosné kvapky. A keď ich druhá Ralf 
spadla na kolieskových korčuliach, obe 
deti chodili s obviazanými kolenami do-
vtedy, kým sa druhej Ralf koleno celkom 
nezahojilo. 
Napokon, keď mal prvý Ralf desať rokov 
a druhá Ralf sedem, šťastným rodičom sa 
narodilo tretie dieťa - utešené dievčat-
ko. Pochopiteľne, aj jej dali meno Ralf                   
a onedlho si ju doniesli z pôrodnice domov. 
No a vtedy si rodičia začali všímať, že ich 
rozhodnutie pristupovať k všetkým deťom 
absolútne rovnako, bez akýchkoľvek roz-
dielov, im začalo trošku robiť problémy. 
Po prvé, keďže museli novorodeniatko 
baliť do plienok, museli prinútiť aj ostat-
ných dvoch Ralfov, aby tiež nosili plienky. 
A pretože novorodená Ralf nevedela cho-
diť, museli rodičia prinútiť prvých dvoch 
Ralfov, aby celý deň preležali v kolíske ako 
ich maličká sestrička. Starší Ralfovia s tým, 
pravdaže, vôbec neboli spokojní a veľmi 
energicky sa sťažovali. „To nie je správne,“ 
vrieskali zo svojich kolísok. „To vôbec nie 
je spravodlivé.“
Rodičia dlho, predlho rozmýšľali o tom, 
na čo sa to vlastne starší Ralfovia sťažu-
jú. „Akože to nie je správne?“ čudovali sa. 
„Veď sme predsa doteraz vždy vychová-

vali všetky svoje deti presne rovnako, bez 
akýchkoľvek rozdielov.“ Napokon prišla 
manželka s istým plánom. „Možno by bolo 
lepšie,“ navrhla, „keby sme to zmenili         
a namiesto toho, aby sme starších Ralfov 
vychovávali tak ako najmladšiu Ralf, bude-
me to robiť naopak.“ 
„To je fantastický nápad, srdiečko!“ zvo-
lal muž nadšene. „Začnime s tým hneď.“        
A ako povedali, tak aj urobili. 
V priebehu niekoľkých týždňov, aj napriek 
veľkému úsiliu a najlepším úmyslom oboch 
rodičov, sa však veci príliš nezlepšili. Na-
príklad, keď požiadali novorodenú Ralf, 
aby si dala do poriadku stôl a upratala svo-
ju izbu, ona sa jednoducho rozplakala a nič 
neurobila. Keď ju matka požiadala: „Ralf, 
prosím ťa, pusť mačku von,“ bábätko si len 
strčilo palec do pusy a púšťalo slinky. A keď 
otec jemne chytil bábätko za plece a pove-

d a l : 
„Ralf, je čas ísť do školy!“, ono ho svojím 
malým prstíkom chmatlo za jeho prst a po-
vedala: „Go-go-gúú?“
„Čo budeme robiť?“ vzlykal úbohý otec 
zúfalo. 
„Neviem!“ nariekala nešťastná matka. 
„Máme zlaté pravidlo, že všetky deti bu-
deme vychovávať celkom rovnako. A jed-
noznačne trváme na tom, že k nim bude-
me rovnako spravodliví. Len tak to môže 
byť správne. Bojím sa, že niet nijakého 
východiska.“ 
Napokon najstarší Ralf povedal: „Možno by 
sme vám mohli nejako pomôcť.“ Rodičia sa 
na neho pozreli neprítomným pohľadom. 
„Možno, hovorím možno, by sme mohli byť 
my všetky deti vychovávané celkom rovna-
ko - s výnimkou niektorých vecí.“ 
„S výnimkou niektorých vecí?“ zauvažoval 
otec. „To je teda zvláštny nápad!“
„To je zaujímavé,“ dodala matka. „Ale ako 

to budeme robiť?“ 
„No, povedzme, že ty a oco budete s nami 
zachádzať celkom rovnako, okrem takých 
prípadov, keď je to hlúpe,“ odpovedal im 
ich syn. 
„No jasné,“ prikývla jeho sestra. „Ako keď 
nás mama a oco oboch prinútili nosiť stroj-
ček, lebo ty si mal vpredu krivé zuby, tak 
to bolo hlúpe. Ale keď nám obom kúpili tú 
rovnakú mäsožravú mucholapku obecnú                   
a k nej ešte každému vrecúško vší a mrav-
cov, aby sme ju mohli kŕmiť, tak to bolo 
fajn.“ 
Matka sa pozrela na otca a prikývla. „Ro-
zumiem, čo tým myslia,“ povedala. 
„A keď sa už o tom rozprávame,“ povedala 
druhá Ralf, „je to hlúpe, že sa všetci volá-
me Ralf. Všetci si nás mýlia.“ 
„Ale čo s tým môžeme teraz urobiť?“ pýtal 
sa otec. 
„No, mohli by ste začať tým, že by ste nám 
dali nové mená,“ navrhol prvý Ralf. 
„No, to už len je nápad,“ namietol otec. 
„A prečo nie?“ povedala matka. Obrátila 
sa k prvému Ralfovi. „Ralf, aké meno by sa 
páčilo tebe?“ 
„No, mne sa meno Ralf vždy páčilo,“ po-
vedal. 
„Dobre...,“ povedala matka neurčito. 
„Takže ty budeš Ralf.“ Potom sa pozrela 
na druhú Ralf. „A čo ty?“ opýtala sa jej. 
„Keby si si mohla vybrať, ako by si sa chce-
la volať?“ 
„To je jasné,“ odvetila dcéra. „Chcela by 
som sa volať Ralf.“ 
„Fíha!“ zvolal otec. Pozrel sa do kolísky, 
kde ležala jeho maličká dcérka a cumľa-
la učebnice, ktoré jej tam rodičia nechali      
v nádeji, že si napokon predsa len začne 
robiť domáce úlohy. „Určite aj ty chceš, 
aby sme ťa naďalej volali Ralf, však?“ 
Samozrejme, bábätko bolo príliš maličké 
na to, aby mohlo niečo odpovedať, ale ro-
dičia mohli vypozorovať zo záblesku v jej 
očkách, že meno Ralf sa jej páči. 
A tak, od toho času čelili Ralf, Ralf a ich 
malá sestrička Ralf spravodlivej, správnej, 
aj keď občas mätúcej budúcnosti, ktorá 
mala svoje nové zlaté pravidlo správnej 
výchovy a rovnakého prístupu k deťom: 
„Pretože ani jeden a ani jedna Ralf nie je 
taký istý a taká istá ako jeho sestry alebo 
ich brat, čo je dobré pre jedného alebo 
jednu Ralf, môže byť zlé pre ostatných.“ 
Alebo inými slovami: „Každému Ralfovi       
a každej Ralf to, čo im patrí!“ 
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