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Naše rod ičovské h e n d i k e p y 
Spomínam si na stretnutie s americkým 
manželským párom, ktorý k nám domov 
pred rokmi priviedli naši slovenskí kama
ráti. Boli dlho bezdetní a ona veľmi zatúži
la po deťoch. Bola nastavená i na adopciu, 
rešpektovala však neistotu svojho manžela, 
ktorý sa s týmto krokom nevedel stotožniť. 
Prišli k nám, poznajúc náš životný príbeh 
o adopcii, aby hľadali vo svojich otázkach 
a našich odpovediach súradnice svojho ďal
šieho smerovania. Dodnes mi z tohto stret
nutia v pamäti utkvel moment, s ktorým by 
som sa rád s vami na tomto mieste podelil. 
On sa nám v diskusii zveril, že sa obáva, či 
to adoptované dieťa bude vedieť prijať be-
zozvyšku a byť mu najlepším otcom. Pokúsil 
som sa mu vyjadriť svoje nazeranie na prob
lém svojím vlastným postojom asi takto: 

Príroda to zariadila tak, že žena dozrieva 
v matku už v priebehu svojho tehotenstva 
a má takmer 9 mesiacov k dobru na to, aby 
si vytvorila materinský vzťah k dieťaťu, 
ktoré nosí pod srdcom. A som si istý, že 
tých 9 mesiacov žena aj naplno využíva. Na 
rozdiel od muža-otca je so svojím plodom 
v nepretržitom bytostnom a pokrvnom 
spojení od momentu počatia až do mo
mentu pôrodu. 

Do mužovho sveta vstupuje a otcovskú 
funkciu prakticky iniciuje až príchod novo
narodeného dieťatka domov. To už má však 
žena vo svojom materstve mnoho zažitého. 

Spočiatku dieťatko stále komunikuje 
svoje potreby iba so svojou matkou, až ne

skôr je otcovi veľkoryso dopriate, aby mohol 
v budovaní vzťahu - vo svojom otcovstve 
- dobehnúť zameškané a odstrániť tak svoj 
predchádzajúci rodičovský hendikep. 

Domnievam sa (možno mylne), že otec 
to má pri adopcii podstatne ľahšie (ženy by 
azda rady s povzdychom dodali, že nielen pri 
nej), pretože jeho praktické otcovstvo nastu
puje v rovnakom čase (platí pre adopciu no
vorodenca) ako pri biologickom rodičovstve. 
Ale matka nie. Bez prípravy, bez všetkého 
bytostného sa odrazu, z večera na ráno, ocit
ne v úlohe matky. 

Páni, predstavte si tento hendikep! 

Aj preto sa nazdávam, že prípravu na adop
ciu je dobré viesť aspoň tých deväť mesiacov 
a, samozrejme, po príchode dieťaťa domov 
potrebuje naopak matka svoj veľký čas, aby 
svoj hendikep vzhľadom na biologické mat
ky zmazala. A k tomu potrebuje od partnera 
i blízkych maximálnu pomoc, podporu, to
leranciu, ohľaduplnosť a lásku. 
Svoju úvahu o otcovstve akosi prirodzene 
končím vrúcnym poďakovaním všetkým 
vám, milé mamy, ktoré ste svoj hendikep 
úspešne zvládli, resp. práve ho zvládate. 
Máte môj úprimný obdiv a vďaku. 

Peter Paľaga 

a Stanom z Hlohovca, ktorí dychtivo počúvali 
skúsenosti Moniky z Košíc. Zuzka s Vladom 
z Liptova, ktorí žiarili entuziazmom a ná
padmi ako vykročiť z bezpečnej, ale uzavretej 
komunitky, ako pospájať dovtedy rivalizujúce 
organizácie. A mnohí ďalší skvelí ľudia a roky 
ich dobrovoľníckej práce. 

Listujem ďalej: fotky z pobytov a hlboko 
ľudské príbehy za každou z nich. V očiach 
detí je radosť, hoci sú to neraz deti, ktoré za
žili viac bolesti ako sa dá vypovedať. Patrí 
sem i chlapec z Blatných Remiet, kde som 
s údivom chodila z domu do domu a žasla, 
ako sa jeden veľký detský domov rozplynul 
v rodinách zabudnutej dediny. 

Narazím aj na Peťa, ako číta deťom v ško
le zo Zuzaninej knižky o malom prasiatku. 
V koľkých školách sa to udialo? Koľko detí 
počulo, že nieje ľahké byť sám? 

Číslo končia končí aj moje viac ako troj
ročné „šéfredaktorovanie" časopisu. 

Som úprimne rada, že som pri tejto práci 
mohla byť. Každý rozhovor, ktorý som pri
pravovala (a mnoho ich zostalo i nezverejne
ných), každý príbeh, s ktorým som sa mohla 
zoznámiť, texty, ktoré som redigovala, ale 

i telefonáty a korešpondencia s mnohými 
Z vás, to všetko bolo pre mňa nesmiernym 
obohatením. 

Zuzana, Eva, Renatka, Naďa, Albín, 
Marek, Katka a Monika, ktorí tvorili re
dakčný kruh, prinášali na naše stretnutia 
nie len množstvo nápadov, ale i vzácny pocit 
spolupatričnosti a tvorivosti. Patrí im za to 
moja vďaka. 

A patrí aj Beate, ktorá časopis zalamovala 
a robila to dobre. 

Chcem však poďakovať najmä môjmu 
manželovi a našim štyrom deťom, ktorí mi 
tento môj „koníček" nie len tolerovali, ale ma 
i podporovali. 

Je skvelé mať takúto rodinu. A pri prípra
ve každého jedného čísla som si uvedomovala, 
že to vôbec nie je samozrejmé. 

Som rada, že ukončovanie jednej mojej 
životnej kapitoly padlo práve na advent. Ad
vent je totiž tým najlepším časom na reka
pituláciu a vďačnosť. Veď čím by sme boli, 
ak by adventné čakanie nebolo zavŕšené 
Príchodom? 

Jana Michalova 

s t r a n a 2 n e b y ť sám | dec u b e r 2 0 0 6 

Posledné tohoročné číslo Nebyť sám o téme 
otcovstvo už čaká len na editorial. Na svojich 
čitateľov zas čakajú rozhovory a výpovede 
viacerých náhradných otcov, názory odborní
kov o otcovstve, ale i o transformácii a sociál
nej politike na Slovensku, ochutnávky z li
teratúry a filmu, ako vždy výborný článok 
Marušky Pinovej a Albínov fejtón. 

A na každej strane fotka. Fotka, ktorá 
pre mňa nieje len ilustráciou. Pri pohľade na 
obálku sa mi vynára mrazivý príbeh najstar
šieho z chlapcov Kožinovcov o jeho putovaní 
na hrob biologickej mamy. Keď pohľadom 
preklznem hore, počujem tú veselú kopu 
našich ešte maličkých detí, z ktorých dnes sú 
skoro všetci školáci, o ktoré sa, spolu s ďalšími 
dobrovoľníkmi, príkladne starali aj Beatkine 
deti. Teraz už síce formálne dospelé, ale od tej 
skutočnej dospelosti ešte vzdialené možno tým 
najnáročnejším úsekom životnej cesty. Kým 
si deti užívali prvý sneh, my sme v maličkej 
chladnej miestnosti v Kubrici premýšľali, ako 
podporiť svojpomoc náhradných rodín v re
giónoch. Zita s Ivetou, ktorá už vtedy videla 
ešte schátraný dom v Soblahove plný skutočnej 
podpory a pomoci rodinám. Janka s Aďrikou 
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a l e b o o d v á s p r e v á s 

Vážená redakčná rada! So záujmom a veľ
mi pozorne si vždy prezriem Váš časopis 
Nebyť sám. Je tam veľa pravdivého aj sku
točného, na zamyslenie, ale aj pre prácu 
ľudí s deťmi. 

Viac krát som bola v pokušení napísať 
Vám, ale vždy mám čosi prioritnejšie a po
tom vychladnem. 

V týchto dňoch som si pozrela príspevok 
z č. 4-5 p. Jany Michalovej s názvom Dilemy 
náhradnej výchovy o dielku DR. S K O V I E R U , 
ktorého si sama vážim a pokladám za od
borníka. 

Mňa samú veľmi trápi, že v domovoch 
transformácia zostala niekde pri kuchy
niach a priestoroch vôbec. Trápi ma, keď 
vidím naďalej kolektívnu ochranársku vý
chovu, kde je dieťa naďalej objektom vý
chovy, nie jeho subjektom, a kde sa nevy
chádza z potrieb každého dieťaťa. Ja sama 
sa snažím prezentovať novú fi lozofiu práce 
s dieťaťom, ale je to ako „volanie na púšti". 
Veľa novú filozofiu prezentujem aj v časo
pise Vychovávateľ. Mám návrhy, mám meto
d i k u individuálnej práce pre dieťa a rodinu 
v detskom domove lektorovanú psychológ
mi , ale žiaľ, všetko ostáva hluché. 

V týchto dňoch som bola na Konferen
cii v Papiernické a na workshope som pre
zentovala pohľad na prácu s dieťaťom, aj 
s ponukou publikácie Metodiky individuálnej 
práce s dieťaťom a rodinou v detskom domove. 
K a m však poputuje, to je otázne. 

U nás v Slniečku takto robíme už tri roky. 
Bolí ma, keď sa potom všetky domovy hádžu 
takpovediac do jedného vreca a zatracujú sa. 

S prianím veľa úspechov Vášmu časo
pisu, náhradnej výchove vôbec a všetkým, 
ktorí sa v tom angažujete, tiež pekného je
senného dňa 

Mária Fedorová, 
riaditeľka D e d Slniečko v Polomke, 

fedorova.maria@gmail.com 

*#* 

Rada by som reagovala na články v minu
l o m čísle o waldorfskej pedagogike. 

Na oficiálnej internetovej stránke si môže
me prečítať: „Waldorfská pedagogika vychá

dza z antropozofickej antropológie R S T E I -
N E R A (...) Učebný plán, metódy a obsahy 
výuky sú z tohoto poznania priamo odvo
dené. (...) Metodický postup od zmyslového 
prežitia javu rozvíja v žiakoch schopnosť vní
mania bytostných gest prírody." 

Antropozofia R U D O L F A S T E I N E R A 
je založená na hinduistických (viera v re-
inkarnáciu a karmu), ale aj kresťanských 
základoch (Kristus, anjel... ale kresťanské 
pojmy tu majú odlišný ezoterický obsah). 
Nadzmyslový svet je považovaný za reál
nejší ako veci samé - verí v duchovné by
tosti, ktoré riadia celú pozemskú skutoč
nosť. Steiner napísal o svojom učení 300 
kníh a 2000 prednášok. Tvrdi l o sebe, že 
je schopný jasnovidectva a komunikácie 
s mŕtvymi, ktorých sprevádzal na ich ceste 
do duchovného sveta. Svoj obraz Stvorenia, 
ku ktorému dospel vlastným subjektívnym 
poznaním, nazýva duchovnou vedou. Veda 
sa však od náboženstva odlišuje práve tým, 
že vedecké poznatky môžu byť inými ved
cami kritizované, overované a upravované. 
Steinerové duchovné skúseností sú však 
objektívne neověřitelné - z toho vyplýva, že 
nejde a nemôže ísť o vedu. 

Waldosrfské školy majú svoje filozofic-
ko-náboženské prostredie, a nie sú v žiad
nom prípade nábožensky neutrálne ako to 
o sebe tvrdia. Myslíme si, že toto by mali 
rodičia vedieť, keď sa rozhodujú o takej 
vážnej veci, ako je výber školy pre ich dieťa. 
Podobne ako je to u cirkevných škôl, ktoré 
sú jednoznačne zadefinované a rozlišitel
né. Až potom sa môže rodič zodpovedne 
rozhodnúť. Keď už školu vyberú, mali by sa 
veľa s dieťaťom rozprávať o tom, čo sa učia, 
ako sa učia, a keď majú rodičia pochybnos
ti , majú ich nahlas vysloviť. Pokiaľ je škola 
otvorená a „zdravá" v základoch, tak kri t i 
ku prijme, prehodnotí svoje negatíva, a tým 
sa zbavuje rizikových prvkov a vyvíja. Ak je 
však základ pochybný, tak sa stavba jedno
ducho zrúti - je len otázkou kedy a aký to 
bude mať dopad. 

Mgr. Ivana Škodová, 
p r e d s e d k y ň a o.z. I N T E G R A -

C e n t r u m prevencie v oblasti siekt 

*** 

Keď k nám prišla staršia dcéra, mala päť 
rokov. V prepúšťacej správe bola okrem iných 
údajov spomenutá aj mentálna retardácia. 
Duševne bola dcéra asi tak na úrovni troj
ročného dieťaťa. V septembri, po polročnom 
spoznávaní sa, som usúdila, že ešte nie je čas 
na škôlku, hoci mala dcéra takmer šesť ro
kov. Pomaly som sa začala zmierovať s mož
nosťou, že bude navštevovať špeciálnu školu. 

Od inej maminy som sa dozvedela, že 
ona so svojím dieťaťom navštevuje špeciál
nu pedagogičku. Objednala som sa k nej 
a zistila, že ju navštevujú aj iní rodičia s pri
jatými deťmi. Namiesto škôlky sme teda 
začali chodiť k špeciálnej pedagogičke. Tá 
robila s dcérou rôzne cvičenia, na domov 
jej dávala úlohy. Poradila m i , na čo sa mám 

zamerať. Navštevovali sme ju takmer celý 
školský rok. Okrem toho začala dcéra cho
diť aj do tanečného a hudobného krúžku, 
kde si rozvíjala motoriku i nadanie. 

Po roku som požiadala pre dcéru o od
klad školskej dochádzky. Zaviedli sme však, 
konečne, chodenie do škôlky. Chcela som, 
aby si dcéra zvykla na detský kolektív (znie 
to trochu paradoxne, po štyroch rokoch 
strávených v kolektíve detí detského domo
va) skôr ako začne chodiť do školy. V škôlke 
som učiteľkám oznámila, že sme navštevo
vali špeciálnu pedagogičku a poprosila som 
ich, aby ma upozornili , ak si všimnú, že die
ťa je v niečom pozadu a treba sa mu viac ve
novať. Bola som veľmi rada, keď mi po čase 
oznámili, že žiadne zaostávanie nepohádali 
a že dcéra dosahuje úroveň ostatných detí 
v predškolskom veku. 

Na zápis sme išli do školy v mieste byd
liska. Po testoch na školskú zrelosť mi pani 
psychologička ponúkla, aby sme ju začali 
navštevovať. Cvičila s dcérou jemnú mo
toriku a, samozrejme, dávala jej aj domáce 
úlohy, ktoré rada robila. 

Do školy nastúpila pripravená a hlavne 
zrelá po mentálnej stránke. Nevedela síce 
počítať a ani čítať ako niektoré iné deti, ale 
učiteľka ju chválila. Dnes je štvrtáčka, patrí 
medzi najšikovnejšie deti v triede, na vy
svedčení mala samé jednotky (to so nemala 
ani ja). Uvidíme, či ju prijmú na osemročné 
gymnázium. 

Stretávame občas prekvapených ľudí, 
ktorí sa čudujú, že dieťa z detského domo
va (a ešte k tomu rómske!) je také šikovné 
a tak dobre sa učí. Dokonca mám niekedy 
pocit, že si snáď myslia: Táto mama si urči
te vymýšľa a preháňa... 

M o j a staršia dcéra priam hltá každú 
novú informáciu a keď niečo nevie, nebojí 
sa opýtať. Dúfam, že nestratí chuť dozve
dať sa nové vedomosti a bude ju učenie ba
viť tak ako doteraz. 

Prajem všetkým rodičom, zvlášť rodičom 
detí, ktorým niekde v „papieroch" figuruje 
mentálna alebo sociálna retardácia, aby ne
strácali trpezlivosť (ja ju občas strácam pri 
mladšej dcére a dokonca i pri staršej) a te
šili sa z každého, hoci aj malého, pokroku 
svojho dieťaťa. Veď to poznáte: N i k d y nieje 
tak zle, aby nemohlo byť ešte horšie... 

Oľga Hátasová 
Príspevky sú krátené 
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psychológ, podnikateľ, majstertréner PRJDE-u, ale najmä otec 

J o z e f Pápay 

V ž i v o t e j e š a n c a , e x i s t u j e n á d e j , j e v čo v e r i ť 
Aká bola vaša cesta k náhradnému rodičov
stvu? 

S manželkou sme sa vzali na Silvestra 
v roku 1976. Každý z nás si priniesol z pre
došlého manželstva jedno dieťa. Obe dievčat
ká mali vtedy 5 rokov. Dovtedy nám tie deti 
doslova viseli na krku, a keď sme začali žiť 
spolu, tak akoby sme ich ani nemali. Od rána 
do večera sa spolu dokázali hrať. Vtedy skrs
la tá myšlienka. Keď sme videli, že navzájom 
„cudzie" deti sa dokázali tak veľmi zblížiť, 
ako skutočné sestry, napadlo nám, čo keby 
sme skúsili prijať i iné deti? 

V koho hlave tá myšlienka skrsla? 
Spontánne v obidvoch. My s manželkou 

sme si po každej stránke veľmi rozumeli. 
Tá spoločná rezonancia v mnohom bola až 
neuveriteľná. Veď preto sme sa vlastne dali 
dokopy. Začalo to zvláštnym spôsobom. 
Všetko nám fungovalo. Po dvoch rokoch sa 
nám narodil syn Karol , neskôr pribudla Do
minika, v októbri 90 sme čakali ďalšie, teda 
naše piate dieťa. Vtedy v auguste zazvonil 
telefón zo stanice opatrovateľských služieb, 
že tam majú dieťa, ktoré bezpodmienečne 
potrebuje ísť do rodiny, pretože sa nedoká
že adaptovať. Dokonca si ho riaditeľka bra
la na noc k sebe domov, lebo to nezvládalo. 
Keďže o nás vedeli, že sa s myšlienkou prijať 
dieťa zahrávame, zavolali. Dva týždne pred
tým manželka zvádzala boj, či teda pristú
piť k prijatiu opusteného dieťaťa, alebo nie. 
Nakoniec si povedala: „Pane Bože, ak to ty 
chceš, tak ty nám ho musíš poslať." Krátko 
nato zazvonil telefón.. Išli sme sa teda na 
dieťa pozrieť. A riaditeľka hneď pri prvej 
návšteve nám hovorí, že ešte jedno dievčat
ko tu majú, ktoré by mohlo ísť do rodiny, 
či by sme sa aj jej neujali. Asi tri týždne sme 
rozmýšľali, čo teda urobíme. M a l i sme vte
dy trojizbový byt a očakávali sme naše piate 
dieťa. 

Nakoniec sme sa rozhodli , že to predsa 
len skúsime. 

Prípravu ste už mali za sebou? 
Paradoxné bolo práve to, že sme už mali 

dve deti doma, keď sme začali vybavovať 
všetky potrebné papiere. Manželka pracova
la ako vychovávateľka a ja som s kolegami 
experimentálne rozbiehal vo Výskumnom 
ústave detskej psychológie a patopsychló-
gie skupinovú psychoterapiu delikventnej 
mládeže. U nás doma fungoval systém ot
vorených dverí. Chodilo k nám veľmi veľa 
ľudí, občas aj mojich klientov, riešili sme 
rôzne problémy, mali modlitebné stretnu

tia. To súviselo s prirodzeným príchodom 
detí do našej rodiny. Akoby prišli len ďalší 
noví ľudia - a zostali dlhšie. U nás skoro 
stále niekto bol. Keď som robil psychológa 
v poradni, stalo sa, že jeden mládenec užíval 
marihuanu, ale mal i mnoho iných problé
mov. Doslova som ho vytiahol z justičáku 
a potom u nás strávil trištvrte roka. Ale boli 
i iné podobné prípady, ktoré prešli poby
tom v našej rodine. Lucka, prvá, ktorú sme 
si vzali do pestúnstva, bolo dievčatko plné 
energie. Mala už skoro 8 rokov. Veľmi krea
tívna, schopná sa s deťmi hrať celé hodiny. 
V rodine, z ktorej prišla, bol problémom 
alkoholizmus. Tak jedného dňa zobrali po
licajti dieťa za ruku a priviedli do SOSky. 
Bola v šoku, bránila sa, ako vedela. 

Krátko na to ste si vzali ďalšie dievčatko? 
T r i týždeň nato sme sa rozhodli zobrať 

i Janku. My sme boli piata zastávka v jej 
krátkom živote. Jej rodičia, náhradka, det
ský domov, pestúnske zariadenie, SOS-ka 
a nakoniec naša rodina. Keď sme začali vy
bavovať papiere, tak nás začali prehovárať, 
aby sme prešli do pestúnskeho zariadenia. 
V tom čase boli voľné dve možnosti - pes
túnske zariadenie v Rači a domček v Prie
voze. Ale podmienkou bolo starať sa o 4 
deti. To bola aj pre nás silná káva. Takto 
sme si to neplánovali. Manželka rozhodne 
odmietala, tak sme asi tri mesiace vzdoro
vali, váhali, ale po troch mesiacoch sme sa 
nechali uhovoriť na obhliadku: „Tak sa do 
toho bytu poďte aspoň pozrieť." Skutočne 

asi hodinu či dve sme tam vtedy v tom byte 
spoločne s pani Válekovou strávili, rozmýš
ľali, zvažovali. Nakoniec sme sa nechali na
hovoriť, že snáď by to aj šlo. Postupne sme 
si vzali ešte i Miška, mal rok aj dva mesiace, 
bol v dojčáku od narodenia. O štyri roky 
neskôr prišiel ešte 6-ročný Romanko. Keď 
mala manželka 47, rokov narodilo sa nám 
naše posledné dieťatko - Mária. Žiaľ, pol 
roka nato nám pri autonehode zahynula 
najstaršia dcéra, ktorá vtedy už mala dve 
maličké deti, 1,5 a 2,5 ročných synov. Tých 
sme sa tiež ujali. Vnúčatká uzavreli náš 
rodinný kruh, a tak roku 1995 sme mali 
doma 10 detí od 0 do 13 rokov. 

Aké to je mať takú veľkú rodinu? 
Každá minca má dve strany. Celé roky 

u nás znel džavot, chichot, naháňačky - bola 
to úžasná dynamika. Nepoznáme, čo je to 
nuda, pocit samoty. To druhé, čo nám všet
kým veľká rodina dala, sú sociálne zručnos
ti. Každý deň desiatky podnetov, problémov, 
konfliktov. Deti sa ich učia od malička pri
rodzene zvládať. Druhá strana mince - keď 
sa mi prestalo dariť v podnikaní - materiál
ny nedostatok (veľké auto pre celú rodinu, 
dovolenky, lyžovačky...), a najmä nedosta
tok času pre rodinu. Zo zákona iba man
želka mohla byť zamestnaná ako pestúnka 
a ja som sa musel venovať podnikaniu. Toto 
zo strany štátu nebolo domyslené, v takejto 
veľkej rodine je nemysliteľné, aby väčšina 
času, potrebného na kompletnú starostli
vosť o deti, bola na pleciach manželky. Dnes 
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v detskom domove na 10 detí majú 5 (!!!) 
ľudí, ktorí sa o ne starajú. Najmä, keď boli 
deti malé, bolo to pre manželku extrémne 
vyčerpávajúce. A to ešte niektorí ľudia si na
ivne myslia, ako sa na tom finančne nabalíte 
- realitou je, že to, čo na deti dostanete od 
štátu, nedosahuje ani životné min imum. 

Nieje potom pre štát výhodnejšie, aby boli 
deti v náhradných rodinách? 

Štát dáva mesačne na jedno dieťa 15 až 
30 tisíc Sk v detskom domove. V pestúnskej 
starostlivosti asi 3200, pričom už dávno 
je odborníkmi dokázané, že dieťa pre svoj 
vývin jednoznačne potrebuje rodinu, a nie 
inštitúciu. Sú mnohé krajiny, kde pojem 
detský domov ani nepoznajú. Ak sa u nás 
v tomto trende bude pokračovať a radikál
ne sa nezastaví, postupne sa u nás rozvinie 
subkultura dospelých jedincov, neschop
ných založiť si normálne fungujúcu rodinu, 
sociálne a osobnostne narušených so sklo
nom ku kriminálnemu spôsobu existencie. 
Emocionálna plochosť je súčasťou brutál
nych násilností a vrážd. A na toto budeme 
čakať až sa nám to vymkne spod kontroly? 
Samozrejme, česť výnimkám. 

Ako ste zvládali všetky tie náročné situácie? 
I v našom prípade sa potvrdilo, aká dô

ležitá je kvalitná príprava na náhradné 
rodičovstvo, nestačí len nadšenie a dobré 
srdce. Väčšina týchto detí má za sebou rôz
ne traumatické skúsenosti a životné straty. 
Toto treba poznať, aby sme lepšie pochopili 
ich správanie. V tomto je program PRÍDE 
jedinečný - dáva možnosť vžiť sa do poci
tov a potrieb detí, ktoré stratili svojich ro
dičov a prostredie, v ktorom vyrastali. Ako 
psychológ, so skúsenosťami s delikventnou 
mládežou, som možno bol viac pripravený 
na problémy s dospievaním, no až PRÍDE 
mi naplno otvoril oči, pre poznanie vnútor
ného života takýchto detí. Pre manželku to 
bolo, a je, náročnejšie. Matka sa prirodzene 
viac citovo otvorí dieťaťu, a keď sa začína 
v puberte vzpierať, ženy sú potom zraniteľ
nejšie. V prípade prijatia do srdca nevlast
ných detí je to ešte bolestivejšie. 

Ako deti postupne vyrastali menili sa i prob
lémy, ktoré ste museli riešiť? 

Keď deti začali prichádzať do puberty, 
problémy začali byť úplne iné. Dovtedy súvi
seli s detskou hravosťou, či divokosťou, uče
ním. Neskôr, keď si začali uvedomovať svoj 
sebaobraz, hľadať identitu, svoju osobnú 
históriu, odmietnutie a nezáujem biologic
kých rodičov, boli to spúšťače rôznych revol-
tujúcich postojov a neadekvátneho správa
nia. Tie nesmierne ťažké osudy sa na našich 
deťoch nezmazateľne podpísali. Uvedomili 
sme si, že pre deti je nevyhnutné vysporiadať 
sa so svojou minulosťou, nejako sa vyrovnať 
so vzťahmi k rodičom, zvládnuť a vyrovnať 
sa s otázkou: „Prečo ma ten rodič od seba od

rezal, odkopol?" Myslím si, že toto je jedno 
z najťažších zranení v živote človeka. Pretože 
tu nastupuje obrovská strata sebahodnoty. 
Nie som hoden ani lásky svojich rodičov? 
Kto som ja? Kde hľadať lásku, ktorá bude 
milovať bez podmienok? 

Stretávali ste sa s biologickými rodičmi, 
chodili k vám domov? 

Položili ste jednu z najdôležitejších otázok, 
týkajúcu sa náhradného rodičovstva. I my sme 
tu z neznalosti urobili chybu. Zo 6 pestún
skych detí iba jedni rodičia s nami intenzívne 
komunikovali - pretože to potrebovali. A tak 
sme si naivne mysleli, že aspoň od tých ostat
ných máme pokoj, a najmä, nestarajú sa nám 
do výchovy. Až v puberte, keď sa nám výchova 
začínala vymkýnať z rúk, a neskôr nám to po
tvrdil i PRÍDE, sme pochopili, že deti neboli 
vysporiadané so svojimi stratami a so svojou 
minulosťou. Začali sme intenzívne pátrať po 
ich rodičoch a komunikovať. Ako perličku 
uvediem príklad: 14-ročný chlapec viedol celú 
triedu k anarchii a bojkotu triednej učiteľky. 
Keď sme spoznali jeho babku, pochopili sme 
- vyzerala ako učiteľkina vlastná sestra! Nieje 
to vždy jednoduché, ale netreba si robiť stra-
šiaka z biologických rodičov, či širšej rodiny. 

Kríza jedného dieťaťa mala vplyv i na ostat
né deti? 

Iste, ani pre nich to nebolo ľahké. Preto 
dnes veľmi upozorňujem na to, aby budúci 
náhradní rodičia zvážili vek prijatých detí 
vo vzťahu k veku detí, ktoré už majú doma. 
Určite je jednoduchšie a menej problémové, 
ak k vlastných biologickým deťom pribud
nú deti z domova v mladšom veku. Príklad 
a súrodenecké vedenie je potom veľkou po
mocou pri výchove zranených detí z domova. 
Emocionálna deprivácia, ktorú si opustené 
deti so sebou nesú, je pre nich celoživotnou 
traumou, ktorá ovplyvňuje ich postoje a hod
noty, ktoré prirodzene ovplyvňujú ostatných 
súrodencov. U nás to bol najmä negatívny 
postoj k učeniu a prijímanie hodnôt. 

Vaše manželstvo muselo tiež všeličo preská
kať... 

Tridsať rokov sme spolu, vždy sme mali 
nádherný, hlboký vzťah. Ale tie posledné 
roky sú obdobím, ktoré je skúškou i nášho 
partnerstva. Problémy, ktoré treba riešiť, sú 
najmä pre moju manželku veľmi zraňujú
ce. Väčšina žien do náhradného rodičovstva 
vstúpi s tým, že si úplne otvorí svoje srdce. 
Vlastne by to asi bez toho ani nešlo. Rovna
ko i moja žena. Dokázala vytvoriť krásny 
šťastný detský svet a ona bola jeho stredom. 
To šťastie prežívala i ona. A mať doma desať 
detí vo veku od 0 do 13 rokov, iste si viete 
predstaviť, aké je to náročné. Veľmi nároč
né, ale ju to napĺňalo šťastím. S príchodom 
puberty prišli bolestivé chvíle, ktoré akoby 
nás stále viac konfrontovali s otázkou: Ve
deli sme, do čoho ideme? Ja som zmenil za

mestnanie, aby som bol viac doma, aby som 
jej pomáhal pri riešení konfliktov, ktoré tak 
zrazu u nás nastali. 

Je niečo, čo by ste dnes spravili inak? 
Neviem... Nebál by som sa veľkej rodiny, 

ale k starším biologickým deťom by som 
prijímal mladšie deti z domova. Možno by 
som dnes volil formu profesionálneho rodi
ča, aby som aspoň istý čas mohol byť nielen 
pri deťoch, ale pomáhať i svojej manželke. 
Lebo som musel kvôli podnikaniu veľa času 
tráviť mimo rodiny. Keď boli menší, chodie
vali sme spolu hrať futbal, cvičiť karate, či 
behávať na štadión, no mohlo toho byť viac 
a vo väčšom pokoji, keby som sa im mohol 
naplno časovo venovať ako profesionálny 
rodič. Práca mimo rodiny mi zobrala príliš 
veľa času. 

Čo vám pomáha pri prekonávaní problémov? 
V našom prípade je to naozaj pomoc 

Božia a kresťanská výchova. Neviem si pred
staviť, čo by sme deťom ako protiváhu, 
najmä ak ide o deštrukčné postoje, mohl i 
ponúknuť. Veľkou pomocou je stretávanie 
sa s inými skúsenými náhradnými rodičmi 
a prehlbovanie poznania. Pre budúcnosť je 
treba vytvoriť mechanizmy, ktoré by boli nie 
len na ochranu detí, ale i na ochranu man
želov, ktorí sa dali na túto cestu. 

Verím, že by to pomohlo predísť mno
hým konfl iktom, napätiam a rozchodom. 

Dovolím si ísť i do duchovnej roviny. Veď 
zobrať si takéto deti... Indovia by možno po
vedali, že si berieme ich karmu. Hovorievam, 
že to znamená vytrhávať duše týchto detí 
z pazúrov diabla. Je to ťažký zápas. A diabol 
sa len tak ľahko nevzdáva. Využíva všetky 
prostriedky, aby takúto dušu získal späť i za 
cenu rozbitia vzťahu manželov. Preto i my 
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musíme súčasne duchovne intenzívne rásť, 
nielen ako vzor a príklad pre deti, ale aj preto, 
aby sme vedeli čerpať silu na tento boj. 

Kým nemáme nadhľad, tak sa môžeme 
nechať vtiahnuť a rozbiť. Veľmi dlho trvá, 
aby nám náhradným rodičom mohlo takto 
hlboko zranené dieťa dôverovať. Veď stra
tilo dôveru vo svojich skutočných rodičov. 
Ak často robíme z neznalosti v komuniká
cii chyby, nevieme im pomôcť. Tieto deti sú 
veľmi citlivé na kr i t iku a odmietnutie a naj
mä na zranenia v oblasti sebahodnoty. Staré 
zranenia akoby sa s pubertou znovu otvárali. 
Znovu a znovu testujú náhradných rodičov: 
„Neodkopnú ma tak ako to predtým spra
vil i moji rodičia?" Javí sa to ako začarovaný 
kruh. Keď tam nie je ten nadhľad, môže 
z toho byť katastrofa. A ak sa človek nechá 
vtiahnuť do hry zlého, tak sa nakoniec všetci 
len pozraňujú. 

Vidíte nejaký vývoj? 
Lepší sa to vyzrievaním všetkých. I deti 

musia dozrievať, i my rodičia. Je to dlho
trvajúci proces a niekedy akoby už nebolo 
síl. A priznávam, že to sú oveľa náročnejšie 
problémy ako napríklad, čo som bol dnes 
riešiť v škole. Učiteľka nás zavolala, že A n 
drej už má veľa poznámok. Napríklad: ská
kal po schodoch a skákal tri schody naraz... 
hádzal dievčatám niečo do výstrihu... bavil 
sa na hodine so spolužiakom... „Tak čo te
raz s tým budeme robiť?" naliehavo sa pý
tala. Učitelia musia plniť učebné osnovy 
a „takéto deti" ich v tom prirodzene zdržujú 
a často očakávajú, že po jednom pohovore 
s rodičom ten urobí okamžitú nápravu. 

S vekom a zrením nastupuje aj zmena, 
no k žiaducej norme to môže byť ešte ďa
leko, preto tu treba väčšiu toleranciu a tr
pezlivosť. 

Takže vy ste ten, kto chodieva do školy riešiť 
takéto „delikty" detí? 

V zásade sme sa s manželkou dohodli 
na takomto rozdelení úloh. Ja chodievam 
aj na rodička, lebo ona by sa asi pri svojej 
temperamentnej povahe rýchlejšie pustila 
do ostrej polemiky s učiteľmi a do obhajo
by našich detí. 

Čo je ešte vašou úlohou v rodine? 
Zvlášť vo vzťahu k synom cítim, aké dô

ležité je občas si s n imi sadnúť a dostať sa 
do roviny seberovných, fair play. So všetký
mi mám otvorený vzťah. Myslím, že mi sú 
schopní povedať o všetkých svojich prehreš
koch. Neznamená to, že ich v tom podpo
rujem, to vôbec nie. Vždy je treba byť jedno
značný. Toto je dobré, toto je zlé. Keď spravíš 
toto a toto, tak budeš mať takéto problémy. 
Ja s tým, čo si spravil, nesúhlasím a na tvo
jom mieste by som to rozhodne neurobil. 
Ale chápem ťa. A hovoríme i o tom, prečo 
sa tak zachoval. Hovoríme o kamarátoch, 
túžbach, náladách, momentálnej situácii. 

Ale podstatné je, že im dávam možnosť od
stupu, náhľadu na problém. A najmä im 
dávam bezpodmienečnú lásku: Mám ťa rád 
i napriek tomu, čo si urobil. 

Ako ste sa dostali k PRIDEu? 
Nuž, niekoľkokrát mi volali, ale ja som 

ich vždy nejako odbil . Až nakoniec som 
sa predsa len dal nahovoriť a dnes musím 
úprimne povedať, že som veľmi rád. D o 
poručil by som to každému, kto má s die
ťaťom niečo dočinenia. Lebo to nie je len 
vzdelávanie. To je príležitosť cez rôzne ak
tivity nevidieť problém z polohy vzdelané
ho a racionálneho dospelého, ale z polohy 
toho bezmocného dieťaťa. A zrazu sa vám 
všetko javí v inom svetle. A než prejdete 
tých 9x3 hodiny plus individuálne kon
zultácie, tak mnohých účastníkov to úplne 
otočí a sú vnímaví k potrebám dieťaťa. Nie 
je to žiadna veda, ale cez akoby hru ste vtia
hnutý do problematiky: Niekto príde, chytí 
vás za ruku, a napriek tomu, že vy nechcete, 
tak sa zrazu ocitnete na nejakom krásnom 
zámku. Ale čo z toho? Nemôžete telefono
vať, nemáte spojenie s vašimi a tak ďalej. 
Strach, hrôza, hnev. Cez pocity prichádza
me k porozumeniu. Takto sa tiež koriguje 
predstava vďačných, milých detičiek, ktoré 
prídu a budú šťastné len čo im ukážeme 
ich novú postieľku a bábiku u nás doma. 
Ale ono príde a odtrhne tej bábike hlavu... 
Prečo po tom všetkom, čo tie deti zažili, by 
mali zrazu ako šibnutím prútika dôverovať 
a byť milé, šťastné a vďačné? Preto je prí
prava strašne dôležitá, aby ľudia vytriezveli 
z toho, že to dieťa nám bude nejako extra 
vďačné. Vďaka môže nastúpiť so zrelosťou, 
a to je často až s príchodom vlastnej rodiny, 
vlastných detí, teda v tridsiatich, štyridsia
tich. Ale vy musíte zvládnuť ten chaos, búr
k u , nevyrovnanost': „Kto som, čo som, pre
čo ten rodič tak, prečo títo zas chcú toto?" 
Otázky, ktoré to dieťa vo vnútri vo svojej 
psychike si nesie v sebe. 

Nevnášam do toho depresiu, ale racio
nálne poznanie. Lebo inak je to sklamanie 
veľmi hlboké. Nebyť toho, čo by bolo s živo
tom týchto šiestich detí, keby vyrástli v decá-
ku? A myslím teraz nie len na to, že mohli 
dennodenne pozorovať, čo je to otec, mama, 
čo rodina, ale najmä na to, že v živote je šan
ca, že existuje nádej, že je v čo veriť, že sa veci 
môžu zmeniť. A to podstatné je, že treba tr
vať a stáť a neustále hovoriť o láske bez pod
mienok. A keď to dieťa zažije, že i keď som 
niečo rozbil a mohlo to byť zo zlosti, alebo 
z pomsty, tak ten rodič ma neodkopol ako 
prašivého psa, neodrezal od seba. Vyhrešil, 
potrestal, ale ma v tom srdci udržal. Takže 
asi za niečo stojím. Toto je posolstvo, ktoré 
treba neustále opakovať. 

Akí sú otcovia, ktorí prichádzajú na PRÍDE? 
Veľmi nadšení, optimistickí, ktorí idú 

do toho s vervou a hrdinským zápalom. 

Ako reagujú, keď im hovoríte, že pravda 
môže byť aj iná? 

Zvážnievajú a začínajú si uvedomovať, že 
tam môže byť i zápas. Ale ak už sú nastave
ní na boj, ak vedia, že ide o pozitívny boj, 
o dušu toho dieťaťa, o jeho dobro, tak je to 
výzva, ktorú prijímajú. Muži sú prirodzene 
bojovníci a výzva ísť do boja, bojovať za dob
ro a za lásku ich nenechá chladnými. PRÍDE 
vznikol pred 30 rokmi, nakoľko sa množi
li prípady, keď rodičia ubil i na smrť deti, 
ktoré si vzali do náhradnej starostlivosti. 
Napriek môjmu poznaniu a skúsenostiam 
psychológa som bol veľmi obohatený týmto 
programom. Toto, prosím, nevnímajte ako 
lacnú reklamu, ale ako potrebu, aby ste de
ťom porozumeli, a to je len prvý stupeň. Tí, 
čo už majú mnohoročné skúsenosti, vedia, 
o čom to je, dobrou prípravou a stretávaním 
sa s náhradnými rodičmi predídete sklama
niu, rozčarovaniu či zlyhaniu 

Väčšinou je žena iniciátorom. Ako to muži 
prijímajú? 

Ak sú v páre dobré manželské vzťahy, tak 
si myslím, že to nie je problém. To je aj pri
rodzená rola muža. M a l by všetko to emo
cionálne, čoho manželky sú nositelkami, 
nechať prejsť cez to racio, hodnotenie z od
stupu: tak teda áno alebo nie. Funkcia muža 
je i ochrana a svojím spôsobom do rodiny 
naozaj príde nový prvok a výrazne zmení 
rodinnú konšteláciu. Pochopil som, že exis
tuje niečo, čo som si ja nazval syndróm ku
kučieho hniezda. Dieťa, ktoré prichádza, má 
často takú potrebu presadzovať svoje ego, že 
sa stane, že všetkých ostatných členov rodi
ny, teda i vaše vlastné deti, vysotí z hniezda. 
Chce zaujímať to prvé miesto. Je to taká 
pažravosť po láske, potreba všetko to dobe
hnúť, nasýtiť sa. Na to sa tiež treba pripraviť, 
že na seba bude pútať obrovské množstvo 
pozornosti, niekedy i nie zrovna pozitívnym 
spôsobom. Len aby bolo v centre diania. 
Tam môže nastúpiť to, že vašim vlastným 
deťom nezostane dostatok priestoru. A vaše 
vlastné dieťa trpí. Práve preto pokladám za 
oveľa lepšiu konšteláciu, ak sú vaše vlastné 
deti už trošku odrastenejšie a až \tedy pri
chádzajú mladšie, prijaté deti z domova. 

Je ťažké byť otcom ? 
Neviem či ťažké, ale rozhodne zodpo

vedné. Životu sa vyhnúť nemôžete. Problé
my treba riešiť. Niekedy sa mi javí, že k to
mu treba mať všetkých päť P. Ale v mojom 
živote, myslím, najdôležitejšie je to najvyš
šie P. Poznanie Pána Boha. Porozumenie 
v týchto intenciách mi dáva veľkú silu ísť 
životom ďalej. Lebo ak nemáte nadhľad, 
v džungli problémov sa môžete ľahko stra
tiť a neporozumiete, prečo je to tak-

Za rozhovor ďakuje a celej rodine drží 
palce 

Jana Michalová 
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S l z y v oč iach m o j e j ženy 
Rada by som vám predstavila jedného biologického otca, troch pestúnov, dvoch adoptívnych otcov, dvoch profesionálnych rodičov, 

dvoch pohotovostných (krátkodobých) otcov a jedného starého otca. Ich ruky a srdcia dlhší či kratší čas sprevádzali a sprevádzajú živo

tom Magdalénu, Darinu, Matka, Miška, Janku, Emila, Paťu, Reného, Nikolku, Dominika, Libora, Matúša, Slávku, Veroniku, 

Terezku, Danka, Kevina, Magdu, Magdu, Marcela. Predstavujem vám RASŤA, JÁNA, LIBORA A ĽUBOŠA. 

Títo štyria otcovia žijú v rôznych mestách, rôznym životným štýlom, majú rôzne skúsenosti. Myslím, že sa poznajú len zbežne. Všetci 

štyria majú skúsenosť s náhradným rodičovstvom, všetci sú ochotní sa so svojimi skúsenosťami s vami podeliť. 

Kedy vo vašom živote a ako sa zrodilo 
prvé rozhodnutie stať sa náhradným 
rodičom? 

J á n : Už pr i vstupe do manželstva sme 
spoločne pri jal i alternatívu, že ak z rôz
nych príčin nebudeme mať vlastné deti, 
že poskytneme d o m o v deťom, ktoré ho 
zas mať z rôznych príčin nemôžu. Máme 
j ednu dcéru a bolo to aj jej rozhodnut ie , 
že deti cca pred 9 r o k m i prišli do našej 
rodiny. 

Libor: S myšlienkou náhradného ro
dičovstva prišla v našej rodine manželka. 
Pravdu povediac b o l s o m z toho vtedy 
t rochu zaskočený a vôbec som si nevedel 
predstaviť, ako to môže fungovať a či to 
zvládnem/me. U mňa sa to otočilo po pr
vej návšteve detí v S O S v Križovanoch. 

Ľuboš : To rozhodnut ie sa rodi lo po
stupne, b o l i sme s manželkou 13 rokov 
bez detí a obaja sme cítili, že to tak nie je 
správne. P o t o m manželka počula v rádiu 
reláciu o občianskom združení Návrat, 
tak tam zavolala a navrhla m i , že by sme 
m o h l i prísť na stretnutie a informačné 
rozhovory o t o m , ako a čo v tomto štá
te funguje pr i osvojení detí. To b o l náš 
štart a Návrat nám pr i ňom super p o m o 
h o l . Cítil som v kostiach, že je to správna 
cesta, hoc i v podvedomí bolo veľa otá
zok a obáv. V r h l i sme sa do toho ako do 
studenej vody. Šli sme na rodinný pobyt, 
kde b o l i deti s náhradnými rod inami . 
Keď človek spozná pravdu, už necúvne. 
A ja s o m spoznal pravdu aj o sebe i to, že 
má obrovský význam postarať sa o m a 
ličkých a slabých. No a neskôr, keď nám 
bolo navrhnuté, aby sme prišli do detské
ho d o m o v a a stretli sa t a m s opustenými 
deťmi, väčšiu „depku" s o m v živote neza
žil. N i e z toho, že by nemal i čisto a teplo, 
alebo že by b o l i hladné či bez hračiek. To 
všetko tam deti mal i . Zdeptalo ma množ
stvo odložených detí a tá prosba o pozor
nosť a lásku. N e v i e m si predstaviť, aký 
väčší hriech rodič môže spraviť (okrem 
zabitia) voči svojmu dieťaťu. Chcel s o m 
si i ch zobrať všetky... 

Rasťo : Keď sme sa vzali a dozvedeli sa, 
že biologické deti mať nebudeme, hneď 
sme si podal i žiadosť o adopciu . 

Ako vyzerá vaša rodina dnes? Koľko je 
u vás detí? Vakom veku? 

J á n : V súčasnosti sa naša r o d i n a skla
dá z našej biologickej dcéry a dvoch súro
dencov, Marce l má 15 rokov a jeho sestra 
Magdaléna 14 rokov. Sú u nás v profe
sionálnej náhradnej rodine už 9 rokov. 

Libor: Dnes žije v našej rodine 6 detí 
vo veku od osem mesiacov do 15 rokov, 
z toho dve biologické. A k o vyzerá naša 
rodina? Myslím, že úplne normálne, ako 
každá iná, len s tým rozdie lom, že je nás 
o čosi viac ako je bežný priemer. 

Ľuboš : Dnes sme úplne funkčná ro
dina , máme 2 deti , chlapca a dievčatko, 
7 a 9 rokov. 

Rasťo: Máme d o m a 4 deti. Adoptovanú 
17 ročnú slečnu a tri deti v pestúnskej sta
rostlivosti, chlapci majú 12 a 9, dcéra má 
6 rokov. Udržujeme kontakty aj s už vyda
tou dcérou, ktorá bola u nás v pestúnskej 
starostlivosti od jej 11 rokov do 20, kým sa 
vydala, teraz už máme aj vnučku. 

Všetci máte za sebou niekoľko rokov ná
hradného rodičovstva. Čo bolo za ten čas 
najťažšie? 

J á n : Neviem charakterizovať, čo bolo 
najťažšie alebo naopak najľahšie. Každý 
deň prináša svoje ťažkosti, ktoré sa pre
línajú s peknými chvíľami. Rozhodne 
ťažký b o l prvý polrok, kým sa deti adap
tovali. Zvlášť ťažké stavy sme prežívali 
s Magdalénou, u ktorej sa prejavovali 
abstinenčné príznaky, pretože počas po
bytu v domove užívala rôzne utlmujúce 
l ieky a u nás nie, ale vymenovať ťažkosti 
a z n i c h vybrať najťažšie v takomto ma
l o m priestore nedokážem. 

Libor: A s i tie začiatky, keď sme m a l i 
odrazu o tri deti viac. Dnes by s o m to 
však h o d n o t i l tak, že najťažšie bolo a stá
le pre mňa aj je pochopiť myslenie určitej 
časti odbornej verejnosti. 

Ľuboš: Najťažšie bol i prvé týždne, brali 
sme si deti v jeden deň, na návštevu. Keď 
som d o m a dostal od 5-ročného chlap
ca otázku: „Ujo Ľubko, a budeme tu už 
stále?" tam nebolo k a m uhnúť, odpoveď 
m o h l a byť len áno alebo nie. Povedal som 
áno a myslel som to úprimne, hoci som 
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nevedel, či sa niečo neočakávané nezmení, 
niečo, na čo ja nemám vplyv. Veľmi som sa 
bál, že budem musieť porušiť dané slovo. 

A p o t o m slzy v očiach mojej manželky, 
keď toho bolo na ňu priveľa a ja s o m ne
skoro prichádzal d o m o v z práce. O n a má 
najväčšiu zásluhu na tom, že sme prvé si
tuácie zvládli a spolu sa zžili. A ešte jedna 
vec - my sme po r o k u pri jat ia detí zrušili 
televíziu. To bolo pre mňa veľmi ťažké, 
žiť v realite a nie vo virtuálnom svete f i l 
mov a „Vyvolených". 

Rasťo: Najťažšie bo l i asi chvíle, keď 
s o m si nerozumel s najstaršou dcérou, 
ktorá je teraz už vydatá. Ale upravilo sa 
to a teraz máme pekný vzťah. 

A čo bolo najkrajšie? 
J á n : Každý úspech, ktorý deti dosiah

l i , alebo ťažkosť, s k t o r o u sa im podari lo 
vysporiadať patrí k tým pekným chvíľam. 
Libor: Najkrajšia bo la a je odmena, kto
rú sme od našich detí dostal i a neustále 
dostávame v podobe „neprofesionálnej" 
citovej väzby medzi n a m i . 

Ľuboš: Radosť a láska, ktorú sme si 
vzájomne dávali a dávame. Večerné zaspá
vanie, keď sa musíme poctivo striedať pr i 
deťoch, hoci sú už väčšie a školopovin
né. Alebo keď vidím, ako opekneli a ako 
naberajú múdrosť, aké sú šikovné. Alebo 
keď sa spolu vystískame a jašíme. Alebo.. . 

Rasťo: Takých chvíľ bolo určite veľa. 
Najviac mi utkvelo v pamäti, ako s o m sa 
prechádzal s p r v o u maličkou dcérou. 

Čo by ste potrebovali, čo by vám pomohlo? 
J á n : Tých vecí, čo by sme potrebovali, je 

dosť veľa. Týkajú sa materiálneho vybave
nia pre deti. Taktiež je dosť vecí v domác
nosti, ktorým končí ich životnosť a jedno
ducho ich bude treba nahradiť. 

Libor: Budovanie vzťahov medzi o d 
b o r n o u verejnosťou a náhradnými rodič
mi na úrovni partnerstva. Alebo odci tu
j em T. G. Masaryka : „Ak má byť sociálna 
práca úspešná, je p o t o m nutné, aby sú
kromná i verejná starostlivosť cieľavedo
me spolupracoval i . " 

Ľuboš: Určite sme potrebovali hneď 
od prvej chvíle vysvetliť, prečo deti reagu
jú tak, ako reagujú. Prečo bojujú o našu 
pozornosť, ako to zvládať a čo za tým je. 
To sme nevedeli a určite by nám to uše
tr i lo m n o h o slz a omylov. Potrebovali by 
sme na pár hodín v týždni niekoho, kto 
by dal pozor na deti , pretože sme ďaleko 
od našich starých rodičov. To nám veľmi 
chýba. Zatiaľ nám pomáha manželkina 
sestra. Veľmi s o m jej vďačný. 

Rasťo : Hlavne zdravie, ale to asi kaž-
dý. 

Aká je podľa vás úloha otca v rodine? V čom 
je špecifická? 

J á n : Myslím, že je zbytočné menovať 
úlohy a význam otca v rodine. M a t k a , 
otec a deti tvoria úplnú r o d i n u . Ktorýkoľ
vek člen, ktorý by chýbal, vytvorí prázdne 
miesto, ktoré sa pokúšajú ostatní členo
via rodiny rôznymi spôsobmi nahrádzať 
a nie vždy sa to, čo i len čiastočne, darí. 
Mužský princíp v rodine nemôže nahra
diť m a t k a a opačne, ženský nenahradí 
otec, vždy je to len viac alebo menej po
darená náhrada. 

Libor: To je na moje gusto príliš fi
lozofická otázka. M a m a i otec sa snažia 
spoločne vytvoriť pre fungovanie rodi 
ny tie najlepšie podmienky. A k o p r i t o m 
postupujú a podel ia si „úlohy", záleží 
na n ich . Otec by mal byť o p o r o u , alebo 
akýmsi p i l i e r o m rodiny, u nás ním je ale 
častokrát moja manželka. 

Ľuboš : Otec má viac úloh v rodine. 
Podľa mňa veľmi dôležitá je úloha „lov
ca bizónov", má sa postarať o živobytie 
a bývanie. Manželka by s tým nemala 
mať problémy. Pre deti by m a l byť otec 
tým, ktorý ich naučí životným princí
p o m , za ktoré sa oplatí aj „pobiť". N e c h 
Áno je Áno a N i e je N i e . A samozrejme by 
mal byť aj pos lednou inštanciou p r i ude
ľovaní trestov. A v rodinách by mal mať 
zodpovednosť za duchovný rast a vývoj 
celej rodiny. To je veľmi dôležité, byť tzv. 
„rodinným kňazom". 

Rasťo: Otec má dávať rodine v p r v o m 
rade is totu a bezpečie. 

V týchto dňoch prebieha mediálna kampaň, 
ktorej súčasťou je aj otázka: „Čo by ste po
vedali, keby vaši známi prijali do náhrad
nej starostlivosti dieťa?" Ja ju trocha zme
ním: Čo by ste vy povedali priateľom, ktorí 
by v tomto rozhodovaní za vami prišli po 
radu, skúsenosti? 

J á n : Ktokoľvek by sa uchádzal o ná
hradné rodičovstvo a prišiel by si ku mne 
po radu, snažil by s o m sa mu otvorene 
popísať realitu, ktorú sme prežili my, prí
padne realitu, ktorú prežívajú náhradné 
rodiny z nášho okol ia . Určite by s o m 
mu poradi l , aby si problémy nenechával 
pre seba, ale aby ich ihneď konzul toval 
s odborníkmi (doporučil by som svojich 
osvedčených). 

Libor: Snažil by s o m sa i ch motivovať 
v tom, aby o tejto myšlienke hovor i l i nie
len manželia medzi sebou, ale aj v rámci 
širšej rodiny. M a l i by vedieť pomenovať 
svoje očakávania a v neposlednom rade 
by m a l i mať jasno v jednotlivých for
mách náhradnej starostlivosti - hlavne 
čo sa týka práv a povinností náhradného 
rodiča, biologického rodiča a, samozrej
me, dieťaťa. 

Ľuboš: Čo by som im povedal? Že som 
im plne k dispozícii, ak sa o t o m potrebujú 
pozhovárať a opýtať sa na nezodpovedané 
otázky. Vyžadujem ale úprimnosť. A že lep
šiu vec v živote sa možno nepodarí urobiť, 
ako postarať sa o odložené deti, dať im lás
ku a šancu na normálny život. Nič iné ako 
láska nemá zmysel! 

Rasťo: Povedal by s o m i m , nech do 
toho idú, lebo stále viac si spolu s man
želkou uvedomujeme, že je to super, že 
sme sa vybrali touto cestou, že keby sme 
mal i možnosť z n o v u začať, isto by sme 
sa r o z h o d l i rovnako, hoc i to nie je jed
noduché. Ale spoznávame stále viac o d 
borníkov a ľudí ochotných nám na tejto 
ceste pomáhať. 

Za váš čas i za vašu otvorenosť vám 
veľmi ďakujem. 

Dušana Priehradná 
11 r. rat Žilina 
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I 

Liptovský 
Mikuláš 4 

Cieľom K L U B U NÁHRADNÝCH RODÍN 
v Liptovskom Mikuláši aj v tomto roku 
bola vzájomná pomoc náhradných rodín, 
nadviazanie kontaktu s odborníkmi, ako aj 
nesenie myšlienky náhradného rodičovstva 
na verejnosti. Nadviazali sme aktívnu spo
luprácu s rôznymi organizáciami, medzi 
n i m i aj s Materským centrom v Liptov
skom Mikuláši. Veď náhradné rodičovstvo 
je tiež rodičovstvo. V materskom centre je 
vhodný priestor na začlenenie náhradných 
rodičov medzi iných a zároveň odbúranie 
rôznych predsudkov. Deti z náhradných 
rodín sa tam môžu stretávať so svojimi ro
vesníkmi, budovať nové priateľstvá. Spolu 
sme sa podieľali na tvorbe programov pre 
deti, spolu sme robili prednášku o komu
nikácii s malým dieťaťom. 

O k r e m týchto priestorov naďalej vy
užívame perfektné priestory krízového 
strediska Pálkovho centra, kde deti 
môžu využívať posilovňu, pinpong, stol
ný hokej a iné hry - aj počítačové počas 
trvania k l u b u . Vďačná som aj za spoluprá
cu s pani PhDr. Katkou Kleinovou toho 
času už zamestnankyňou O. Z. Návrat, 
ako aj s inými psychologičkami z Úradu 
práce a soc. vecí v Liptovskom Mikuláši. 
Na klub chodi l i však hlavne záujemcovia 
o náhradné rodičovstvo. Koniec roka 2006 
sme ukončili slávnostnejšie - pri bohatom 
predvianočnom stole s balíčkami od Jed
noty Bratskej. 

Zuzka Šiarniková, Smrečany 

Rohožnŕk 
Radi by sme sa s v a m i podel i l i o infor
mácie, týkajúce sa fungovania K L U B U NÁ
HRADNÝCH RODÍN ROHOŽNÍK. Náš 
klub sa pred niekoľkými r o k m i osamos
tatnil od materinského bratislavského 
k lubu . V priestoroch cirkevného detského 
domova Rohožník sa stretávame rodiny 
zo Záhoria (Moravský sv. Ján, Borský 
Mikuláš, Pernek, Šaštín, Veľké Leváre, 
Rohožník). Schádzame sa pravidelne raz 
za dva mesiace vždy druhý piatok v mesia
ci o 16.00 hodine. Det i máme v adopcii , 
pestúnstve, no mnohí i v profesionálnej 

výchove. Väčšinou tvoríme mnohodetné 
rodiny. Občas medzi nás zavítajú študenti 
či rodiny uvažujúce o prijatí dieťaťa. Naše 
diskusie sa týkajú hlavne výchovy, naj
mä špecifík výchovy dieťaťa v náhradnej 
starostlivosti, venovali sme sa tiež masá-
žam detí či téme pripútania. Vďaka hos
ťom a prizvaným špecialistom môžeme 
tak odborne rásť a prípadne sa i poradiť. 
No i sami medzi sebou máme potenciál 
vzájomne si pomáhať, podeliť sa o na
še nadobudnuté rodičovské zručnosti či 
skúsenosti. Dobrovoľníci, ktorí sa sta
rajú o naše ratolesti počas stretnutí a pr i 
pravujú pre ne zaujímavé programy, a tiež 
rodinná atmosféra domova dotvárajú ko
lorit našich stretnutí. Za to všetkým zú
častneným patrí naše poďakovanie. Tento 
rok sme začali spolupracovať aj s malac
kým skautingom, prisľúbili nám pomoc 
pri príprave športových a zábavných akcií 
pre deti, chystáme spolu adventné tvorivé 
dielne aj výlety do prírody. 

V súčasnosti sa snažíme aktívne hľadať 
ďalšie rodiny s deťmi v náhradnej starost
livosti v našom regióne. 

Ak by ste o n iekom takom vedeli, prí
padne sa chceli medzi nás prísť pozrieť, či 
pomôcť s vedením k l u b u , ozvite sa pro
sím na telefónne číslo 0905 423 128 Saši 
Mercellovej 

Levice 

Albín Skoviera ako hosť klubu v Rohozníku 

Vďaka materskému C E N T R U M E D U -
L I E N K A sme sa m o h l i aj počas tohoto 
roku pravidelne raz do mesiaca stretávať. 
Tento rok nám okolo Medul ienky vyrástla 
pekná detská záhrada s hojdačkami, pre-
l iezkami, pieskoviskom a dreveným dom
čekom pre deti. M a l i by ste vidieť tie roz
žiarené detské očká, keď sa v o n k u hrajú 
a od radosti ani nevedia k a m skôr skočiť. 
Vďaka všetkým šikovným ľuďom, čo sa 
o to zaslúžili. Na jar sme spoločne navští
v i l i Bojnice a Z O O , odvážnejší aj zámok. 
Cez leto sme si vo vynovenej záhrade uro
b i l i opekačku. Det i si s veľkou radosťou 
opekali a potom kŕmili svojich rodičov. Je 
nám ľúto, že sa nám už nepodarilo túto 
skvelú akciu zopakovať. V decembri sa 
deti tešia na Mikuláša a na vianočné po
sedenie. Možno sa nám podarí ísť do k ina 
alebo do divadla. Do nových rodín tento 
rok pr ibudl i Klárka, Radka, Janík. Praje
me im a ich rodičom veľa zdravia, radosti 
a krásnych zážitkov. 

Želáme si, aby čo najviac rodín otvori
lo náruč a srdce opusteným deťom a dalo 
im pocit istoty, nežné pohladenie rodičov 
a teplo domova. 
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M o d e r n á s p o l o č n o s ť - s p o l o č n o s ť b e z o t c o v ? 
„Na tebe, na mužovi záleží, á budeš účinným pomocníkom ženám pri výchove detí. Zdieľaj zármutok žien. Waka Tanka sa usmieva na muža, ktorý 
prejavuje láskavé city voči svojej žene." (Siuxovia) 

Stará múdrosť vraví, že matka vychováva 
dieťa k ľudskosti a otec k ľuďom. V súčas
nosti sa čoraz menej stretávame so situá
ciami, v ktorých by sme mohl i vidieť otca 
tráviť čas so svojimi deťmi. Okrem občas
ných prechádzok, v lepšom prípade športo
vých aktivít, návštev kultúrnych, ale najmä 
obchodných centier, sa jeho úloha akoby 
skončila. Obraz otca, učiaceho svoje deti 
poznávať okolitý svet, brániť sa a nevzdá
vať, vyjadrovať svoje myšlienky, city, robiť 
„žabky" na vode, niečo chovať, obrábať, 
opravovať, spievať či sa zabávať je vníma
ný skôr ako archaická idylka patriaca do 
minulosti . Nie je nato čas a v podstate ani 
vôľa, lebo je iná doba. Dominantná mes
tská kultúra začína pomaly vládnuť i na 
vidieku, a dospelí muži zabudli, že s deťmi 
sa tráviť spoločný čas oplatí. 

Chodiť s deťmi po čerstvom vzduchu 
prospieva zdraviu, ale pokiaľ sa ich vzá
jomná komunikácia obmedzí iba na upo
zornenia - Daj si pozor! alebo Nestup do 
blata! - , tak je to málo. Málo pre otca, aby 
odhali l niečo z vlastného vnútra a aspoň 
sčasti pochopil krásny detský pohľad na 
svet. Málo pre deti, aby tie spoločne pre
žité chvíle boli pre ne lákavé, nezabudnu
teľné a obohacujúce. Bohatstvo prichádza 
z oboch strán lebo „láska zlepšuje toho, kto 
ju v srdci chová, ale aj toho, komu je určená". 
(Else Hasse) 

Možno viac ako v iných historických 
epochách sa dnes obraz muža i otca stáva 

čoraz krehkejší. Do popredia sa natíska 
množstvo otázok. Má muž v roli otca v na
šej kultúre ešte budúcnosť? Načo je vlastne 
muž potrebný a čo vlastne robí muža mu
žom? V čom spočíva jeho typická mužnosť, 
ktorou môže obohacovať partnerský i ro
dinný život? Môže vyprázdnený priestor po 
otcovi zaplniť iná náhradná postava? 

Spomínané otázky, reflektujúce súčas
nú krízu otcovstva, vychádzajú zo spolo
čenských i demografických realít. Uvediem 
aspoň niektoré. Úloha živiteľa rodiny sa 
pomaly vytráca a je zastupitelná. Neustále 
sa zvyšujúca rozvodovosť, zvolený životný 
štýl, rastúci záujem o metódy umelého 
oplodnenia spôsobujú, že veľa detí nemá 
otcov a často ich vychovávajú matky samé, 
z ktorých nejedna sa domnieva, že jej de
ťom nič nechýba a dokáže sa o ne dosta
točne postarať. Tento názor sa v súčasnos
ti premieta i do vytvárania vzťahov medzi 
mužom a ženou. Pasívny, neangažovaný 
a neprítomný otec si berie dominantnú 
ženu a z tohto zväzku vychádzajú v koneč
nom dôsledku dominantné dcéry a pasívni 
synovia. Novinárka Joanna Petry-Mrocz-
kowska vyjadrila stratu prestíže otcovstva 
pomerne expresívnym spôsobom, keď 
povedala: Najkrajnejšou formou presvedčenia 

0 nepotrebnosti otcov je obchod so spermiami. 
Naznačené problémy zanechali negatív

ne stopy v duši mnohých mužov. Nedôvera 
vo vlastnú mužskosť, nedôvera voči otcovi 
1 autorite vôbec, strach pred prijatím vlast

nej sexuality prirodzene vyúsrili do otázok, 
na ktoré si muži nie vždy dokážu odpo
vedať, lebo vzbudzujú v nich neistotu: Čo 
môžem ja ako muž ponúknuť svojej man
želke, deťom a čo môžem očakávať od seba 
samého? 

Keby sme mali možnosť poznávať iné 
kultúry, asi by sme zistil i mnohé rozdiely, 
ale na jeden by som rád upriamil pozor
nosť - iné podmienky vstupu do „klubu 
mužov". Čo musí mladý muž urobiť, do
kázať, aby ho zrelí muži prijali medzi seba? 
Akú skúšku dospelosti musí absolvovať? 
V niektorých prírodných národoch (Afrika, 
indiánske kmene, oblasti Polynézie) bolo 
a v podstate aj dodnes je základom ini
ciácie (zasvätenia do novej životnej etapy) 
dokázať rade starších, že dospievajúci sú 
dostatočne pripravení samostatne a zod
povedne riešiť rôzne životné situácie. Vtedy 
dostávajú potvrdenie o svojej dospelosti, 
t.j. medzi iným i schopnosti zakladať rodi
nu, vychovávať deti, starať sa o problémy 
celého kmeňa... 

V našej kultúre výraznejšie ohraničenie 
vstupu do sveta dospelých, azda okrem le
gislatívnej úpravy veku dospelosti či vstu
pu do zamestnania, nemáme. Túžba patriť 
do k lubu dospelých je skôr vyjadrovaná 
rozvíjaním vlastnej prestíže a vymýšľaním 
„primeraných" statusových symbolov ako: 
peniaze, moc, realizácia vlastnej sexuality, 
bývanie, dovolenky, obliekanie... Domnie
vam sa, že sa tu prejavuje snaha mladých 
ľudí získať to, čo nedostali od svojich ot
cov: mužskú energiu, sebadôveru a silu. 

Ako pedagóg, teda ten, kto druhého 
vedie, usmerňuje, napomáha (napr. aj ob
javovať seba), vidím riešenie spomínaných 
problémov z dlhodobého hľadiska vo vý
chove. V rodine a k rodine. Pokiaľ neprijme
me tézu, že rodina vytvára optimálne pro
stredie pre primárnu socializáciu dieťaťa, 
pre jeho potvrdenie a sebaprijatie, j sotom 
priznávam, že riešenie nepoznám. Človeka 
môžeme vnímať ako tvora lásky, rituálov 
a dotykov. Je optimálne, ak z dôvodu lásky 
prichádza na svet a prostredníctvom nej, 
dotykov a rituálov sa rozvíja a sebarealizu
je. Dovolím si zvýrazniť rozmer sebareali
zácie, lebo ten robí človeka šťastným a jeho 
život zmysluplným. Okrem dobrého uplat
nenia vo svojom povolaní potrebuje každý 
jednotlivec (vedome hovorím každý) kaž
dodenné porvrdenie v láske. Milovať a byť 
milovaný, prijímať a byť prijímaný. K tomu 
je potrebné funkčné rodinné prostredie 
a aktívna prítomnosť macky i otca. 
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Výchova je proces, ktorý sa nepodie
ľa len na formovaní osobnosti, ale i so
ciálnych skupín, a tým do značnej miery 
ovplyvňuje utváranie celej spoločnosti. 
Cieľom výchovy v súčasnosti nie je meniť 
spoločenský systém, ale skvalitňovať život 
v jeho jednotlivých oblastiach. Aby sme 
však m o h l i niečo meniť a rozvíjať, mali 
by sme byť schopní najskôr sa vyrovnať 
s vlastnou minulosťou a následne ju pri
jať. V mnohých prípadoch sa tak nestalo. 
Kompromisné riešenia sa majú robiť, ale 
nie na úkor základných zásad. Nemôžeme 
vychovávať nasledujúcu generáciu, pokiaľ 
máme v sebe čosi nevyriešené, lebo okrem 
chaosu a prípadných zranení jej nemáme 
čo ponúknuť. „Som to, za čím si stojím a za čo 
zodpovedám." (K. Schaller) Pod vyrovnaním 
sa s minulosťou rozumieme minimálne 
presné pomenovanie a rozlíšenie toho, čo 
sme prežili. Prijatie vlastných chýb i omy
lov. Vnútorný konfl ikt býva medzi troma 
princípmi v bytosti a v živote človeka: prin
cípmi myslenia, slova a konania. Zranený 
človek ponúka väčšinou len zranenie. „Mo
rálny pokrok nespočíva len v čoraz väčšej úcte 
k ľudským právam, ale aj v našej schopnosti na
právať netolerovateľné." (G. Lipovetsky) 

Výchova je mnohodimenzionálny jav, 
ktorý by sa nemal zamieňať za techniku, po
mocou ktorej formujeme „ľudský materiál" 
do želateľnej podoby, aby vedel zvládať výdo
bytky novodobej civilizácie. Človek potrebuje 
viac. Potrebuje objavovať a byť objavený. Preto 
keď hovoríme o výchove, hovoríme v prvom 
rade o vzťahoch. Keď hovoríme o vzťahoch, 
hovoríme o čase. Vzťahy sa nedajú vytvárať 
počas troch minút denne, koľko zhruba prie
merne trávia otcovia so svojimi deťmi. Slová 
ľúbim ťa, som na teba hrdý, si úžasný sú síce 
krásne a povzbudivé, ale strácajú účinnosť, 
pokiaľ chýba konkrétna prítomnosť otcov 
a ich aktívna účasť na živote rodiny. 

Aj otcovia majú byť nápomocní pri vy
tváraní funkčného domova pre deti. Lebo 
v ňom je dieťa: 
> zaopatrené (získava potrebnú výbavu, 

podmienky pre rozvinutie...); 
> chránené (pred „ nečasom " intimita, pokoj...); 
> milované (miluje a je milované, miesto pre 

odpustenie...); 

Keď zvýrazňujem význam úplnosti rodiny, 
mám na mysli najmä to, že rodinná výcho
va sa odohráva v troch rovinách: 
> rovina vzťahov 
> rovina modelu a príkladu 
> rovina poučenia 

V rovine vzťahov chcem upozorniť na dô
ležitý fakt, ktorý sa často opomína. Dieťa 
pre svoj zdravý vývin nepotrebuje iba cítiť 
lásku rodičov, ale potrebuje vnímať aj to, že 
otec miluje matku a ona zase jeho. Obrazne 
môžeme prirovnať spomínané vzťahy v ro
dine k rovnostrannému trojuholníku, kde 
všetky strany majú rovnocenný význam. 

Chýbajúci otec v rodine komplikuje naj
mä naplnenie druhej roviny modelu a prí
kladu. Otcovstvo nie je paternalizmom, 
tak ako autorita neznamená dominanciu 
či panovačnosť. Pôvodný význam pojmu 
autorita pochádza z latinských slov auctor 
- rozmnožovateľ, napomáhateľ, podporo
vateľ, ručiteľ, svedok, zvěstovatel', príklad, 
osobnosť, pôvodca konania a auctoritas 
- záruka, istota, platnosť, spoľahlivosť, váž
nosť, váha, moc, vplyv... Keď prijmeme tieto 
obsahové významy, tak autorita znamená 
ptedovšetkým službu, lebo označuje toho, 
kto napomáha, spravuje, usmerňuje rast 
druhého a je jeho hodnoverným „výprav
com do života". Aby mohol otec byť auto
ritou, potrebuje byť sám sebou, potrebuje 
byť autentický (authenticus lat.) - spoľahlivý, 
hodnoverný, pôvodný, pravý. Autentickosť 
chápem aj ako zhodu medzi vnútorným 
prežívaním a vonkajším správaním sa, čo je 
odrazom zdravého života, spôsobu komu
nikácie a úrovne medziľudských vzťahov. 
Každá pretvárka vedie k neautentickému 
správaniu, čo dlhodobo je pre deti i dospe
lých značne zaťažujúce a má nepriaznivý 
vplyv na vývin ich osobnosti. 

Autentickosť predpokladá u mužov pri
jatie faktu, že ani oni nemajú plnú vládu 
nad sebou (preto robia chyby), nad živo
tom (chorľavejú, umierajú) ani nad svetom. 
Túžba muža byť dokonalý a neomylný 
skôr spôsobuje narušenie a rozdelenie jeho 
osobnosti. Sila muža nespočíva v neomyl
nosti, ale v pokore a schopnosti uvedomiť 
si svoje slabiny a omyly. Prijať ich, pokúsiť 
sa v rámci svojich možnosti ich zmeniť, ale 
hlavne - túto omylnosť rešpektovať i u dru
hých, najmä u svojich blízkych. 

Predpokladom dozretia do dospelosti 
je pre muža učenie sa prijať prežitú bolesť. 
Jednak preto, aby si nemyslel, že je stredo
bodom vesmíru, jednak preto, aby prijal 
bolesť, zlyhanie ako súčasť svojho života. 
Tým sa učí bojovať, vedieť sa postaviť voči 
prekážkam života aj za cenu, že nemusí vy
hrať. Bojovníka si všal netreba zamieňať za 
arogantného súťažiaceho, ktorý v snahe za 
každú cenu vyhrať, prevezme jazyk a metó
dy bojiska, nerešpektujúc základné ľudské 
princípy. Jazyk ovplyvňuje správanie a bojo
vý jazyk učí vnímať život ako nekonečný boj, 
kde víťazí len tvrdosť a nekompromisnosť... 

Pozitívna sila bojovníka spočíva v od
vahe chrániť svoju rodinu, hodnoty, byť 
sám sebou, vstupovať do služby spolo
čenstva, neutekať pred prekážkami, nebáť 
sa neúspechu, namáhať sa s dosiahnutím 
cieľa, aktívne vzdorovať z lu , bojovať i so 
svojou chorobou, so svojimi problémami 
či s ľudskou ľahostajnosťou... 

Zrelosť muža spočíva i v ovládaní vlast
ných zdrojov, v schopnosti dať svoju auto
ritu a autenticitu do služieb dobra, nebáť 
sa podeliť o svoju moc i autoritu bez po
citu ohrozenia vlastnej mužnosti. Múdrosť 
zrelého muža sa prejavuje i v ochote vzdať 
sa svojich bolestných spomienok, nespl

nených snov a uzavrieť mier so svojou mi 
nulosťou. Sem patrí odpustenie tým, ktorí 
mu spôsobili zranenia, ale i sebe samému. 

Kríza autority súvisí s krízou tradícií 
i s krízou nášho vzťahu k minulosti . Zá
kladom pietas (lat. spravodlivosť, poctivosť, 
mravnosť, bezúhonnosť, súcit, zbožnosť, 
vďačnosť, láska, vernosť) je úcta k minulos
ti, t. j. že predkovia z minulosti môžu byť 
príkladom, ktorý sa oplatí nasledovať. Táto 
úcta k minulosti sa v prítomnosti premieta 
aj do vzťahu k žijúcim starým ľuďom ako 
vzorom, ku ktorým sa oplatí približovať. 
V neposlednom rade to má aj význam pre 
uvedomenie si osobných limitov i pre prija
tie vlastnej slabosti či nemohúcnosti. Mýtus 
o pokroku je zakomponovaný v predstave, 
že sa treba úplne oslobodiť od skúseností či 
názorov našich predkov ako nepodstatných 
archaizmov. Ale i v súčasnom dynamickom 
a rýchlo meniacom sa svete potrebuje mla
dý človek získať kľúč, ktorý by mu pomo
hol naučiť rozlišovať medzi správnym a ne
správnym, pravdou a lžou. 

Toto všetko môže ponúkať muž vo 
svojej roli otca i manžela. Jednu rolu od 
druhej by som neoddeľoval. Tak isto ne
pokladám za vhodné hovoriť o význame 
vzoru otca len pre chlapcov. Tak isto dievča 
sa nemôže stať naplno matkou, pokiaľ nie 
je manželkou, a tá sa nemôže stať v plnej 
miere manželkou, ak najskôr nebude dcé
rou, formovanou otcovskou láskou. Otec 
predstavuje pre dcéru prvý kontakt s muž
ským svetom a okrem sebadôvery jej dáva 
odvahu prekonávať prekážky. Pokiaľ je die
ťa výlučne pod matkinou ochranou, alebo 
rodičia očakávajú od dieťaťa viac ako je 
preň únosné, stáva sa z dcéry poslušné, ale 
trucovité dievčatko. Ženy balansujú medzi 
dvoma postojmi: závislosťou a nezávislos
ťou. Pozitívny význam vzťahu medzi otcom 
a dcérou spočíva aj v tom, že ju formuje, 
zvyšuje jej sebadôveru a umožňuje prime
rane sa začleniť do širšej spoločnosti. Aby 
však dievčatá raz mohl i byť samé sebou, je 
dôležité, aby si dokázali zachovať odstup 
od videnia mužov. 

pokračovanie na str. 12 
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Ludvík A š k e n a z y 

Jak j s m e s i h r á l i n a p o ž á r 
pokračovanie zo str. 11 

Pri výchove otca by som rád zvýraznil 
ešte jeden moment. Nie je dôležité len to, 
k čomu vychovávame, ale aj akým spôso
bom, t. j. aký sme si zvoli l i výchovný štýl. 
Pôvodný význam pojmu stillus - osteň, 
špicatý kolík - nesie v sebe pre výchovu dô
ležitú symboliku. Ostré rydlo zanecháva na 
voskovej doske pomerne hlbokú stopu, pre
to je dôležité, aký obsah bol zaznamenaný 
a akým spôsobom vyrytý. Na jednej strane 
„pichnutie" môže byť tým činiteľom, kto
rý pobáda, príp. motivuje deti k pozitívne 
ladenému správaniu. Na strane druhej, ne
šetrné používanie „ostňa" (napr. v zmysle 
byť lepší za každú cenu) ich nielenže odrá
dza od požadovaného správania, ale často 
spôsobuje hlboké jazvy, vnútorné zranenia, 
ktoré sa dosť ťažko zaceľujú. 

„Vskúsenosti veľkej lásky," napísal R. Guar-
din i , „sa všetko stáva udalosťou vo svojom 
prostredí." Ak ju zažívajú deti i zo strany 
otca, nielenže sa to pozitívne prejavuje 
v ich výkone a vzťahu k okolitému svetu, 
ale ľahšie zvládajú situácie, ktoré sa pre 
nich javia ako neúspešné. Učia sa prijímať 
a vnímať prípadné neúspechy ako súčasť 
svojej životnej cesty. Preto potrebujú byť 
uistení, že stojí pri nich niekto, kto ich 
berie takých, akí sú, posilňuje ich pri pre
konávaní prekážok, má radosť z dosiahnu
tých úspechov a aj napriek určitým zlyha
niam či nedokonalostiam v nich neustále 
vidí hodnotné bytosti. 

V autentickom vzťahu pomáha láska 
tomu, že otec vidí svoje deti s ich mož
nosťami nielen v súčasnosti, ale aj v bu
dúcnosti, t. j. aké by mohli byť, k čomu 
by sa mohli dopracovať. Ľudskú osobu 
charakterizuje intenzívna potreba lásky, 
reciprocity a vzájomnej pomoci. Pokiaľ 
tieto vzťahové dimenzie zlyhávajú, stávajú 
sa vážnym dôvodom pre jej neprispôsobi-
vosť (A. Maslow). Preto, pokiaľ dieťa zažíva 
prejavy lásky a cíti sa byť prijímané, rastie 
jeho sebaúcta a učí sa otvárať druhým. Pri
pravuje sa na vytváranie vlastných vzťahov. 
V prítomných vzťahoch vychovávajú rodičia 
svoje deti aj k ich budúcim vzťahom. 

Som si vedomý toho, že komplexnejšie 
spracovanie tejto problematiky presahuje 
možnosti môjho príspevku. Preto si dovo
ľujem ponúknuť tieto pohľady ako námety 
na zamyslenie. Napriek tomu, že nepo
znám jednoduché riešenie súčasnej krízy 
otcovstva, domnievam sa, že základným 
kľúčom, ktorý otvára každú cestu, je láska. 
Tá totiž prináša to, čo cez parafrázy myšlie
nok niektorých etických systémov by sme 
odporúčali všetkým rodičom: 

Milujte - citlivo vnímajte - podporuj
te - buďte trpezliví - nesúďte - neodsu
dzujte - odpúšťajte. 

Ivan Podmanický 

V pátek jsme byl i požární ochrana. 
Já jsme telefonoval, kde hoří. On bral 

hovory, protože byl služba, p o t o m vytru
boval poplach, oblékal přilbu a s velikým 
troubením vyjížděl ze stanice. 

A byla to dlouhá hra, takže nebrala 
konce. Já říkám: 

,Je to požární ochrana?" 
„Ano," odpovídá, „co si přejete?" 
„V Pardubicích hoří perníkárna," ří

kám. „Konec hlášení!" 
Jel do Pardubic a já jsme čekal. Z Par

dubic hlásil splnění rozkazu a neprodle
ně se vracel. H r a začínala od začátku, já 
jsme říkal, že v C h r u d i m i hoří továrna na 
ovocné šťávy, on nasedal a se všemi vozy 
se řítil na pomoc. 

Bylo to poněkud jednotvárné. Všech
na města jsme vyčerpali, i Kostelec nad 
Černými lesy. V C h r u d i m i hořelo třikrát 
za sebou, v Pardubicích dokonce šestkrát. 
Ale požární ochrana byla neúnavná. 

To se musí zpestřit, takhle to nejde 
nechat. Vždyť je to přece hra. Nebuďme 
tak vážní! 

Služba se řádně hlásí: 
„Haló, zde požární ochrana... Co si 

přejete?" 
,Je to stříhaní psů?" 
„Ne," povídá, „požární služba." 
„Mohl byste mi osříhat foxteriéra?" 

táži se. 

Služba se rozhorčila. 
„Zde je požární ochrana," říká. „Když 

hoříte, tak to řekněte, jestli ne, tak nás 
nevyrušujte!" 

„Tak vám tedy pěkně děkuji, že přije
dete," povídám. „Ale tu sukýnku mu m u 
síte přistřihnout opatrně, protože je tuze 
lechtivý. A můžete u nás zůstat, budeme 
mít k r u p i c o v o u kaši." 

Hlas na druhé straně telefonu se roz
čilil: 

„Pane, copak nevíte, že požární služba 
k r u p i c o v o u kaší nejí?" 

P o t o m s t rochou naděje, téměř pro
sebně, pokračoval: 

„Zde je hasičárna. Prosím, nehoříte 
náhodou? Poněvadž kdybyste hořel, tak 
vás ještě můžeme zachránit." 

Ale ten na druhé straně zajásal: 
„Konečně jsem se vás dovolal - to 

stříháte, prosím, osobně?" 
Požární služba chvíli váhala a pak se 

vší rozhodností skončila: 
„Pane, volejte nás, jen kdybyste hořel. 

Konec hlášení!" 
Položil tedy neviditelné sluchátko 

a celý rozrušený říká: 
„Tatí, představ si, před chvílí volal ně

jaký pitomec a chtěl stříhání psů. Jako 
kdyby nevěděl, že u nás se hasí požáry." 

„Kdo by to m o h l být?" pravím. „To 
m u s i l být pěkný omezenec!" 

H r a je, milí přátelé, vážna věc. 
Když si náhodou hrajete na požár 

- nedělejte z toho stříhaní psů! To, pro
sím, n i k d y ! 

Berte h r u vážně! 
A teď mi promiňte, n e m o h o l se vám 

věnovat, musíme do Pardubic - hoří nám 
pernikárna. 

(1921- 1986) - český spisovateľ. Autor re

portáží a lyrizovaných poviedok. K najznámej

ším patrí vynikajúca zbierka Vajíčko. Písal 

aj divadelné a rozhlasové hry, od roku 1968 

žil v emigrácii, písal po nemecky, najmä pró

zy pre deti a televízne scenáre. Uvedený prí

beh pochádza z útlej knižky Dětské etudy. 

Jednotlivé krátke texty mapujú autorov vývin od 

čias, keď sa slobodný v parku posmieval kočíku-

júcemu mužovi, cez nájdenie tej pravej, založe

nie rodiny, až po vznik a neustále utvrdzovanie 

vzťahu medzi otcom-autorom a synom-hrdinom 

všetkých príbehov. 

LUDVIK ASKENAZY 
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Myš l i enkové p a b e r k y o o t c o v s t v e a p a r t n e r s t v e 

i. 
Predosielam - nie som otcom, som mamou. 
Takže v nasledujúcom texte pôjde vlastne 
o taký second hand - úvahy z druhej ruky. 
Ale faktom aj je, že som celý život prežila s ot
com - najprv s tým vlastným, potom s otcom 
svojich detí. Tak to možno nie je celkom dru
há ruka, ale, povedzme, jedenapoltá. 

Nebudem sa tu zaoberať tým, že mate
rinské nastavenie žien má psychologicky, 
spoločensky a dejinné iný farebný odtieň 
ako otcovské nastavenie mužov. Zdôrazňu
jem: iný. A n i lepší, ani horší, ani hlbší, ani 
plytkejší. Iný. Chvalabohu. Inakosť totiž 
hýbe svetom. 

II. 
Pri premýšľaní o otcoch vynárajú sa mi 
v pamäti detské spomienky na môjho 
otca. Náš vzťah fungoval aj funguje, hoci 
prešiel mnohými búrlivými obdobiami 
a obojstrannými sklamaniami, spôsobený
mi otcovými či moj imi nespokojnosťami 
a skratmi. Nezabudla som na veľmi dob
ré veci, ktoré sme spolu prežili, ale ani na 
tie zlé, veľmi zlé. Priestor v strede, také tie 
obyčajné bežné dni mi akosi z hlavy vypad
l i . Buď mám deravú pamäť, alebo takých 
stredných zlatých dní nebolo neúrekom. 
Považujem za základ dobrého medziľud
ského vzťahu možnosť spoľahnúť sa na 
toho druhého. Nebolo to vždy ľahké, ale 
napokon sme vzťah s otcom ukočírovali 
k vzájomnej ponuke spoľahlivosti. M i n i 
málne v pracovnej oblasti. As i to nie je cel
kom pozitívna správa, ale domnievam sa, 
že - paradoxne - dnešný uspokojivý vzťah 
s otcom súvisí s rozvodom mojich rodičov, 
keď som bola puberťáčka. Vtedajšie ukon
čenie rodinného marazmu dovolilo nám 
neskôr začať budovať nový vzťah. 

Deň čo deň pozorujem a vnímam svojho 
muža, ako sa borí s úlohou otca. Demokra
tické manželstvo, kde rozdelenie úloh obe 
strany vnímajú ako uspokojivý a užitočný 
kompromis. Asi sa mi v živote dosť uľavilo, 
keď som pochopila, ja žena emancipovaná, 
že otcovstvo môjho muža (neviem, nakoľ
ko všeobecne to platí) k našim deťom sa 
uskutočňuje skrze mňa. Že kým mňa má 
rád, neostáva mu nič iné len byť dobrým 
otcom aj našim deťom. 

Niekedy mi napadne, akí sa stanú otco
via z mojich synov, keď vyrastú. Dúfam, že 
ak budú mať šťastnú ruku, triezvu hlavu 
a horúce srdce pri výbere partnerky a ak si 
ponesú z pôvodnej rodiny v sebe presved
čenie, že sa dá život žiť spolu v dobrom 
aj z lom - dúfam, že potom bude dobte. 
Mama-manželka je pre otcovstvo meritór-
nou záležitosťou. (Zdeněk Matějček napí
sal, že je dôležitejšie dobre sa zamilovať než 
dobre zmaturovať.) 

III. 
Slečna a mladík, žena a muž stretávajú 
a zamilúvajú sa do seba zväčša ako bezdet
ní. Alebo aj nie. Deti vznikajú ako dôsledok 
sexu. Sex je dôsledkom erotickej túžby. Túž
ba súvisí s láskou alebo, v nebezpečnejšom 
prípade, len s telesnou potrebou. Láska vie 
byť chvíľková a podobá sa na poblúzne-
nie. Láska vie byť aj dlhodychá. Tá potre
buje zodpovednosť a slobodu, niekedy tak 
ťažko skombinovateľné danosti. Niektorí 
muži si vedia predstaviť, že ich frajerka raz 
bude matkou, čiže oni otcom, iní zas nie. 
A n i niektoré frajerky si nedokážu predsta
viť, že raz budú mať deti alebo ich chcieť 
mať. Biologické hormonálne hodiny tika
jú. Objektívne skutočnosti sa valia všade 
okolo, za rohom číha niekedy nekompro
misná realita. Niekto dozrie v osemnástich, 
iný ani v hrobe. Život nás stavia pred javy, 
ktoré nedokážeme vopred predpovedať, 
mysľou či c i tmi ohmatať. Niekedy je v lete 
chladno a v zime hreje slniečko. Svet obý
vajú samotári aj ľudia spoločenskí. A tebe 
sa páči taká hudba a mne celkom onaká. 
Jeden očakáva od života iba toto a druhý 
až hentamto. Čo s tým všetkým? Uf, ťažká 
otázka. Jej riešenie akoby niekedy plávalo 
medi hviezdami. Jedno je však isté, odpo
veď na ňu zásadne ovplyvňuje materstvo, 
otcovstvo a zároveň aj detstvo (i dospelosť) 
potomkov. Čiže život. 

IV. 
Vždy ma rozčúli taká dosť často používa
ná mudrlantská veta: Výnimka potvrdzu
je pravidlo. Za pravidlo považujem to, čo 
mi zaručuje správať sa, konať a premýšľať 
správne. Domnievam sa, že výnimka pra
vidlo nepotvrdzuje, naopak, spochybňuje 
ho, podkopáva jeho platnosť, niekedy to 
pravidlo pripraví o všeobecnosť, a tým ho 
úplne zneguje. 

K a m tým mierim? K relativizovaniu. 
H o c i má život svoje pravidlá, má aj svoje vý
nimky, ktoré tie pravidlá podrývajú, a tým 
život na jednej strane síce komplikujú, na 
druhej strane ho však ozvláštňujú. 

Napríklad... 
Za pravidlo hodné nasledovania sa po

važuje dohoda medzi partnermi, že sa chcú 
tu a teraz stať rodičmi. Vraví sa, že sa nemá 
dieťa používať ako prostriedok na pozlie
pame rozpadávajúceho sa vzťahu ženy 
a muža. Zväčša to platí, lenže poznám páry, 
keď im narodenie alebo prijatie ratolesti 
pomohlo (cez pocit zodpovednosti) nájsť 
vyhasínajúcu lásku. A naopak, stretla som 
sa s dvojicami, ktoré si vopred premysleli 
svoje rodičovstvo a zlyhali, lebo nedokázali 
zvládnuť a prijateľne spracovať v novej si
tuácii rozličný prístup k dieťaťu a meniace 
sa očakávania. 

Máme tu aj pravidlo o tom, koľko rokov by 
mali mať ľudia vstupujúci do manželstva, 
lenže, veď už som to spomínala: Niekto 
dospeje v osemnástich a niekoho pochova
jú detinského a egocentrického. 

Máme tu pravidlá o vhodnom počte detí, 
o veku vhodnom na výchovu, o rozličnosti 
otcovho a maminho prístupu, o dôslednos
ti, o nehádaní sa pred malými... Lenže čo ak 
ich tým pripravujeme o vnímanie rôznoro
dosti života? Pravidlá sa menia aj v priebehu 
času a naprieč krajinami, inštitút manžels
tva je iný dnes ako bol voľakedy, je inakší 
v Ázii ako v strednej Európe. 

Páčilo by sa mi , keby sa veľa z tých psy
chologických, etických, náboženských a pe
dagogických pravidiel zmenilo na dobre 
mienené a skúsenosťami mnohých overené 
odporúčania. Dodalo mi by to pocit voľnos
ti. Lebo nedokonale postavené pravidlo ne
pomáha, ale zväzuje. 

V. 
Niekedy ma láka dostať šancu od zlatej 
rybky a stať sa otcom svojich detí, otcom 
svojho otca (zaujímavé, že otcom mamy 
nie) a otcom svojho muža. Namýšľam si 
nekriticky, že by som im možno vedela po
vedať niečo dôležité, čo by im pomohlo... 
či vlastne väčšmi mne by to pomohlo... Po
tom to vždy zavrhnem ako celkom bláznivý 
nápad. Nielen preto, že sa nedá uskutočniť. 
Ale najmä preto, že by som čiastočne priš
la o celoživotné dobrodružstvo zo svojho 
ženského a materského pohľadu sledovať 
to ich mužstvo a otcovstvo, niekedy nezne
siteľné, inokedy nádherné, ale iné. A ina
kosť je dôležitá. Hýbe svetom. 

Zuzana Mojžišova 
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M i l u j e m t i e chví le 
Dnes je to presne 606 dní, čo sa mi zmenil 
život. 

Čo som zmenil svoje priority, čo som 
zmenil svoj životný štýl. Dovtedy to bola 
najmä práca. Ráno o šiestej som zapínal 
počítač a večer o šiestej som ho vypínal. 
Prišiel som domov, v lete s manželkou na 
bicykle, v zime len povaľovanie, kniha, tel-
ka. Vegetovanie. Ako rastlina. 

Pred 606 dňami som prvý krát držal 
v náručí naše dieťa. Nášho synčeka. V det
skom domove som si túlil k sebe batôžtek 
vône, lásky, šťastia, krásy, čistoty, pokoja; 
vtedy 5-mesačného chlapčeka. Díval som 
sa na jeho tváričku a cítil manželkin dotyk 
na svojej ruke a jej dych vedľa mojej tváre 
a jej oči takisto hltajúce obraz zázraku. 

Je zvláštne, ako človek dokáže behom jed
nej sekundy zmeniť svoje životné priority, 
svoje životné postoje, rebríček hodnôt, ako 
si dokáže uvedomovať ozajstnú silu lásky. 

Teraz z práce odchádzam tak, aby som 
venoval maximum času nášmu dieťaťu a až 
keď zaspí, otváram počítač a dorábam to, čo 
dorobiť chcem. V duchu vety: „Nechcem, ale 
musím, znamená chcem, pretože musím." 

Mi lu jem tie chvíle, keď prídem domov, 
vystupujem z auta a oproti mi beží smejúce 
sa dieťa. Keď ešte skôr ako sa stihnem pre
zliecť počúvam, čo dnes s maminkou robil , 
čo vyparatil, že už dnes nemusel mať plien
k u , že bol dnes „dobučký". Pýta sa na ruky, 
a keď ho vezmem, položí mi hlavu na plece 
a len tak odpočíva. Trvá to iba chvíľu, je 
veľmi živý, a už sa pýta na zem, ale mne tá 
chvíľa stačí, aby som striasol zo seba všetky 

starosti, ktoré som si ako ťažký batoh do
tiahol akoby z iného sveta. 

Mi lu jem tie chvíle, večer sediac na sedač
ke, ruku položenú na nohe drobného člo
veka popíjajúceho predspánkové mlieko. 
Držím v ruke knižku a vymýšľam si príbe
hy podľa nakreslených obrázkov. Pozoruje 
ma. V ruke fľaša s mliekom, dudel strčený 
do pusy, a hnedé, iskriace oči upreté raz na 
mňa, raz do knižky - akoby kontroloval, či 
si nevymýšľam. Sem-tam mi skočí do reči, 
doplní nejaké slovo, ktoré som nepovedal, 
ale ktoré predtým možno počul od mami
ny, alebo odo mňa. Dopije, ešte moment 
ma pozoruje a potom bez ohľadu na mies
to v deji sa zošuchne zo sedačky, krôčikmi 
zaťapká k maminke a povie: „Maminkou 
pinkať." Srdce sa mi rozlieva. 

Milu jem tie chvíle, víkendové. Keď je 
krásne teplo, slnko je ako žeravý disk, lúče 
ohrievajú telá aj chodníky. Vyberáme s man
želkou bicykle a ten môj sa zrazu mení 
z aktívneho horského na obyčajný autobus 
s nápisom - P O Z O R ! DETI . Celú cestu mi 
bľaboce za chrbtom, hladí ma rukami po 
chrbte, zdvíha mi tričko a ťapka po odha
lených krížoch. Je to ako dotyk Boha. K u 
pem sa v tých dotykoch, „medím" si, keď si 
o mňa oprie hlavičku, nasávam čistotu. 

Mi lu jem tie chvíle, keď len tak sedím, nič 
nerobím, iba pozorujem drobného človeka 
behať okolo mňa, vymýšľať, ako sa zabaviť, 
ako upútať, ako ani na chvíľu nedovoliť 
rodičom, aby sa prestali zaujímať. O to, čo 
robí, čo hovorí, ako behá, ako chodí, ako 
hladí psa, alebo ako stavia v piesku kolá

če. Pozerá na svoj výtvor z piesku, priblíži 
hlávku a urobí „Ham". Odtiahne sa a sám 
pre seba, ale dostatočne hlasno, aby sme to 
počuli aj my,, si povie „Nie ham. Akože." 

Mi lu jem tie chvíle, keď ho hojdám. 
Smeje sa a čím je hojdačka vyššie, má vzru-
šenejšiu tvár, vždy vo vrchole oblúka sa 
nadýchne a rozšíria sa mu oči. Musím mu 
spievať. „Tata, ogaga," a ja spustím Rádio 
Ga-Ga od Queen, „Tata, sykl," a ja spustím 
Bicycle, tiež od Queen. Mám ich rád a zdá 
sa, že aj on. „Gúľalo," a to už prepnem na 
detské pesničky. „Gúľalo sa gúľalo to čer
vené jabíčkóóóóóó..." Hojdanie ho omrzí 
a pýta sa dolu. Uteká predo m n o u srandov
ně rozhadzujúc rukami a vymýšľajúc, kam 
by asi tak ešte šiel. 

Mi lu jem tie chvíle, keď sa ráno zobudí. 
Nevie sa vyvaľovať, nevie si ešte troška po-
lebediť vo voňavej postieľke. Len čo otvorí 
oči, převalí sa, posadí a už je pripravený vy
liezť. Je jedno kam, len von z postele. V ru
ke si drží plyšového hava a prejde k nám. 
Vylezie na našu posteľ a zrazuje po spánku 
a ja som nesmierne rád, dokonca šťastný, 
že ma zobudí. Každá polsekunda je draho
cenná. Každá polsekunda má nevyčísliteľ
nú hodnotu, každá polsekunda je život. 

Dnes už sám seba neviem pochopiť, ako 
som mohol žiť bez neho. Viem, že sú to frázy, 
ale náš syn je pre môj život ako slnko, vzduch, 
zem a voda. Ako doteraz chýbajúca časť skla
dačky, bez ktorej je celkový obraz neúplný. 

Mi lu jem tie chvíle... chvíle so synom... 

Vlastimil Švec 
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A d o p t o v a l i s m e s i . . . 
Patrili sme medzi „zúfalcov", ktorí nemali 
a nemohli mať deti. (Jeden potrat v ôsmom 
týždni, jedno mimomaternicové a potom 
už nič.) 

Patril i sme medzi „zúfalcov", ktorí vy
skúšali naozaj všetko. Aj ja som stál v ma
lej zatuchnutej kabínke W C , kde som sa 
snažil z celých síl vypudiť zo seba tekuti
nu , z ktorej sa malo zistiť, či som schopný 
oplodňovať. Vo vedľajšej kabínke si niekto 
p ln i l biologickú potrebu a celé to bolo dosť 
smiešne, ak už nepoužijem slovo „tráp
ne", navyše, keď som šiel s malou Petriho 
miskou po všetkých tých chodbách až do 
„laboratória". 

Aj manželka prechádzala všetkými aj 
bolestivými vyšetreniami, výbermi a zby
točnými vkladmi. Celkovo 6-krát. Patrí jej 
za to môj bezhraničný obdiv a... Láska. 

A samozrejme nielen za to. 
Aj my sme celé hodiny presedeli smutne 

si hľadiac do očí a zostavujúc si rebríček 
našich životných hodnôt a priorít. Pri plá-
polajúcej sviečke, pri vzduchom vznášajú
cej sa atmosfére vonného oleja. 

Riešenie: Adopcia. Nie pestúnska sta
rostlivosť. Adopcia. 

Keď som sa dozvedel cez čo všetko 
máme prejsť, zakrútila sa mi hlava. Obsaž
né dotazníky, psychologické sedenia, náv
števy sociálnych pracovníčok, prehliadka 
u lekára, potvrdenie o ročnom príjme, od
pis (už nie iba výpis) z registra trestov, list 
vlastníctva na nehnuteľnosť z „Registra" 
(mohol byť aj starší ako 3 mesiace), psy
chologické testy... 

Áno, najprv sa mi zakrútila hlava. Ale 
iba na chvíľu, to viete, chladná hlava sa 
nekrúti často, samého ma to prekvapilo. 

Sme otrlí alebo niečím výnimoční, keď 
sme si jedného dňa sadli za stôl, na ľavú 
stranu napoly rozdeleného papiera sme si 
napísali, čo všetko máme absolvovať, čo 
všetko máme zabezpečiť a na pravú stranu 
sme si napísali jediné slovo: „Dieťa."? 

Sme otrlí, alebo niečím výnimoční, ale
bo dokonca zúfalí, keď sme sa nad ľavou 
stranou iba usmiali a mávli rukou? 

Ale nie. A n i otrlí, ani výnimoční, ani zú
falí. Jednoducho sme si iba uvedomili hod
notu, samozrejme, nie tú finančnú. Nepý
tali sme sa, prečo to všetko potrebujú, ani 
sme sa nepýtali, či všetci biologickí rodičia 
absolvujú takéto niečo pred pôrodom, ani 
sme nepochybovali o tom, že je to potreb
né a zákonom stanovené. Odpoveď na tie
to otázky nás totiž nezaujímala. Paradoxne 
nám k tomuto „zmiereniu sa so situáciou" 
dopomohla najpravicovejšia veta akú po
znám. „Nič nie je zadarmo, všetko niečo 
stojí." 

A potom je to už o ľuďoch, ktorých stre
távate. 

Možno sme mali iba šťastie, že tí, kto
rých sme stretávali my, boli ľudia, ktorým 
patrí môj obdiv. 

Keď som videl tie „šanóny" písaných 
osudov detí opustených, zanedbávaných, 
týraných v kancelárii na sociálnom úrade, 
keď som videl tie fotografie detí „vhod
ných na osvojenie", keď som videl tie ša
nóny plné žiadostí o osvojenie, cítil som 
sa s našimi povinnosťami a problémami 
taký malý. 

Biologicky počať a donosiť dieťa trvá 9 
mesiacov. 

Vybaviť všetky formality a dostať oficiál
ne l istom, že ste vhodný pár na osvojenie, 
nám trvalo 7,5 mesiaca, aj to iba preto, 
že sme sa na túto cestu podujali cez letné 
mesiace, kde sme si vďaka dovolenkovému 
obdobiu ťažko nachádzali termíny sedení 
u psychologičky. Čistý čas - 6 mesiacov. 

No a potom prišiel deň D, keď sme sa 
vybrali na sociálny úrad „vybrať si dieťa". 

„Tak, čo máte na sklade?" asi takto by sa 
dalo jednou cynickou vetou povedať to, čo 
v kancelárii nasleduje. 

V čase, keď sme tam boli my, to boli iba 
fotky a krátky popis rodičov a chovania 
dieťaťa, jeho pôrodná a popôrodná anam
néza. Dnes je to už aj D V D . Chápem dôvo
dy zrušenia návštev v domovoch pred vý
berom dieťaťa. Asi to naozaj psychike detí 
nepomáha. 

„Každý deň je tu nejaký pár. Vyberie si 
mňa, alebo nie? NIE! Prečo?, čo je na mne zlé, 
prečo si vybral Fera, keď ten si ešte nevie umyť 
zuby?!" 

Preberáme si fotky a vyberáme najkrajšie 
dieťatko, s bezproblémovou anamnézou, 
s bezproblémovými rodičmi, s pevným 
a trvalým zdravím, hnedovlasé s hnedými 
očami, ktoré, keď vyrastie, bude sa podo
bať na nás s približne rovnakou výškou 
a hmotnosťou akú mám ja, alebo manžel
ka. (Neusmievajte sa, podľa toho, čo nám 
povedali, aj takí rodičia tam boli.) Také 
dieťa však nenájdete. Každé má nejaký 
problém. Tento je apatický, tento je vážne 
chorý, má poškodenú pečeň, táto je dcérou 
narkomanky a alkoholika a aj tak vyzerá, 
tento má hypertenziu, tejto nepoznáme 
otca, nevieme, čo bol zač, alebo už iba ten 
problém, že je opustené.... 

Jediné, čo si musíme uvedomiť a čo sme 
si aj uvedomili a čo nám aj pomohlo, je dí
vať sa na dieťa, nie na jeho anamnézu. 

Kto z nás si môže byť istý, čo bude z die
ťaťa, ktoré nazveme naše biologické? 

V Bibl i i sa zhruba hovorí: „Trest za 
hriech môže prísť až do siedmeho pokole

nia." Moderná genetika potvrdzuje: „Cho
roba, povahové črty, predispozície môžu 
spať v génoch až do siedmej generácie, to 
znamená, že ak nejakou dedičnou choro
bou trpel váš pra-pra-pra-pra-pradedo, 
môžu byť všetci pred vami zdraví a choro
ba môže prepuknúť akurát u vás." 

Vieme všetci, akých sme mali predkov? 
Čo keď môj pra-pradedo bol vrah?, alebo 
čo keď moja pra-pra-prababka bola ťažká 
schyzofrenička? 

Nie, tým sa nezaoberáme, jednoducho 
vyberáme prvú fotku, ktorá nám padla do 
ruky. Je na nej chlapček. Krásny. Dieťa totiž 
môže byť iba krásne, ak je vaše. 

A my sme vedeli, že je náš. 
20. novembra 2004 sme povedali, že 

toto dieťa si pôjdeme pozrieť do domova. 
Držal som na rukách 5,5 mesačný ba

tôžtek, pozeral som mu do očí a videl som 
sa v nich. Odpočíval pokojne, tesne po pa
paní. Usmial sa na mňa. 

Človek niečo v sebe má, neviem ako to 
nazvať, je to nejaký mikrospínač, ktorý 
keď sa zopne, zrazu človek nadobudne is
totu. A keď hovorím istotu, myslím tým 
I S T O T U . 

Nám sa ten mikrospínač zopol skoro 
súčasne a my sme vyslovili vetu nahlas sko
ro súčasne: 

„Toto je náš syn." 
Áno, počúvali sme lekárku, psycholo

gičku domova, riaditeľku, o ňom, o jeho 
matke, otec bol neznámy, o jeho pôrode, 
že nedýchal, že má hypertenziu svalstva, že 
to, že ono. Počúvali, ale nepřikládali tomu 
žiaden význam. Toto je náš syn. 

20. decembra sme si bol i zobrať ten naj
väčší dar nášho života. Bol i to zatiaľ naj
krajšie Vianoce. 

Celé to trvalo 8,5 mesiaca. O 15 dní 
kratšie ako biologická cesta. 

Dnes má náš Samko 25 mesiacov. 

Vlastimil Svec 

Článok bol písaný pre blog.sme.sk 
http://vlastimilsvec.blog.sme.Sk/c/63947/ 
Adoptovali-sme-si-Ako-sme-si.htm 
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N e b o l a s o m o t c o v o u p r i n c e z n o u 
Témou tohto čísla je „otcovstvo" a je to 
pre mňa téma taká osobná (a donedávna 
i bolestná), že mi pripadá dôležité o nej 
čosi napísať. O t o m , čo bolo, aj o t o m , 
čo je teraz. Snáď mi prepáčite, ak moje 
meno bude p o d článkom chýbať... 

Môj otec b o l (a je) vo svojom vnútri 
dobrák. To najlepšie vždy bolo pre nás 
- deti; to, čo zostalo (ak vôbec zostalo), 
bolo jeho. Banánov, ovocia sa takmer ne
d o t k o l . Však vieme, ako ho bolo v m i n u 
lost i málo... Môj otec nie je násilník, ani 
surovec, ani a lkohol ik . Keď s o m párkrát 
v živote dostala výprask, tak zaslúžene. 
N e b o l o príkazov, či zákazov. O k r e m zá
k a z u maľovania sa do dospelosti a ob
medzovania diskoték si žiadne iné vý
razné tabu nepamätám. Tak vlastne aký 
problém? 

Bolo to ešte na p r v o m s tupni základ
nej školy, keď s o m začala mať pocit, že 
otec si ma vôbec nevšíma. Nezaujímala 
som ho. Nepamätám sa, že by ma ako 
dieťa vzal do náručia, objal, či sám od 
seba pobozkal . Snáď s o m mu ani n i k d y 
nesedela na kolenách... Áno, snažila s o m 
sa upútať jeho pozornosť, asi ako kaž
dá dcéra. Tancovala som po byte, vyob
liekaná, točila sa pred ním a túžila, aby 
povedal: „Ty moja princezná...". A b y b o l 
zo mňa aspoň na o k a m i h nadšený. No 
nebol. Prechádzali sme okolo seba ako 
vzduch , ľahostajní, až s o m to jeho sprá
vanie začala napodobňovať. Bo la s o m 
tvrdá, neprístupná, necitlivá (mať tak 
aspoň kúsok z neho v sebe...) No moje 
srdce plakalo. Odnášala si to m a m k a . 
Hovorievala: „Si ako otec!" Ale ja s o m 
nechcela byť ako o n ! Ničilo ma to, po
nižovalo. N i e s o m ako otec! N i k d y taká 
nebudem! Ale bo la som... 

Keď s o m dospela, b o l a s o m plná 
rozporov, o chlapcov s o m n i k d y nema
la núdzu, a tak b o l i (ako u mnohých 
iných otcov ubolených dievčat) čosi ako 
náhrada. Ich pozornosť, láska, zlomené 
srdcia.. . Neuspoko jovalo ma to. B o l a 
s o m prázdna a zranená. Žiaden vzťah 
ma n e n a p l n i l . Chce la s o m byť mníškou, 
p o t o m s l o b o d n o u mamičkou. N a p o 
k o n s o m sa vydala a - rozviedla. N e n a 
plnená, hľadajúca, neustále túžiaca po 
prejavoch lásky. Nechápala som, ako 

veľmi s o m zranená. A čo je dôvodom 
m o j i c h neustálych sklamaní zo vzťahov 
i zo seba. Až po mnohých rokoch s o m 
p o c h o p i l a , že v opačnom pohlaví s o m 
hľadala otca. 

Ale n ik to n e m o h o l byť mojím otcom. 
On žil kdesi ďaleko odo mňa a ani si ne
uvedomoval , čo mi spôsobil. 

Pamätám sa, keď s o m sa ho raz spý
tala na svojho dedka. N e p o z n a l a s o m ho, 
zomre l skôr, ako s o m sa narodi la . Rada 
počúvam príbehy o svojich predkoch, 
hľadám, na koho sa podobám, čo s o m 
po k o m zdedila. (Aké to majú ťažké naše 
deti, ktoré sa nemajú na k o h o pýtať... na 
koho podobať.) Otec rozpačito rozprával 
o t o m , ako si jeho otec po návrate z prá
ce zasadol do svojho obľúbeného kresla, 
vzal do rúk noviny, cigaretu a túžil po je
d i n o m - po kľude. O deti sa nezaujímal. 
O s u d y sa opakujú? Môj otec m a l jediný 
vzor otcovstva. B o l zranený a nenaučil 
sa, ako preukazovať lásku. M i l o v a l , ale 
s k a m e n n o u tvárou, držiac svoju lásku 
poriadne nakrátko. 

Snáď mi svoje city prejavoval tým, 
keď mi zo záhrady donášal myšky, ktoré 
s o m p o t o m chovala. A salamandry. D o 
v o l i l mi kur ia tko , zajačika, mačku - to 
všetko v byte! 

P o t o m sme si vzal i z domova dievčat
ko. Predpokladal i sme, že ho môj otec 
neprijme, pretože je rómske. Lenže práve 
vtedy nastal u otca zásadný obrat. Vnuč
ku si zamiloval ako prvý. Všetko padlo 
- predsudky, postoje, skúsenosti... A k o 
by mi začal splácať svoj d l h - cez m o j u 
dcérku. To ju si posadí na kolená, blázni 
sa s ňou, obj íma ju - je jej naozajstným 
milujúcim dedkom. A ja sa nepýtam: 
„Prečo?" S o m šťastná, že to tak je. 

Tu by som m o h l a skončiť. No b o l by 
to chabý záver pre vzťah s o tcom. 

Začiatkom tohto r o k u som počula 
kázeň o „uzdravení zo zranení z minulos 
t i " . Veľmi rýchlo s o m sa v nej našla. Slzy 
mi t iekl i po tvári a ja s o m pochopi la , akú 
veľkú bolesť a neodpustenie mám srdci. 
A tiež, že sa neustále vyhováram a obvi
ňujem svojho otca zo svojich vlastných 
zlyhaní, z veci, ktoré sa mi nedaria. Bo lo 
to spočiatku nepredstaviteľné, ale napo
k o n s o m m u odpust i la . B o h m i p o m o 
h o l . Prevzal to na seba. Celú tú bolesť, 
ktorú s o m roky v sebe držala. A viem, že 
sa už n i k d y nebudem vyhovárať na otca. 

Kiež by aj môj otec raz m o h o l odpus
tiť a snáď i zabudnúť... 

Stála č i ta teľka 
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J e k r á s n e byť o t c o m 
Možno bude toto moje rozprávanie dosť 
chaotické (aspoň moja kolegyňa tvrdí, že 
mám problém s vyjadrovaním). Je to asi 
tým, že by s o m chcel povedať naraz veľa 
myšlienok. Tak majte, prosím, so m n o u 
trošku trpezlivosť. 

Už keď som sa rozhl iadol , že sa ože
ním, som vedel, že okrem manžela chcem 
byť i otcom. (Neviem, či tá ženba bola 
dobrá i pre moju manželku, ale pre mňa 
bola a je veľmi dobrá). Keď s o m hľadal 
svoju budúcu manželku, tak mi niekto 
múdry radil , aby som hľadal dobrú m a t k u 
svojich budúcich detí. Moje rozhodnutie, 
vlastne naše rozhodnutie stať sa rodičmi, 
(manželstvo a rodičovstvo, je vecou dvoch 
ľudí) sme sa snažili naplniť od prvých 
dní nášho manželstva. Ale tak to vyzerá, 
že choroba dnešnej doby „bezdetnosť", 
zasiahla aj nás. Prvé dva roky manželstva 
sme to nepociťovali ako problém (aj leká
ri hovoria o neplodnosti ako o probléme 
až po dvoch rokoch spolužitia). 

Po tých dvoch rokoch sme teda začali 
riešiť tento problém všetkými dostupnými 
(ale prijateľnými) prostriedkami. Obrátili 
sme sa na lekárov, na liečiteľov a na Boha. 
Počas tej doby sme začali myslieť aj na to 
„najhoršie", že „vlastné" (radšej by som to 
ale nazval biologické, lebo aj deti z domo
va môžu byť naše vlastné) deti nebudeme 
mať a začali sme sa otvárať aj myšlienke 
adopcie. A keď ani v šiestom roku nášho 
bezdetného manželstva (myslím, že tento 
čas bol ale pekným časom, ktorý sme moh
li využiť na budovanie nášho manželstva) 

sme nemali biologické dieťa, rozhodl i 
sme sa, že si dieťa adoptujeme. Myslím, 
že je smutné, že o adopcii uvažujeme ako 
o krajnej možnosti „liečenia bezdetnosti". 
V detských domovoch je až príliš veľa detí, 
ktoré môžu byť našimi deťmi. 

Naše predstavy o dieťati neboli veľké. 
Možno aj preto, že sme po siedmich ro
koch čakania už viac čakať nechceli. Keď 
sme po roku prípravy šli pozrieť naše prvé 
„vyhliadnuté" dieťa do detského domova, 
bral som to tak, že si len obzriem situáciu. 

Dopadlo to však úplne inak. Keď som 
prvý krát videl a počul Kvetku, vedel som, 
že už nemusím „obzerať situáciu inde". 
Bolo krásne, keď som prvý krát počul jej 
zvonivý hlas a moje (naše) rozhodnutie 
zrazu už nebolo na nás, ale na Kvetke, či 
nás to malé štupľa s prenikavým hláskom 
príjme. Tie sto kilometrové návštevy stali 
za to, aby nás Kvetka prijala, aby sme si ju 
m o h l i vziať domov. Keď sme si ju viezli 
domov, vedel som, že si beriem domov po
klad, ale nevedel som, že až taký veľký. Je 
krásne, keď sa to malé štupľa privinie ku 
mne, keď pri mne spí, na mojej ruke a ško
da, že nemôžete počuť ten jej hlások, ako 
hovorí: „Ocko, ocko môj zlatý 

Chcel by s o m sa ešte viac podeliť s ra
dosťou, ktorú s o m získal vďaka Kvetke, 
ale to podstatné som povedal. Zároveň by 
som chcel povzbudiť všetkých, ktorí vá
hajú s ťažkým rozhodnutím pre adopciu. 
P.S. rok po príchode Kvetky do našej Ro
d iny s o m sa stal o tcom ďalšej dcéry, ale 
to je ďalší príbeh. 

...je krásne, keď ma na okne čakajú rie krásne tmavé oči detí (aj manželka ich má krásne) 
P G 

Z i m a n a r u k y 
Takisto spomalené, či aké, rovnako 
na smiech, či čo, lenivé a pohodlné, 
či ešte aj ospalé, jednoducho nesúce 
a nemohúce - akési také boli aj moje 
spermie. Hrozná veta: obsahovo aj 
gramaticky. Preto sme sa s Helgou 
rozišli: nemohli sme mať deti. Hoc 
takto nám to nikto nepovedal. Do
zvedeli sme sa, že ešte stále máme 
šancu. Ale každý s iným partnerom. 
Teda: možno. To sme sa nasmiali. 
Brali sme to statočne, ako len sme 
vládali. Chvíľami sme plakali. Chví
ľami sme sa na tom smiali. To sme 
sa teda naozaj nasmiali. Hneď som 
Helge povedal, aby sme sa rozvied
li, že bez detí vyžijem. Odskučím to 
ako pes, no po čase sa s tým zmie
rim. Nechcela o tom ani počuť. Po
tom prišla s iným nápadom. Osvojiť 
si dieťa z detského domova. Práve tu 
som zlyhal: nevedel som v sebe nájsť 
tú istotu, ale najmä odvahu, že raz 
bez príčiny neublížim tomu decku iba 
preto, lebo nie je moje, teda pres
nejšie, že mu ublížim iba tak a práve 
tak, ako by som vlastnému decku, 
nejakým tým bacnutím po zadku, či 
čím, mohol kedykoľvek niečo vysvet
liť, potrestať ho, zakázať mu nejakú 
somarinu, čo by som si odpustil tým, 
že by som na to veľmi rýchlo zabudol, 
takisto aj naše decko. No nikdy by 
som si neodpustil, že som udrel cu
dzie dieťa, ako by mi to ani ono asi 
neodpustilo, pretože vlastné deti sa 
primerane trestať môžu, ale nevlast
né nikdy. 

Úryvok z knižky DUŠANA DUŠEKA 
Zima na ruky, Slovart 2006 
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Dovo l i ť či nedovol iť? - d i l e m y s t e l e v í z o r o m 
Blížia sa Vianoce so všetkým, čo k tomu patrí - darčekmi, jedlom, koláčikmi, stromčekom a - televízorom. Možno nie práve u vás doma, 

možno u bratrancov, možno u starej mamy, u kamarátov. Neviem, ako vy, ale ja čoraz častejšie počúvam: „Mami, prečo to nemôžeme 

pozerať? Ved'Janko je o rok mladšia mama mu to dovolí!" Alebo ešte horšie: „Veď im to dovoľte. Všetky deti to už videli, aj náš syn. Dnešné 

deti sú na také veci zvyknuté... Vybúria sa pri televízore a potom budú kľudné..." A najhoršie zo všetkého: „Mami, pustili nám Termináto

ra!" (Keď mi to povie šesťročné dieťa, ktoré prišlo z oslavy kamarátových narodenín, viem, že tam už o rok nepôjde.) Naozaj, na toto som 

prísna mama. Vo veľa veciach nedokážem byť dôsledná, ale jedno je mi jasné: musím veľmi starostlivo vyberať, čo naše deti môžu pozerať 

a čo nie. Skoro som si už pripadala ako nejaký vyhynutý druh, ale našťastie som sa ocitla na prednáške prof. Browna (odborníka na násilie 

páchané na deťoch z Univerzity v Birminghame, UK) o vplyve násilností v médiách na deti a mládež. Bol to pre mňa veľmi povzbudzujúci 

zážitok, a tak som sa rozhodla vám ho priblížiť, aby ste mali aj vy v rukách argumenty pre „dobre mienené rady" od rodiny a priateľov. 

N a j p r v t r o c h a t e ó r i e 

Snáď žiadna učebnica psychológie sa ne
zaobíde bez kapitoly o Teórii sociálneho 
učenia. Túto teóriu ako prvý spracoval 
Albert Bandura v sedemdesiatych rokoch. 

Je založená na veľmi jednoduchom škôl
kárskom experimente: Deti v škôlke po
zerali na videu, ako sa jeden dospelý (ujo 
alebo teta) hrá s umelohmotovým šašom, 
čo sa volal Bobo. Video vypli a deti dali do 
miestnosti plnej krásnych hračiek, ktorých 

sa nemohli dotknúť. Samozrejme, že z to
ho boli frustrované. Keď ich potom dali do 
izby s Bobom, asi tušíte, ako to dopadlo. 
Deti sa snažili hrať so šašom rovnako ako 
sa hral ujo. Experiment sa niekoľko krát 
opakoval, vždy s inými deťmi, iným ujom 
a inou hrou. Výsledok: keď sa dospelý hral 
s hračkou pekne, aj väčšina detí, čo ho vi 
deli, sa so šašom hrala pekne. Keď teta do 
šaša kopala - mnoho detí začalo do Boba 
kopať tiež, ale záviselo to od toho, kto bola 
tá teta. Ak to bola „dobrá" teta a na konci 
ju niekto odmenil , že Boba kopla, tak si do 
šaša koplo aj veľa detí. Ak to bola nejaká 
zlá teta a na konci ju niekto vyhrešil - cho
vanie detí to ovplyvnilo oveľa menej. 

Bandura vypracoval teóriu sociálneho 
učenia - imitácie, ktorá hovorí o tom, že 
dieťa sa učí tým, že sleduje a imituje 
chovanie iných. Aby došlo k učeniu, je po
trebné splniť štyri podmienky: dieťa musí 
danému chovaniu venovať pozornosť 
(musí byť pre neho atraktívne), musí si ho 
zapamätať, musí byť schopné ho zre
produkovať a musí mať pozitívnu mo
tiváciu (deti do šaša kopali najviac vtedy, 
keď videli, že bol za to dotyčný odmenený). 
Táto teória je všeobecne prijatá a málokto 
už dnes spochybňuje skutočnosť, že časť 
nášho chovania má na svedomí imitácia, 
teda napodobňovanie. 

Keď som prvýkrát počula o tomto expe
rimente, pomyslela som si: „Tak na čo ešte 
čakajú? Prečo nezakážu tie nezmyselné kr
váky? Ako to, že ešte niekto pochybuje, že 
pozeranie sa na krutosti a bezcitnosť môže 
vzbudiť agresivitu a násilie?" 

V e d e c k ý p r í s t u p 

Určite som s takýmito otázkami nebola 
sama - veď to dá zdravý sedliacky rozum. 
Lenže sedliacky rozum hovorí aj toto: „Po
zr i , koľkí sa na tie veci pozerajú. Znamená 
to, že z každého sa stane násilník? Fi lmov 
sú plné kiná, videotéky, internet... a počet 
zločincov zďaleka tak veľmi nestúpol." 

s t r a n a 18 n e b y ť s á m d e c e m b e r 2 0 0 6 



A toto bola základná motivácia mnohých 
psychologických výskumov. Ako teda súvisí 
násilie v televízii s násilím v reálnom živo
te? Bolo urobených už mnoho prieskumov. 
Ukázalo sa, že zvýšené pozeranie televízie 
počas adolescencie a ranej dospelosti (ktoré 
v americkej televízii zodpovedá zvýšenému 
pozeraniu násilností, pretože tieto tvoria 
61 % programov) súvisí s vyššou pravde
podobnosťou antisocidlneho správania (ako 
sú vyhrážky, napadnutia, krádeže). Tiež sa 
ukázalo, že po pozeraní násilnej televízie sa 
prechodne zvýšilo agresívne správanie, hlav
ne u mladších chlapcov. Podobné výsledky 
priniesli aj výskumy vplyvu počítačových 
hier, pričom, čím bola hra realistickejšia 
(čím viac sa postavičky podobali na sku
točných ľudí a auto na skutočné auto), 
tým mala väčší vplyv na chovanie detí. Ale 
je tu jeden problém. Čo je príčina a čo je 
dôsledok? Čo ak ľudia s násilnými sklon
mi proste radšej a viac pozerajú násilnícke 
videá? Naozaj, vyzerá to tak, že je takáto 
úvaha na mieste. Výskumy medzi mladými 
delikventmi ukázali, že títo strávia oveľa 
viac času pozeraním násilníckych filmov 
v porovnaní s bežnou populáciou. Čo je 
však oveľa dôležitejšie: mladí delikventi 
sa oveľa viac stotožňovali s násilníckymi 
vzormi. Títo mladí ľudia menej empatickí, 
agresívnejší a mali zdeformované vnímanie 
násilia, oveľa viac sa zaujímali a lepšie si 
pamätali jednotlivé násilnícke scény. Keď 
sa snažili vedci vypracovať poradie najdôle
žitejších vplyvov, ktoré formujú delikventa, 
pozeranie násilných fi lmov bolo až na 8. 
mieste, po túžbe po fyzickej konfrontácii, 
rozpadnutej rodine, zlostnej povahe atď. 
Podľa tohto hodnotenia, malo pozeranie 
násilností iba 10 % vplyvu. Ale je to IBA 
10 %? Percento vplyvu je tu rovnaké ako 
percento nárastu pravdepodobnosti rako
viny v prípade, že sa stále pohybujete v za
fajčenom prostredí a pri tom sám nefajčíte. 
Ale veď kvôli takýmto pravdepodobnos
tiam už máme nové zákony! 

A k o to vlastne je? 

U malých detí niet čo špekulovať. Ich 
schopnosť abstraktne myslieť ešte nie je 
dostatočne rozvinutá (v priemere sa roz
vinie okolo 11. roku), nedokážu si oddeliť 
realitu od fikcie a pasívne pozeranie na 
násilie a agresivitu, rovnako ako aj aktívne 
zapájanie sa do počítačových hier, u nich 
zvyšuje agresívne správanie, hlavne bezpro
stredne po zážitku. 

Zatiaľ sa zdá, že v prípade starších detí 
a mladých dospelých, vplyv médií najlepšie 
vystihuje nasledujúci model: na začiatku je 
problém - násilie v rodine, agresívna po
vaha, vnútorná zlosť. Z týchto problémov 
vyplývajú deformované predstavy a názory 
na fyzickú konfrontáciu, nízka empatia, 
morálne hodnoty - problémové chovanie 
- uprednostňovanie násilníckych filmov 

- spätné utvrďzovanie sa v deformovaných 
predstavách a názoroch na fyzickú kon
frontáciu - nízka empatia - problémové 
chovanie... A kruh sa uzavrel. Vyplýva z to
ho, že treba špeciálnu pozornosť venovať 
skupinám ľudí, ktorí sú na tieto vplyvy 
zvlášť vnímaví - podľa výskumov sú pri 
tomto vyčleňovaní najdôležitejšie faktory: 
pohlavie - chlapcov to viac ovplyvňuje ako 
dievčatá, povaha - ľudia s agresívnejšou 
povahou sú vnímavejší, psychické zdravie 
a genetická predispozícia, ktorá ovplyvňu
je, ako ľudia vnímajú seba aj svet okolo. 

Takže sa zdá, že pravdu majú mnohí. Aj 
tí, čo sú presvedčení, že to škodí všetkým 
(lebo aj ľudí, čo nemajú počiatočné prob
lémy to znecitlivuje voči násiliu), aj tí, čo 
tvrdia, že ich deťom to až tak neškodí (ak 
deti od malička vyrastali v normálnom, 
láskyplnom prostredí, kde sú radi a cítia sa 
bezpečne, nemajú deformované predstavy 
a dokážu aj agresívnejší film lepšie spraco
vať). Akurát nemajú pravdu filmoví produ
centi, ktorí tvrdia, že by menej zarábali, keby 
takéto filmy netočili, lebo výskumy ukázali, 
že zníženie násilia vo filmoch zvyšuje spo
kojnosť žien a nemení spokojnosť mužov! 

Čo s t ý m ? 

Každý z nás najlepšie vie, čo prežíva jeho 
dieťa. Nenechajme sa ovplyvniť tým, čo si 
o tom myslia iní (oni nebudú musieť celý 
večer stráviť s malým Rambom, čo príde 
domov z návštevy). Nebojme sa zasa
hovať do takýchto rozhodnutí a buďme 
pripravení niesť dôsledky (viem, o čom 
hovorím - podarilo sa mi už pokaziť jed
nu oslavu, lebo som povedala, že ak sa tam 
bude premietať Harry Potter 4, tak tam náš 
7-ročný syn nemôže ísť, lebo som vedela, že 
sa bude báť. Tak pozerali niečo iné. Osob
ne mám Harry Pottera veľmi rada, akurát 
si nemyslím, že sú tieto diely vhodné pre 
7-ročné deti...) Ako vyplýva z Bandurovho 
experimentu, najhorší vplyv majú filmy, 
ktoré násilie vykresľujú ako niečo atraktív
ne, ak ho pácha kladný hrdina a je za to 
odmenený. Tiež platí: čím bližšie k realite, 
tým ťažšie si to dieťa oddelí. 

Na druhej strane, ak pozeráme niektoré 
filmy spolu s deťmi, môžeme sa o nich po
tom porozprávať a pomôcť dieťaťu spraco
vať celý zážitok. Nie všetko je také nebezpeč
né. Mierne strašidelný film sledovaný spod 
maminho pulóvra môže znamenať zážitok 
vzájomného puta, na ktorý budete obaja ešte 
dlho spomínať. Lebo - trochu sa báť a cítiť 
pri tom mamu a vedieť, že sa báť nemusím... 

M á r i a Tiňová 

P r e h ľ a d n á š t ú d i a o doterajš ích v ý s k u m o c h v tej
to oblasti, z ktorej som čerpala je p r í s t u p n á na 
www.thelancet.com. Autor : K. Browne. T h e In-
fluence of Violent M e d i a on Children and A d o -
lescents: a public health approach. Lancet 2005, 
V o l 363, 702 - 710. 

Keď láska 
nestač í 
NANCY THOMAS v knižke Keď láska ne
stačí When love is not enough - Sprievodca 
pre rodičov detí s poruchou pripútania 
(Túto knižku som už spomínala v súvis
losti s rodinami na vydýchnutie v jednom 
z predchádzajúcich čísel časopisu Nebyť 
sám.) hovorí o televízii, videu a počíta
čových hrách toto: „Televízia - zbavte sa 
jej, odstrihnite zástrčku, alebo ju zamkni
te do skrine. Dieťa s ADD alebo ADHD 
(poruchy pozornosti) nesmie mať ,čas na 
vypnutie mozgu' tým, že bude pozerať te
levíziu, video alebo počítačovú hru. Musí 
ostať aktívne, spolupracujúce, musí riešiť 
problémy, cítiť, dotýkať sa, žiť. Zízanie do 
elektronickej škatule ho vracia späť a ne
posúva dopredu! Ja sa snažím deti držať 
od týchto vecí najmenej počas prvého 
roka (od prevzatia dieťaťa do pestún
stva), až kým sa im myseľ nevylieči a ne
dokáže sa sústrediť a riešiť problémy na 
normálnej úrovni." 

MARY SHEEDY KURCINKA napísala 
knižku Vychovávame „živé" dieťa (Raising 
your spirited child) a o televízii píše toto: 
„Trhy, obchody a nábrežia nie sú jedinými 
miestami, kde môžu ,živé' deti ľahko zažiť 
priveľa stimulov. Jeden z najväčších prob
lémov sedí pravdepodobne u vás doma 
- televízia. ,Živé' deti väčšinou milujú po
zeranie televízie. Neviem, či sú to jasné 
farby alebo rýchle pohyby, ale nech je to 
už čokoľvek - fascinuje ich to. Veľmi nás 
láka nechať ,živé' dieťa pozerať niekoľko 
hodín televíziu, zvlášť v sobotu ráno, lebo 
bude ticho a nič od nás nebude chcieť. 
Ale pozor! Zaplatíme za to neskôr. 

,Živé' dieťa Batmana nielen pozerá, 
ono sa Batmanom aj stane. Čoskoro 
môžete sledovať, ako sa vám pred očami 
mení ich osobnosť. Vypnite telku a osta
ne vám maniak, čo prevracia dom hore 
nohami. Množstvo prijatých stimulov ho 
úplne premôže a spraví z neho nespolu
pracujúceho divocha. Obmedzte čas, keď 
sa vaše ,živé' dieťa môže pozerať na tele
víziu a predídete preťaženiu stimuláciou. 
Jeho chovanie sa dramaticky zlepší." 
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A k o ďalej v t r a n s f o r m á c i i , 
a l e b o čo p o t r e b u j e dieťa v d e t s k o m d o m o v e 
Detské domovy na Slovensku ako zariadenia náhradnej výchovy prechádzajú v posledných rokoch intenzívnym a náročným proce

som transformácie z internátnych na domovy s rodinným charakterom výchovy. Vlastná filozofia náhradnej výchovy však nespočíva 

len v tejto transformácii. Do popredia sa dostáva adopcia , pestúnstvo, ale aj profesionálne rodičovstvo. Úplne na prvom mieste 

je sociálnoprávna ochrana, prevencia a návrat dieťaťa do biologickej rodiny. Cieľom tejto filozofie je: „ A b y čo najviac detí malo 
rod inu" , aby čo najmenej detí vyrastalo v detských domovoch . 

Aj keď je v popredí biologická rodina, a po
tom adopcia a pestúnstvo, aj napriek všet-
kej prevencii a snahám nechať dieťa v pri
rodzenom rodinnom prostredí, vždy budú 
deti, ktoré budú musieť byť z rôznych prí
čin umiestnené v detských domovoch. 

Preto je aj ich transformácia nevyhnutná 
a nanajvýš potrebná. Čím skôr prebehne, 
tým lepšie pre deti, ktorým je pre ich zdravý 
vývin vzácny a dôležitý každý jeden deň. 

V detských domovoch vrcholí transfor
mácia priestoru. Transformácia však ne
spočíva v predražených, luxusných domoch 
s vysoko nadštandardným vybavením (plaz
mové televízory, práčky po 50 tisíc, rustikál
ne nábytky, či bazény, kurty a telocvične). 

V detských domovoch v súčasnosti síce deti 
získavajú rôzne i sociálne zručností, ale to nie je 
transformácia výchovy, alebo len jej veľmi malá 
časť. Naučiť sa odkrojiť chlieb, niečo uvariť, ale
bo oprať si prádlo, či vedieť telefonovať sa na
učia veľmi rýchlo. Bolo by však zaujímavé zis
tiť, koľko detí je v domove šťastných, koľko 
sa napríklad teší, keď ide zo školy do domova 
a prečo sa tešia, na koho. Či tam niekto na nich 
myslí, trpezlivo vypočuje, či ich láskavo pohladí, 
zapraje dobrú noc. Alebo je to len „zlatá kliet
ka", či „výkladná skriňa", ktorú musia naviac 
udržiavať v permanentnom poriadku a čistote. 

Transformovať a zvnútorniť si novú fi
lozofiu výchovy aj s naozaj „nechcenými 
deťmi" by si mali všetci v domovoch, ale 
v prvom rade riaditelia a vychovávateľ
ky. Ak sa tak nestane, celá transformácia je 
iba predražené pozlátko. 

Preto, keby sme v domovoch viac pozor
nosti zamerali na systematickú individuál
nu prácu s dieťaťom a jeho rodinou, rozvoju 
jeho záujmov, vzťahov, poznaniu a napĺňaniu 
potrieb dieťaťa, predišli by sme tomu, že do
spelý človek vyjde z domova síce s osvojený
mi sociálnymi zručnosťami, ale bez vzťahov 
a schopnosti vytvárať vzťahy nové, duševne 
prázdny a naviac frustrovaný a deprimovaný, 
lebo prišiel o materiálny nadstandard, ktorý 
mal v domove. Toto určite nik nechce, a prá
ve preto treba pochopiť a osvojiť si filozofiu 
transformácie ako ucelený komplex zmien, 
ale hlavne zmien vo výchove. 
Toto je aj hlavná idea transformácie det
ských domovov, jedného z jej štyroch trans-
formačných pilierov, a práve toho najdôle
žitejšieho piliera - výchovy. 

Pre detské domovy by bolo potrebné, aby 
zriaďovateľ: 

a. vypracoval dlhodobú víziu výchovy a indivi
duálnej práce (IP) s dieťaťom a rodinou; 

b. mal kvalitného metodika pre výchovu a IP; 
c. mal supervízora pre výchovu a IP. 

Zákon 305/2005 o sociálnoprávnej ochra
ne detí jasne v § 55 definuje plán rozvoja die
ťaťa a v ňom individuálny výchovný plán. 
Tento plán nemôže byť živelný, plánovaný 
bez dieťaťa iba s vychovávateľom ako odbor
níkom, lebo on najlepšie vie, čo dieťaťu tre
ba. Je to veľký omyl. Každé dieťa v domove 
potrebuje výchovu cieľavedomú, komplexnú, 
zameranú na osobné individuálne potreby 
dieťaťa. Naša spoločnosť vynakladá veľké 
financie na deti v domovoch a nás všetkých 
kompetentných by to malo maximálne zavä
zovať ku kvalitnej, komplexnej, individuálnej 
výchovnej práci s každým dieťaťom osobitne. 
To nie je o tom, že niekto absolvuje výcvik 
PRÍDE, to je o schopnosti kvalitne aplikovať 
princípy tohto programu do praxe. 

Aby sa tak mohlo stať, detský domov, čiže 
riaditeľ a všetci vychovávatelia a sociálni pra
covníci, by mali mať osvojenú a zvnútornenú 
filozofiu individuálnej práce s dieťaťom a ro
dinou. Až skúsenosti v praxi a schopnosť 
aplikovať ich do individuálnej práce s die
ťaťom bude rozhodujúca. K tomu je potreb
ná metodika IP, konzultácie s odborníkmi 
a supervízia. 
Preto: 
1. Kolektívne formy práce by mali byť 

okrajové a len doplnkové. Je dôležité 
pochopiť, že okrem napĺňania fyzických 
potrieb je nesmierne dôležité napĺňať aj 
potreby psychické, a tie sú u každého 
dieťaťa iné, a tu je to najmä o individu
álnej výchovnej práci. 

2. Nevnucujme dieťaťu naše predstavy 
o jeho potrebe, neorganizujme mu čas 
určený na relaxáciu a záujmy Nie my 
vieme, čo je pre dieťa najlepšie. Naučme 
ho však účelne využívať svoj voľný čas, 
podchyťme jeho koníčky. 

3. Odbúrajme ochranársku výchovu. Kaž
dému dieťaťu dajme do rúk moc roz
hodovať o sebe, o svojom konaní, ale 
veďme ho aj k zodpovednosti za svoje roz
hodnutia. S dieťaťom sa veľmi nenútene 
rozprávajme, nemoralizujme, vysvetľuj

me, čo je etické, ekonomické, čo je vhodné 
a naopak. Dieťa si primerane veku, situácii 
a jej charakteru vyberá z možností. Každé 
dieťa v každom veku dokáže rozhodovať 
o sebe a je len na vychovávateľovi, koľ
ko moci mu dá do rúk. Za rozhodnutia 
iných dieťa ani necíti zodpovednosť, ani 
ho to zodpovednosti neučí. 

4. Každé dieťa v domove by malo mať 
„človeka len pre seba", ktorý ho bude 
mať v individuálnej zodpovednosti. Ten
to by mal poznať potreby dieťaťa, jeho 
oneskorenia, straty, ktoré utrpelo. M a l 
by byť medzi n imi kvalitný vzájomný 
vzťah, priateľský, dôverníčky. Aj keď to 
bude vždy vzťah na „dobu určitú" a die
ťa o tom vie, prežije časť svojho detstva 
s človekom, ktorý mu rozumel, bol pria
teľom, čiže naplnil aj jeho psychické po
treby tak nesmierne dôležité pre zdravý 
vývoj a formovanie osobnosti. 

5. Na všetkom pozitívnom, čo v dieťati je, 
čiže na základe silných stránok, na
pĺňajme potreby dieťaťa. Veľa oceňujme, 
nemanipulujme, netrestajme, ak už, tak 
odoberajme výhody, ale čo najmenej. 

6. Naučme dieťa osvojovať si vzorce 
správania našej kultúry cez tradície 
v skupine, pravidlá, režim dňa, záujmy, 
hry a prácu. Vlastný príklad je nesmier
ne dôležitá metóda v tomto procese. 

7. Kvalitná tímová práca v skupine je 
taktiež nevyhnutná pre dosahovanie d l 
hodobých výsledkov vo výchove mladé
ho človeka, jeho hodnotovej orientácie 
a integrácie do spoločnosti. 

8. Je preto nevyhnutné a žiadúce deti in
tegrovať do spoločnosti aj tým, že ich 
nebudeme separovať a držať vo vlast
n o m bazéne (kurte, telocvični apod.), 
lebo ich tam máme na očiach a nič sa 
im tam nestane. Dajme každému dieťa
ťu možnosť získavať dlhodobé vzťahy 
vo svojom okolí spolu s nakladaním 
s mocou a rozhodovaním o sebe. O to 
im potom bude pri osamostatňovaní 
ľahšie a proces bude kvalitnejší. 

9. V konečnom dôsledku je to aj o spätnej 
väzbe, ktorú potom dostaneme z pro
stredia, kde mladý človek odíde a až vte
dy zistíme, či bola naša práca kvalitná 
a úspešná alebo nie. To nie je o tom, že 
vychovávateľ alebo riaditeľ sa veľmi dob-
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b r a t i a re cíti a je šťastný v skupine, ktorú on sám 
komplet zariadil a vybavil všetkými do
plnkami (v zlatej klietke, alebo výkladnej 
skrini) a on sám presviedča (manipuluje) 
deti, aké by mali byť šťastné a nepýta sa 
na ich pocity a potreby. O šťastí a spokoj
nosti by sa malo spontánne a asertívne 
vyjadrovať každé dieťa bez manipulácie 
a strachu. O dobre pripravenom mla
dom človeku po odchode z domova by 
sa mali vyjadrovať iní ľudia z prostredia, 
kde dieťa odíde. Toto je spätné zrkadlo 
na našu prácu a jej kvalitu. 

10. Ak by sme chceli prácu vo výchove tak
to orientovať, treba zo strany zriaďova
teľov zaviesť cielenú supervíziu, zame
ranú na humanizmus a demokraciu vo 
výchove, tak ako je to načrtnuté v bo
doch 1-9. Žiaľ, doteraz sa v domovoch 
vo veľkej väčšine realizuje len sociálna 
starostlivosť a kolektívne formy ochra
nárskej výchovy, kde je dieťa objektom 
výchovy, a nie jeho subjektom, a in 
dividuálna výchova je len na papieri. 
Supervízor by mal priebežne mapovať 
stav a úroveň individuálnej práce s die
ťaťom a navrhovať odporúčania. 

11. Preto by bolo ďalej nevyhnutne treba, 
aby mali zriaďovatelia aj metodika pre 
výchovu, ktorý by individuálnu prácu 
metodicky usmerňoval a bol nápomoc
ný pri transformácii výchovného pilie
ra. Musí to však byť človek s pedagogic
kým vzdelaním, nie sociálny pracovník, 
nesmie to byť teoretik, ale praktik. 

Keby toto všetko fungovalo, nemohlo by sa 
stať, že každý mesiac robí individuálne plá
ny iný vychovávateľ pre všetky deti v sku
pine, že riaditeľ nechce zobrať do svojho 
krásneho domova deti z terénu, lebo sú 
špinavé, alebo sú to deti rómske. Nevozil 
by ich do biologickej rodiny len preto, aby 
sa evidoval záujem o dieťa v zákonom da
nej lehote, aby dieťa nemuseli dať z domo
va do inej formy starostlivosti. 

V každom detskom domove je najdôležitej
šia výchova, nie štatistiky, tabuľky a financie, či 
hra na slovíčka, či v skupine majú byť pomocní 
vychovávatelia alebo len vychovávatelia, aj keď 
pripúšťam, že bez toho to, samozrejme, nejde. 
Predovšetkým a za všetkým sú deti, a tie by mali 
byť prvoradé čo sa týka výchovy a ich prípravy 
do budúcnosti po osamostatnení. 

Zriaďovatelia a samotné detské domo
vy ako samostatné subjekty by preto mali 
urýchlene a koncepčne konať všetko pre 
transformáciu 4. výchovného piliera, ktorý 
je pre dieťa najdôležitejší, pre prácu vycho
vávateľov najnáročnejší a pre spoločnosť 
najmenej finančne nákladný. 

Mária Fedorová 
r iadi teľka D e D Slniečko, špeciá lna p e d a g o g i č k a 
pre e m o c i o n á l n e a sociálne n a r u š e n ý c h a tréner
k a P R Í D E 

Príspevok zaznel na konferenciu Mosty, k t o r ý 
v Papiernické 14. - 15.novembra 2006 zorgani
zoval Ú s m e v ako dar. 

D i a n k a a j e j 
( s k u t o č n ý príbeh) 

Klasická situácia. Z detského domova Sl
niečko odišli deti. Ostali 2 voľné miesta. 
Nasledoval telefonát do diagnostického 
centra, môžeme zobrať dve deti, najradšej 
z nášho regiónu. Deti sú, ale tri . Dianka 6 
rokov, Paľko 5 rokov a Marek 4 rôčky. Be
rieme ich do Slniečka aj za cenu prekroče
nia stanovenej kapacity. 

Klasický prípad. Otec alkoholik, agre
sor, trestne stíhaný, matka situáciu riešila 
tiež alkoholom, deti boli týrané, hladovali, 
frustrované, morálne ohrozené. 

Boli sme deti v centre zobrať autom, boli 
smutné, zakríknuté, plakali. Stratili svoju 
rodinu, hoci aj bola aká bola, stratili ľudí 
z centra a prostredie, v ktorom si zvykli 
a nadviazali vzťahy. A n i pekné láskavé pri
jatie tetami v skupine s ovocným pohárom 
na olovrant, ani hračky nezlepšili náladu 
ustráchaným deťom. 

Pre zodpovedné pracovníčky v Slniečku 
nastal čas intenzívneho štúdia dokumentá
cie detí, ich rodinných, osobných a zdravot
ných anamnéz, správ z psychologických vy
šetrení s cieľom čo najskôr a najlepšie vedieť 
všetko dostupné o deťoch. Zistiť ich straty, 
individuálne potreby, premyslieť, čo ďalej. 
Diagnózy boli pre deti nelichotivé a bolo 
treba veľmi intenzívne a flexibilne hľadať 
v tejto situácii pre ne optimálne riešenie. 

V Slniečku máme sieť profesionálnych 
rodín a za 5 rokov už dobré skúsenosti 
a výsledky. Rozhodli sme sa dať deti do ro
diny. Našli sme v blízkom okolí nám dobre 
známu rodinu s tromi biologickými deťmi, 
ktoré sú už samostatné a majú vlastné ro
diny. Je to rodina s veľmi dobrým prístu
pom k deťom, sociálnym cítením a vhod
nými bytovými podmienkami. 

Zaváhanie nastalo po oboznámení sa 
s diagnózami a správami o deťoch. Naviac 
to boli deti tri , obava potenciálnych profe
sionálnych rodičov, že na to si netrúfajú. Aj 
napriek tomu sa rozhodli , že si deti vezmú 
na víkend do rodiny. Čakali sme, čo bude 
po víkende. Prišli so slzami v očiach a s veľ
kou ochotou vziať si chlapcov. Čo teraz? 
Nechať všetkých troch v domove „sušiť", 
alebo dať šancu kvalitného rodinného 
prostredia aspoň chlapcom?!? Veľká a ťaž
ká dilema. Po analýze všetkých pre a proti 
sme sa rozhodli pre rodinu a individuálnu 
prácu s dieťaťom v rodine, pretože táto je 
ďaleko vpredu pred detským domovom, 
aj keď transformovaným so samostatným 
skupinami s rodinným charakterom vý
chovy a tiež so systémom individuálnej 
zodpovednosti. V rodine je to jednoznačne 
priorita, lenže v domove v tíme 5 sa strieda
júcich pracovníčok, bez mužského identifi
kačného vzoru, je to umelé, anonymnejšie, 
ťažšie kontrolovateľné a mnohokrát ne-
konktrétne. Paľko aj Marek mali v záveroch 
psychologických správ potrebu naviazať sa 
na dospelého, nakoľko potrebujú zvýšenú 
dávku pozornosti. A toto rozhodlo. 

Deti začali chodiť na víkendové pobyty, 
záujemcovia do CPPS na prípravu profesio
nálneho rodičovstva. Občas išla s chlapca
mi aj Dianka. Cielenými usmerňovanými 
rozhovormi s Diankou, aj keď to bolo ťaž
ké a pre D i a n k u aj bolestivé, sme ju pripra
vovali na odchod chlapcov do rodiny k tete 
Hanke a ujovi Rudovi s tým, že aj ona ich 
bude navštevovať. Spolu budú chodiť ku 
starkej a ich dvom nevlastným sestrám, 
ktoré už mala starká v starostlivosti. 

Stará matka za Diankou a chlapcami 
pravidelne chodila z neďalekého mesta. Na 
všetky tri deti s ich potrebami sa už ona sama 
necítila, má predsa už svoje roky aj zdravot
né problémy. Bola sa pozrieť v rodine Hanky 
a Ruda, videla, ako sa chlapci na nich cito
vo naväzujú, akí sú šťastní, spokojní. Prijala 
s uspokojením toto riešenie s tým, že sa bude 
ona snažiť dostať Dianku do pestúnskej sta
rostlivosti. Tak sa v krátkej dobe aj stalo. 

Hanka a Rudo od začiatku doteraz pra
videlne navštevujú s chlapcami starú mat
k u , D i a n k u aj dve nevlastné sestry, berú ich 
všetky tri na chatu cez prázdniny a sviatky. 
Nepotrebujú brať si dovolenku, chlapcov 
od seba nepustia, nežiadajú ani preplate
nie dovolenky. Sú to ľudia s velikánskymi 
srdciami plnými lásky a trpezlivosti k tým
to deťom, ktorí sú hodní vysokého morál
neho ocenenia a sú príkladom pre ďalších, 
ktorým sa osudy takýchto detí stávajú zále
žitosťou srdca. 

V novembri bol Paľko na krste. Krst
nými rodičmi sú pravdaže Hanka a Rudo. 
Stretla sa na ňom a potom pri slávnost
nej tabuli celá rodina. Prišli starkí, staršie 
sestry, Dianka, aj my z domova. Bola to 
krásna oslava s úžasnou atmosférou po
rozumenia, lásky, súdržnosti a pokoja, aj 
samozrejme so slávnostnou tortou, kvetmi 
a darčekmi. Sama som z nej odchádzala 
šťastná, s pokojom v duši a dobrým poci
tom, že sa podarilo pomôcť všetkým trom 
životom ťažko skúšaným deťom. 

M á r i a Fedorová 
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Ponúkame vám úryvok z knihy B I L L A B A K E R A Z bludného kruhu, ktorá vychádza v týchto 
dňoch. Okrem jasného a zrozumiteľného mapovania a pomenovania slovenskej reality 
prináša jasné a logické závery a možné a reálne kroky k vykročeniu z bludného kruhu. 
Inšpiratívne čítanie. K n i h u si môžete objednať na adrese socreform@inmail.sk. 

Keď š tá t v ychováva d e t i 
„Inštitucionálna starostlivosť deti inštitucio-
nalizuje. Deti sa stávajú väzňami systému, 
ktorý by ich mal zachrániť." 

V roku 2003 som robil konzultanta dvom 
študentom Prešovskej univerzity. Ich d i 
plomovou prácou bol prieskum vzťahu 
detí v detských domovoch k biologickým 
rodičom. V spolupráci s 10 detskými do
movmi po celom Slovensku sme štatisticky 
vyhodnotil i životný príbeh 300 detí. Zis t i l i 
sme nasledovné: 

> 35 detí malo rodičov vo väzení 
> 195 detí bolo v detských domovoch, 

lebo ich rodičia zanedbávali 
> 20 detí bolo obeťami zneužívania 
> 41 detí rodičia opustil i 
> 9 detí dali rodičia do ústavu kvôli zdra

votným problémom dieťaťa 
> 35 detí bolo v detských domovoch kvô

li zdravotným problémom rodičov 
> 159 detí bolo z prostredia, ktoré ohro

zovalo ich vývoj 
> 139 detí sa ocitlo v krízovej situácii, 

lebo rodičia nemali finančné zdroje na 
živobytie 

Temer vždy však príčin opodstatňujúcich 
umiestnenie do opatery štátu bolo viacero. 
Chceli sme vedieť, aké vyhliadky do budúc
nosti majú tieto deti, preto sme položili 
nasledovné otázky: 

Koľkí z biologických rodičov sa snažili riešiť svoj 
problém, aby sa dieťa niekedy mohlo vrátiť do
mov? 
— Z 300 detí len 43 malo rodičov, ktorí sa 

snažili nájsť riešenie. 
Koľko rodičov malo vhodné životné podmienky, 
aby sa dieťa mohlo vrátiť domov? 
— Len 18 rodičov vytvorilo bezpečné pro

stredie. 
Ak teda temer žiadne dieťa nemalo prakticky 
žiadnu možnosť na návrat domov, potom koľko 
ich bolo právne voľných na adopciu? 
— Menej než polovica. 
Ako dlho je týchto 300 detí v opatere štátu? 
— Deti strávili v štátnej starostlivosti prie

merne 5 rokov. Väčšina z nich mala me
nej než 10 rokov. 

Priama terénna práca s rodičmi vedú
ca k riešeniu ich problémov ešte pred pol 
rokom takmer neexistovala. V každom 
detskom domove bol jeden sociálny pra
covník, ktorý mal na starosti konzultácie 
so všetkými biologickými rodičmi. Keďže 

rodičia žili na rôznych miestach, sociálni 
pracovníci nemali ani čas, ani zdroje na 
priamu prácu s n imi . Preto sa ich činnosť 
obmedzovala na písanie listov a na sledo
vanie rodičovského záujmu o dieťa. 
Biologickí rodičia sa tejto skutočnos
ti prispôsobili. Vedeli, že deti sa domov 
n ikdy nevrátia. A tak príležitostne navští
v i l i svoje deti alebo prejavili záujem tým, 
že sa telefonicky opýtali, ako sa dieťa má. 
Návštevu rodiča sociálny pracovník za
písal do záznamov dieťaťa. Tento proces 
zaručuje, že dieťa zostáva v detskom do
move nastálo. 

Ako pripravujú detské domovy 
mládež na dospelosť? 

Prednedávnom som pomáhal univerzitné
mu študentovi vystopovať 40 absolventov 
detských domovov na východnom Slo
vensku. Zostavil i sme ich životné príbehy. 
Tridsiat i šiesti zo štyridsiatich naďalej 
žijú na sociálnej podpore. Temer polovi
cu odsúdených vo väznici v Saci pr i Ko
šiciach tvoria práve odchovanci detských 
domovov. 
Odchovankyne domovov sa uchádzajú 
o charitatívnu pomoc v krízových centrách. 
Zdá sa, že modifikáciou „charity" pre od-
chovancov-mužov sú väznice. 
Keby sme úspešnosť výchovného systému 
merali kritickými oblasťami, hodnotenie 
by mohlo byť takéto: 

> Úspešnosť vo výchove detí k zodpoved
nosti v dospelosti: 5 

> Úspešnosť v práci s rodičmi smerujúca 
k schopnosti riešiť ich problémy: 5 

> Úspešnosť v umiestňovaní detí do ro
dín: 4 

Problémy pri výchove detí š tá tom 

Detské domovy fungujú ako dopravné 
pásy. Chránia deti pred krízovými situácia
mi , sú čistučké, nakŕmené, sú v teple a sa
mozrejme - telesne sú zdravšie než by boli 
tam, odkiaľ prišli. Keď však dosiahnu vek 
18 alebo 19 rokov, systém ich vyhodí, ako 
dopravný pás vyhadzuje produkt na konci 
linky. Mladí dospelí ľudia odchádzajú z in 
štitúcie a nemajú kam ísť. Po toľkých ro
koch štátnej výchovy nemajú emocionálne 
ani mentálne schopnosti postarať sa o se
ba. Aby dokázali prežiť, potrebujú nepretr
žitú opateru. 

Každá posteľ v detskom domove 
rozpráva o svojom obyvateľovi 

Posteľ č. 1 - Igor B. (3 ročný) - mal 
tri roky, keď prišiel. Jeho otec je alkoholik, 
ktorý teraz žije s nejakou ženou 100 km 
od domova. M a t k a žije so svojím priate
ľom, ktorý Igora odmieta. Toto dieťa už 
nikdy nepôjde domov, ale n ikto si ho ne
môže ani adoptovať, lebo jeho matka ho 
sem-tam navštevuje. 

Posteľ č. 2 - Zuzana H. (5 ročná) 
- matka ju opustila ešte v pôrodnici, a tak 
nikdy svojich rodičov nevidela. Podľa pra
covníka domova nikto na Slovensku si 
ju nechce adoptovať. Centrálny adopčný 
úrad v Bratislave nemá jej spisy (stratili sa 
v labyrinte byrokracie). Ak sa Zuzana ne
dostane k adoptívnym rodičom v priebehu 
nasledujúcich 3 alebo 4 rokov, jej možnosť 
dostať sa do rodiny bude mizivá. 

Posteľ č. 3 - Ivan S. (6 ročný) sa dostal 
do domova, keď mal dva roky. Má dvoch 
súrodencov, ktorí sú v i n o m domove. Jeho 
biologickí rodičia opustil i krajinu v nádeji, 
že dostanú politický azyl, svoje tri deti ne
chali u susedov. Zostali u nich dva mesia
ce a potom sa susedia obrátili na sociálny 
úrad. Ivana a jeho súrodencov neponúkli 
na adopciu žiadnej rodine, lebo je veľmi 
málo takých záujemcov, ktorí by chceli 
všetky tri deti. (Štátna pol i t ika nerozdeľo
vať súrodencov sa uplatňuje, aj keď sú deti 
umiestnené v rôznych detských domovoch 
a nemajú takmer žiadny kontakt.) 

Posteľ č. 4 - Roman P. (6 ročný) je 
v štátnej starostlivosti od narodenia. Jeho 
biologickí rodičia majú sedem ďalších detí 
a žijú v chatrči. Keď sa Roman narodil, ro
dičia ho dali do ústavu. Roman je už v dru
hom detskom domove. Jeho mladšia sestra 
Sylvia býva spolu s ním. 

Posteľ č. 5 - Sylvia P. (5 ročná) je Ro
manova sestra a dostala sa do ústavu hneď 
po narodení. Tak ako Roman bola sem pre
vezená pred dvomi rokmi z iného detského 
domova. 

Týchto 5 detí strávilo dovedna v detskom 
domove 20 rokov. Štát na ne doteraz m i n u l 
4 000 000 Sk. Dopravný pás sa pomaly po
hybuje ďalej. Ale len dočasu. Keď dovŕšia 18 
rokov, systém sa o ne prestane zaujímať. 
Tragický dôsledok má katastrofická inter
pretácia slov „v najlepšom záujme" detí, aj 
úplné zanedbávanie povinností zo strany 
biologických rodičov: 
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> Problém 1: Biologickí rodičia si myslia, že 
ústavná starostlivosť je riešením ich pro
blému. 

Biologickí rodičia necítia žiadnu potrebu 
riešiť svoje problémy, lebo vedia, že štát sa 
postará tak o nich, ako aj o ich deti. 
> Problém 2: Biologickí rodičia, ktorí nie sú 

schopní vyriešiť svoje problémy, nie sú kon
frontovaní so skutočnosťou, že súhlasiť 
s adopciou ich dieťaťa je tým najlepším rieše
ním pre ich dieťa. 

Veria, že milujú svoje deti, ale často, po
dobne ako narkomani, žijú v sebaklame. 
Dokonca aj najdysfunkčnejší rodičia chcú 
veriť, že majú radi svoje deti. Preto si vra
via: „Nikdy sa nevzdám svojho dieťaťa, aby si 
ho niekto adoptoval." Takto rodičia držia deti 
v zajatí systému roky a roky. 
> Problém 3: Biologickí rodičia a štátny 

sociálny úrad si myslia, že „úprimný zá
ujem " o dieťa stačí. 

Návštevy rodičov rokmi postupne rednú. 
„Vážny záujem" sa transformuje na osob
ný pocit viny a ten prerastá do nezáujmu. 
Skoda zavinená ústavnou starostlivosťou 
však už zanechala svoju pečať na dieťati. 
> Problém 4: Súd nedáva rodičom pevnú 

lehotu na riešenie ich problémov s upozor
nením, že ak problémy neriešia, stratia ro
dičovské práva. A dieťa má právo vyrastať 
v novej — náhradnej rodine. 

Ak rodičia nie sú pod tlakom, aby si pro
blémy riešili, ani ich neriešia. 
> Problém 5: Biologickí rodičia nie sú 

si vedomí toho, že ich rodičovský záujem sa 
nekryje s potrebami dieťaťa. 

Nie sú si vedomí toho, čo si uvedomil Bi l i 
Wilson: „Pripustili sme, že sme bezmocní- stra
tili sme nad našimi životmi kontrolu." Nerobia 
nič preto, aby sa zmenil i , ale nepodujmú sa 
ani na bolestné rozhodnutie prenechať vý
chovu svojho dieťaťa inej rodine. Mysl ia si, 
že preukázanie formálneho záujmu je to, 
čo ich dieťa potrebuje. 

> Problém 6: Štátna politika uprednostňuje 
ponechanie súrodencov spolu v detských 
domovoch, namiesto adopcie každého die
ťa zvlášť. 

Počet náhradných rodičov, ktorí sú pripra
vení na adopciu súrodeneckých skupín, je 
oveľa menší než počet v domovoch žijúcich 
súrodencov. Deti zostávajú spolu ako zve
renci štátu až do chvíle, keď neopustia do
movy ako dysfunkční dospelí. Táto pol i t ika 
potušuje právo každého dieťaťa na vyrastá
me v bezpečnom rodinnom prostredí. 
> Problém 7: Medzinárodný adopčný systém 

nie je vhodný pre prijatie všetkých nechce
ných detí zo Slovenska. 

Ide tu predovšetkým o rómske deti. Záujem 
o adopciu týchto detí v rámci Slovenska nie 
je dostatočný na to, aby mohlo byť do rodi
ny umiestnené každé dieťa. Infrastruktura 
byrokratického adopčného systému nie je 
schopná vybaviť viac než 50 či 60 prípadov 
medzinárodnej adopcie za rok. Právni zá
stupcovia, ktorí by mali brať štát na zod
povednosť, nekonajú v záujme detí, ktoré 
sa strácajú v labyrinte systému. N i k t o nevy
hodnocuje kvalitu poskytovaných služieb, 
aby sa mohla vykonať náprava. 

Inštitucionálna starostlivosť o deti inštitu-
cionalizuje deti. Stávajú sa väzňami a obe
ťami systému, ktorý by ich mal zachrániť. 

Vykročenie správnym smerom 

Nedávne zmeny v zákonoch o rodine a o so
ciálnej ochrane mladých posilnili rodičovské 
zodpovednosti. Rodinný zákon v súčasnosti 
stanovuje rodičom podmienku, aby si svo
je problémy vyriešili do jedného roka, inak 
stratia zákonné právo na svoje dieťa. 
Niektorí rodičia, i keď v malom meradle, 
si za pomoci konzultantov robia osobné 
inventúry a pripravujú si plán na vytvore
nie vhodného prostredia, do ktorého by si 
mohl i dieťa vziať domov. 

Iní rodičia, keď si uvedomia, že si nedokážu 
vyriešiť svoje problémy a pochopia situáciu 
dieťaťa, dokážu si povedať: „ Chcem pre svoje die
ťa to najlepšie. Neviem sa však oň postarať. Radšej 
sa ho vzdám, aby si ho nejaká rodina adoptovala." 

Čo ak š tá t nemá peniaze na podporu 
sanácie rodín? 

Prevádzka detských domovov je neuveri
teľné nákladná. Ministerstvo sociálnych 
vecí ustavične zvyšuje rozpočtovú položku 
inštitučnej starostlivosti na dieťa. Pretože 
ide o také vysoké náklady, nikdy nieje dosť 
peňazí na prácu s biologickými rodičmi 
v prevencii alebo poradenstve. Na druhej 
strane adopcia a náhradná starostlivosť sú 
neúmerne podfinancované. 
Ak priemerná dĺžka pobytu v domove u die
ťaťa do veku 10 rokov je temer 5 rokov, po
tom to znamená, že inštitucionalizovanie 
jedného dieťaťa stojí 1 000 000 Sk. Ak sa 
len najedno dieťaťa vynakladá taká vysoká 
čiastka, je pochopiteľné, že niet peňazí na 
nič iné. Blokový grant by však znamenal, že 
vláda alokuje určitú čiastku na každý prí
pad. Odporúčame 500 000 Sk. Ak je prípad 
vyriešený a dieťa je do dvoch rokov natrvalo 
umiestnené do rodiny, potom daný región 
môže použiť ušetrené peniaze na zlepšenie 
alebo na rozvoj služieb rodine. 

Návrh odporúčaní 

> Hodiny začnú varovne tikať v okami
hu, keď je dieťa umiestnené do detské
ho domova. Ak si rodičia vyriešia svoj 
problém, môžu žiadať o návrat dieťaťa 
domov. Každá rodina, ktorej dieťa je 
v ústavnej starostlivosti, musí spolu
pracovať s poverenými sociálnymi pra
covníkmi, musí pripraviť „akčný plán 
pre r o d i n u " a okamžite začať riešiť svo
je problémy. Dôkazy o tom, že je schop
ná zabezpečiť bezpečný domov, musí 
preveriť sociálny pracovník. Ak rodina 
svoje problémy nevyrieši do dvanástich 
mesiacov, sudca prehlási dieťa za voľ
né pre adopciu. Vzápätí mu adopčné 
agentúry začnú hľadať rodinu. 

> Ak je prípad dieťaťa vyriešený a z vyčlene
nej čiastky zostali nejaké peniaze, použi
jú sa na ozdravné a podporné programy 
v regióne. No ak sa dieťa nevrátilo do ro
diny do dvoch rokov po jeho umiestne
ní do ústavnej starostlivosti, „grant" od 
vlády vyprší a náklady na inštitucionálnu 
starostlivosť detí znášajú regióny. 

> Každému dieťaťu umiestnenému do 
systému sa určí ombudsman, ktorý nie 
je zamestnancom štátu. Ten preverí, či 
niet lepšej alternatívy než je detský do
mov. Monitoruje, či všetci účastníci sys
tému riadne a v stanovených lehotách 
plnia svoje povinnosti. Keď sa zdá, že 
práva dieťaťa na rodinu sú ignorované 
alebo porušované, ombudsman zastu
puje dieťa a háji jeho záujmy. 

Bili Baker 
Z d r u ž e n i e za soc iá lnu reformu 
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Co sme s t ih l i a čo ešte chceme do k o n c a r o k a stihnúť 
Ak sa na klube NR hráme na asociácie, stále sa cítim ako MODRÝ BULDOZÉR. Modrý - lebo sa mi modrá páči (modráje dobrá) a buldo
zér preto, lebo stále pred sebou tlačím to, čo treba urobiť, čo chcem navŕšiť či zrovnať, presunúť či odsunúť... Mnohé súvisí s náhradným 
rodičovstvom, a tým aj s OZ Domov v rodine. 

Na rok 2006 sme pred seba postavili mno
ho plánov, iné nám priniesol život... 

Tradičný májový pobyt k dnu matiek 
sa nakoniec uskutočnil napriek tomu, že 
sme naň mali málo peňazí. Nebolo nás 
veľa, ale aj tak sme strávili pekný víkend 
v Zlatej Idke. 

Aj letný rekreačno-vzdelávací pobyt 
bol v dôsledku neudelenia grantu ohroze-

decembrový klub v Košiciach 

ný. Trápil nás aj akútny nedostatok dob
rovoľníkov: niektorí starší a skúsenejší už 
pracujú a nemali dovolenku, jedna má r i 
zikové tehotenstvo, iní mali práve rodinný 
program... Nakoniec však Nadácia USS 
svojím príspevkom pokryla náklady na tím 
i materiál, čím prispela k celkovému zníže
n i u účastníckeho poplatku. Dobrovoľníci 
sa našli, a nielen jednorazoví, a krásne po
časie podčiarklo skvelý týždeň medzi skve
lými ľuďmi. Stihli sme aj výstup na Kľak, 
navštíviť Bojnickú Z O O i úchvatné vystú
penie sokoliarov. 

Celý rok v našej kancelárii pracovalo 
v rámci aktivačných prác niekoľko uchá
dzačov o zamestnanie, v súčasnosti ich je 
7 v rámci aktivačnej činnosti a 1 v rámci 
absolventskej praxe. Ich zručnosti sú rôz
ne, niektorí viac pomôžu nám, iným viac 
pomôžeme my. Nepracujú len v kancelárii, 
pomáhajú aj priamo v rodinách: učia sa 
s deťmi, doprevádzajú ich do školy alebo 
postrážia a pod. 

Niekoľkí (aj veľmi šikovní) uchádza
či o zamestnanie nás opustili, lebo si našli 
riadne zamestnanie. V apríli tak odišla aj 
koordinátorka Slávka, ktorá pracovala 
na polovičný úväzok a v jej práci teraz po

kračuje moja dcéra Júlia. Jediné tolerované 
otrokárstvo je otrokárstvo rodičov voči de
ťom - hovorí žartom a po práci v kancelárii 
vysedáva aj doma na nete a robí osvetu na 
www.babetko.sk, zháňa veci na burzu a pod. 

V rámci projektu Našli sme mamu 
a otca, podporovaného H o d i n o u deťom, 
sme sprevádzali Horváthovcov a zabezpe
čovali im „servis" podľa potreby. 

Telefonicky, na nete i osobne sa na nás 
kontaktovali náhradní rodičia i žiadate
lia, či skôr záujemcovia o náhradné rodi
čovstvo so svojimi otázkami či probléma
mi a my sme im pomohl i sami alebo s NO 
Miesto pod slnkom. Sme radi, že sme po
mohl i , aby krásna malá Rebeka bola v rodi
ne. (Pozri článok Teraz dostávam viac, ako 
kedy budem vedieť dať od Valérie Pekovej 
na www.changenet.sk) 

Dlhodobo pracujeme so stredoškol
skou mládežou. Projekt RODINNÍ PRIA
T E L I A teraz realizujeme na gymnáziu na 
Šrobárovej ulici v rámci vyučovania etic
kej výchovy. Mládež sa zážitkovou formou 
dozvedá o fungovaní sociálneho systému, 
náhradných rodinách, potrebách a problé
moch detí z detských domovov (a, samozrej
me, aj niečo nové o sebe). Snažíme sa takto 
získať dobrovoľníkov nielen pre potreby OZ 
Domov v rodine, náhradných rodín, ale aj 
pre celú škálu činností 3. sektora. 

V septembri už tradične pripravujeme 
Deň podpory náhradných rodín. Začí
name vždy tlačovkou, na ktorú pozývame 
aj iné organizácie, podporujúce myšlienku 
náhradného rodičovstva. Tohto roku sa 
tlačovky zúčastnili zástupcovia OZ Návrat 
a NO Miesto pod slnkom. Nasledovalo nie
koľko spravodajských vstupov na STV, ako 

maľovanie na chodník v Košiciach 

aj účasť na priamom vysielaní TV Naša, 
rádio Lumen a pod. O akcii informovala 
miestna tlač. 

Zároveň odštartovala v Košiciach ce
loštátna verejná zbierka v prospech ná
hradných rodín a do týchto chvíľ výnos do
siahol 100 000 Sk, ktoré budú použité na 
organizovanie rekreačno-vzdelávacích po
bytov a na finančnú pomoc profesionálnym 
rodinám. Zbierka prebehla aj v Malackách 
a Púchove, kde sa angažovala Táňa Lipková. 
Realizovala besedy na stredných školách, ale 
aj rozhovory pre lokálne médiá. 

Sprievodnou akciou Dňa podpory 
náhradných rodín bolo aj kreslenie rodi
ny na asfalt v centre Košíc. 

Naši dobrovoľníci sa zúčastnili na ne
formálnom vzdelávaní v rámci kampane 
Každý iný - všetci rovní a na okrúhlom 
stole k správe o dobrovoľníctve Y U V E N T A . 

V októbri sme nechýbali na T r h u dobro
voľníckych príležitostí v Prešove. Zúčastni
li sme sa okrúhleho stola R M S v Košiciach, 
seminára Rodina a súčasnosť. 

Postarali sme sa, aby do decembrového 
Klubu NR Návrat, ako už tradične každý 
rok, prišiel OZAJSTNÝ MIKULÁŠ. 

21. 12. o 15.00 pripravujeme v IC C u l t u -
re Train v Košiciach Vianočnú besiedku 
pre deti z náhradných rodín, ako sprie
vodné podujatie DŇA P O D P O R Y NÁ
HRADNÝCH RODÍN, ktoré zaštítil primá-
tot Košíc, Ing. František Knapík. Okrem 
vystúpení detí z C V C a ZUŠ počítame aj 
s prekvapením pte všetkých v podobe zná
mej osobnosti. A budú sa rozdávať knihy 
z Artfora, ktoré chceme zaobstarať v rám
ci projektu K N I H A P O D STROMČEK. Aj 
študenti z Gymnázia Šrobárova, kde už tre
tí krát pre veľký úspech opakujeme projekt 
RODINNÍ PRIATELIA, chcú v rámci svo
j ich aktivít v Benefičnom týždni Šrobárky 
podporiť práve túto akciu. 

22. decembra sa tiež v IC CT uskutoční 
koncert v rámci Festivalu 2. kultúry, kto
rý je tiež naším poďakovaním študentom 
- našim dobrovoľníkom za spoluprácu. 

A je tu čo nevidieť koniec roka, ktorý bol 
pre niekoho úspešný, pre niekoho menej. 
Ale s odchodom starého roka prichádza 
rok nový a s ním nádej, že čo sa nepodarilo 
tohto roku, podarí sa v roku 2007. 

K tomu vám veľa zdravia, šťastia, poho
dy a vytrvalosti praje 

Eva Lorenzová 
a OZ Domov v rodine 
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Po t rebu jeme 
j eden druhého 
Tento rok sa stretnutia nášho košického 
k lubu niesli v štýle príjemných chvíľ a po
sedení v našej príjemnej čajovni. Vystrieda
lo sa medzi nami mnoho nových tvárí, nie
ktoré ostali, iné sa snáď - i s „vlastnými" 
budúcimi deťmi, niekedy vrátia medzi nás. 
A ďalšie, žiaľ, ostanú na svoje problémy 
samé, možno v strachu čosi okol iu pove
dať, prezradiť, že to dieťa vlastne nie je ich 
biologické. Aj to sa stáva... 

Čajovna je príjemné prostredie pre nás 
dospelých a občas je nás toľko, že posedá
vame aj na schodíkoch. Téma je pripravená 
aj hosť niekedy príde... Žeby chýbalo viac 
času na osobné rozhovory? To sa nám ne
podarilo zorganizovať čosi, čo pred rokom 
áno - spoločné mimoklubové stretnutie 
napr. u nás doma - čosi ako malú svad
bu. Niečo podobné bude v budúcom roku 
prioritou číslo 1. Pretože sa navzájom po
trebujeme. Potrebujeme podporu, pomoc, 
pochopenie, nie popretie slovami: „Veď to 
je normálne... To prejde." 

Spomínam si na rómskych manželov, 
ktorí odkryli svoje vzťahy, detstvo, či nie prá
ve jednoduchý kontakt s „majoritou". Alebo 
na vydarené stretnutie s témou o biologickej 
rodine a kontakte s ňou, o čom nám otvore
ne a s láskou porozprávala jedna pestúnska 
mamička a tiež syn z (inej) pestúnskej rodi
ny. Vybavuje sa mi i rozhovor so špeciálnou 
pedagogičkou, či so sudkyňou, ale i rôzne 
psychologické hry, z ktorých sme sa čo-to 
o sebe navzájom dozvedeli. A o pár dní je tu 
Mikuláš a my sa navzájom (deti i dospelí) 
obdarujeme prinesenými darčekmi a zahrá
me sa na mačku vo vreci. 

Iba deťom je, žiaľ, vo vedľajšej miestnos
ti trochu pritesno. Kiež by sa dali steny roz
tiahnuť a podeliť priečkami... 

Tak prajem všetkým nám i našim deťom 
veľa múdrosti, síl a lásky vo všetkom, čo ko
náme, čím žijeme a o čom snívame. 

M o n i k a Znamenáčková 
Koordinátorka K l u b u NR v Košiciach 

Na septembrovom stretnutí nás svojou 
prítomnosťou prekvapili pracovníčky CPPS 
v Trenčíne. My sme zasa prekvapili ich svoji
mi otázkami, problémami a názormi. Dúfa
me, že to bol prvý krok k budúcej spolupráci. 

Potešilo nás, že aj do Soblahova na klub 
NR prišiel Mikuláš s darčekmi. Deti pri
pravili ozdoby na stromček, ktorý potom 
spoločne ozdobili . Mamičky upiekli chutné 
koláčiky, a tak sme si opäť v príjemnej atmo
sfére pripomenuli najkrajšie sviatky v roku. 

Dúfame, že i v roku 2007 nás čaká veľa 
milých a príjemných stretnutí. 

Za trenčiansky klub 
Zita Kebisková 

Trenčiansky k lub 
náhradných rodín 
sa rozvíja 3 roky a pribúdajú aj pravidelní 
návštevníci. V tomto roku sa nás na klube 
postupne vystriedalo 15 rodín so 40 deťmi. 
Prichádzajú zo širokého okolia od Dubnice 
nad Váhom až po Bánovce nad Bebravou. 

Klubové stretnutia ptebiehajú vždy 2. 
piatok v mesiaci v útulných priestoroch 
Občianskeho združenia Detský smiech 
v Soblahove. Dušou týchto stretnutí je ko
ordinátorka a sama náhradná mama Iveta 
Kobydová. 

Všetci vieme, že pri tejto aktivite sa ne
zaobídeme bez pomoci ľudí, ktorí za svo
ju prácu nečakajú finančnú odmenu, ale 
ich odmenou je pocit užitočnosti a to, že 
pomáhajú dobrej a správnej veci. Takými
to ľuďmi sú aj naši dobrovoľníci. V tren
čianskom klube máme na nich šťastie. 
Sestry Lenka a Mária Jamborové (niekedy 
aj spolu s mamičkou), Elenka Hanáčková, 
Paulína Vrábliková a hlavne Katka Opatov
ská, s prehľadom, odbornosťou a s láskou 
pripravujú vždy pre naše deti zaujímavý 
program. Rôzne hty, ručné práce i športové 
aktivity deti upútajú, takže my rodičia sa 
môžeme venovať naplno svojim „rozhovo
rom". O tom, že si vždy máme čo povedať, 
nepochybuje z nás nikto. 

Už tradičnou klubovou akciou býva ce
lodenné júnové stretnutie rodín v prírode. 
Tu popri opekaní a vyhrievaní sa na slnieč
ku mali rodičia možnosť si dorozprávať to, 
čo si na predchádzajúcich kluboch nestihli, 
a tak sa bližšie spoznať. 

júnové stretnutie rodín z Trenčína a okolia 

POZVÁNKA 
OZ Domov v rodine vás pozýva na rekre-
ačno-vzdelávacie pobyty náhradných ro
dín: 4. - 7. januára 2007 do Trstenej; tra
dične druhý májový víkend sa stretneme 
pri oslave Dňa matiek, tentoraz v Dobši-
nej; na letný týždenný pobyt sa chystáme 
do Vyšných Ružbách. Termín sme sa roz
hodli preložiť na 2. augustový týždeň, aby 
nekolidoval s termínom letného pobytu, 
pripravovaného ANR. Máte možnosť si 
vybrať, ktorý termín vám do prázdnino
vých plánov lepšie zapadá, prípadne využiť 
obe ponuky. Potrebujeme zistiť predbežný 
záujem, aby sme mohli pobyty objednať 
a pripraviť program pre vás (ušiť na mie
ru). Uvítame námety, témy... 
Na pobyty sa snažíme získať finančné 
prostriedky prostredníctvom projek
tov a podarilo sa nám už získať financie 
v rámci matchingu od Nadácie SPP. Pro
sím, aby ste svoj PREDBEŽNÝ ZÁUJEM 
oznámili písomne na adresu: 

OZ Domov v rodine, Kostolianska 55, 040 
01 Košice, mailom: domowrodine@pobox.sk 
alebo telefonicky na 0908 313 809. 
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O t e c s y n o v i , syn o t c o v i a t a k ďale j . 
Film fínskeho režiséra VISA KOISO-KANTTILA O t e c s y n o v i (2004) je dielo paradoxov: je smutný, ale zároveň plný optimizmu. Je realizovaný 
s príznačnou severskou chladnosťou a jednoduchosťou, ale zároveň priam kypí emóciami. Ukazuje deštruktívne rodičovské pôsobenie, no môže byť aj 
pozitívnym inšpiratívnym príkladom. 

Kanttila vo veľmi osobne pojatom doku
mente podrobuje analýze svoj strastiplný 
vzťah k otcovi. Po mnohých rokoch strachu, 
hnevu, utajovaného utrpenia a v alkohole 
utápanej nenávisti sa - možno i na radu psy
choterapeuta - rozhodne osobne odovzdať 
otcovi list, v ktorom opisuje svoje utrpenie 
prežívané v detstve. Sám režisér je otec dvoch 
detí a tento f i lm je cesta, ktorou sa snaží 
sformovať svoj postoj k otcovstvu. Otec sy
novi je f i lm mimoriadnych filmových kvalít. 
Okrem toho však v sebe obsahuje i užitočné 
psychologické a sociálne poznatky. 

Konflikt 
Vo filme vystupujú tri generácie mužov 
- otcov: režisér Visa, jeho otec T i m o a de
do Erkki . Ich mená sú dôležité, aby sme sa 
nestratili v spleti rodinných vzťahov. Otec 
T imo v detstve často Visu - autora f i lmu 
- psychicky deptal, a to bez toho, aby si to 
uvedomoval. Konal tak s úmyslom vychovať 
zo syna „chlapa". Ponižoval ho pred ľuďmi. 
Keď plakal, tak naň kričal, že je precitlivený. 
Terorizoval ho „počítaním do troch"... Ne
ubližoval mu fyzicky, ale ničil ho vo vnútri. 
Dospievajúci Visa toto utrpenie kompen
zoval agresivitou voči okoliu, alkoholom, 
výtržnosťami, pokusmi o samovraždu. Na
priek tomu sa Visa vo filme pýta sám seba, 
či môže ísť na terapiu, keď nebol bitý... 

Spomienky na toto utrpenie je konfron
tované s domácimi fotografiami a filmami. 
Na všetkých sa otec T i m o i syn Visa usmie
vajú, pôsobia šťastne. T i m o sa v starom ro
d innom filme o syna príkladne stará: kúpe 
ho, nosí na rukách, hrá sa s ním. Rozkol 
medzi spomienkami syna a „objektívnym" 
záznamom rodiny nás neustále núti hľadať 
príčinu neporozumenia. 

Visa posadil pred kameru otca a jeho rodi
čov a pomocou spomienok na ich „detstva" 
sa snaží pochopiť, čo sa stalo. A pred nami 
sa odkrýva jemná pavučina naoko nevinnej 
niekoľkogeneračnej histórie, ktorá vyústila 
do Visových psychických problémov... 

Čo sa stalo? 
Timovi rodičia nemali na syna veľa času. Bolo 
po vojne a oni boli zaneprázdnení svojou prá
cou. Otec sa s T i m o m nemal čas hrať. T imo 
vykonal pravdepodobne niečo zlé, pretože sa 
dostal do akejsi pestúnskej rodiny. Ako som 
z filmu pochopil, bola to v tej dobe špeciálna 
inštitúcia (iná, ako ju v súčasnosti poznáme 
u nás), pomocou ktorej sa štát snažil prevy
chovať problémové deti. T imo bol od svojich 
rodičov odlúčený dlhý čas. Nenavštevovali sa, 
len si sem tam telefonovali, napísali... Nemal 
sa s kým deliť o svoje problémy. Naučil sa 
skrývať city. Lásku i nenávisť. Nikdy sa ne
sťažoval a nevinil iných. I počas nakrúcania 
filmu neschopnosť rodičov poskytnúť synovi 
pocit bezpečia obhajuje ako plus: naučil sa 
chápať kauzalitu života. 

V časti, v ktorej dedo Erkki spomína na 
svojho otca, ktorý mlčal o utrpení v 1. sve
tovej vojne, a T i m o zase na svojho otca, teda 
Erkkiho, ktorý paradoxne konal rovnako 
po návrate z frontu 2. svetovej vojny, sa 
odkrýva podstata problému: neschopnosť 
ukázať pred deťmi svoje emócie. Z generá
cie na generáciu prenášaná potreba ukrývať 
svoju slabosť, zlyhanie. Potreba vystupovať 
ako autorita, z ktorej ide strach a ktorá má 
pravdu za každú cenu. 

„ O t e c , ten d o k á ž e v š e t k o ! " 
Režisér Visa je z generácie detí, ktorá vyrá
stla nepoznačená vojnou. Na jednej strane 
odmieta vychovávať svojho syna v tradícii 
severskej rodiny, kde je otec dominantná 
autorita rodiny, matka jej lojálnou súčas
ťou a deti bez odvrávania poslúchajú. Na 
strane druhej však hľadá opačnú, možno 
nie celkom pomenovanú rolu otca, ktorý 
je dieťaťu i žene rovnocenným partnerom. 
Uvedomuje si, že i on je plný rôznorodých 
dedičstiev a návykov, ktoré si doniesol od 
rodičov. No premýšľa nad n i m i a úzkostli
vo sa snaží zmeniť všetko, čo by mohlo u-
blížiť jeho malému synovi. 

Katarzia p a t r í do filmu i do ž i v o t a 
Visove spomienky na detstvo, pretekajúce 
celým filmom, sa prelínajú so situáciami 
z jeho rodiny (hra so synom, zápasenie s je
ho vzdorom pri raňajkách, narodenie dru
hého syna...) a so spomienkami jeho otca 
a starých rodičov. Najskôr akoby oddelené 
výpovede sa čoraz viac stretajú v paradox
ných významoch a Visa sa čoraz viac a viac 
snaží otcovi hovoriť o svojich psychických 
traumách. T i m o je však (tak ako káže tra
dícia autoritatívneho otca) odolný a Viso
ve obvinenia odmieta, či banalizuje. Počas 

nakrúcania sa T i m o v i stane nehoda. Viso 
dostane strach, že ich vzťah ostane nevyjas
nený a s touto traumou sa bude musieť trá
piť až dokonca. Po čase opäť navštívi otca 
a dá mu list, v ktorom opisuje svoje pocity 
a traumy z detstva. Otec je zaskočený, no 
naďalej zachováva masku neprístupného, 
bezchybného otca. Na druhý deň ráno sa 
Visa snaží otcovi posledný krát povedať, 
ako veľmi sa cítil byť ponižovaný. Pravde
podobne odchádza, pretože obaja stoja na 
dvore domu. Visa je hysterický, cíti sklama
nie z otcovej neprístupnosti. T i m o nasadil 
rodičovsko-upokojujúci akcent. Pred kame
rou predsa nestratí tvár. Zvykol si, že vo 
filme sa musí tváriť šťastne. No napokon 
sa v ňom niečo zlomí. Urobí niečo veľmi 
jednoduché. Niečo, na čo jeho syn čakal 
dvadsať rokov. Objíme ho. Visa sa rozpla
če. T i m o napokon tiež. A odrazu si povedia 
takéto slová: 
Otec T i m o : „Môj milý, prekrásny syn, vdáka 
za to, že som mohol byť tvojím otcom, že som 
ním teraz a navždy a že môžem byť aj dedom 
tvojich detí. Pokúsim sa byť hodný toho." 
S y n V i s a : „Tak veľmi si mi chýbal, otec..." 

Tento dialóg napokon odhaľuje, že pod 
škrupinou otcovej odmeranosti a synovej 
nenávisti sa skrývala nikdy nevyjadrená 
túžba po stretnutí, uznaní, pochopení, ra
dosti... Po obyčajnej rodičovskej láske. 
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Bonus 
Otec synovi je obdivuhodný film. Nie preto, 
že analyzuje psychické problémy spôsobené 
výchovou, ale preto, že ukazuje spôsob, ako 
sa s n imi pozitívne a nedeštruktívne vyspo
riadať. Jeho hlavnou témou je pre mňa prob
lém nekomunikácie, neschopnosti rozprávať 
a počúvať. Rodičov, ktorí neboli schopní 
svojim dospievajúcim deťom vyjadriť lásku 
a nevideli, že zlyhania ich detí vznikajú prá

ve z toho, je okolo nás veľa. A ako vidíme vo 
filme (a v živote): Cesta k porozumeniu je 
neuveriteľne trnistná. 

Verím tomu, že f i lm režiséra Visa Koiso-
Kanttila Otec synovi sa raz nejakým spôsobom 
dostane do slovenského priestoru a i ďalší di
váci budú mať možnosť zažiť taký intenzívny 
zážitok porozumenia. Možno i na D V D , kto
ré ako bonus obsahuje krátky film Visovej 
ženy. Ten ukazuje, čo prežíva matka, ktorá 

Do vašej knižnice 

svoje dieťa odvádza prvý krát do materskej 
školy To je téma, o ktorej tu nehovoríme, 
alebo prinajmenšom na ňu nenazeráme z ta
kého uhlu pohľadu ako vo Fínsku. 

Marek Sulík 

ISALTA P O J A L L E 
réžia: Visa Koiso-Kanttila 
Fínsko, 2004, 69 min 
viac o filme na http://u>ww.ses.fi/en/film.asp?id=542 

K A S T E N H A R T M U N T : Z e n y - m u ž i , 
Por tá l 

Do akej miery sú pravdivé klišé, týkajúce sa mužských a ženských rolí? V čom spočívajú rozdiely? A k o 
sa na nich podieľajú dedičné faktory a ako výchova? A k o pohlavné role ovplyvňujú naše správanie? Prí
s tupnou, zároveň však fundovanou f o r m o u odpovedá autor na tieto a mnohé ďalšie otázky. Ukazuje, 
ako sa na vývoji pohlavných rozdielov veľmi komplexným spôsobom podieľajú aj fyzické, psychické, 
a tiež spoločenské faktory; ako naše očakávania od začiatku ovplyvňuje pohlavne špecifické správanie. 

J A M E S D O B S O N : V ý c h o v a c h l a p c o v , 
P o r t a l i b r i 

V dnešnej kultúre je veľmi ťažké vychovávať chlapcov. Rodičia, učitelia a tí, ktorí sa zaoberajú formo
vaním charakteru chlapcov, majú m n o h o otázok: 
• Sú chlapci úplne iní ako dievčatá? Ak áno, v čom? 
• Aká je úloha otca vo výchove syna? 
• Aká je úloha matky? 
• Ako môžeme formovať dálšiu generáciu mužov? 
D r . D o b s o n , jeden z najuznávanejších a najdôveryhodnejších amerických odborníkov na rodinné 
otázky, sa v knihe púšťa do týchto otázok a ponúka rady a povzbudenia, založené na pevnom základe 
biblických princípov. Vysvetľuje, prečo sú chlapci takí, akí sú, ako treba rozumieť ich citovému a fy
zickému rozvoju a ako ich motivovať, aby sa stali Božími mužmi. 
D r . James C. D o b s o n je zakladateľom a p r e z i d e n t o m Focus on the Family , organizácie zameranej 
na p o m o c manželstvám a rodinám. Štrnásť rokov prednášal na pediatr i i na vysokej škole S o u t h e r n 
C a l i f o r n i a S c h o o l of Medicíne a sedemnásť rokov pracoval v detskej n e m o c n i c i v Los Angeles ako 
vedecký pracovník. Je ženatý, má dve dospelé deti . 

R u ž o v ý a m o d r ý svet , 
A s p e k t 

Publikácia Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky vyšla v d r u h o m vydaní ako sú
časť projektu www.ruzovyamodrysvet.sk. K n i h a poslúžila ako východisko pre tento projekt a jeho široko 
koncipované aktivity. Má veľmi komplexnú štruktúru, základ tvoria odborné štúdie na vybrané témy 
(vzťah medzi pohlavím a rodom, materstvo, mýtus krásy, násilie na ženách, rodovo citlivá pedagogika 
a ďalšie); všetky sa zameriavajú na problemat iku rodových stereotypov a ich úlohu v socializácii žien 
a mužov. Všetky štúdie sú doplnené kolážou ďalších materiálov - ukážky z detskej literatúry, beletrie či 
odbornej spisby, obrázky, pracovné materiály, „úlohy" pre žiačky a žiakov... Súčasťou kn ihy je aj príbeh 
Babety, čo sa vydala skúmať svet, ktorý vyšiel aj ako samostatná knižka vo vydavateľstve Aspekt. 
K n i h a sa osvedčila ako úvod do rodových štúdií, je vhodným v s t u p o m do problematiky rodovej c i t l i 
vosti na rôznych úrovniach školského i mimoškolského vzdelávania. Používa sa najmä na stredných 
a vysokých školách, ako aj pr i ďalšom vzdelávaní pedagogičiek a pedagógov. 

F O R E S T C A R T E R : M a l ý s t r o m , 
A r t f o r u m 

Príbeh malého chlapca, vnímaný jeho očami a prerozprávaný detsky zrozumiteľným jazykom. 
C h l a p c a sa po smrt i rodičov ujali starý otec so starou m a m o u , jednoduchí, ale múdri ľudia z kmeňa 
Cerokíov. Spôsob, akým malý h r d i n a spoznáva a prijíma hodnoty svojich predkov, ako sa zoznamuje 
s prírodou a jej zákonitosťami, ale i jeho zážitky z detského d o m o v a a útek späť k starým rodičom sú 
h l b o k o u lekc iou nie len pre naše deti, ale pre každého z nás. Lekc iou tolerancie, pokory a lásky. 

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