
n e b y ť  s á mn e b y ť  s á m
dvojmesačník o náhradnom rodičovstve 5. ročník, august 2009

       Náhradné rodičovstvo v spätnom  
       zrkadle. Krásne aj ťažké zároveň
Spomínajú tí, v ktorých práci hrá prím systém starostlivosti
o opustené deti na rodinných modeloch.

       Ocenili žurnalistky, stojace
       odvážne na strane dobra
   

Jedna šla hlavou proti múru a katapultovala sa do výšin,
druhá hlásala do éteru a všimol si ju svet.
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Asociácia náhradných 
rodín získala v 10. 
ročníku grantového 
programu Hodina de-
ťom z Nadácie pre 
deti Slovenska  fi -
nančnú podporu  pro-

jektu – Podporná rovesnícka skupinka detí 
z náhradných rodín v Bratislavskom kraji, 
skupina – skupine, vo výške 5130 eur. Pro-
jekt sa začína v septembri 2009 a bude tr-
vať do augusta 2011.
Viesť ho budú Soňa Očkášová a Štefan Šar-
közy.                                                    (r) 

Asociácia získala grant

Snahou Asociácie náhradných rodín (ANR) 
v uplynulom období bolo, aby zákon o so-
ciálnoprávnej ochrane a sociálnej kura-
tele rešpektoval právo dieťaťa na rodinu. 
Členovia ANR boli niekoľkokrát iniciátormi 
schôdzok s poslancami NR SR za účelom 
pozmeňovania zákonov a tlmočenia svojich 
návrhov na zlepšenie situácie týkajúcej sa 
oblasti náhradného rodičovstva a podpo-
ry náhradných rodín. Na apel ANR sa ujali 
tematiky opustených detí médiá a monito-
rovali situáciu súvisiacu s umiestňovaním 
detí do profesionálnych rodín. Pod tlakom 

médií bolo zorganizované stretnutie za 
okrúhlym stolom na Ústredí PSVaR, kde sa 
prediskutovali všetky pripomienky k do-
držiavaniu platného zákona. ANR bola aj 
navrhovateľom poslaneckého prieskumu, 
ktorý sa zameral na umiestňovanie detí do 
profesio-nálnych rodín v zmysle platného 
zákona. Poslanecký prieskum viedla Iveta 
Radičová – vtedy členka sociálneho výboru 
NR SR.
Aj formou verejného zhromaždenia ANR 
chcela upozorniť na dôležitosť a nutnosť 
riešenia situácie a zhromaždení výzvou 

apelovali na poslancov, aby téma práv detí 
bola odpolitizovaná a aby hlasovali pod-
ľa najlepšieho vedomia a svedomia. Na 
zhromaždení sa zúčastnili rodiny s deťmi, 
z ktorých každé poslalo do parlamentu 
svoj obrázok.
Pod tlakom médií a verejnosti bol ná-
sledne zákon 305/2005 Z.z. novelizovaný.
ANR sa aj v pripomienkovaní zákona inten-
zívne angažovala. Pripomienky ANR boli za-
merané na zlepšenie kvality života opuste-
ných detí a náhradných rodín.               (r)

(viac na str. 17)
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Kreslili obrázky do parlamentu

i n f o r m a t í v n e

Milí naši čitatelia,
máme veľkú radosť z toho, že sa vám 
prostredníctvom našich stránok môžeme 
znovu prihovoriť. Posledné číslo vášho 
obľúbeného časopisu ste držali v rukách 
pred viac ako rokom. Prečo vieme, že 
obľúbeného? Pretože počas celého roka 
sme sa stretali s vašimi otázkami, výzva-
mi, ale i sklamaním nad tým, že časo-
pis nevychádza. Tú ľútosť sme prežívali 
spolu s vami. 

Príčina, prečo časopis prestal vychá-
dzať, bola prozaická. Peniaze. V dnešnej 
dobe si na ich nedostatok sťažujú 
mnohí, myslím si však, že keď chýba-
jú tam, kde treba poradiť, podporiť, 
robiť osvetu, sprevádzať a pomáhať, 
niečo nedobré sa deje s prioritami. 
No určite viem, že nie s vašimi priori-
tami. Toto číslo časopisu je skutočne 
vaše, milí naši čitatelia, podporovate-
lia, láskaví darcovia. Vaša ochota pri-

spieť na dobrú vec nás napĺňa nádejou, 
silou a odhodlaním do ďalšej práce.
Vďaka vašej láskavosti sa do sto-
viek schránok dnes dostáva časopis, 
prostredníctvom ktorého chceme pre-
žívať vaše radosti, starosti, chceme 
poradiť, potešiť, hľadať odpovede. 
Je dôležité nebyť sám. A vieme, že vy 
to viete tiež. Srdečne ďakujeme za vašu 
štedrosť. Veľmi si to vážime.         

Natália Blahová

Počet adopcií klesol
Počet adopcií detí na Slovensku vlani klesol 
o šestinu. Nový domov našlo 345 detí, kým 
v r. 2007 bolo rozhodnutím súdu zverených 
adoptívnym rodičom 414 detí. Dôvodom 
je rastúci počet starších detí, o ktorých 
trvalé osvojenie je záujem menší, ako aj 
to, že väčšina detí prichádzajúcich do do-
movov sú súrodenecké skupiny. Pod úby-
tok adopcií sa podpísala aj zhoršujúca sa 
ekonomická situácia ľudí. Podľa Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny vyše 90% 
adoptovaných detí tvorili vlani maloletí do 
15 rokov. V štátnych i neštátnych zariade-
niach žije viac ako 4 100 detí. Súdy vlani, 
podobne ako predvlani, rozhodli o zverení 
51 detí do opatery do zahraničia.        (r)

Asociácia náhradných rodín otvára podpor-
nú skupinku pre náhradných rodičov, ktorí 
majú  chuť podeliť sa o svoje starosti a ra-
dosti v užšom kruhu na pravidelných stret-
nutiach na Grösslingovej ul. v Bratislave. 
Začíname 22. septembra o 9. hod.      (r)

Ak máte záujem 
o stretávanie sa, kontaktujte 

Katarínu Kuchťákovú
na č. tel.: 0903 828 569

Podporná skupinka pre náhradných rodičov

Prišli rodiny s deťmi, ktoré poslali do parlamentu nakreslený obrázok. Asociácia náhradných rodín, na čele s Natáliou Blahovou, upozorňova-
la, navrhovala, pripomienkovala... Všetko sa dialo v mene práva dieťaťa na rodinu. Úspech sa dostavil.
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Trnavský klub sa nachádza
v nových priestoroch

Moja dievčenská duša (augustový Babinec)
Počas letných prázdnin sa stretlo sedem 
skvelých dievčat na Babinci. Päť stretnutí 
sme venovali ich príbehom, ale aj snom 
a túžbam a každá mohla objaviť v sebe 
kus krásnej a hodnotnej bytosti. Veľa sme 
kreslili, smiali sa a hrali bláznivé hry: 
HdžDdž jednoznačne vyhralo hitparádu 
najlepších. Motívom stretnutí bol názov: 
Moja dievčenská duša. V príbehoch týchto 
dievčat je veľa bolesti, niektoré o nej vy-
povedajú, niektoré ju len cítia. Uprostred 
týchto stretnutí bolo však vo vzduchu cítiť 
niečo neopakovateľné: nádherné dievčen-
ské duše a mňa teší, že nimi naplnili naše 
návratové priestory.

Babinec sa uskutočnil ako podporný prog-
ram  pre dievčatá nad štrnásť rokov v rám-
ci odbornej podpory ich rodín.

zilincikova@navrat.sk

Kúpte si tričko, podporte 
programy pre náhradné rodiny

Klub náhradných rodín v Trnave sa stretáva každý tretí piatok v mesiac o 16.30 hod. v no-
vých priestoroch na Kollárovej ul., v budove Katolíckej jednoty Slovenska. (r)

Pripravujeme rôzne podporné programy 
pre náhradné rodiny. Na tieto naše akti-
vity však potrebujeme aj fi nančné zdroje, 
ktorých nikdy nie je dosť. Podporte nás, 
kúpte si tričko a prispejte pre Asociáciu 
náhradných rodín!                               (r)

Odkaz mladých 
z celej Európy 
(medzinárodný seminár)
Odborný materiál „Európske štandardy 
kvality pre pomoc deťom žijúcim mimo 
vlastnej rodiny” sa považuje v súčasnosti za 
nosný materiál pre skvalitňovanie procesov 
pomoci deťom, ktorým hrozí strata rodinného                                                                         
prostredia alebo ňou prešli (Informácie o ňom 
nájdete na web stránke: www.quality4chil-
dren.info, kde je aj slovenská verzia.)
Medzinárodný seminár k tejto téme sa koná 
v Banskej Bystrici 26. novembra od 9.30 do 
16. hod. Na základe zozbieraných 300 príbe-
hov mladých ľudí z celej Európy, ktorí preži-
li svoje detstvo mimo vlastnej rodiny, a ich 
analýzy, boli defi nované tri oblasti, ktoré 
treba v pomáhajúcich procesoch skvalitniť: 
oblasť rozhodovacích procesov, náhradnej 
starostlivosti, ukončenia náhradnej starostli-
vosti. Cieľom seminára je informovať odbor-
nú verejnosť o európskom smerovaní pomoci 
deťom.
Účasť na seminári je bez poplatkov. Obed si 
hradia účastníci sami. 
Kontaktná osoba pre registráciu účastníkov: 
Eva Teťáková, eva.tetakova@gmail.com, 
tel.: 0907 518 180.                                (r)

Konferencia v Brne
V rámci spolupráce s českými kolegami sa 
uskutoční II. konferencia „Dieťa v systéme 
náhradnej starostlivosti“. Koná sa v Brne 
20. novembra v Kancelárii verejného ochran-
cu práv. Konferenciu usporadúva Združenie 
pestúnskych rodín. 
Zameraná je na metódy práce s deťmi              
a rodinou v systéme náhradnej starostlivosti. 
Určená je odborníkom v oblasti starostlivosti 
o ohrozené dieťa, ako aj pestúnom a osvoji-
teľom.                                                    (r)

Americký odborník 
prednáša v Prahe
V Prahe sa uskutoční 19. novembra konfe-
rencia pre odborných pracovníkov a náhrad-
ných rodičov pracujúcich s deťmi, ktoré 
prežili traumy, separáciu od rodičov, pobyty 
v ústavnej starostlivosti či nemocnici, opus-
tenie, týranie, zanedbávanie. Hlavným 
prednášajúcim je Arthur Becker-Weidman 
Ph.D., americký detský psychológ, terapeut, 
spolupracovník Dr. Daniela Hughese (autora 
Dyadickej vývojovej psychoterapie) a riadi-
teľ Centra pre rozvoj rodiny v New Yorku.  
Celý program je tlmočený. Účastníci dostanú 
študijné materiály v češtine.                   (r)

O č A k Á v A m E
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SPÄTNÉ NAZRETIE DO HORÚCEJ TÉMY 
NÁHRADNÉHO RODIČOVSTVA

Nečudujte sa! Naozaj držíte v rukách ďal-
šie číslo časopisu Nebyť sám. A ešte stále 
ho pre svojich čitateľov pripravuje a vydá-
va Asociácia náhradných rodín. Keď sme na 
redakčnej rade premýšľali, akú tému roz-
pracujeme do tohto čísla, rozhodli sme sa 
venovať ho sčasti aj histórii témy náhrad-
ného rodičovstva na Slovensku po revolúcii 
a zároveň vzniku klubov náhradných rodín. 
Z tejto témy sme samozrejme nemohli vy-
nechať Občianske združenie Návrat (prá-
ve naopak), ktorého súputníkom sme už 
dlhšie. Preto sa na stránkach tohto čísla  
stretnete predovšetkým s osobnosťami, 
ktoré stáli pri vzniku témy náhradného 
rodičovstva. Asociácia náhradných ro-
dín spolupracuje na mnohých projektoch 
s Návratom, ale spolupracuje aj s inými 
organizáciami na Slovensku, dokonca  roz-
širuje svoje aktivity aj do Českej republi-

ky. V tomto čísle sa dočítate o vzniku ANR 
ČR, pri ktorom sme asistovali. 
Návrat oslávil v júni 15. výročie svojej 
existencie. Malej záhradnej slávnosti 
v kaštieli v Ivanke pri Dunaji, na ktorej sa 
zúčastnilo približne 120 hostí, predchád-
zal odborný seminár pod názvom Partner-
stvo rodiča a odborníka. Pracovalo sa, aj 
slávilo. V kaštieli odznelo veľa pekných 
slov aj želaní. Prípitky predniesli Helena 
Woleková z Nadácie Socia a zakladatelia 
Návratu Marek Roháček a Vladislav Matej. 
Nazreli trochu do minulosti, ale i za hori-
zont budúcnosti. 
A búral sa aj jedol cukrový detský domov. 
Tak symbolicky, spontánne, veselo. Deti 
aj dospelí sa do neho s chuťou zahryzli. 
Chutil. Na rozdiel od tých skutočných det-
ských „domovov“.

Na oslavách v Ivanke pri Dunaji bolo veselo. Prišli tí, čo stáli na počiatku vzniku Návratu, spo-
lupracovníci, zástupcovia partnerských organizácií (aj z Česka), ale aj náhradní rodičia a ich 
deti, dobrovoľníci, podporovatelia a mnohí ďalší. Veľký nápis ĎAKUJEME hovoril za všetko.

Návrat, moja „prvá láska“
Prvá láska vraj 
zostane v srdci člo-
veka navždy. V mo-
jom prípade to platí 
v pracovnej oblasti. 
Mal som nesmierne 
privilégium, byť pri 
Návrate od prvopo-
čiatočnej myšlienky. 
Téma rodín v kríze 
a detí žijúcich mimo 
biologickej rodiny mi 
je blízka dodnes. 

Moje spomienky siahajú do roku 1991, kedy sa 
nám s Markom Roháčkom splnil jeden veľký sen. 
To, čo sme prežili ako víziu navrhnutú v diplo-
movke, sa dostalo do reality. Začala nás „živiť“ 
práca, o ktorej sme snívali a ktorá dostala re-
álnu podobu Centra Návrat v Bratislave. Bolo 
otvorené v septembri 1994. Veľmi si cením, 
že nám vzťah priateľstva a kolegiality vydržal 
s Markom až doteraz. 
Samotný názov NÁVRAT vznikol v lete roku 
1993. Boli sme na letnom pobyte náhradných 
rodín, ktorý organizovala pražská organizácia 
Fond ohrožených dětí. Delegácia zo Slovenska 
prišla vo veľmi netradičnom zložení. Marek zo-
bral Milana a Soňu a sprevádzali sme ich Tibor 
Hujdič a ja. Traja mladíci prišli s dvoma ma-
lými dvojičkami. Tam pri dlhých rozhovoroch, 
v chatke pri jazerách padol počas nekonečného 
brainstormingu nápad - budeme sa volať NÁ-
VRAT. A bolo...
Prínos Návratu v oblasti starostlivosti o opuste-
né deti je výrazný do takej miery, že ho v plnej 
miere ocenili a uznali významné medzinárodné 
inštitúcie. V prvom rade Návrat pomohol dnes 
už stovkám detí, ktoré by s najväčšou pravde-
podobnosťou prežili svoje detstvo a dospieva-
nie v detskom domove. V druhom rade výraz-
nou mierou prispel k profesionalizácii prípravy 
žiadateľov o adopciu, pestúnsku starostlivosť 
a profesionálne rodičovstvo. Po tretie vybudoval 
systém dlhodobej podpory náhradných rodín. 
Po štvrté svojím konzistentným tlakom zmenil 
celý systém starostlivosti o rodiny v kríze. Dnes 
sa už nikto z ofi ciálnych predstaviteľov „neod-
váži“ povedať, že detské domovy sú dobrým 
riešením, napriek tomu, že si to možno myslí. 
V konečnom dôsledku Návrat, neskôr aj v spo-
lupráci s Asociáciou náhradných rodín, vytvoril 
veľmi veľkú komunitu ľudí na Slovensku, ktorí 
uznali náhradné rodičovstvo ako niečo prirodze-
né, čo je obohatením pre celé Slovensko.
Ako kresťan musím povedať: Moja vďaka patrí 
predovšetkým Bohu, že držal a drží Návrat vo 
svojej mocnej ruke. Biblia hovorí, že „Boh je 
otcom vdov a sirôt“. Otcovstvo voči opusteným 
deťom zhmotnil na Slovensku aj cez Návrat.

Vladislav Matej, matej@socia.sk 
výkonný riaditeľ nadácie SOCIA

foto Eva Lauková



„Kdesi úplne na začiatku – od roku 1982 
do roku 1992 - som bol riaditeľom Ústavu 
prof. Matulaya a Vlado Matej a Marek Ro-
háček nastúpili ku mne pred štúdiom ako 
sanitári, neskôr ako vychovávatelia. Snaži-
li sme sa veci robiť tak, aby mali zmysel. 
Viac som ich viedol k postihnutým, ale oni 
neustále opakovali, že chcú robiť niečo 
pre deti z detských domovov. Pre mňa to 
bolo veľmi zaujímavé, lebo som videl, že 
to nehovoria preto, aby sa odlíšili od ostat-
ných. Skutočne už vtedy začali nachádzať 
svoje poslanie, nad ktorým rozmýšľali a ku 
ktorému robili aj prvé kroky.“
S. Krupovi bolo jasné, že toto je jedna 
z oblastí, ktorá nevyhnutne potrebuje 
mladých ľudí, odborníkov. „Mali šťastie, 
že končili ako špeciálni pedagógovia, ale 
zároveň ukončili aj sociálnu prácu. To 
im vlastne otvorilo po revolúcii priestor. 
V Českej republike bola celá jedna gene-
rácia psychológov a ďalších významných  
osobností, ktoré prinášali myšlienky o psy-
chickej deprivácii a frustrácii detí v det-
ských domovoch a pod., takže nešlo o nie-
čo úplne nové, ale Marek a Vlado na to 
nadviazali. Po revolúcii prišlo veľmi hek-

tické obdobie, pretože sa otvoril priestor 
pre vznik mimovládnych organizácií. Oni 
dvaja boli jedni z tých, ktorí v tejto ob-
lasti začali robiť výbornú prácu, získali si 
medzinárodné kontakty. Vlado zároveň ro-
bil pre spolupracujúce holandské nadácie 
(dnes Socia), ich práca dostala aj medzi-
národný rozmer. Patrili medzi slovenských 
priekopníkov.“ 
Ako člen správnej rady Návratu S. Krupa 
samozrejme vnímal vznik jednotlivých sie-
ťových pracovísk Návratu na Slovensku. 
„Videli sme, že je nevyhnutné robiť nie-
len  zmeny smerom k deťom a vzťahové 
smerom k organizáciám, ale že treba pri-
praviť aj legislatívne zmeny. Bola to jedna 
významná časť pôsobenia Návratu, veď 
celý zákon 305 o sociálnoprávnej ochrane 
detí a mládeže Návrat veľmi výrazne ini-
cioval.“
Adoptívne rodiny, pestúnske aj profesio-
nálne náhradné rodiny. Potom výcviky 
s tým spojené, stretnutia, semináre, prá-
ca s rodičmi. „Bolo to hnutie predovšet-
kým Markovej generácie, ktoré sa nielen 
že rozhodlo pomáhať, ale jeho členovia 
si sami brali deti z detských domovov. 
Išlo o veľmi pozitívne kroky, ale zároveň 
sa v praxi ukázalo, že všetko nie je také 
jednoduché. Ľudí v Návrate to viedlo 
ešte viac k zintenzívneniu prípravy rodi-
čov, samotného poradenstva. V súčasnosti 
je Návrat zase o krok vpredu so svojimi 
psychosociálnymi procesmi pripútavania 
detí k rodičom a rodičov k deťom, ktoré 
prichádzajú z iného prostredia. Sledujúc 
pritom nielen formálne právne kroky, ale 
aj vnútorné citové procesy, ktoré pri tom 
prebiehajú.“
Celá sociálna oblasť je veľmi dynamická, 
s nikdy sa nekončiacimi aktivitami. „Hl-
boko sa skláňam pred tým, čo v Návrate 
robili a robia a verím, že majú pred sebou 
ešte veľmi pekný čas. Popri veľkom nasa-
dení vzniká aj únava, neraz prichádzajú aj 
sklamania, do cesty sa stavajú prekážky, 
do ktorých pri kráčaní za cieľmi narážajú. 
Niekedy je neuveriteľné, ako všetko pre-
konávajú, vrátane problémov z vyhorenia. 
Preto aj také stretnutia, ako pri príleži-
tosti výročia vzniku Návratu, sú význam-
né. Vidieť na nich, aj cítiť, že tá práca má 
naozaj zmysel.“

text a foto Eva Lauková
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Bratislavský klub 
štartoval ako prvý
Prvým klubom náhradných rodín na Slo-
vensku bol bratislavský. Na jeho úvodnom 
stretnutí pred pätnástimi rokmi sa zúčast-
nila aj Mgr. Katarína Kuchťáková, na obr. 
vľavo (pred pätnástimi rokmi prijala súro-
deneckú trojicu, má aj dvoch biologických 
synov), ktorá je aj jeho súčasnou koordi-
nátorkou spolu s Mgr. Oľgou Hátasovou, 
na obr. vpravo (postupne prijala tri dcéry, 
prvá žije s biologickým otcom). Približne 
25 rodín sa stretáva raz mesačne.
Pätnásť rokov je dlhý čas. Ako sa klub 
vyvíjal, čo sa zmenilo?
Katka: Otvorenosť ľudí je omnoho väčšia. 
Je to otvorená skupina, kde tí, ktorí tam 
chodia dlhšie, ústretovo prijímajú nové 
rodiny. Riešia sa problémy, hľadajú in-
formácie. Máme omnoho viac skúseností, 
z ktorých čerpáme, rozvíjame sa ďalej. 
Ľudia sa chcú rozprávať, ale aj vzdelávať. 
Čo nás samozrejme teší.
Oľga: Ako náhradná mama prežívam situ-
ácie so svojimi dcérami inak, ako matky 
s ich biologickými deťmi. Tiež som na to 
prišla postupne. Práve klub sa pre mňa 
stal miestom, kde sa môžem porozprávať 
s ľuďmi, ktorí cítia podobne. No neváham 
o náhradnom rodičovstve rozprávať aj na 
verejnosti, je to potrebné. Dostávala som 
sa k tomu aj pod vplyvom skúseností či si-
tuácie v spoločnosti.
Kluby sa postupne spontánne „chytili“ 
v mnohých mestách. Spolupracujete?
Katka: Niektoré mávajú aj spoločné stret-
nutia, skôr sa však „vo veľkom“ stretáva-
me na letných pobytoch, ktoré sa už stali 
pravidlom.
Obe ste nedávno ukončili štúdium na 
Katedre sociálnej práce Pedagogickej fa-
kulty UK Bratislava. Do akej miery malo 
štúdium na vás vplyv aj v súvislosti s ve-
dením klubu?
Oľga: Určite veľký. Teóriu môžeme apli-
kovať v praxi, môžeme porovnávať. Sme 
istejšie, sebavedomejšie, naučili sme 
sa diskutovať. „Nalepilo“ sa toho na nás 
dosť. (smiech).     text a foto Eva Lauková

Boli aktívni, „patrili medzi 
slovenských priekopníkov“
Ako si spomína na začiatky Návratu PhDr. Slavomír Krupa, PhD, 
súčasný podpredseda predsedníctva Návratu? 

Zakladateľ a riaditeľ organizácie Rada pre 
poradenstvo v sociálnej práci PhDr. Slavo-
mír Krupa, PhD.



Na začiatku vzniku Občianskeho 
združenia Návrat boli diplomo-
vé práce Marka Roháčka a Vlada 
Mateja. V ďalšej fáze rozmýšľa-
li, ako uviesť teóriu do praxe. 
O zrode Návratu, vývine či pod-
state sme sa rozprávali s jeho 
spoluzakladateľom a predse-
dom Markom Roháčkom.

Pri vzniku Návratu zohral dôležitú úlo-
hu aj porevolučný moment. Čím sa vás 
dotkol?
Boli sme nadšení slobodou, mali sme chuť 
a motiváciu. Videli sme pre nás priestor. 
Pôvodne sme zamýšľali ponúknuť našu 
myšlienku do systému štátnych organizá-
cií – ako zámer podporiť prorodinné smery 
starostlivosti o deti. Tam sme však nepo-
chodili.

Čo nasledovalo?
Vytvorili sme projekt, jeho prvým krokom 
bol vznik prvého klubu náhradných rodín 
v Bratislave. Myšlienku sme riešili v rám-
ci diplomovej práce. Začiatkom decem-
bra 1993 sme v Istropolise zorganizovali 
stretnutie klubu. Bola to prvá uchopiteľná 
akcia a prvý zaznamenateľný dátum. Pol 
roka predtým sme už - asi šiesti - sedávali 
u nás v obývačke a na túto tému debatova-
li. Ďalší rok sme sa tomu venovali ako dob-
rovoľníci popri inej práci, resp. civilnej 
vojenskej službe. Ten klub bratislavských 
náhradných rodín funguje dodnes. V lete 
1994 sme zorganizovali prvý týždenný po-
byt náhradných rodín, v septembri sme si 
prenajali kanceláriu a vytvorili si priestor 
pre plný úväzok dvoch ľudí – mňa a Vlada 
Mateja, vzápätí sa pridala Zuzka Kubíková, 
dnes Petrincová. Právne sme fungovali ako 
projekt pod nadáciou Alternatíva, bola in-
kubátorom pre nové sociálne projekty. 

Prekvapila vás odozva rodín?
Odozva bola silná, zistili sme, že je veľa 
bielych miest, kde máme čo robiť. Pre-
dovšetkým rodiny, ktoré si zobrali deti, 
zistili, že im inštitúcie venujú akú-takú 
pozornosť pred prijatím dieťaťa, ale po 
prijatí už takú podporu nemajú. Čokoľvek 

sme urobili, stretlo sa s pozitívnymi reak-
ciami rodín. Na jar 1995 sme sa rozhodli 
právne osamostatniť. Odvtedy sa Návrat 
vyvíjal. No najzaujímavejšie obdobie sme 
prežívali, keď sa rodili myšlienky.

Aký ste mali cieľ?
Ten je stále rovnaký: Postaviť systém sta-
rostlivosti o opustené deti na rodinných 
modeloch. Zúžili sme naše zameranie vý-
hradne na rodinné formy starostlivosti, 
veľmi sme si dávali pozor na to, aby sme 
nerobili kompromisy. V rámci toho sme sa 
snažili rozširovať služby tak, aby boli čo 
najkomplexnejšie. Nelietali sme z témy 
do témy podľa toho, aké granty sa naprí-
klad objavovali. Držali sme si líniu. V tom-
to sme možno špecifi ckí.

Návrat, to je už značka, ktorá sa na Slo-
vensku uchytila. Predpokladali ste to?
My sme tým boli nadšení, myšlienke sme 
verili. Neriešili sme, čo bude o iks rokov. 
Žili sme tým, čo sa dialo a dialo sa toho 
veľa. Stále sme mali pocit, že nestíhame. 
Ja aj v súčasnosti, keď odchádzam z prá-
ce, mám pocit, že som mohol urobiť ešte 
viac. 

Čím ste sa v začiatkoch najviac trápili?
Nespomínam si, že by sme sa trápili. Rie-
šili sme všeličo – spomienkový optimizmus 
už dnes funguje (smiech). Cez problémy 
nás prenášala idea, radosť z práce. Potvr-
dilo sa mi, že ak sú za projektom ľudia, 
ktorí mu veria, tak to ide.                   
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Návrat je značka, ktorá odromantizovala 
detské domovy na Slovensku

t  é  m  a

Marek Roháček, predseda Občianskeho združenia Návrat: 
„Najzaujímavejšie obdobie sme prežívali, keď sa rodili myšlienky“

Marek Roháček, Mgr. (1966), pochádza z Prešova, vyštudoval špeciálnu pedagogiku 
a sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval s problémo-
vou mládežou, s deťmi s mentálnym postihnutím a ľuďmi so závislosťou. Spolu              
s Vladislavom Matejom založil v roku 1993 Návrat, občianske združenie, ktorého 
je predsedom. Venuje sa rodinným formám starostlivosti o opustené deti, sanácii 
rodín v kríze, systémovým zmenám v sociálnoprávnej ochrane detí, supervízii, 
externe učí na Katedre sociálnej práce na PdF UK, publikuje a prednáša. Je ženatý, 
otec štyroch detí, z toho dve mal v pestúnskej starostlivosti.

foto Eva Lauková
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Ako sa k vašim aktivitám stavali štátne 
inštitúcie?
Prevažovali rozpaky, dovtedy bol zavedený 
ľudový termín štátne deti, ktoré má rie-
šiť štát a jeho inštitúcie. Stretli sme sa aj 
s odmietnutím. Ale bolo viac ľudí, s ktorý-
mi sa spolupracovať dalo.

Stáli ste aj na počiatku profesionálnych 
rodín...
V roku 1995 sme objavili, že od roku 1993 
je uzákonená forma profesionálnych ná-
hradných rodín – vtedy v rámci rezortu 
školstva. Zdalo sa nám to ako dobrý nástroj 
na uplatnenie. My sme formu nevymysleli, 
ona existovala, ale v praxi sa neuplatňo-
vala. Podľa mojich informácií prvá rodina 
vznikla v roku 1995 pri Detskom domove 
Koliňany. Dodatočne sme sa spoznali s Da-
rinou Morávkovou, profesionálnou matkou. 
Vytvorili sme vtedy v rámci ministerstva 
školstva experimentálny projekt, hľadali 
sme detský domov, ktorý by to v nejakej 
systémovej, ucelenej podobe bol ochot-
ný uskutočniť. Záujemcov bolo viac zo 
žilinského a z oravského regiónu. Detský 
domov Necpaly riešil vtedy aj priestorový 
problém, spojili sme riešenia a 40 detí sa 
dostalo do rodín.

Spomeniete si na zlomové momenty 
v 15-ročnej činnosti Návratu?
Ale áno, ten pilotný projekt v Necpaloch 
vyvolal aj celoslovenskú diskusiu. Z rôz-
nych dôvodov zväčša negatívnu. Robili sme 
k tomu viaceré semináre a dlho to nebo-
lo jednoduché. Avšak nová forma bola na 
svete a chceli sme s ňou robiť ďalej. Na 
našu činnosť mala vplyv aj nami zorgani-
zovaná diskusia Štart alebo stop medziná-
rodnej adopcii, ktorou sme pichli do osie-
ho hniezda. Dodnes si myslím, že to bolo, 
aj je riešenie pre deti, ktoré u nás rodinu 
nenájdu. Programovo sme presadzovali, 

aby sa Slovensko dostalo do štandardných 
štruktúr aj v tejto forme rodinnej starost-
livosti. V roku 2001 sa to podarilo, keď 
sme pristúpili k Haagskemu dohovoru.

A čo dianie v samotnom Návrate?
Z hľadiska interného, organizačného vý-
voja dôležitým momentom bolo, že sme 
sa rozhodli zakladať centrá po Slovensku. 
Prvé sme založili v Prešove, potom v roku 
1999 naraz v Banskej Bystrici a Žiline. 
Tiež sme išli do rizika, lebo sme si na seba 
zobrali dosť veľký záväzok – niečo uživiť 
fi nančne, personálne aj organizačne. Veľ-
mi ma teší, že sa to podarilo a našli sme 
milých ľudí, ktorí sa stali nosnými v regió-
noch. Posledným medzníkom  pred tromi 
rokmi bolo rozhodnutie vstúpiť do témy 
Sanácia rodín v kríze. Išlo o novú tému, 
doplnila našu prácu. Zase sme našli zaují-
mavých ľudí, ktorých práca teší.

Do akej miery vás ovplyvnili kluby?
Sú dôležitým dlhodobým mostom, zno-
va ich objavujem. Ako som spomínal, pri 
vzniku Návratu boli naším prvým krokom. 
Klub bol pre mňa druhou vysokou školou 
– ako sme tvorili jeho organizáciu, náplň, 
hodnoty, samotné postupy práce... Veľa 
sme pri tom počúvali rodiny a učili sa.

Ako sa tvorila sieť klubov?
Po prvom bratislavskom klube sme si pove-
dal, že je to fajn a založíme ich aj v iných 
mestách. Pichli sme špendlíkom do mapy 
a strategicky sme vytypovali šesť väčších 
miest. Potom nastúpila iniciatíva z men-
ších miest, aj tam chceli kluby. Spontánne 
začali vznikať ďalšie, vedú ich obetaví ľu-
dia, tie kluby naozaj majú zmysel. Okolo 
roku 2000 sme sa dohodli s Asociáciou ná-
hradných rodín, že začneme spolupraco-
vať a vstúpi do podpory klubov. Fungujú 
bez väčších peňazí a stratégií, s našou nie 

veľkou podporou. Musím priznať, že sme 
pre ne mohli urobiť aj viac.

Koľko máte centier a koľko klubov?
Činnosť vyvíjajú štyri hlavné centrá v Pre-
šove, Banskej Bystrici, Žiline a Bratislave, 
pod každé spadajú menšie kancelárie. Re-
giónov, kde ale zabezpečujeme systema-
tickú službu, je viac ako desať. Čo sa týka 
klubov, neviem presne, koľko ich funguje, 
odhadujem tak do dvadsať. Je to zaují-
mavý precedens, páči sa mi (úsmev). Nik 
kluby príliš nediriguje, sú úžasné vo svojej 
prirodzenosti.

Malo na vás vplyv aj zahraničie?
Určite, napriek tomu, že nie sme sateli-
tom medzinárodnej organizácie, veľa in-
špirácií sme mali zo zahraničia. Pražská 
škola psychickej deprivácie - konkrétne 
nebohý profesor Matějček - bola pre nás 
najdôležitejšia pri profi lácii. Spolupraco-
vali sme na niekoľkých projektoch, boli 
sme v osobnom kontakte. Bolo to veľmi 
inšpirujúce nielen odborne, ale aj ľudsky. 
S jeho žiakmi spolupracujeme dodnes. 
V poslednom čase veľa čerpáme aj z ame-
rickej školy – teória attachmentu, resp. 
anglo-saskej školy, ktorá zaujímavo do-
pĺňa pražskú školu.

Prezraďte plány či vízie...
Víziu nemeníme, no zamestnáva nás, že 
pravidelne už niekoľko rokov sa menia pra-
vidlá hry, musíme byť fl exibilní, predvídať. 
Berie to nemálo pozornosti. Posledné roky 
dávame dôraz na kvalitu a špecializáciu 
rodín. Sanácia rodín v kríze je téma, ktorá 
na Slovensku nemá históriu, nie sú s ňou 
skúsenosti. Dotvárame ju počas procesu, 
dnes venujeme pozornosť tvorbe progra-
mov a ich štandardizácii, v tom sa odli-
šujeme od iných, ktorí preberajú hotové 
programy.                            Eva Lauková

Snaha nebyť ľúbiví a pozitívny signál
Jedna sudkyňa raz povedala, že Návratu sa podarilo odromantizovať detské domovy. Znie to pochvalne. 
Pre toho, kto sa vyzná. Veď návraťáci provokatívne hovorievajú - detský domov nie je domov. Alebo - 
opusteným deťom nedávame hračky. Je to negatívne postavené konštatovanie, ale veria, že vyvoláva 
zvedavosť a otázky. Na svojej ceste sa snažili nebyť ľúbiví, lebo v tomto prípade to pre deti nie je pomoc. 
Niekedy sa nestretli s porozumením, a netreba sa čudovať. No veria, že všetko malo zmysel a predovšet-
kým zaujali mienkotvorných ľudí. Aj médiá dnes o tejto téme  píšu inak, zaujímajú sa. Chápu už, že lepšie 
pre dieťa z domova, ako ísť k moru, je dostať sa do rodiny. Bratislavská Nová scéna zmenila libreto muzi-
kálu Neberte nám princeznú. Odvaha? Skôr viac vedomostí, poznania a vôle pomôcť dobrej veci. Vo fi lme 
princezná skončila ako vychovávateľka v detskom domove, nová podoba divadelného muzikálu sa končí 
tým, že si berie niekoľko detí k sebe domov. Nik túto zmenu s nikým nekonzultoval, preto je to cennejšie. 
Hoci ju pritiahli za vlasy, postavili aj do trochu komickej polohy. Na Novej scéne však vyslali dôležitý, 
pozitívny signál.                                                                                                                                    (el)



Odkedy spolupracujete s Návratom a na 
akej báze?
Deje sa tak od vzniku nášho Strediska ná-
hradnej rodinnej starostlivosti, sme asi 
o pol roka mladší. Naše ciele, vízie a idey 
sú veľmi podobné. Sme si blízki jazykom 
i myslením... Prvý raz sme sa stretli s Vla-
dom Matejom na konferencii, ktorá riešila 
problematiku opustených detí vo východ-
nej Európe. Naša úzka spolupráca sa za-
čala po podaní projektu do Bruselu, ktorý 
trval dva roky. Spolupráca pokračuje na-
ďalej nielen po odbornej stránke, ale aj 
na báze neformálnej, priateľskej. Veľmi 
nás mrzelo po rozdelení Československa, 
že sme neudržali spoločný časopis o ná-
hradnej rodinnej starostlivosti, ktorý bol 
jedným z výstupov nášho spoločného pro-
jektu. Zato váš časopis Nebyť sám miluje-

me a blahoželáme vám k nemu.
Čo vám dáva spolupráca po profesionál-
nej stránke?
Veľmi veľa. No stále si uvedomujem, že 
naša história je spoločná a spolu sme 
mohli dokázať ešte viac. Veľa vecí zostalo 
nedoriešených, niektoré projekty sú roz-
behnutejšie na Slovensku, iné u nás.
Závidíte niečo v tejto oblasti Slovensku?
Zásadnú vec, keď Slovensko sa pokúsilo 
systémovo niečo zmeniť tým, že vzniklo 
ministerstvo práce, sociálnych vecí a ro-
diny. A celú starostlivosť o deti a rodinu 
prevzalo jedno ministerstvo. To je najväč-
ší problém Českej republiky, o túto proble-
matiku sa doteraz stará päť ministerstiev! 
Mám však veľkú radosť, keď trebárs vidím 
návraťákov, s akým obrovským nasadením 
toto občianske združenie pracuje, ako 

jeho členovia organizáciu držia. Stále na-
predujú, prinášajú nové podnety, vytvára-
jú nové projekty, neboja sa s nimi začať.  
Darí sa vám niečo preberať?
Určite, teraz sme začali spolupracovať 
na novom projekte, ktorý chceme zaviesť 
v Českej republike. Ide o to, akým spô-
sobom zvládať prijatie dieťaťa do novej 
rodiny, ako naučiť nové rodiny pripútať sa 
k dieťaťu.
Čo vám táto spolupráca dáva osobne?
Pre mňa je to neuveriteľná vzpruha - som 
sčasti zo Slovenska, takže kedykoľvek sem 
idem, spomínam si, odkiaľ som. Sú to prí-
jemné spomienky. A hlavne s návraťákmi 
veľmi rada trávim čas, pretože ma vždy 
nabijú energiou, získam chuť do ďalšej 
práce. Za to im veľmi ďakujem a držím 
palce.                   text a foto Eva Lauková
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„Spolupráca je pre mňa vzpruhou“
PhDr. Věduna Bubleová má radosť z nebojácnej práce návraťákov

PhDr. Věduna Bubleová – zaklada-
teľka a riaditeľka českého občianske-
ho združenia Středisko náhradní ro-
dinné péče. Sociologička, dlhodobo 
sa venuje problematike detí žijúcich 
mimo vlastného domova a zdravotne 
a sociálne znevýhodnených detí a ich 
rodinám. Věduna Bubleová a Vladislav Matej, spolupráca česko - slovenská.
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„Ja som vedela, že prídeš...“
„Ty si moja mama?“ zaznelo v nemocničnej 
izbe. V zlomku sekundy si uvedomila, že ho-
lohlavé rómske dievčatko niekoho hľadá. Uve-
domila si jej neutešený zdravotný stav. Toho 
utrpenia, ktoré dieťa nieslo, už bolo nadmieru.
Odpovedala: „Áno.“ Nasledovala veta, ktorá jej 
zovrela hrdlo. „Ja som vedela, že prídeš.“ Boli 
to celkom logické úvahy dievčatka, veď  každé 
z detí tam malo svoju matku. Takto vyzeralo 
prvé stretnutie Dariny Morávkovej s jej „novou“ 
dcérou, štvorročnou Romankou. 

TAK POĎ, IDEME PRE ŇU
V roku 1994 bola D. Morávková na pracovnej 
návšteve v Detskom domove Kolíňany. „Pri od-
chode ma riaditeľ poprosil, či by som nemohla 
navštíviť ich jedno veľmi choré dieťa, ležiace 
po operácii na onkológii v Bratislave. Sľúbila 
som to. Keď som prišla domov, zavolala som 
manžela a svoje dve deti a opísala som im, čo 
sa udialo. Manžel prerušil následné ticho a po-
vedal: Tak poď, ideme pre ňu... Ošetrujúci le-
kár v prvom momente nebol  nápadom nadšený, 
zdôrazňoval, že to bude pre nás veľmi náročné. 
Oponovala som, že vzdialenosť nášho bydliska 
od nemocnice je asi pätnásť kilometrov a mô-
žeme denne na ošetrenia dochádzať, ak už je 
mimo nebezpečenstva. Nasledovala mašinéria 
telefonátov. V prvom rade do domova Kolíňany. 
Informácia o tom, že by sme prevzali na seba  
všetku starostlivosť o „inštitucionálne“ dieťa, 
ich potešila. Pri tej dôležitej administratívnej 
pomoci musím spomenúť predovšetkým pani 
Rut Erdelyiovú, pretože v tom období detské 
domovy patrili pod ministerstvo školstva.“

NEKAŠLITE SA S ŇOU...
A tak sa Darina a jej manžel stali prvými pro-
fesionálnymi rodičmi na Slovensku. Bolo to na-
ozaj veľmi náročné obdobie. „Správali sme sa 
ako rodičia, ktorým pribudlo choré dieťa. Nič 
iné nás nezaujímalo, len zlepšiť kvalitu jeho ži-
vota. Žili sme veľmi skromne, manžel v piatok 
navečer a v sobotu chodil do ďalšej práce, aby 
nám to vyšlo. Kontakt s detským domovom bol 
štandardný, najslabším, až nevyhovujúcim oh-
nivkom v zariadení bola pre nás sociálna pracov-
níčka. Spomínam si, ako nám raz, keď Romanka 
chodila do základnej školy, pri bežnej kontrole 
povedala: Ak vám bude robiť problémy, nekašli-
te sa s ňou, pošlite ju späť, dáme vám iné die-
ťa. Ktovie, v koľkých rodinách takto vymenila 
dieťa.“ Ako profi  rodina zažívali všetky bežné 
problémy, s ktorými rodiny s deťmi žijú. „Zažili 
sme mnoho pekného, prežili sme spolu i tragé-
diu, keď sme prišli o 18-ročného syna.“ 

ZHUBNÝ VPLYV PARTIE
Asi najväčší otras zažili, keď Romanka prestúpi-
la na strednú školu. V druhom ročníku akoby sa          
s problémami otvorila Pandorina skrinka. „V 
treťom ročníku po štvrťročnom rodičovskom 
sme boli v koncoch a telefonicky sme požiadali 
o pomoc pri riešení problémov našej stredoško-
láčky novú riaditeľku detského domova. Ako je-
diné   riešenie - aj na odporučenie  triednej pro-

fesorky a riaditeľky SPŠ - sme videli prestup na 
inú školu toho istého zamerania, aby sa vymani-
la z prostredia partie, ktorá mala na ňu zhubný 
vplyv. Na druhý deň po telefonáte riaditeľke 
ju prišli zobrať do detského domova. Týždeň 
tam pobudla - nechodiac do školy - a potom, 
na naše veľké prekvapenie, znovu začala chodiť 
do tej istej školy (!). Vybavili jej  kúsok od nás 
internát tu, v Bratislave. Prekvapenej triednej 
profesorke a pedagógom odporučili, aby s nami 
nekomunikovali, lebo dieťa už nie je u nás. Mne 
po trinástich bezproblémových rokoch doručili 
z detského domova list, aby som si prišla pre-
vziať iné dieťa do profesionálnej výchovy, lebo 
na našu vlastnú žiadosť (!?) nám dieťa zobrali 
späť do domova. Na niečo tak absurdné som 
nevládala reagovať. Následne mi doručili suché 
oznámenie, že so mnou zrušili pracovný pomer. 
Nevládala som žiť. Veď sme nechceli od vede-
nia domova nič iné, len aby zariadilo prestup 
z bratislavskej strednej školy na školu v Mod-
re či Leviciach... „Choré tínedžer“ prostredie, 
v ktorom sa pohybovala, bolo pre ňu už nebez-
pečné. Potvrdili to aj pedagógovia. Vedenie 
detského domova to nepochopiteľne odignoro-
valo. Trinásťročné výchovné úsilie zlikvidovali 
šmahom ruky.“
Darina nevie opísať bolesť, ktorú s manželom 
prežívali. Následne sa od triednej profesorky 
dozvedeli, že „ich dieťa“ vylúčili pre opakova-
né priestupky, nezlučiteľné s dobrými mravmi, 
zo strednej školy a po dovŕšení osemnástich ro-
kov, ktoré dosiahla v tom roku, už nie je ani 
v detskom domove.
„V tejto chvíli netuším, kde sa „naše dieťa“ - 

vtedy tretiačka SPdgŠ - teraz dievčina s ukonče-
nou iba základnou školou, ktorá bola zvyknutá 
na určitý osobný štandard, nachádza...“
PhDr. Darine Morávkovej pomohli v začiatkoch 
viacerí, v tých časoch sa profi  rodičovstvo stalo 
agendou občianskeho združenia Návrat. „Zo za-
čiatku som asi najviac komunikovala s Markom 
Roháčkom. Návrat sa vypracoval na tím profe-
sionálov, ktorých ľudský rozmer nádherne zasa-
huje okolie. Robia krásnu prospešnú robotu.“
 
BOLESŤ ZAHÁŇA V TERÉNE
Manželia Morávkovci sa po vlaňajších problé-
moch s prijatou dcérou snažia aspoň v zdraví 
uniesť bolesť. „Veľmi vážne sa momentálne 
zaoberám neutešenou sociálnou situáciou via-
c-početných rómskych rodín v teréne, kde úpl-
ne logicky dochádza k zlyhaniam... V tieto dni 
pomáham matke, ktorá býva asi 200 kilomet-
rov od Bratislavy, takmer na samote. Chodím                                              
k nej na tri-štyri dni v týždni. Z detského do-
mova jej vrátili sedem detí vo veku od troch do                 
dvanásť rokov. Pomáham jej narúbať drevo, 
naťahať vodu zo studne, navariť, dať do po-
riadku  „domácnosť“, kým ona ide autobusom 
do najbližšej špeciálnej školy so svojimi tro-
mi najstaršími postihnutými deťmi - čo je asi 
25 kilometrov. Predovšetkým sa zaoberám jej 
„zanedbanými deťmi“, ktoré nič nevedia. Ne-
poznajú farby, čísla, zvieratká, ovocie... Majú 
malú slovnú zásobu. A tak si spievame, hráme 
sa, prezeráme leporelá, ktoré im nosím... Po-
norená do ich biedy sa snažím nemyslieť na bo-
lesť, ktorá nás zasiahla.“  

Eva Lauková

Prvá slovenská profesionálna rodina zažila obrovskú radosť, v súčasnosti ju trápi žiaľ.

Darina Morávková v rómskej rodine. Pomáha tam, kde to najviac treba.



Je to významné medzinárodné ocenenie 
za špičkové žurnalistické počiny, určené 
pre rozhlasové alebo televízne stanice. 
Je uznaním ich výnimočného svetového 
prvenstva v presadzovaní myšlienok, kto-
ré účinne pomáhajú spoločnosti k pozitív-
nym zmenám. V tomto prípade sa zme-
na udiala na dvoch úrovniach. Na úrovni 
osvetovej, keď do povedomia širokej 
verejnosti sa vďaka informáciám z éteru 
Rádia Expres dostalo, že detské domovy 
nie sú jediná možnosť, ako sa postarať 
o opustené deti, ale existuje vhodnejší 
variant, ktorým sú profesionálne rodiny.
A na úrovni legislatívnej, keď Rádio Ex-
pres sa priamo spolupodieľalo na tom, 
že zákon, ktorý dovoľoval zadržiavať 
deti pol roka v detskom domove v rám-
ci diagnostickej lehoty, bol zmenený. 
Medializácia podnietila fakt, že o pár dní 
pripojilo svoje podpisy pod hromadnú 
pripomienku viac ako dvetisíc občanov 
a mnohí sa zúčastnili na zhromaždení na 
Hviezdoslavovom námestí. Prišli podporiť 
myšlienku, že deti patria do rodiny. Vý-
sledkom je, že diagnostická lehota sa na-
priek počiatočnej nevôli kompetentných 
skrátila zo šiestich mesiacov na tri. Pri 
tom všetkom bolo Rádio Expres a redak-
torka Alena Taranová.

Aké ste mali pocity, keď ste sa dozve-
deli, že práve Rádio Expres je držiteľom 
tejto prestížnej svetovej ceny?
Dozvedela som sa to od generálnej riadi-
teľky Evy Babitzovej u nej v kancelárii. 
Zavolala si ma úplne z čista – jasna, vôbec 
som to nečakala. Ani mi nedovolila sadnúť 
si (smiech). Podala mi ruku a povedala, čo 
sme vyhrali. No čo vám poviem, rozplaka-
la som sa. Bola to neuveriteľná satisfak-
cia, nielen pre mňa, ale pre celé rádio. Ja 
som to samozrejme prežívala osobne. Ako 
keď po dlhom a namáhavom behu dosta-
ne bežec v cieli na krk vavrínový veniec,    
a pritom to nečaká, lebo celý čas beží 
s očami uprenými len na cieľ a zaklapnu-
tými ušami, aby si nenarušil koncentráciu 
a zbytočne neplytval silami.
Čím vás oslovila téma profesionálnych 
rodín?
Sama som prišla o mamu, keď som mala 
sedem mesiacov. Na vlastnej koži som 

teda zažívala, aká dôležitá je pre dieťa 
rodina. Nemusí byť dokonca ani úplná, ale 
musí byť funkčná v tom zmysle, že dieťa-
ťu poskytne pevné väzby, pocit bezpečia, 
no a samozrejme lásku. Za komunizmu to 
bolo tak, že keď napríklad ovdovený mla-
dý muž s dvoma malými deťmi nepracoval, 
visela nad takouto rodinou hrozba, že deti 
mu zoberú a pôjdu do detského domova, 
lebo „tam im bude lepšie“, a on bude 
opäť pracovať a zarábať na našu skvelú 
vlasť, ktorá sa mu stará o deti. Bŕŕŕ, ide 
z toho hrôza. 
Lenže toto choré myslenie tu v systéme 
pretrvalo...
Detské domovy sú vnímané ako niečo 
štandardné, čo tu je, aby nechcené ale-
bo opustené deti neboli na ulici. Máloko-
mu z tých „dobrých ľudí, ktorí pravidelne 
na detské domovy prispievajú nemalými 
sumami“, napadne, že sa to dá aj inak. 
Profesionálne rodiny sú model, ktorý na 
Západe parádne funguje už dve desaťro-
čia. Štát neplatí zamestnancov decákov, 
ale profesionálne mamy a otcov, ktorí za 
non-stop 24 hodinovú starostlivosť o deti 
dostávajú plat. Osvedčenými profi ma-
mami sú vysokoškolsky vzdelané ženy na 
materskej, ktoré popri svojom bábätku 
dávajú lásku a starostlivosť aj dieťat-
ku z detského domova. Deti, ktoré majú 
stabilnú náruč, nevykazujú znaky citovej 
a sociálnej deprivácie. Štatistiky potvrd-
zujú, že tieto deti, hoci sú mnohé aj rôzne 
hendikepované, sa darí oveľa rýchlejšie 
adoptovať v „rodine navždy“. Nehovoriac 
o tom, že mnohí profesionálni rodičia sa 
často rozhodnú ukončiť zamestnanecký 
vzťah s detským domovom, a toto dieťa 
si adoptujú. 
S akými pozitívami a negatívami ste sa 
stretali pri zbere materiálu, koncipovaní 
a nahrávaní jednotlivých reportáží?
Ešte za bývalej ministerky Ivety Radičovej 
sa prijal jeden excelentný zákon. Neskôr 
sa však ukázalo, že bol stavaný na trochu 
osvietenejšie prostredie, než máme na 

Slovensku. Detské domovy mali na krku 
nôž – do konca roku 2007 mali byť všetky 
bábätká mladšie ako 12 mesiacov v profe-
sionálnych rodinách. Toto sa ukázalo ako 
nemožný cieľ,  práve pre neschopnosť ria-
diteľov aj Ústredia práce. Nezvládli to ma-
teriálne, personálne ani metodicky. Našli 
si v tomto zákone dieru. Deti na papieri 
vykázali ako zaradené do tzv. „diagnostic-
kej skupiny“. V nej mohli držať dieťa až 
6 mesiacov. Keď táto doba prešla, dieťa  
malo často viac ako rok, a tak sa naň zá-
kon o umiestnení do profesionálnej rodi-
ny nevzťahoval. Nám sa v rádiu podarilo 
vystupňovať ohromný, viac ako polroč-
ný tlak. Maximálna diagnostická doba sa 
vďaka hromadnej pripomienke, pod kto-
rú sa podpísali tisícky našich poslucháčov, 
skrátila na 3 mesiace. Teraz sa už nemôžu 
na nič vyhovárať, musia naozaj tvrdo a sys-
tematicky pracovať na získavaní a školení 
profesionálnych rodičov. Z tohto vyplývajú 
teda hlavne tie negatíva, s ktorými som sa 
stretávala – Ústredie práce nemalo prehľad, 
kde a koľko detí do jedného roka im visí                                                                      
v diagnostických skupinách. Len kým to 
spočítali, prešlo niekoľko dní. Očividne 
teda na detské domovy nevyvíjalo žiaden 
veľký tlak, aby začali na profi rodinách „ma-
kať“ a zákon dodržiavať. Pozitívnejšie dni 
boli tie, ktoré som trávila v detskom do-
move Pohoda s  riaditeľkou Idou Želinskou. 
Tam som pochopila, že keď niekto chce,                       
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Boj Rádia Expres za bábätká
Svet upriamil pozornosť na Alenu Taranovú. Získala medziná-
rodnú cenu za sériu reportáží o umiestňovaní detí z detských 
domovov do profesionálnych rodín. NAB International Broad-
casting Excellence Award je názov ceny, ktorú dostalo Rádio 
Expres.

Rádio Expres sa priamo spolupodieľalo na tom, že zá-
kon, ktorý dovoľoval zadržiavať deti pol roka v detskom 
domove v rámci diagnostickej lehoty, bol zmenený.

Alena Taranová
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Objavila blog a novinárska 
cena jej padla k nohám
Natália Blahová (35), sociálna poradkyňa z Asociácie náhrad-
ných rodín, sa stala víťazkou Novinárskej ceny 2008 za sériu 
článkov o problematike detských domovov. Túto prestížnu 
cenu udeľuje každoročne Nadácia otvorenej spoločnosti. Zís-
kala ju „za citlivé sprostredkovanie sveta detí bez rodičov 
a osobnú angažovanosť pri obhajobe ich záujmov“. Tak stojí 
na diplome. Víťazné články boli publikované na nataliablaho-
va.blog.sme.sk.

„Keď vám niekto potrasie rukou za odve-
denú prácu, je to vždy príjemné. Ďakovala 
som porote, ale predovšetkým svojim či-
tateľom, ktorí si moje články v tej záplave 
nájdu. Je to pre mňa česť, že im môžem 
na chvíľu vstúpiť do života a preniesť nie-
čo z mojej mysle k nim. Bez nich by aké-
koľvek ocenenie stratilo význam. To, že 
mnohí chápu, snažia sa pomôcť a podporiť 
je pre mňa ocenením najväčším.“
Vedela, že osveta je jediná účinná cesta 
ku zmene zmýšľania spoločnosti o det-
ských domovoch, ktoré v žiadnom prípa-
de nie sú vhodným prostredím pre rozvoj 
dieťaťa. Objavila blog. „A zistila som, že 
táto téma ľudí oslovuje, že chápu a fandia 
každej zmene k lepšiemu. Je to ohromná 
platforma na vyjadrenie svojho názoru, 
na verejnú diskusiu a samozrejme, ako 
som sa sama presvedčila, výborný nástroj 
osvety, ktorým sa dá živo reagovať na uda-
losti v spoločnosti. Písanie beriem stále 
ako nástroj, ktorým posúvam svoje myš-
lienky iným, predkladám ich na zváženie, 
vysvetľujem, zdôvodňujem a neraz uka-

zujem prstom. Je to tiež nástroj zmeny, 
a to nielen v myslení. Ide o reálne zme-
ny, ktoré posúvajú situáciu k lepšiemu.“
Ocenenie jej snahy ju veľmi potešilo. Ok-
rem neho bola vlani nominovaná na Novi-
nársku cenu 2007, na Novinársku cenu OSF 
Baroro.  
Narodila sa v Trnave. „Na trnavskom síd-
lisku som prežila detstvo navlas rovnaké 
ako moji rovesníci. Po základnej škole 
som si zobrala čas na rozmyslenie - kde 
chcem ísť. Vyhralo gymnázium. Tam ma 
zastihlo štrnganie kľúčmi, písanie transpa-
rentov a nádych slobody. V tejto čerstvej 
klíme som sa rozhodovala medzi žurnalis-
tikou a prácou s deťmi. Vyhralo to druhé.“ 
Išla študovať na Univerzitu Komenského 
špeciálnu pedagogiku pre sociálne a emo-
cionálne narušených. Bol to jej prvý kon-
takt s ústavnými zariadeniami, v ktorých 
mnohé deti strávia dlhé roky. „Po štvrtom 
semestri, keď sa mi narodil prvý syn, som 
však uvážila, že sa nechcem učiť o tom, čo 
deti potrebujú, a svoje dieťa o to ukraco-
vať. Preto som štúdium zanechala a stala 
som sa matkou na plný úväzok. Ku knihám 
som sa vrátila až o tri roky.  Doštudovala 
som vychovávateľstvo a venovala som sa 
práci s deťmi. Bola som učiteľkou a vycho-
vávateľkou. Krátko po narodení druhého 
syna sme začali s manželom premýšľať 
nad adopciou. Príchod Betky priniesol do 
našej domácnosti ešte viac radosti a spô-
sobil aj zmenu mojej profesijnej orientá-
cie. Vrátila som sa po rokoch na Univerzi-
tu Komenského a študovala som sociálnu 
prácu. Problematika opustených detí sa 
stala mojou srdcovou záležitosťou. Čím 
viac som prenikala do tejto tematiky, tým 
viac som si uvedomovala nutnosť zmien.“
Začala spolupracovať s Asociáciou náhrad-
ných rodín a s OZ Návrat, ktorých ideály ju 
oslovili. „Spoznala som mnohých úžasných 
ľudí, ktorí rôznymi spôsobmi pomáhajú 
opusteným deťom.“ A začala písať. 

 Eva Lauková

dokáže aj poprepúšťať mnohých ne-
podstatných zamestnancov a nahradiť 
ich profesionálnymi rodičmi, len aby čo           
najviac detí bolo v rodinách. Nehovoriac 
o podpore, ktorej sa týmto rodičom dos-
távalo. Žiaľ, mám nahraté hodiny zázna-
mov aj s takými profi rodičmi, ktorí takéto 
šťastie nemajú. V mnohých detských do-
movoch im riaditelia ešte naopak hádžu 
polená pod nohy.
V súvislosti s touto témou, aký bol váš 
najsilnejší zážitok?
Najsilnejšie v zmysle smutne najvtipnej-
šie bolo stretnutie s riaditeľkami dvoch 
detských domovov, ktoré ani len trochu 
nechápali, prečo by deti mali vyrastať 
v profi rodinách. Veď keď im je v tých ich 
detských domovoch tak dobre! Vďaka šted-
rým sponzorom raz do roka chodia k moru, 
v zime zas na lyžovačku.. „No a povedzte 
mi, ktorí rodičia majú takéto možnosti, 
len tak dať toto svojim deťom?!“ Vraj len 
nech sa prídem sama na vlastné oči poz-
rieť a presvedčiť...
Reportážami ste udržiavali tému živú až 
do zdarného konca. Nemali ste to chuť 
niekedy vzdať?
Boli momenty, keď som bola unavená. 
Vyvíjali sme v rádiu obrovský  tlak, všet-
ci poslanci v sociálnom výbore chápali, 
prečo je zmena zákona nutná – a keď pri-
šlo na lámanie chleba, tí vládni hlasova-
li opačne. (Aby som nekrivdila, jeden sa 
zachoval principiálne, šéf výboru Halecký 
z HZDS).  A to len preto, že zmenu navrho-
vala opozičná poslankyňa Radičová. Pritom 
vyargumentované to mala perfektne, nut-
nosť zmeny bola podložená prieskumom 
v teréne. Prudko som sa vtedy nadýchla. 
Pustili sme sa do posledného boja. Finiš 
bol ostrý. Apelovali sme na poslucháčov, 
aby podporili zmenu zákona cez hromadnú 
pripomienku. Na takýto vox populi už po-
tom ministerka Tomanová zareagovala.
Čím  myslíte, že Rádio Expres oslovilo 
medzinárodnú porotu, ktorá napokon 
z mnohých výkonov rôznych krajín celé-
ho sveta vybrala ten váš za najlepší?
V rádiu pracujeme tímovo a so stoper-
centným nasadením. Len vďaka tomu po-
tom dosahujeme výsledky, ktoré nás radia 
medzi najvplyvnejšie médiá na Slovensku. 
Dosiahnuť zmenu zákona nie je jednodu-
ché nikde na svete, nech ide o akokoľvek 
hlúpy či ťažkopádny zákon. Neviem pres-
ne, aké pohnútky riadili porotcov pri vý-
bere. V každom prípade viem, čo ocenili. 
Už tento rok aj vďaka úsiliu Rádia Expres 
vyrastajú namiesto v ústave v láskypl-
ných rodinách desiatky drobcov. Verím, 
že takto o rok si povieme, že cesta k de-
fi nitívnemu zrušeniu detských domovov je 
síce ešte dlhá, ale stále menej a menej 
zarúbaná.                          Natália Blahová

Natália Blahová



Vážení přátelé,
rádi bychom vás seznámili s nově založe-
ným občanským sdružením s názvem Aso-
ciace náhradních rodin České republiky. 
Cílem asociace je ochrana práv a zájmů 
náhradních rodičů a dětí v jejich péči         
a zajištění důstojných podmínek pro výkon 
náhradní rodinné péče.
Způsoby, jakými chceme tohoto cíle do-
sáhnout:
• Vzájemná informační a morální podpo-
ra členů sdružení prostřednictvím sdílení 
svých poznatků, zkušeností a pocitů osob-
ní i elektronickou formou
• Spolupráce členů s odborníky, úřady        
a organizacemi
• Podpora členů při jejich komunikaci        
s odborníky, úřady a organizacemi
• Zajišťování informovanosti veřejnosti     
a osvěty ve věcech náhradní rodinné péče, 
propagace náhradní rodinné péče
• Zastupování zájmů členů sdružení při 
jednáních s orgány veřejné i místní sprá-
vy
• Prosazování práv a oprávněných zájmů 
členů sdružení v oblasti náhradní rodinné 
péče, vč. pomoci při hledání právního za-
stoupení, příp. porady
• Usilování o zlepšení legislativy a metodi-
ky v oblasti náhradní rodinné péče
• Průběžné vzdělávání náhradních rodičů   
a dětí v náhradních rodinách
• Koordinace a zastupování zájmů klubů 
náhradních rodin v rámci Asociace
• Publikační činnost
Za tímto účelem byly na našem prvním 
setkání dne 13. 2. 2009 v Praze založeny 
pracovní skupiny:
Osvěta a komunikace s ústavním zaříze-
ním
Cílem této skupiny bude informovat ústav-
ní zařízení, s jakými problémy se náhradní 
rodiče u přijatých dětí setkávají a jak by 
se těmto problémům dalo předejít. V čem 
by nám a hlavně dětem mohli pracovníci 
zařízení pomoci. Jedná se například o fo-
tografi e dětí z pobytu v zařízení. Při práci 
na identitě dítěte jsou tyto materiály vel-
mi důležité.
Osvěta ve školách a školkách
Cílem této skupina je připravit materi-
ály pro děti i učitele týkající se práce                  
s dětmi v náhradních rodinách. Materiál 
by měl učitelům osvětlit, jaké formy NRP 
u nás existují, jaké jsou mezi nimi rozdíly. 
Měl by jim pomoci pochopit přijaté děti     
a jejich problémy.

Legislativa a spolupráce se státními or-
gány
Rádi bychom se podíleli na některých le-
gislativních změnách. Naše zákony mají 
skuliny, na které doplácí i děti odcháze-
jící z pěstounských rodin. Například po 
dosažení plnoletosti, kdy končí PP, dítě 
je nezaměstnané, ale nedostane podporu 
v nezaměstnanosti, protože do příjmů se 
započítávají všichni členové domácnosti.
Pomoc s nově zakládanými kluby
Jednou z priorit asociace je právě zaklá-
dání klubů. V některých krajích již kluby 
existují a právě členové těchto klubů se 
budou snažit ostatním poradit, jak přede-
jít některým chybám.
Provázení rodin po převzetí dítěte
Cílem této skupiny je připravit materiál 
pro náhradní rodiče, který by je informo-
val, jaké mohou nastat úskalí po převzetí 
dítěte do rodiny a ukázal možnosti jak je 
vyřešit, případně na koho se obrátit.
Mediální prezentace
Cílem této skupiny je pozitivní prezenta-
ce NRP v médiích. Byli bychom moc rádi, 
kdyby se do činnosti pracovních skupin za-
pojili i pracovníci z neziskových organizací 
a pracovníci z úřadů, kteří mají v dané ob-
lasti zkušenosti. (Tito se mohou stát sym-
patizujícími členy).

Řádným členem asociace se mohou stát 
náhradní rodiče, žadatelé o NRP a dospělé 
děti, které vyrůstaly nebo vyrůstají v ná-
hradní rodině. V této otázce vycházíme 
hodně ze slovenského modelu, kde již 
funguje Asociácia náhradných rodín, která 
nám přislíbila podporu při našem vzniku. 
Marika Kerekešová ze slovenské asocia-
ce se zúčastnila dvou našich setkání a je 

ochotná pro členy jednotlivých pracovních 
skupin lektorovat školení, abychom vědě-
li, jak na to. Členem kterékoliv pracovní 
skupiny se můžete stát i vy. Stačí se podí-
vat na naše stránky www.anrcr.cz. a při-
hlásit se.

Prioritou asociace je zakládání místních 
klubů. Kluby náhradních rodičů, adoptiv-
ních i pěstounských, jsou velmi důležité    
a mohou nám pomoct vyřešit některé pro-
blémy, které přichází při výchově našich 
dětí. Kluby mohou vzniknout v podstatě 
kdekoliv, kde se sejdou dohromady ales-
poň tři rodiny. Zakládání klubů záleží na 
aktivitě nás náhradních rodičů. Asociace 
je cesta, jak si poskytnout pomoc a zku-
šenosti vzájemně mezi sebou. Důležitá je 
pro nás i spolupráce s organizacemi pod-
porujícími NRP. I pro ně je důležité vědět, 
co nám chybí a s jakými problémy se po-
týkáme.

Dne 14. 4. 2009 se v  Zoologické zahradě 
hlavního města Prahy uskutečnila ustavu-
jící valná hromada, na jejíž organizaci se 
velkou měrou podílelo Informační stře-
disko Mikuláš, o.p.s. za fi nanční podpory 
NADACE TÁTA A MÁMA (dříve známé pod 
názvem Nadace Terezy Maxové), kteří nás 
od začátku podporují.
Veškeré informace o našem sdružení      
najdete na ofi ciálních stránkách asociace 
www.anrcr.cz a na komunitním a informač-
ním webu s diskusním fórem pro všechny 
náhradní rodiče a sympatizanty s NRP na 
adrese www.forumnr.cz.

Klára Hesounová Měkutová
Předsedkyně ANR ČR
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Česká ANR s cieľom ochrany práv 
a záujmov náhradných rodičov a detí



Jmenuji se Klára Hesounová Měkutová       
a ráda bych Vám o sobě něco řekla.
Bydlím v Jižních Čechách na malé vesnici. 
S manželem Petrem máme osm dětí, tři 
děti z mého prvního manželství, tři děti 
v pěstounské péči a dvě děti z druhého 
manželství. Pěstounskou péči děláme od 
roku 2000, kdy k nám přišli dva kluci 6 a 10 
let. O dva roky později přibyli poloromští 
sourozenci 4,5 a 5,5. Se sociální pracovnicí 
jsme dobře vycházeli do doby, než nastaly 
výchovné problémy s nejstarším chlapcem 
v PP. V roce 2004 od nás nejstarší chlapec 
odešel do výchovného ústavu.
V listopadu 2008 jsem jela s dětmi na re-
laxačně vzdělávací pobyt pořádaný brněn-
ským Sdružením pěstounů. Na pobytu nám 
přednášela Marika Kerekešová se svojí 
kolegyní Katkou Kuchťákovou. Obě členky 
Asociácie náhradných rodín (ANR) a sou-
časně i náhradní matky. Uvědomila jsem 
si, jaký je rozdíl, když nám přednáší od-
borník, který má vědomosti nastudované                 
a pěstounky, které mají své vzdělání ově-
řené i praxí. Mluvili jsme hlavně o depri-
vaci a identitě přijatých dětí, ale i o legis-
lativě. Nestačili jsme se divit, jak funguje 
náhradní rodinná péče na Slovensku, kde 
mají náhradní rodiče svojí asociaci a schá-
zí se pravidelně na klubových setkáních 
v jednotlivých okresech. Na Slovensku už 
také funguje Profesionální náhradní rodin-
ná  péče, o které se u nás už dlouhá léta 
mluví. Jako na většině podobných setkání 
jsme si postěžovali jak je to u nás těžké, 
načerpali energii a odjeli domů.
Toto setkání pro mě bylo opravdu hodně 
přínosné a začala jsem přemýšlet, zda by 
se nedalo něco podobného  jako je ANR 
udělat u nás. Je tu přeci hodně organi-
zací podporující náhradní rodiny. První 
moje myšlenka byla dát tyto organizace 
dohromady. Kdyby vytvořili asociaci, moh-
ly by dosáhnout i legislativních změn. Na 
benefi čním koncertě Pěstounů Brno jsem 
oslovila pana Šmýda, který mi vysvětlil, že 
spolupráce jednotlivých organizací je tak-
řka nemožná. A měl pravdu. Prostřednic-
tvím emailu jsem oslovila všechny možné 
organizace z dostupného  adresáře, takřka 
bez úspěchu. Ozvaly se spíš malá občanská 
sdružení, vedená přímo pěstouny. Občan-
ské sdružení Rozum a cit chtělo pomoct se 

zakládáním ale s tím, že to nedotáhne do 
konce.VDV chtěl konkrétní projekt. Nada-
ce Livie a Václava Klausových chce v bu-
doucnu spolupracovat, Nadace J&T chce 
podpořit propagaci NRP. Informační stře-
disko Mikuláš o.p.s. mi nabídlo podporu, 
které jsem využila. Po výměně několika 
emailů s Marikou Kerekešovou jsem po-
chopila, že bude opravdu lepší začít přímo 
od spodu, od rodičů. V některých krajích 
již fungují občanská sdružení na jejichž 
činnost se dá navázat. Oslovila jsem tedy 
všechny pěstouny a náhradní rodiče, na 
které jsem sehnala kontakt. Z proběhlé 
emailové korespondence vyplynuly někte-
ré základní potřeby a požadavky:
pěstouni i náhradní rodiče mají potřebu 
se scházet a diskutovat o svých problé-
mech. Chtějí spolupracovat s odborníky a 
dostávat nové informace. Často potřebují 
právní pomoc. Hodně pěstounů má pro-
blémy s biologickou rodinou. V současné 
době jsou podporována práva biologických 
rodičů na úkor práv pěstounů. Osvojitele 
nemají často vůbec žádnou možnost se se-
tkávat ani se o sobě dozvědět.
Hlavními cíly asociace by proto mělo být:  
zajištění důstojných podmínek pro výkon 
náhradní rodinné péče a ochrana práv       
a zájmů náhradních rodičů a dětí v jejich 
péči.
Cíl sdružení bude naplňován zejména
a) vzájemnou informační a morální podpo-
rou členů sdružení prostřednictvím sdílení 

svých poznatků a pocitů osobní i elektro-
nickou formou
b) spoluprací členů s odborníky, úřady         
a organizacemi
c) podporou členů při jejich komunikaci     
s odborníky, úřady a organizacemi
d) osvětou a propagací náhradní rodinné 
péče
e) úsilím o zlepšení legislativy v oblasti ná-
hradní rodinné péče
Takto by asociace sloužila ke sblížení jed-
notlivých náhradních rodin. Málokdo z nás 
má tolik času a možností, aby jezdil na 
různá setkávání. V některých oblastech 
republiky ani tato možnost není a pro tyto 
rodiny je pak obtížné jet na druhou stranu 
republiky. Chtěla bych, aby díky asociaci 
neměly tyto rodiny pocit, že jsou na řešení 
svých problémů samy a že nejsou právě je-
diní, kdo podobnými problémy prochází. 
Mělo by jít o vzájemnou podporu náhrad-
ních  rodin mezi sebou. Asociace nebude 
platit žádnou kancelář ani administra-
tivní pracovníky. V některých krajích již 
teď fungují občanská sdružení na podpo-
ru náhradních  rodin, tato sdružení by se 
mohla stát výkonnými orgány na místní či 
krajské úrovni. Ráda bych prostřednictvím 
krajských úřadů oslovila všechny náhradní 
rodiny a nabídla jim spolupráci. Věřím, že 
se v každém kraji najdou rodiny ochotné 
se zapojit. 

Klára Hesounová Měkutová
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Setkání hodně přínosné.
S nasledujúcim oslovujúcim príhovorom sa ústnou i písomnou formou Klára Hesounová Měkuto-
vá  priblížila  úradom i náhradým rodičom s cieľom založiť stavovskú organizáciu pre náhradné 
rodiny z Českej republiky. Vo februári 2009 ANR ČR ofi ciálne založili. Pri tomto akte významne 
spolupracovali aj členovia výboru Asociácie náhradných rodín SR. Predsedníčkou ANR ČR sa 
stala Klára Hesounová Měkutová.



Pedagogická fakulta UK v Bratislave pre 
akademický rok 2009/2010 ponúka viace-
ro aktivít a foriem štúdií. Realizujú sa vo 
všetkých regiónoch Slovenska. Najznámej-
šími konzultačnými strediskami sú Brati-
slava, Lučenec, Žilina, Spišská Nová Ves 
(závisí to od počtu prihlásených z daného 
regiónu - minimálne 15).

• Termín podania prihlášok pre RŠ Bioló-
gie je do 30. 9. 2009 

• Termín podania prihlášok pre ŠIŠ Spre-
vádzanie rodiny je do 30. 9. 2009

Pre akademický rok 2009/2010 Pedagogic-
ká fakulta UK v Bratislave ponúka nasle-
dujúce možnosti štúdií v oblasti ďalšieho 
vzdelávania pedagogických pracovníkov     
a celoživotného vzdelávania:
 
ŠPECIALIZAČNÉ INOVAČNÉ ŠTÚDIUM (ŠIŠ)
• pre koordinátorov prevencie (protidro-
gových koordinátorov),
• pre prácu učiteľa s nadanými deťmi,
• Školská a rodinná sexuálna výchova
• Waldorfská pedagogika
• pre pedagógov detí s poruchami učenia 
a správania vzdelávaných integrovaným 
spôsobom v bežných školách (NOVINKA)
• pre prácu pedagóga s rómskym dieťaťom 
(NOVINKA)
• Pedagogika emocionálne a sociálne na-
rušených pre učiteľov ZŠ (NOVINKA)
• pre pedagogických pracovníkov vzdelá-
vajúcich v oblasti autizmu (NOVINKA)
• Pedagogika sociálnych kompetencií a re-
kreačných aktivít (NOVINKA), špecializá-
cie: au-pair, guvernant/ka, animátor/ka 
voľného času
• Sprevádzanie rodiny (NOVINKA)

Podrobné informácie o ponuke a podmien-
kach štúdií je možné získať telefonicky, 
osobne alebo elektronicky na Referáte 
celoživotného vzdelávania Pedagogickej 
fakulty UK v Bratislave, pracovníčky Mgr. 
Miroslava Plávalová, Mgr. Janette Vlčko-
vá, telefón: 02/44442928, 02/49287121, 
e-mail: plavalova@fedu.uniba.sk, vlcko-
va@fedu.uniba.sk Mgr. Andrea Ďurčová 
02/49287120, e-mail: durcova@fedu.uni-
ba.sk 
Adresa: Referát celoživotného vzdeláva-
nia PedF UK Bratislava, Račianska 59, 813 
34 Bratislava. 

Informácie o doplňujúcom pedagogic-
kom štúdiu môžete získať u Mgr. Aleny 
Dedičovej, tel. 02/502 22 300, spojova-
teľ, e-mail: kp@fedu.uniba.sk. Informácie 
o rigoróznom konaní môžete získať u Mgr. 
A. Ďurčovej, tel. 02/49287120, e-mail: 
durcova@fedu.uniba.sk
                                                                 
KRÁTKODOBÉ ŠKOLENIA
Neštandardné (náhradné a doplňujú-
ce) komunikačné spôsobilosti pre prácu 
a komunikáciu s osobami s postihnutia-
mi.
Kurz v rámci ďalšieho vzdelávania v roz-
sahu 50 hodín ponúka základné teoretické 
informácie a praktické spôsobilosti z ob-
lasti neštandardnej (náhradnej a doplňu-
júcej) komunikácie potrebnej pre prácu 
(komunikáciu) s osobami s rôznymi po-
stihnutiami všetkých vekových kategórií. 
Obsah: posunkový jazyk, prstová abeceda, 
obrázková komunikácia, dorozumieva-
cie zručnosti pre TP, Braillovo písmo, IKT 
v komunikácii. Absolventi kurzu získajú 
osvedčenie o absolvovaní.
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ĎALŠIE VZDELÁVANIE • ĎALŠIE VZDELÁVANIE
Pedagogická fakulta UK v Bratislave ASSP ponúka kurzy

• Príprava sociálneho poradcu (PSP) – 4 
stretnutia po 5 dní po 8 vyučovacích hodín 
denne (spolu 160 vyučovacích hodín) v ter-
mínoch 5.-9.10.2009, 2.-6.11.2009, 7.-
11.12.2009, 11.-15.1.2010 v priestoroch 
ASSP, Ožvoldíkova 15, Bratislava – Dúbrav-
ka (mapa viď na www.assp.sk – kontakty) 
v sume 300 eur (9037,80 Sk)/osoba

• Základy sociálnej práce (ZSP) - 4 stret-
nutia po 5 dní po 8 vyučovacích hodín den-
ne (spolu 160 vyučovacích hodín) v ter-
mínoch 12.-16.10.2009, 9.-13.11.2009, 
14.-18.12.2009, 18.-22.1.2010 v pries-
toroch ASSP, Ožvoldíkova 15, Bratislava 
– Dúbravka v sume 300 eur (9037,80 Sk)/
osoba

• Terénna sociálna práca s dysfunkčnou 
rodinou (TSPsDR) – 5 stretnutí po 5 dní 
a jedno 4-dňové stretnutie po 8 vyučova-
cích hodín denne (s domácimi prípravami 
spolu 280 vyučovacích hodín) v termí-
noch 21.-25.9.2009, 19.-23.10.2009, 23.-
27.11.2009, 1.-5.2.2010, 1.-5.3.2010, 3.-
6.5.2010 v priestoroch ASSP, Ožvoldíkova 
15, Bratislava – Dúbravka v sume 560 eur 
(16870,56 Sk)/osoba

• Supervízia v pomáhajúcich profesiách 
(Supervízia) – 5 stretnutí po 4 dni a dve 
5-dňové stretnutia po 8 vyučovacích hodín 
denne (spolu 240 vyučovacích hodín) v ter-
mínoch 26.-29.10.2009, 26.-28.1.2010, 8.-
11.3.2010, 10.-13.5.2010m 6.-10.9.2010, 
8.-12.11.2010. 10.-13.1.2011 - Termín pri-
jímacích konaní je 1.10.2009 v priestoroch 
ASSP, Ožvoldíkova 15, Bratislava – Dúbrav-
ka v sume 665 eur (20033,79 Sk)/osoba

• Tréning trénerov sociálnych zručnos-
tí (TTSZ) – 3 stretnutia po 4 dni a jedno 
3-dňové stretnutie  po 8 vyučovacích ho-
dín denne (spolu s domácimi prípravami 
140 vyučovacích hodín) v termínoch 8.-
11.2.2010, 12.-15.4.2010, 7.-10.6.2010, 
20-23.9.2010, 2.-4.11.2010 v priestoroch 
ASSP, Ožvoldíkova 15, Bratislava – Dúbrav-
ka v sume 400 eur (12050,40 Sk)/osoba

• Sociálno-psychologický výcvik (SPV) – 3 
stretnutia po 3 dni po 10 vyučovacích ho-
dín denne (spolu 3 moduly - MODUL 1 – Se-
baspoznanie a interpersonálna percepcia, 
základy komunikácie, MODUL 2 – Komuni-
kácia a asertivita, MODUL 3 – Kooperácia    
a súperenie, riešenie konfl iktov)             



n e b y ť   s á m   |   a u g u s t   2 0 0 9 s t r a n a   15

s e r v i s

ilustračné foto

ĎALŠIE VZDELÁVANIE • ĎALŠIE VZDELÁVANIE

v termínoch 4.-6.12.2009, 29.-31.1.2010, 
12.-14.2.2010 v priestoroch ASSP, Ožvoldí-
kova 15, Bratislava – Dúbravka v sume 500 
eur za tri moduly (15063 Sk)/osoba

• Manažment dobrovoľníkov (MD) – diš-
tančný kurz, pričom prvých 5 dní z modulu 
je osobnou účasťou a ostatné prostredníc-
tvom internetu, 265 vyučovacích hodín v 6 
moduloch od októbra 2009 v priestoroch 
ASSP, Ožvoldíkova 15, Bratislava – Dúbrav-
ka v sume 80 eur za jeden modul/osoba

• Manažérske zručnosti (MZ) – 390 vyu-
čovacích hodín, 13 modulov, 1 modul trvá     
3 dni po 10 vyučovacích hodín denne od 
októbra 2009 v priestoroch ASSP, Ožvoldí-
kova 15, Bratislava – Dúbravka v sume 170 
eur za jeden modul /osoba

• Pomáhajúci odborník /čka v sociálnej  
a zdravotníckej organizácii (PO) – 150 vy-
učovacích hodín od októbra 2009 v pries-
toroch Združenie Umenie pomoci, Ambro-
seho 6, Bratislava – Petržalka v sume 350 
eur/osoba

• Pomáhajúci dobrovoľník v občianskej 
spoločnosti (PD) – 150 vyučovacích hodín 
od októbra 2009 v priestoroch Združenie 
Umenie pomoci, Ambroseho 6, Bratislava – 
Petržalka v sume 300 eur/osoba

• Kurz opatrovania (Opatrovateľský) – 
220 vyučovacích hodín od októbra 2009 
v priestoroch Združenie Umenie pomo-
ci, Ambroseho 6, Bratislava – Petržalka 
v sume 500 eur/osoba

 Kontakt: Elena Kopcová, PhD.,
manažérka kurzov ASSP

0918 532 926, 0907 154 601
ena@assp.sk

Akreditované programy Asociácie náhradných rodín
Asociácia náhradných rodín ponúka nie-
koľko akreditovaných programov. Bližšie 
informácie o termínoch, cenách a mies-
te konania získate na stránke www.anr.
sk, alebo na tel. č. 0905 345001

• Cyklus zážitkových seminárov pre uči-
teľov, vychovávateľov a iné pomáhajúce 
profesie zamerané na chápanie a tole-
ranciu inakosti.
Cieľom vzdelávacieho pôsobenia je prehĺ-
biť pochopenie a problémy mladej gene-
rácie, inštruovať, ako pomôcť mladým 
ľudom porozumieť sebe a svojmu okoliu, 
ako byť nápomocný pri hľadaní životných 
hodnôt, významu priateľstva, podpory 
a akceptácie inakosti. Integrálnou súčas-
ťou projektu je snaha budovať v mladých 
ľuďoch pocit dôvery, ktorá napomôže        
k odstraňovaniu predsudkov, stereotypov 
a prevencii proti šikanovaniu na školách, 
rasovej a národnostnej neznášanlivosti      
a diskriminácii.
Hlavným cieľom tejto vzdelávacej aktivi-
ty je nadobudnúť schopnosti, vedomosti 
a komunikačné zručnosti, ktoré sa budú 
aplikovať v praktickom pôsobení v rámci 
profesie, za účelom boja proti extrémis-
tickým prejavom a všetkým prejavom ne-
znášanlivosti.
Rozsah vzdelávacej aktivity: 20 hodín

• Psychosociálny výcvik pre dobrovoľ-
níkov pracujúcich s deťmi v náhradnej 
rodinnej starostlivosti.
Cieľom je pripraviť mladých ľudí – dobro-
voľníkov na prácu s dieťaťom v náhradnej 
rodinnej starostlivosti.
Absolvent po ukončení vzdelávacieho cyk-
lu získa zručnosti v oblasti medziľudskej 
komunikácie, práce s jednotlivcom, práce 
so skupinou, ovládania skupinovej dynami-
ky, riešenia konfl iktov. 
Ďalej získa vedomosti o psychických po-
trebách dieťaťa, psychickej deprivácii, 
o procese pripútania dieťaťa k náhrad-
nému rodičovi, o poruchách pripútania, 
o možnostiach odstraňovania porúch pri-
pútania a príznakov psychickej deprivácie, 
o zaobchádzaní s traumatizovaným dieťa-
ťom, o dôležitosti pozitívnej identity.
Rozsah vzdelávacej aktivity: 67 hodín

• Zážitkové semináre pre študentov VŠ 
zamerané na chápanie a toleranciu ina-
kosti.
Cieľom tohto výchovno-vzdelávacieho pô-

sobenia je pomôcť mladým ľudom  poro-
zumieť sebe a svojmu okoliu. Dôležitou je 
úloha hľadania životných hodnôt, význa-
mu priateľstva, podpory a akceptácie ina-
kosti. Ide o vedenie mladej generácie ku 
skvalitneniu medziľudských vzťahov, pozi-
tívnemu mysleniu, zodpovednosti za vlast-
né konanie. Integrálnou súčasťou projektu 
je snaha budovať v mladých ľuďoch pocit 
dôvery, ktorá napomôže k odstraňovaniu 
predsudkov, stereotypov a prevencii proti 
šikanovaniu na školách, rasovej a národ-
nostnej neznášanlivosti a diskriminácii.
Hlavným cieľom tejto vzdelávacej aktivi-
ty je nadobudnúť schopnosti, vedomosti 
a komunikačné zručnosti, ktoré aplikujú 
v neskoršom praktickom pôsobení v rámci 
svojej profesie, za účelom boja proti ex-
trémistickým prejavom a všetkým preja-
vom neznášanlivosti.
Rozsah vzdelávacej aktivity: 20 hodín

• Vzdelávanie náhradných rodičov 
Cieľom je  poskytnúť dlhodobé vzdelávanie 
náhradných rodičov v oblasti rodičovských 
zručností, pedagogických a výchovných 
zručností, efektívnej komunikácie a rie-
šenia konfl iktov, vzdelávanie v oblasti zá-
kladných psychických potrieb dieťaťa, po-
skytnúť priestor na tréningy zamerané na 
zvládanie záťažových situácií a ponúknuť 
iné vzdelávacie aktivity zamerané na pre-
venciu pred zlyhaním náhradnej rodiny.
Absolvent nadobudne základné rodičovské 
zručnosti, vedomosti o základných psy-
chických potrebách dieťaťa, o psychickej 
deprivácii dieťaťa a následkoch psychic-
kej deprivácie, vedomosti z oblasti det-
skej psychológie a špeciálnej pedagogiky, 
zručnosti v dotykovej terapii.
Rozsah vzdelávacej aktivity: 25 hodín

• Výcvik sociálno-psychologických zruč-
ností
Cieľom je rozvoj sociálnych a psycho-so-
ciálnych zručností v oblasti efektívnej 
komunikácie, predchádzanie, zvládanie               
a riešenie konfl iktov, zvyšovanie sebavedo-
mia, sebapoznania a sebahodnoty, nácvik 
a využívanie asertívneho správania. Výcvik 
je určený pre študentov VŠ humanitného 
smeru, skupiny dobrovoľníkov, mladých 
dospelých odchádzajúci z náhradných ro-
dín, náhradných rodičov, laických porad-
cov, odborníkov z pomáhajúcich profesií, 
cirkevné a komunitné spoločenstvá.
Rozsah vzdelávacej aktivity: 24 hodín
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V júni t. r. sme sa rozhodli zorganizovať 
víkendový pobyt pre náhradné rodiny 
z trenčianskeho, hlohovského a trnavské-
ho klubu náhradných rodín. Pobyt sa orga-
nizoval v dňoch 13. a 14. júna v Mikulove, 
ale navštívili sme aj Lednice a Valtice. 
Tento pobyt bol nezvyčajný tým, že nešlo 
o vzdelávací pobyt,  ale jeho  program bol 
zameraný na príjemné strávenie voľného 
víkendu  návštevou nádherných juhomo-
ravských zámkov, na výmenu skúseností 
a nadviazanie partnerstva medzi náhrad-
nými rodinami zo Slovenska a Česka. Ok-
rem našich rodín prišli aj zástupcovia  
šiestich  rodín z juhomoravského kraja. 
Ďalším špecifi kom bolo, že príležitosť zú-
častniť sa na pobyte dostali aj žiadatelia 
o náhradné rodičovstvo, ktorí navštevujú 
pravidelne kluby náhradných rodín a inak 
by nemali šancu zúčastniť sa na spoločných 
programoch, orientovaných predovšetkým 
na rodiny.
Tento víkendový pobyt je pokračovaním 
tradície začatej už pred niekoľkými rok-
mi. V roku 2006 a 2008 pracovníkov OZ 
Návrat a Asociácie náhradných rodín pri-
zvali na víkendové pobyty pre náhradné 
rodiny z Juhomoravského kraja, aby pri-
pravili pre náhradných rodičov vzdelávací 
program a lektorsky ho viedli. Oba pobyty 
sa stretli s veľkým úspechom. V súčasnosti  
sme sa rozhodli  rozšíriť túto spoluprácu 
organizácií, pracujúcich na poli náhradné-
ho rodičovstva, o výmenu skúseností  ná-
hradných rodičov z oboch regiónov, o spo-
znanie problémov náhradných rodín, ktoré 
sa dá dosiahnuť spoločnými stretnutiami, 
spoločným programom a spoločne stráve-
ným časom.
Významným prvkom, ktorý prirodzene 
vystupuje na povrch počas takýchto ví-
kendových pobytov, je prevencia pred 
zlyhávaním rodín. Keď rodičia spoznajú 
a uvedomia si problémy iných náhradných 
rodičov, často pochopia, že ich problémy 
nie sú tie najväčšie a že sú riešiteľné. Ne-
zanedbateľným prínosom víkendových po-
bytov je aj utužovanie priateľstiev medzi 
prijatými deťmi a náhradnými rodinami. 
Prijaté deti majú vážne problémy s nadvä-
zovaním vzťahov a na bezpečnej pôde 
víkendových pobytov je nadväzovanie       
priateľských väzieb prirodzené a má dlho-
trvajúce účinky.

Cieľom projektu bolo nadviazanie spolu-

práce medzi náhradnými rodinami z Trnav-
ského a Juhomoravského regiónu výmenou 
skúseností s náhradným rodičovstvom 
v oboch regiónoch,
• Možnosť krátkej rekreácie pre náhradné 
rodiny, ktoré inak nemajú príležitosť spolu 
s deťmi zažiť zaujímavý program vzhľadom 
na svoju situáciu (napr. nemajú dostatok 
fi nancií na rekreáciu, nemajú auto, alebo 
ide o rodiny, ktoré prijali dieťa iného etni-
ka, osamelé matky, ktoré prijali dieťa do 
náhradnej rodinnej starostlivosti a pod.),

• Možnosť v bezpečnom prostredí hovoriť 
aj s inými náhradnými rodičmi o svojich 
obavách, očakávaniach, riešeniach svojich 
problémov, možnosť podeliť sa o svoje 
skúsenosti s náhradnými rodičmi, ktorí sú 
otvorení a ochotní podeliť sa o svoje skú-
senosti s inými,
• Príležitosť pre deti z náhradných rodín 
nadviazať priateľské väzby, ktoré sú veľmi 
dôležité pre ich zdravý vývin.

Marika Kerekešová

Výmena skúseností vyvrcholila v plánované 
spoločné akcie pre náhradné rodiny zo Slovenska
a Česka, o ktorých vás budeme včas informovať.     
Vydarená a výnimočná júnová akcia bude mať 
pokračovanie a plánujeme z nej založiť tradíciu.

Príjemne strávený voľný čas
Víkendový pobyt pre náhradné rodiny a deti z náhradných rodín zameraný na výmenu 
skúseností náhradných rodičov z trnavského a juhomoravského regiónu



Od 1. septembra 2009 nadobudlo účinnosť 
niekoľko legislatívnych zmien, ktorými 
vláda upravila výšku štátnych sociálnych 
dávok určených predovšetkým rodinám     
s deťmi. Platná legislatíva umožňuje vláde 
každoročne k 1. septembru upraviť štátne 
sociálne dávky so zohľadnením miery rastu 
infl ácie a rastu životných nákladov a v zá-
vislosti od možností štátneho rozpočtu.

Dávky štátnej sociálnej podpory                                                                                                
Opatrením Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
č. 326/2009 Z. z. o ustanovení sumy ro-
dičovského príspevku sa upravila výška ro-

dičovského príspevku na sumu  164,22 eur 
mesačne. 

Dávky náhradnej rodinnej starostlivosti                                                                                   
Opatrením Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
325/2009 Z. z. o ustanovení súm príspev-
kov na podporu náhradnej starostlivosti    
o dieťa sa upravila výška jednorazových    
a opakovaných príspevkov: 

• jednorazový príspevok pri zverení do ná-
hradnej starostlivosti na 344,25 €,
• jednorazový príspevok pri zániku ná-
hradnej starostlivosti na 862,33 €,

• opakovaný príspevok dieťaťu na 129,17 
€  mesačne,
• opakovaný príspevok náhradnému rodi-
čovi na 164,22 €  mesačne,
• zvýšený príspevok náhradnému rodičovi 
sa upravuje na 116,81 €  mesačne,
• osobitný opakovaný príspevok náhradné-
mu rodičovi sa zvyšuje na 67,68  €.  

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny 
budú vyplácať od septembra upravené 
štátne sociálne dávky oprávneným osobám 
bez podania žiadosti o ich zvýšenie. Dáv-
ky, ktoré sú vyplácané mesačne pozadu, 
budú prvýkrát vyplatené v mesiaci október 
za mesiac september.

(zdroj: MPSVaR)
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Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele so zmenami aj vďaka ANR
V januári 2009 vstúpil do platnosti nove-
lizovaný zákon o sociálnoprávnej ochrane 
detí a o sociálnej kuratele, ktorý v Zbier-
ke zákonov nájdete pod číslom 27/2009. 
Asociácia náhradných rodín v spolupráci 
s Detským centrom a Združením neštát-
nych detských domovov sa aktívne zapojila 
do pripomienkového konania, s úmyslom 
zlepšiť okolnosti, týkajúce sa kvality ži-
vota detí, ktoré nemajú možnosť vyrastať 
vo svojej biologickej rodine a tiež pomôcť 
náhradným rodinám, ktoré ponúkajú tým-
to deťom plnohodnotné detstvo v kruhu 
blízkych ľudí.

DIAGNOSTICKÁ LEHOTA
Našou prioritou bolo, aby deti v rannom veku 
boli uchránené od psychickej deprivácie, 
ktorú spôsobuje ústavné prostredie a aby 
sa ich čas strávený bez individuálnej sta-
rostlivosti zúžil na nutné minimum. S pod-
porou širokej verejnosti sa nám podarilo to, 
čo zo začiatku vyzeralo nepredstaviteľne. 
Napriek legislatívnym úpravám boli 
deti do jedného roku stále za bránami 
detských domovov. Príčinou bola diag-
nostická lehota, ktorá umožňovala po 
dobu šiestich mesiacov zadržiavať dieťa                                 
v diagnostickej skupine detského domova. 
Táto doba riešila neschopnosť umiestniť 
dieťa do profesionálnej rodiny, napriek 
tomu, že zákon túto povinnosť ukladal. 
Pod hromadnú pripomienku, ktorú sme ini-
ciovali, sa podpísalo viac ako 2000 obča-
nov. Pripomienka bola akceptovaná. Naj-
dlhšia možná lehota pre diagnostikovanie 
dieťaťa je preto maximálne 12 týždňov. 
Po tejto dobe je podľa zákona nutné, aby 
bolo dieťa umiestnené v profesionálnej 
rodine.

DETI DO TROCH ROKOV
Je potešujúce, že v zákone sa pamätá na 
deti najútlejšieho veku, ktoré neosobná 
ústavná starostlivosť môže poznačiť na 
celý život. Podľa novely zákona je det-
ský domov povinný utvárať podmienky 
tak, aby každé dieťa do troch rokov veku, 
ktoré sa prijíma do detského domova, 
bolo najneskôr po diagnostike zarade-
né do profesionálnej rodiny. Neplatí to 
iba v prípade dieťaťa, ktorého zdravot-
ný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť, 
alebo ak je to v záujme dieťaťa z dôvo-
du zachovania súrodeneckých väzieb. 
Zákon teda vytvára predpoklady na to, 
aby sa počet detí  umiestnených v skupi-

nách  rapídne znížil. Dúfame, že legisla-
tívny rámec naštartuje zvýšenú iniciatívu 
všetkých kompetentných, aby sa tento 
očakávaný jav stal realitou.

ÚHRADA VÝDAVKOV NA DIEŤA V PR
Novela zákona tiež upravuje sumu,         
ktorú poskytuje detský domov na úhradu 
výdavkov na dieťa alebo mladého dospe-
lého v profesionálnej rodine. 
Podľa veku dieťaťa je vo výške trojná-
sobku sumy životného minima. Vyhláš-
ka 643/2008 k zákonu o sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele sa fi nan-
covaniu starostlivosti o dieťa v profesio-
nálnej rodine venuje dôslednejšie a kla-
die povinnosť detskému domovu, hradiť 
náklady spojené so zdravotným stavom, 
vekom a špeciálnymi potrebami, a to       
najmä náklady na lieky a zdravotnícky ma-
teriál pri dlhodobom ochorení, dioptrické 
okuliare, špeciálne pomôcky potrebné na 
prípravu na vyučovanie, plienky, hrač-
ky a náklady na podporu rozvoja talentu               
a záujmových činností detí, náklady spo-
jené so športovou činnosťou, a to najmä 
náklady na kúpu športových potrieb a iné-
ho športového materiálu, na tréningovú 
prípravu, účasť na súťažiach a iné náklady 
spojené so športovou činnosťou.

Redakcia: Vybrali sme iba niekoľko        
zmien zo Zákona o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele, kto-
ré by podľa nás mali priniesť mnohé po-
zitíva. Vytvára priestor na realizovanie 
dôslednej sociálnej práce, ktorej výsled-
ky by mohli zmeniť budúcnosť. Budeme 
ich očakávať a veriť, že potenciál, ktorý 
zákon poskytuje, sa bude napĺňať.  (nb)

Úprava súm niektorých dávok
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* PERLIČKY * PERLIČKY *
Keď sa Tomáš prekvapený čudoval, že idem 
do cukrárne, spýtali sme sa ho, či vie, pre-
čo sa chodí do cukrárne. „Do cukrárne sa 
chodí na cukor,“ pohotovo odvetil.

***
S Tomášom chodíme do škôlky okolo par-
kujúcich áut, učím ho druhy a značky. Raz 
sa pomýlil a keď sme šli popri dodávke, 
povedal: „Aha ocko, nadávka.“

***
Keď som si pripravoval zimné pneumati-
ky na auto, Tomáš povedal: „Ocko, neza-
budni, že sa blíži zima a priprav mi zimné   
pneumatiky na bicykel.“

***
Katka sa priblížila k breze a vraví: „Mami, 
pozri, akú ma tá zebra bielu kožu...“

***
Tomáš zbadal lokomotívu a povedal: „Aha, 
okolomotyľa.“

***
Pri niektorých Tomášových vtipných hláš-
kach nám zo začiatku tuhla krv v žilách: 
„Katka, pozri, tu mám žiletky.“ Ukazoval 
jej pritom žily na ruke. Hlášky pokračova-
li: „Ocko, však mám aj v ústach žiletky?!“ 
„Dedko, tebe praskla v oku žiletka?“

***
Tomášove výroky: „Ocko, ty máš pekné vl-
nené vlasy.“ (Myslel tým vlnité.)

„Ocko, to je pokútna čiara,“ zahlásil, keď 
som odbočoval cez plnú čiaru a chcel mi 
naznačiť, že môžem dostať za to pokutu.

                   ***
Tomáš namiesto potítko na ruku povedal 
kotítko...

***
Katka, keď počula môj vek, zareagovala: 
„Ocko, ty máš 38 rokov? To som nevedela, 
ale aj tak ťa ľúbim.“

Martin Frič (Tomáš 5 rokov, Katka 8)

***
Láska - hlboký cit
Láska je hlboký cit,
ako raňajší svit.
Rozdávam ju okolo seba,
možno prídem raz do neba.
Dávajme lásku všetkým, 
budeme sa páčiť svätým.
Nachádza sa v našom srdci,
uchovajme si ju až do smrti.
Keď ju my iným rozdáme,
veľkú radosť z toho máme.

Monika Kebísková

Bystrický Návrat
pripravuje
• Kampaň SPOLUPRISTOLE na námestí 
v Banskej Bystrici dňa 25. 9., zároveň tam 
bude ukončená i letná celomestská hra 
RODINA RODINE.

• V rámci projektu, ktorý podporilo mesto 
Zvolen (tri stretnutia v MŠ, aby sme hovo-
rili o deťoch bez rodičov) víkendový pobyt 
3.-4.10. v okolí Zvolena pre desať náhrad-
ných rodín a pre tie, ktoré téma zaujíma.

Čím sme žili počas leta
Tohtoročné leto Centrum Návrat v Ban-
skej Bystrici začalo týždenným rekreačno-
vzdelávacím pobytom pre pestúnske rodi-
ny z rimavskosobotského regiónu. Konal 
sa od 12. do 17. júla a zúčastnilo sa na 
ňom dvanásť rodín (osemnásť detí), päť 
lektorov a tri dobrovoľníčky.   
Tím lektorov Návratu pripravil pre účast-
níkov pobytu odborný program, priebežne 
dopĺňaný osviežením v priehrade alebo 
v blízkom lese. Bol rozdelený na niekoľko 
blokov - v doobedňajších rodičia hovorili 
o témach „dospeláckych“ - aby naďalej 
zvládali ísť po tej kľukatej ceste náhrad-
ného rodičovstva..., aby viac porozume-
li ubolenej duši odmietnutého dieťaťa, 
o ktoré sa starajú..., aby zažili aj ocene-
nie a pocit, že na tej ceste nie sú sami... 
Deti v tom čase tiež pracovali, aj keď sa 
im to možno niekedy nepozdávalo... 
Program pre ne bol zameraný na posilne-

nie pozitívneho sebahodnotenia cez se-
bapoznanie a pátranie po vlastných poci-
toch. Všetko sa dialo formou hier.
V poobedňajších blokoch sa súčasne kona-
li tri tvorivé dielne, do ktorých sa rodiny 
rozdelili. Boli to muzikoterapia a hra na 
afrických akustických nástrojoch, out-
doorové tímové hry a dielňa pracovne 
nazvaná „dotykovky“, zameraná na inter-
aktívne hry rodiča a dieťaťa, a rozhovory 
o dôležitosti a formách dotykov. 
V záverečných refl exiách pobytu („zavri 
oči a povedz, čo ti z tohto týždňa  prvé na-
padne“...) zazneli veľmi príjemné slová – 
najobľúbenejšími hrami boli jednoznačne 
„skalný golf“ a „záhradka“, ktoré  hrali 
s rovnakým nasadením nielen deti, ale aj 
rodičia :-). 

text a foto Katka Paľovová
(palovova@navrat.sk)
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Do vašej knižnice

JOSEF LANGMEIER, DANA KREJČÍŘOVÁ: Vývojová psychologie
G r a d a

Hlavné poznatky o psychickej ontogenézii človeka vychádzajúce z klinickej praxe skúsených autorov pri-
náša táto kniha vo svojom štvrtom vydaní. Obsahuje ucelený teoretický základ odboru, a je preto už dlhé 
roky základnou učebnicou pre študentov na vysokých školách a študijným materiálom pre záujemcov z radu 
psychológov, pedagógov, pediatrov, ale i zainteresovaných laikov. Štvrté vydanie je však v mnohom aktu-
alizované a doplnené o novšie informácie. Rozšírené sú najmä kapitoly vzťahujúce sa na obdobie vývoja 
v dospelom veku. Publikácia svojou vyváženou koncepciou poskytuje komplexný pohľad na problematiku 
psychického vývoja jedinca. (2. aktualizované vydanie)

zdroj: www.grada.sk

PETER PÖTHE: Emoční poruchy v dětství a dospívání
G r a d a

Renomovaný český autor MUDr. Peter Pöthe predkladá čitateľom jasne a pútavo tie najnosnejšie a najinšpi-
ratívnejšie psychoanalytické objavy. Formou napínavého čítania sa snaží odovzdať čo najväčšie množstvo 
informácií z oblasti psychoanalýzy detí a dospievajúcich, vývojovej psychológie a psychiatrie. Venuje sa 
terapii aj diagnostike. Všetko  dopĺňa praktickými príkladmi zo svojej praxe. Publikáciu zameral predo-
všetkým na psychiatrov, psychológov, psychoterapeutov, sociálnych pracovníkov, pediatrov, pedagógov, vy-
chovávateľov, učiteľov materských škôl. Určite však v mnohom obohatí rodičov aj dospievajúcich, ktorých 
trápia psychické problémy.

MARIE KRIEGELOVÁ: Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci
G r a d a

Zámerné seba poškodzovanie je formou seba poškodzujúceho správania. Rovnako ako zneužívanie alkoholu 
a iných návykových látok, prejedanie sa a hladovanie môžu slúžiť ako stratégia zvládania záťaže, technika 
navodenia relaxácie, únik od bolestivej reality alebo daň za sociálnu interakciu. Preto je treba zámerné 
seba poškodzovanie chápať ako závažný problém a dôkaz hlbokej psychickej nepohody, ktorý si vyžaduje 
pozornosť odborníkov i širšej verejnosti. Jeho výskyt sa zvyšuje a verejné médiá sa začínajú o túto proble-
matiku zaujímať. Avšak informovanosť laickej i odbornej verejnosti je stále skôr nízka. Publikácia „Záměr-
né sebepoškozování v dětství a adolescenci“ je prvou českou monografi ou. 

SIMONA HORÁKOVÁ–HOSKOVCOVÁ: Psychická odolnost předškolního dítěte
G r a d a 

Pre aký svet vychovávame deti a ako zariadiť, aby v ňom uspeli? Súčasnosť a budúcnosť so sebou nesú 
odbúravanie starých istôt a hodnôt (vrátane rozpadu klasickej rodiny), obrovské množstvo možností voľby 
a slobody. Tento trend prináša stále vyššiu psychickú záťaž. Kniha zoznamuje s teóriou vývoja psychickej 
odolnosti dieťaťa. Zaoberá sa základnými aspektmi vývoja dieťaťa, ktoré majú vplyv na rozvoj vlastnos-
tí osobnosti prospešných jeho psychickej odolnosti. Problematiku publikácia poníma z hľadiska sociálno-
kognitívnej teórie. Tento teoretický predpoklad umožňuje predložiť výchovné odporúčanie, ako sprevádzať 
dieťa pri zvládaní rôznych životných situácií, prípadne ako dieťa psychicky „otužiť“. Zvlášť zaobchádzanie 
s neúspechom dieťaťa má vplyv na jeho budúci spôsob zvládania náročných životných situácií.

ZBYNĚK GABRIEL, TOMÁŠ NOVÁK: Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči
G r a d a 

Problematika náhradnej rodinnej starostlivosti je témou hojne diskutovanou a mediálne vďačnou. Príbehov 
o tom, ako sirota k šťastiu prišla, alebo naopak, ako nič netušiaci rodičia si adoptovali bezcitné monštrum, 
nájdeme vo fi lmovej i televíznej produkcii viac než dosť. Kde je však pravda? Ako vlastne prebieha osvoje-
nie či prijatie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti? Aké požiadavky musia budúci rodičia splniť, podľa akého 
princípu sa vyberajú deti? Ako pripraviť dieťa na vstup do rodiny? Čoho sa treba vyvarovať, na čo si dať 
pozor, na čo nezabudnúť? Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedá táto publikácia.



Kde bolelo tam bolelo…Kde bolelo tam bolelo…
Kde bolelo tam bolelo, bol deň ako každý tretí. To je názov novej rubriky na blogu Natálie Blahovej. Požiča-
la si ho od jej obľúbeného Radošinského naivného divadla. „Keď som písala o niektorých prípadoch, ktoré za-
sahovali do osobného alebo pracovného života dotknutých, zmenila som mená a situácie tak, aby im moje člán-
ky nemohli žiadnym spôsobom ublížiť. No ublížiť sa dá rôznymi štýlmi, v tomto sme veľmi tvorivým národom.
Preto budem písať príbehy, ktoré sa odohrali v jednej absurdnej krajine podobnej tej našej, kde sa usídlila ľudská hlúposť, neo-
chota a ignorancia. Podobnosť so skutočnými osobami je náhodná, preto bude úplne zbytočné pátrať po ich identite. Keď prídu 
časy, že sa nebude treba báť o svoju prácu, deti, peniaze a priateľov, vrátime sa späť na Slovensko.

Nebyť sám – dvojmesačník o náhradnom rodičovstve • ročník piaty • šéfredaktorka Eva Lauková • redakčná rada: Marika Kerekešová 
(predsedníčka), Katarína Kuchťáková, Jana Juráňová, Ivica Ruttkayová, Natália Blahová, Renata Matejová, Dana Žilinčíková, Monika Znamenáčková, 

Katarína Výbochová • grafi cká úprava Peter Bukovinský • tlač Jozef Susko, Nová Dedinka • vydáva Asociácia náhradných rodín (www.anr.sk)
• príspevky posielajte na adresu: Nebyť sám, Grösslingova 67, 811 09 Bratislava • nebytsam@centrum.sk 

• ak chcete podporiť vydávanie tohto časopisu, fi nančné príspevky posielajte na číslo účtu 2666746051/1100 
• registrované MK SR pod č. 3193/2004 – ISSN 1336-6025 

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

Ona bije malú Helenku. Veľmi.Ona bije malú Helenku. Veľmi.
V kancelárii bolo asi 40 stupňov. Žele-
zobetónová presklená obluda sa každou 
minútou zahrievala viac a viac. Počítač 
sa roztápal, pracovať sa nedalo 
a pripojenie na internet bolo sizyfov-
skou robotou. 
Niekto zaklopal na dokorán otvorené 
dvere. Jana zodvihla zrak: „Ďalej!“
Na prahu stála mladučká drobná diev-
čina. Cez plece mala prehodenú veľkú 
tašku na dlhom remienku. Končila jej 
asi v polovici lýtok a vykúkala z nej 
halda papierov. Nervózne nazerala dnu, 
aby zistila, odkiaľ k nej hlas prichádza. 
Jana sa vynorila spoza počítača: 
„Dobrý deň!“ Prajete si?
„Dobrý deň. Prišla som sa niečo opýtať. 
Môžem?“ znelo dosť naliehavo.
„Nech sa páči.“
Dievčina sa posadila na kraj vŕzgajúcej 
stoličky, tašku si položila na kolená 
a oboma rukami ju objala. Jana sa na ňu 
spýtavo pozerala. Vzbudila v nej záujem 
a cítila, že teraz nebude reč 
o bežných formalitách. Napriek tomu 
jej v hlave prebiehalo niekoľko potenci-
álnych scenárov tohto stretnutia: Mladá 
ušla z domu a nemá kde bývať..., alebo 
otehotnela a nevie, čo so sebou. A mož-
no je to iba ďalšia otravná študentka 
s dotazníkmi. Len čo sa odovzdajú 
jedny diplomovky, sú tu hneď ďalšie 
nabudené otravy. 
Pri predstave päťstranového dotazníka 
Jana nevdojak vyvrátila oči stĺpkom. 
Mladá si to všimla, oči zabodla do zeme 
a nepokojne začala krútiť prsteňom na 
ruke. 
„Viete, chcela by som vedieť, ako sa 
píše trestné oznámenie.“ Keď dopove-
dala, odvážila sa pozrieť znovu Jane do 
tváre. Prečítala si z nej prekvapenie.
„Trestné oznámenie? To ste ale zrejme 
na zlej adrese, slečna. To sa treba ísť 
podučiť na políciu,“ povedala trochu 
pobavene, no nedalo jej, aby sa nespý-
tala: „A na koho?“
Mladá len na to čakala a spustila evi-
dentne pripravený monológ: „Viete, 
som študentka pedagogiky a tento 

semester sme mali praxovať v nejakom 
výchovno-vzdelávacom zariadení. Ja 
som si vybrala detský domov, pretože tu 
bola možnosť praxovať aj cez prázdni-
ny. Pridelili ma do výchovnej skupiny 
k malým deťom. Veľmi som sa potešila, 
lebo malé detičky mám rada. Hneď prvý 
deň sa mi tam ale znepáčilo. To kvôli 
Helenke...“
Hlas jej preskočil a odmlčala sa. Dýcha-
la plytko, plecia sa jej prudko dvíhali 
a zdalo sa, že sa rozplače. Jana neve-
dela, či ju má povzbudiť v rozprávaní, 
alebo radšej snáď zastaviť. Vedela hlav-
ne to, že v tejto chvíli nemá chuť ani 
silu, riešiť jej slzy, nech je ich príčinou 
čokoľvek.
Mladá sa napokon zo dvakrát zhlbo-
ka nadýchla: „Ona ju bije!“ povedala 
odhodlane.
„Kto koho bije?“
„Ona bije malú Helenku. Všetky bije. 
Ale tak normálne. Ju ale veľmi. Po-
vedzte mi, ako to môže?“ Nečakala 
odpoveď a výčitka zostala visieť vo 
vzduchu. „Toto robí pedagóg? Veď ten 
drobček nemá ešte ani tri roky... a nič 
také strašné nerobí... Potrebujem na ňu 
napísať trestné oznámenie.“
„Stále neviem, na koho?“
„Na vychovávateľku.“
„Ako viete, že ju bije? Videli ste to?“
„Áno. Na vlastné oči. Kmáše ju za vlasy 
a za tú chvíľu, čo som tam, ju veľakrát 

strašne vycápala.“
„Videl to ešte niekto okrem vás?“
„Určite áno. Naposledy to bolo pri obe-
de, keď nechcela jesť. Ona je taká ma-
ličká a drobnučká. Asi je aj oneskorená 
vo vývine, možno mentálne postihnutá. 
Je trošku pomalšia, potrebuje viac času, 
ale ak jej človek pekne vysvetlí..., no... 
nemá jej kto. Radšej ju zbila.“ Hlas jej 
znovu preskočil. „Pomôžete mi s tým 
trestným oznámením?“
„Videli ste na nej potom nejaké modriny 
alebo odreniny?“
„Hm..., neviem. Nevšimla som si. Nema-
la som možnosť si ju poriadne popreze-
rať. A vtedy ma to ani nenapadlo. Bolo 
mi jej veľmi ľúto. Taká malá a slabuč-
ká... a taká statočná..., iba dve slzičky 
vypustila.“
„Dosvedčí vám tú výpoveď niekto? Ku-
chárky, ostatné vychovávateľky...“
„O tom dosť pochybujem. Veď tam boli 
a nič nepovedali.“
„Potom to vaše trestné oznámenie asi 
nedopadne najlepšie. Poznáte to - slovo 
proti slovu. Vy poviete, že ju bije, ona 
povie, že ju nebije a nič sa nedá doká-
zať.“
„A keď sa opýtajú Helenky?“
„Ako hovoríte, je ešte maličká a výpo-
veď takýchto malých detí nemá veľkú 
váhu.“ 
„Tak to vlastne nevadí, že každý deň 
príde o hrsť vlasov? Tak to vlastne neva-
dí, že namiesto toho, aby sa jej niekto 
venoval, zmláti ju? Nevadí, že ktovie-
koľko rokov ju tá harpyja bude ničiť? 
Vám to nevadí, že to bude jej jasná 
cesta do nejakého ústavu pre choromy-
seľných?“
„Mne to vadí, verte mi, ale skutočne ne-
viem, ako by som mohla pomôcť. Nedá 
sa nič robiť.“
„Tak tomuto neverím!“ Dievčina nasr-
dene vstala a bez pozdravu za sebou 
zabuchla dvere kancelárie.
Záclona sa ako lodná plachta napla 
pod náporom prievanu a potom klesla 
späť v nehybnom tichom dusne. 

Zdroj: blog Sme, Natália Blahová

ilustračné foto


