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Keď sme s Vladom Matejom a ďalšími začínali projekt Návratu roku pána 
1993, prvou aktivitou bol tzv. klub náhradných rodín ako špeciálna pod-
porná (zväčša svojpomocná) skupina, orientovaná na špecifi ká náhradného 
rodičovstva. Zdá sa, že táto myšlienka reagovala na potreby rodín, ktoré sa 
v tom čase zväčša cítili neprijaté a neporozumené svojím blízkym aj širším 
okolím. Na pravidelných kluboch sa živo a opakovane diskutovalo o té-
mach, na ktoré dovtedy nebol sociálny priestor. Kluby sa šírili do ďalších 
miest naprieč Slovenskom a existujú dodnes.
Nenasýtenosť spoločenského začlenenia sa náhradných rodičov bola taká 
silná, že klub inšpiroval viacerých k ďalším sociálnym projektom. Niektoré 
kluby začali organizovať besiedky pre deti, narodeninové oslavy a niekoľko 
rokov sa diskutovalo aj o zorganizovaní plesu náhradných rodín. 
Teším sa, že takýto ples sme nikdy nezorganizovali. Nie je to len preto, že 
sa rád vyhnem naškrobeným udalostiam. Som totiž osobne presvedčený, že 
klub a občasný pobyt náhradných rodín je primerané a zároveň maximálne, 
hraničné spoločenské vyčlenenie členov náhradných rodín do špeciálnej 
podskupiny. Náhradné rodičovstvo má svoje špecifi ká, ktorým treba urobiť 
zadosť, ktorým ťažko porozumejú ľudia, čo touto témou nežijú alebo sa 
ňou nezaoberajú. Preto istá špecifi cká sociálna podpora je potrebná. Ale 
drvivá väčšina sociálnych a psychických okolností života náhradnej rodiny 
je identická s bežnou spoločnosťou, a preto narodeniny, umelecké prejavy 
detí, plesanie, opekanie a dovolenkovanie by sa malo zdieľať s nenáhrad-
nými rodinami. Dokonca by sa tak malo diať programovo, aby sme sa 
nevracali do čias pred rokom pána. 

Marek Roháček
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Držíte v rukách druhé číslo časopisu 
Nebyť sám v roku 2011. Téma na obálke 
hlása, že bude reč o náhradných rodinách 
a verejnosti. Akej verejnosti? Verejnosti 
susedskej, mediálnej, školskej… každej, 
ktorá sa nachádza mimo úzkeho priestoru 
našich rodín. 
Spomínam si na zopár svojich stretnutí 
s printovými či televíznymi novinármi, 
na to, ako som mala veľkú chuť šíriť do éte-
ru myšlienku náhradného rodičovstva a  ťa-
hala do toho aj vtedy ešte pomerne malé 
moje deti, až mi raz oznámili, že nabudúce 
oni už pred kameru či fotoaparáty cudzích 
ľudí nepôjdu. Ako povedali, tak bolo.
Spomínam si, ako raz u nás doma na-
krúcal televízny štáb. Boli sme v kuchyni. 
Naštelovali si kameru, usadili ma pred ňu. 
Uvedomila som si, že za mnou na stene 
visí panvica. Vstala som a šla som ju zvesiť, 
nech nekazí záber. Ale pán režisér ma 
zastavil a riekol:
„Len tam tú panvicu pekne nechajte. Hodí 
sa k vám.“
Dodnes neviem, ako to ten človek myslel. 
Asi že aj ja mám takú peknú rúčku ako tá 
panvica.
Spomínam si, ako sa ma predavačka v mä-
siarstve pred rokmi spýtala, že s koľkými 
mužmi som tie tri deti mala, keď sú také 
rozdielne. A synovia s dcérou sa čudovali, 
že to čo bola za haluzná otázka.
Spomínam si, ako som bola s osvojeným 
najmladších u očnej lekárky. Obom nám 
namerali rovnaký cylinder. A pani doktor-
ka hovorí:
„To je ale náhoda, že to číslo máte obaja 
navlas rovnaké. Úplne presne to po vás 
zdedil.“
„To nie je náhoda, to bude skôr zázrak,“ 
povedala som jej.
Žijeme vo svete zázrakov. Hoci to aj nie je 
jednoduchý svet.

Zuzana Mojžišová

Ilustačné foto
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o d b o r n e

Bolo to začiatkom deväťdesiatych rokov. Ako 
novinárka som dostala pozvanie na stretnutie 
od dvoch mladých mužov, ktorí práve končili 
vysokú školu. Vzrušene mi rozprávali o tom, 
že zakladajú združenie a budú bojovať proti 
tomu, aby deti vyrastali v detských domo-
voch. Znelo to pekne, tak som si ich rozprá-
vanie vypočula a spísala do článku pre naše 
noviny. Tí mladí ľudia mi boli sympatickí, ale 
ich téma – že deti patria domov, nie do ústavu 
– ma zaujala iba čisto profesionálne. Môjho 
osobného života sa nijako nedotýkala.
Prešlo niekoľko rokov, ja som zrazu stála 
pred detským domovom a strašne dúfala, 
že tam bude dieťa, ktoré sa stane súčasťou 
našej rodiny. 
Pár dní po tom, čo som sa stala adoptívnou 
matkou, mi zavolala kolegyňa z novín. Písala 
akýsi článok o adopciách a potrebovala aj 
citát od náhradnej matky. Za chrbtom mi 
zúfalo plakalo dieťa, ktoré sa ešte nestačilo 
ku mne pripútať a skúšalo moju trpezlivosť 
aj lásku, bola som totálne vyčerpaná a nevy-
spatá, ale snažila som sa zo seba vyprodu-
kovať zopár rozumných viet. Na druhý deň 
som si v novinách prečítala článok, v ktorom 
som síce fi gurovala, ale ktorý vôbec nezod-
povedal môjmu videniu veci. Problém, ktorý 
sa mne videl v celej téme ako najdôležitejší, 
sa tam ani nevyskytol, mladá kolegyňa na-
písala naivný nadšenecký článok o tom, aké 
je to jednoduché a hurá všetci na adopcie. 
Nehnevala som sa na ňu, len som si uvedo-
mila, ako my novinári radi zjednodušujeme. 
Zopár týždňov predtým by som však možno 
aj ja napísala podobný článok. 
Keď chcete o náhradných rodinách písať 
do novín, podvedome i vedome cítite, že tre-
ba vyslať do sveta pozitívnu správu. Navyše 
si uvedomujete, že ak napíšete, aké závažné 
problémy niektoré náhradné rodiny riešia, 
tak nechtiac obhajujete tú druhú alternatívu 
– ústavnú starostlivosť. A pritom viete, že to 
je úplná katastrofa. A tak v záujme toho, aby 
ste túto katastrofu nepripustili, často svoj 
článok cenzurujete a upravujete, aby vyznel 
pozitívne, a nemáte ani zlý pocit, keď realitu 
natierate na ružovo. Plníte svoje poslanie, 
zlepšujete svet. 
Keď som sa ako matka na materskej dovolen-
ke ocitla na stretnutiach náhradných rodín, 

počula som tam veľa bolestivých svedectiev, 
sťažností, veľkých trápení aj priznaní k zly-
haniu. Stretávali sme sa v úzkom kruhu 
zasvätených, aby sme sa vyrozprávali pred 
ľuďmi, ktorí nám rozumejú, a podporili sa 
navzájom. Keby sme hovorili o svojich staros-
tiach s ľuďmi, ktorí nikdy neprijali do rodiny 
cudzie dieťa, dočkali by sme sa možno vety: 
„Nemali ste si tie deti brať.“ Ale to nikto z nás 
počuť nechcel. O nič také sme nestáli. Chceli 
sme počuť celkom iné vety, napríklad: „Viem, 
o čom hovoríte, aj my sme tým prešli.“ 
O starostiach s osvojenými deťmi, ktoré som 
počúvala na tých stretnutiach, by som nikdy 
nenapísala do novín. Neviem, či by čitatelia 
bez akejkoľvek osobnej skúsenosti dokázali 
dostatočne empaticky vnímať krízy, skla-
mania aj zlyhania, ktoré náhradné rodiny 
prežívajú. Nedokázala som napríklad napí-
sať reportáž o rodine, ktorú som spoznala 
na takomto stretnutí, hoci som vedela, že 
je to úžasná téma a novinár by po nej mal 
skočiť. Mladí manželia plní entuziazmu po-
núkli svoj domov hneď niekoľkým deťom, 
no potom to – totálne vyčerpaní a sklama-
ní – vzdali. Tuším, kde sa tam stala chyba, 
ale nedokážem ich súdiť a už vôbec si neže-
lám, aby ich súdili ľudia, ktorí ani netušia, 
čo to znamená prijať cudzie dieťa za svoje. 
Viem si  predstaviť, ako by sa takému článku 

potešili všetci tí, ktorí si myslia, že v domo-
voch nie sú normálne deti, že sú tam všetky 
deti geneticky poškodené, citovo chladné 
alebo intelektovo menejcenné. 
Stačí si spomenúť na reakcie, ktoré vyvolala 
kniha českej spisovateľky Terezy Boučkovej 
Rok kohouta. Boučková napísala príbeh 
vlastnej rodiny, kde adopcie dvoch rómskych 
chlapcov nedopadli dobre. Hneď mi zavolala 
známa, ktorá žije v bezdetnom manželstve, 
aby ma na knihu upozornila. Bola celá šťast-
ná, že našla dôkaz, ktorý potvrdzoval jej po-
chybnosti o týchto deťoch. Vďaka tej knihe 
má alibi. Už vie, že nie je bezcitná a nechýba 
jej ani materinský pud, ale vždy vraj vedela, 
že tie deti prosto nestoja za námahu. Ja som 
tú istú knihu vnímala celkom inak – vôbec 
to pre mňa nebolo depresívne čítanie, pa-
radoxne nabila ma novou energiou bojovať 
o svoje adoptované dieťa, o jeho budúcnosť, 
o jeho šance a dôstojné miesto vo svete. Aj 
moja bezdetná priateľka aj ja sme si našli 
v Boučkovej príbehu to, čo sme tam chceli 
nájsť. Obe sme boli spokojné. Obe máme 
svoju pravdu. 
Ale ja mám okrem toho doma aj jedno cel-
kom úžasné dieťa.

Eva Čobejová

O čom nenapíšem

Ilustačné foto
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C: Aké máte skúsenosti s reakciami okolia 
na fakt, že ste náhradná rodina? Vníma to 
okolie viac pozitívne či negatívne?

A: Negatívne vnímanie okolia… Najprv sa 
rodič musí vysporiadať sám so sebou. Ak si 
rodič nejaké veci nepripustí, tak niektoré re-
akcie okolia ani nebude vnímať. Ak si povie, 
že tí ľudia sa na mňa pozerajú preto, lebo 
mám čierne deti, tak aj tie pohľady budú 
také. Ja som napríklad človek, ktorý bojuje 
za tie decká, lebo nedávam nálepky, či je dieťa 
čierne, biele, postihnuté, zdravé, pre mňa je 
to dieťa a treba sa mu venovať ako dieťaťu. 
Mala som negatívnu skúsenosť asi len takú, 
keď sa to dá vôbec nazvať negatívnou skú-
senosťou… že verejnosť nie je oboznámená 
s pojmom profesionálny rodič, to je nový 
fenomén. Takže ľudia nevedeli, ako to majú 
vnímať, a moje najbližšie okolie sa mi snažilo 
zháňať novú prácu stále. „ A vieš čo? Tam by si 
sa mohla zamestnať a tam by si sa mohla za-
mestnať a nechcela by si robiť toto?“ Hovorím 
im: „Prečo vy mi zháňate inú prácu? Ja som 
s tou to prácou spokojná, ja som si ju vybra-
la, ja ju chcem robiť…“ Nevedeli pochopiť, že 
to naozaj chcem, brali to ako z núdze cnosť, 
to moje rozhodnutie. Napokon to postupne 
začali vnímať tak, že robím niečo, čo ma baví 
a už to proste začali akceptovať.

B: A nemohli to oni tak brať, že aj iné náhrad-
né rodiny majú aj po tri deti a aj tak rodičia 

chodia do práce… Že nechápu, prečo vycho-
vávanie detí brať ako prácu, keď aj iné rodiny 
majú deti…

A: Oni nevedeli, čo tá práca obnáša. Čo je 
to vlastne profesionálny rodič. Veľa ľudí, čo 
stretávam, nemajú poňatie, čo je to adopcia, 
pestúnstvo, profesionálne rodičovstvo. Že 
či sú to moje deti a koľko ich budete mať… 
A  keď som povedala, že my ich máme len do-
časne a že potom pôjdu do nejakých iných 
náhradných rodín, tak ľudia vravia: „A to vy 
ich po určitej dobe dáte preč?“ No a každému 
vysvetľovať, že čo to je vlastne status profesio-
nálny rodič, bolo na začiatku dosť únavné.

C: A teraz je to už lepšie?

A: Áno, teraz už ľudia v okolí vedia, čo je pro-
fesionálny rodič. Ja to vždy každému vysvet-
lím. Aj teraz som dcéru zapisovala do základ-
nej školy a zástupkyňa riaditeľa nevedela, že 
čo sa vlastne deje. Ako je to, že sú deti u nás. 
Tak som jej to tiež musela vysvetliť. Ale už vy-
svetľujem menej. Len keď stretnem nejakých 
nových ľudí. Ale už aj osveta je lepšia. Už aj 
v časopisoch sa píše, aj televízia informuje…

C: Myslíte si, že sa situácia lepší len v okruhu 
vašich ľudí alebo je celkovo lepšia?

A: Myslím si, že aj celkovo. Teraz existujú 
supervízie pre profesionálnych rodičov a už 

Na klube  náhradných rodín

     d e b a t a

sa pojem dostáva do širšej verejnosti. Ešte to 
chvíľu potrvá, ale už je to určite lepšie ako pred 
dvoma rokmi, keď som si to našla na internete 
a pýtala som sa: „Čo to je?“ Nevedela som, že 
existuje taká forma náhradnej starostlivosti. 

D: Mám už vyše desať rokov v pestúnskej sta-
rostlivosti dievčatko. A mne sa raz stalo u nás 
v rodine, že mi dali najavo, keď som si išla 
dcérku brať, že či si radšej nezoberiem psa 
ako dieťa. Prajem si, aby to bolo tak, že keď 
sa niekto týmto veciam nerozumie a nemá 
k nim vzťah, nech sa do nich ani nestará. Nie? 
Veď kým nemám nejaké informácie, nemô-
žem niečo kritizovať… Môžem sa opýtať, pre-
čo niečo iný človek ide spraviť, čo si myslí, ale 
kým ho trochu nepoznám a nemám infor-
mácie, nemôžem ho hneď začať kritizovať. 
A psíka ešte raz môžeme mať. Nie namiesto 
dcérky, ale spolu s dcérkou. 

E: Ľudia sú kritickí, lebo je to pre nich nezná-
me. A keď nepoznajú zákulisie náhradného 
rodičovstva, tak vidia len problémy, vidia deti, 
ktoré sú biologickými deťmi niekoho iného 

ZAČIATKOM MARCA SA NA JEDNOM Z KLUBOV 

NÁHRADNÝCH RODÍN USKUTOČNILA (PLÁNO-

VANÁ) DEBATA OKOLO OKRÚHLEHO STOLA 

NA TÉMU NÁHRADNÉ RODINY A VEREJNOSŤ. 

MALO ÍSŤ AJ O HĽADANIE ŽELANÍ, KTORÉ BY 

SME MOHLI SFORMULOVAŤ A OSLOVIŤ NIMI 

VEREJNOSŤ. HOVORILO SA O NEGATÍVNYCH 

A POZITÍVNYCH SKÚSENOSTIACH RODÍN 

S OKOLÍM. UKÁZALO SA, ŽE PÁLČIVOU PÔDOU 

SÚ ŠKOLY A UČITELIA. POTVRDILO SA, ŽE RO-

DIČIA SÚ PLNÍ ZÁŽITKOV. NAPRIEK POČIATOČ-

NÝM SNAHÁM O RIADENIE DEBATY NAPOKON 

SA CELKOM K SLOVU DOSTALA SPONTÁNNOSŤ 

REAKCIÍ A ROZPRÁVANIE SA ROZVOĽNILO. 

Fotografi a z 19. storočia (Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Three_ossetian_teachers.jpg)

Ilustračné foto (Zdroj: http://www.theeducationacademy.com))
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a automaticky sa k tomu správajú odmietavo. 
Keď som robila jednu anketu v Bratislave kvô-
li seminárnej práci, tak som zaznamenala nie-
koľko názorov a všetky boli negatívne. Otázka 
bola, či by si vzali dieťa z detského domova.

B: A ako to zdôvodňovali?

E: Niektorí to zdôvodňovali, že majú skúse-
nosť od iných, že sú to problémové deti. A že 
sú to rómske deti, to bol tiež dosť veľký dôvod. 

B: Také predsudky…

F: Ja by som bola opatrná pri slove predsud-
ky. Lebo keď už sú to skúsenosti, už sa neda-
jú nazvať predsudkami. 

C: No ale pozor, to bola skúsenosť z jedné-
ho prípadu a akonáhle to budem aplikovať 
na celok, tak už ide o predsudok. 

F: Chcela povedať, že lepšia je zdravá skepsa 
ako jarmočný optimizmus. Mne zas skôr vadi-
li také názory, že super, vzala si si dieťa a bude 
ti vďačné, že si si ho zobrala. Podľa mňa radšej 
nech ľudia vedia, že to sú problémové deti. 

C: Ja by som pred rokmi neverila, keby mi 
niekto povedal, že si adoptujem dieťa. Roky 
som sa pokúšala mať biologické dieťa a ne-
bola som pripravená na adopciu. Ale človek si 
musí niečo odžiť, negatívne, aby sa zmenil… 
Potom ho niečo osvieti a zrazu nie je prob-
lém a otvorí sa vám nová cesta a môžete mať 
detí, koľko chcete a nie je v tom problém. 
Sama som prežila takú premenu … Nazývam 
to osvietenie od Pána Boha… Akoby sa mi 
dostalo trochu tej lásky. Adoptovať deti môže 
ten, kto sa snaží mať biologické deti a nedarí 
sa mu to, alebo ten, kto žije nejakým iným 
duchovným životom a berie to ako pomoc, 
odjakživa je stavaný pomáhať niekomu, to 
sú zväčša asi skôr profesionálni rodičia, čo 
majú také sociálne cítenie. Ale my majetnícki 
chceme mať svoje, tak si adoptujeme…

D: Pekne si to povedala, presne. Aj ja som si 
povedala: „Chcem ťa svoju aj ako slobodná 
matka.“ 

C: Prerod bol v tom, že najprv som chcela 
MAŤ dieťa a potom som chcela BYŤ matkou.
B: Ako sa to dá sformulovať do želania?
C: Prajem si, aby ľudia mali viac lásky v sebe, 
aby viac ľúbili, aby sa viac zamysleli.

D: Asi pred rokom sme sa s dcérou hádali, 
naozaj sme mali kritické obdobie, a kama-
rátka sa ma spýtala: „No vidíš, bolo ti to 
treba brať si dieťa?“ Neodpovedala som jej 
hneď, doma som o tom premýšľala. A prišla 
som k jedinému záveru: „Bolo mi to treba. 
Hoci aj viem, čo to všetko obnáša, išla by 
som do toho zas.“ 

C: Vieš, v čom robíme chybu? Nedobíjame 
baterky. Máme doma komplikované deti, kto-
ré potrebujú nadštandardnú starostlivosť…

G: Nedávno som bola so synom u psycho-
logičky a tá mi povedala, že taký typ dieťaťa 
potrebuje minimálne trojnásobnú starostli-
vosť ako iné deti. A toto nikto nepochopí, kto 
to neprežil, že takáto výchova si vyžaduje, aby 
som bola v jednom kuse v strehu. 

Po chvíli sa debata ubrala trochu iným smerom. 

H: Naše deti si všetko všímajú, sú vnímavé, 
len nepúšťajú všetko von. Niečo si nechávajú 
vo vnútri. 

D: Veru, tá reakcia niekedy príde skôr, nie-
kedy neskôr.

H: Poviem príklad. Miško a Deniska sú po-
losúrodenci a dva roky sú u nás. Mala som 
pocit, že Miška ma nikdy neberie ako auto-
ritu. A prišla som do škôlky a pýtala som sa 
učiteľky, ako sa Miška správa v škôlke. Lebo 
keď som prišla do škôlky, tak ostatné deti, 
že: „Jupíí, ahoj, mami, prišla si!“ a chceli ísť 
na ruky. A Miška: „No, tak si prišla.“ Nikdy 

mi nedávala najavo svoje pocity. A potom mi 
učiteľka povedala: „Ale veď vy ste pre Mišku 
boh. Čo vy poviete, ona to úplne rešpektuje, 
keď jej poviem, ak niečo vystrája, že zavolám 
mamine, tak hneď nastane obrat.“ Ale sama 
Miška voči mne nikdy nedala najavo pocit, 
ktorý ku mne cíti. A teraz k nám prišlo ďalšie 
dievčatko, osemročné. Monika. A ono prvé, 
čo mi povedalo, keď sa zavreli dvere domova: 
„Môžem ti hovoriť mama a zostanem tu na-
vždy?“ No… To je zabijak pre človeka…

D: To je tá najkrajšia odmena. 

H: Monika bola od malička v detskom do-
move a veľmi si chráni, že je v rodine. Keď mi 
niekto povie mama, ona na to: „Ako to hovo-
ríš, veď to je maminka.“ Keď niekto vyvádza, 
ona povie: „Nerob to, to sa nepatrí, maminka 
povedala, že to nie je správne.“ A Miška cíti 
konkurenciu. Vidí, že táto Monika je pri mne, 
sadne si mi na kolená, prejavuje pocity. A Miš-
ka teraz pochopila, že veď, preboha, ona to 
dva roky nerobila, tak sa teraz snaží robiť to 
isté: „Mami, postískaš aj mňa?“ „No jasné, že 
postískam, veď ja tu rovnako som pre teba 
ako pre Moniku.“ Tak teraz až po dvoch ro-
koch prijímam to, čo som do nej za tie dva 
roky vložila. 

C: Nemôže to byť aj tým, že aj ty si zrazu 
otvorená vo svojich pocitoch? Že Miška to 
doteraz nevidela a teraz to vidí u Moniky…
H: Ale ona to videla aj pred tým, tie city. De-
nisko, napríklad, city prejavoval. Ale ona bola 
týraná, keď bola malá, a jej kontakt bol preto 
taký rezervovaný.

Ilustrčné foto (Zdroj: http://www.kleine-gallier.de/gallier_en.html)
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C: Možno to bolo vyprovokované nejakou 
obavou.

H: Možno. Teraz jej to už pripadá normálne, 
že môže prejaviť city a sme úplne v pohode. 

D: Aj to dieťa potrebuje trochu času, aby sa 
uvoľnilo.

G: Možno aj v tom zážitku týrania bol prob-
lém, prečo ti neprejavovala city. S mojou Len-
kou to bolo tak isto. Mala som ju dva roky 
a až tri mesiace po odsťahovaní odtiaľ, kde 
ju týrali, prejavila očami so mnou kontakt, 
že ma vníma. 

H: Ale to nebolo tak, že by Miška na mňa pred 
tým ani nepozrela… Nejaké dotyky aj boli, ale 
skôr z mojej strany. Keď prišla Monika, tak 
to začala všetko Miška prijímať nejako otvo-
renejšie. Pred tým pripútanie nebolo úplné.

G: Asi bolo, len nebolo prejavené. Veď by sa 
ti ju nepodarilo pripútať tak rýchlo, keby ne-
boli pred tým všetky tie mesiace…

F: Trochu sa vrátim k tej prvej téme. V dcérki-
nej triede je ešte jedno prijaté dieťa a moja dcé-
ra je jediné dieťa, čo s tým chlapčekom nemá 
problém. Pred všetkým, čo sa s tým chlapče-
kom stalo, nás varovali na príprave. U neho 
škôlka spustila veľké vyvádzanie. Vidím ten 
problém taký dvojstranný. Jednak je ťažko os-
tatým vysvetliť, čo všetko si tí náhradní rodičia 
s tým chlapčekom prežili a čo musia robiť, ale 
na druhej strane nie je od jeho náhradnej mat-
ky celkom fér, lebo ľudí obvinila, že to robia 
preto, lebo jej chlapček je Cigán. Že mu robia 
preto zle. Lenže nerobia. Prídu deti zo škôlky 
a hovoria: „Ten chlapček nám ubližuje.“ No 
a potom rodičia už neriešia, či je chlapček pri-
jatý alebo biologický, ale riešia to, že niekto 
v škôlke ubližuje ich deťom. Kto je to? Prijatý 
cigánsky chlapček. No a teraz buďme múdre. 

C: Už rozumiem, prečo si povedala, že: citlivo 
s predsudkami…

F: Chcite od trojročných detí, aby si povedali, 
že veď ten chlapček je prijatý, on za to nemô-
že, že im ubližuje. Ťažko potom človek môže 
chcieť, aby nás podporovali…

D: Oni si ho už dali do takého šufl íka, z kto-
rého sa ťažko dostane.

C: Nie som psychológ, ale myslím si, že tam 
hrá úlohu aj temperament dieťaťa. Nemôže-
me všetko hádzať iba na to, že dieťa je prijaté.

F: Viem, trochu som to zjednodušila. Ale je 
to skúsenosť. A nie je to len o predsudkoch. 
Podobá sa to na takú bájku, kde vlk kričí: 
„Preto ma týrate, že som sivý!“ A ľudia mu 
odpovedali: „Nie preto, že si sivý, ale preto, 
že si ovcu zjedol.“ A s týmto chlapčekom je 
to podobné. Oni ho nedali do nejakého šuf-
líka preto, že je rómsky a prijatý, ale preto, že 
ubližuje iným deťom.

B: Možno by stačilo, keby nastúpil do škôlky 
neskôr.

C: Vtedy by už aj pripútanie možno bolo sil-
nejšie…

B: Možno by sa potom necítil taký náhle ho-
dený do vody, neistý…

E: Nemám s týmto veľa skúseností, ale viem 
si to predstaviť aj takto: Prídu deti zo škôlky 
a sťažujú sa, že jeden chlapček v škôlke im 
robí zle. Rodičia, sa pýtajú, ktorý je to chlap-
ček. Deti povedia. A rodičia reagujú takto: 
„Aha! No jasné, to je ten prijatý, rómsky…!“ 
A už to potom ide. Tí ľudia by možno vôbec 
takto nereagovali, keby chlapček neubližoval, 
ale keď už to robí, ich reakcia je takáto, už ho 
hádžu do toho vreca.

F: Iná pestúnska mamička, ktorú poznám, 
dokonca povedala, že učiteľka má problém 
s jej synom a nainfi kovala aj všetky deti, aby 
ho nemali radi. 

H: Ale to tak môže naozaj byť. Však deti na-
podobujú, čo vidia u nás dospelých. 

F: Ja by som to stále nevidela tak jednostran-
ne. Lebo tie deti si zapamätajú aj to: Ten ma 
bil, ten do mňa kope…

G: Povedala som na začiatku, že nemám 
problém s okolím, ale teraz som si na niečo 
spomenula. Bolo to už dávnejšie. Keď syn pri-
šiel do školy, tak po nejakom stretnutí jedna 
jeho spolužiačka vykríkla: „On je adoptova-
ný!“ Učiteľka ostala ako obarená. Čo teraz?

C: To sú ťažké situácie.

G: Nevedela rýchlo tá učiteľka, čo má spraviť. 
Tam ide o to, či zareaguje správne alebo nie. 
Či má učiteľka trochu cit a vie sa vžiť do situ-
ácie, alebo na to kašle. Táto učiteľka to krásne 
vyriešila. To bolo v prvej triede. Posadila deti 
do kruhu na koberec a vysvetlila im to. Po-
vedala, že každý z vás môže prísť o rodičov, 
pôjdete autom, stane sa nehoda… Neboli by 
ste potom radi, keby si vás niekto zobral a os-
tali by ste ďalej v rodine?
Ďalší príklad. V inej škole iná učiteľka, riaditeľ, 
zástupca – úplne iný postoj. Presťahovali sme 
sa a deti nastúpili do inej školy a tam učiteľka 
a vôbec celý personál školy normálne spusti-
li rasizmus a šikanovanie. A keď som potom 
bola na pohovore… No… Radšej nebudem ho-
voriť detaily. Ale pointa bola, že riaditeľ neve-
del, čo má robiť s tým, keď učiteľ na telocviku 
podporil rasizmus detí voči môjmu synovi. 
A ja som mu musela povedať, že veď sa treba 
porozprávať s deťmi, povedala som mu, ako 
to riešila jedna učiteľka v prvej triede… A ešte 
sa ma ten riaditeľ opýtal, že čo budem robiť 
na ulici, keď dôjde k prejavom rasizmu… Od-
povedala som, že na ulici to budem riešiť ja 
a v škole nech to rieši on, keď je riaditeľ. 

F: Vieš, keď ich to naučia v škole, tak na ulici 
nebude problém. 

B: Čiže je dôležité, aby aj autority, učitelia 
a ďalší boli viac informovaní.

 d e b a t a

Ilustračné foto (Zdroj: http://www.inspirationfalls.com/teachers-quotes)
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D: Je obrovský rozdiel medzi učiteľmi.

B: Jedna je vec je informovanosť a druhá sú 
postoje. Môžeme im dodať informácie, ale…

G: Ale oni ani tie informácie mnoho razy 
nemajú. 

H: Ďalší príklad. Z materskej škôlky, kde na-
stúpili moje decká. Miška mala ísť do prvej 
triedy a mali v škôlke predškolskú prípravu. 
Išli sme na zápis a tam ma prekvapili niekto-
ré veci, ktoré som ani nerátala, že na zápise 
budú. Šla som potom do materskej škôlky 
a pýtala som sa, že či majú vypracovaný ne-
jaký plán, čo s deťmi majú preberať v rámci 
predškolskej prípravy, aby dieťa zvládlo zápis 

do prvej triedy. Lebo Miška pohorela na jed-
nej veci na zápise… Riaditeľka v škôlke mi 
povedala asi takúto vetu: „No ale naše deti to 
zvládajú.“ No a mne viac nebolo treba. 

F: Miška tam už chodila pred tým do tej 
škôlky?

H: Áno, už rok tam chodila. Tak som riadi-
teľke povedala: „Prosím vás, ktoré sú to tie 
vaše deti? Mohli by ste mi postaviť na jednu 
stranu tie vaše deti a na druhú stranu tie os-
tatné deti?“ Potom som jej vysvetlila, že teda 
ak mali s Miškou nejaký problém, mali sa 
o tom so mnou rozprávať. Veď Miška nie je 
sprostá, ona len potrebuje, aby sa jej niekto 
o dvadsať percent času viac venoval. „Keby ste 

mi povedali, že Miška v tomto nestíha, tu má 
rezervu, no tak my by sme to doma dobrali 
a v pohode by sa vyrovnala tým vašim de-
ťom.“ A potom som sa jej spýtala: „A vy viete, 
pani riaditeľka, čo si tieto deti nesú so sebou 
v batôžteku na chrbte? Vy máte doma deti, 
ktoré sú čisté, najedené, majú doma hračky, 
úsmev majú, majú objatie, majú všetko. Ale 
teraz je tu aj dieťa, ktoré si nesie v batôžteku 
zhorený dom, zanedbávanie, týranie, rodi-
čia sa oň nestarali, prešlo krízovým centrom, 
detským domovom. Dostane sa do profesi-
onálnej rodiny. Vyložia ho pred domom. 
V  ruke má tašku, kde má zbalených pár vecí 
a nevie, či mu v tom dome dajú jesť, nevie, 
aký bude ten ujo, čo tam býva, aká bude tá 
teta, budú dobrí, bude mať dieťa kde spať, 
prijmú ho tie deti, čo sú tam… Uvedomujete 
si, pani riaditeľka, čo to dieťa má v hlave?“ 
Potom som jej aj povedala, že sa pomýlila 
vo výbere zamestnania, keď delí deti na naše 
a tie druhé. „Vy ste nemali byť pedagóg 
v materskej škole.“ A predstavte si, ona si to 
s učiteľkou nejako premlela v hlave a ospra-
vedlnili sa mi…

C: To je dobrý koniec. Je fajn, že to dokázali 
prehodnotiť. Nám sa stalo, že učiteľka dcé-
ru nazvala: Suka. A keď som to bola riešiť 
s riaditeľkou, tak mi riaditeľka povedala, aby 
som dcéru radšej preložila. Vraj tá učiteľka 
je problémová, vie sa o tom, no ale keďže je 
málo učiteľov, tak sa s tým nedá nič robiť…

V tomto momente sa debata skončila, lebo 
prišli deti z prechádzky a rodičia sa im museli 
začať venovať. Rozhovor skončila aj druhá ro-
dičovská skupinka, ktorá debatovala vo ved-
ľajšej miestnosti. Len krátko poinformovali 
prvú skupinku o tom, akí rodičia sa stretli 
v druhej skupinke a o čom hovorili. Najviac 
sa to vraj krútilo okolo toho, že lekári – nie-
ktorí – sú proti profesionálnym náhradným 
rodinám a dávajú im to aj najavo. A vlastne 
sú aj proti adopciám. Ktosi sa v tej hustnúcej 
trme-vrme medzi deťmi pýta, aký uvádzajú 
lekári dôvod. Vraj: Je to pohadzovanie si detí. 
Ďalší rodič dodáva, že niekto vedľa hovoril 
o svojej skúsenosti z domova: sestričky tam 
krajšie obliekajú biele deti ako rómske. A keď 
profi  mama pekne obliekla rómsku dcérku, 
tak sa jej sestričky pýtali: „To je jej? Prečo jej 
také kvalitné dávate?“ Ale nakoniec tie ses-
tričky povedali: „Jéj, ale ako to vaše dieťatko 
pekne vyzerá!“

Ilustračné foto (Zdroj: http://www.inspirationfalls.com/teachers-quotes)

Ilustračné foto (Zdroj: http://fauquiercountylibrarynews.blogspot.com/2010/04/library-donations-honor-mom-teachers.html)
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1. Nemyslím, že by novinári a média mali dostatočné informácie 
o náhradnej rodinnej starostlivosti a deťoch na ňu odkázaných… 
Vačšinou sa občas zviditeľní nejaký „senzačný príbeh“, alebo 
aspoň príbeh majúci nádych akčnosti… a chytí za srdce. Reálne 
info a skutočné problémy nechce nikto riešiť – a teda ani médiá 
o tom informovať.

2. Nie, nie sú. Z jednoduchého dôvodu – nemajú vôľu ísť na ko-
reň veci, stačia povrchné, prvoplánové veci, ktoré môžu zaujať 
a z ktorých môžu vyrobiť zaujímavý príspevok. Česť výnimkám, 
ktorých je pomenej.

3. Nemyslím, že sa to dá zmeniť direktívne. Noviny a médiá kopí-
rujú celkovú náladu v spoločnosti.

(Silvia) 

1. Myslím, že nie. Ale rovnako neinformujú o hocičom inom, čo 
nie je vražda, tragická autonehoda a pod. Keby to opustené dieťa 
zabilo svoju náhradnú matku, tak to by sme isto všetci vedeli.

2. Tak to si netrúfam povedať, či sú informovaní. Ja osobne ne-
poznám žiadneho novinára a ani som sa so žiadnym nikdy 
nerozprávala. Skôr si myslím, že by aj informovali a zohnali si 
informácie, keby bol záujem. Ale ľudí to nezaujíma. Tak dávajú 
ľuďom, čo chcú. Vraždy, tragédie a bulvár.

(Jana)

1. Nie.
2. Väčšinou nie.
3. Aby to prestali brať ako senzáciu a snažili sa ukázať realitu detí, 

rodín aj DeD. Zatiaľ sa mi zdá, že to ide buď v rovine idealizácie 
náhradného rodičovstva alebo zdôrazňovaní prípadov zlyhania, 
pričom opäť idú len za senzáciou. Málo sa venujú potrebám detí.

(Daniela)

1.  Ja osobne som nemala žiadnu skúsenosť s novinármi, ale myslím 
si, že celkovo informovanosť o problematike náhradnej výchovy 
a starostlivosti o opustené deti je slabá. Stretávam sa s ľuďmi, 
ktorí o tom nevedia vôbec nič.

2.  Myslím si, že sú časopisy zamerané na tému náhradného rodi-
čovstva, ale široká verejnosť akoby nevedela, kde ich nájsť alebo 
kde sa s nimi stretnúť.

3. Nepíšu pravdu, pravda je v mnohých prípadoch veľmi odlišná 
od zidealizovaných článkov, s ktorými sa stretávame.

(Eva)

 Nemyslím, že by v tejto oblasti bolo možné niečo výrazne zmeniť. 
Vždy sa nájdu „novinári“, ktorí budú opustené deti používať ako 
reklamu, hrať ľuďom na city, aby zvýšili sledovanosť. To je vec 
nielen profesionality a etiky samotných novinárov, ale aj verej-
nosti – princíp dopytu a následnej ponuky.

(Miriam)

1. Určite nie.
2. Myslím, že tejto téme sa venuje len úzky okruh novinárov, takže 

všeobecné povedomie chýba.
3. Zaradiť túto tému do vhodného vysielacieho času, emotívne ju 

spracovať, vzbudiť verejný záujem, podnietiť diskusiu…
(Ružena)

1. Nie.
2. Nie.
3. Informovať o náhradných rodinách objektívnejšie, sledovať životné 

príbehy aj prostredníctvom iných formátov ako „Pošta pre teba“. 
(Barbara)

1. Situácia je lepšia ako, povedzme, bola pred 20-timi rokmi. Ľudia 
už lepšie poznajú termíny s náhradnou starostlivosťou spojené. 
Kampane pomohli, ale aj tak to považujem za nedostatočné. 

2. Netuším. Asi sú to len niektorí, ktorých to zaujíma, alebo to 
majú v popise práce. Bežné média sa mi zdajú byť všeobecne 
dosť povrchné a zaťažené tým, čo sa od nich žiada z hľadiska 
predávanosti, sledovanosti atď. 

3. Snáď viac používať rozum ako hru na city. To vyžaduje lepšie 
oboznámenia sa s problémami, spoluprácu s odborníkmi a s ve-
rejnosťou, ktorej sa to týka. Zlepšiť informovanosť, kam si môže 
ísť človek pre radu a pomoc, ak ju potrebuje. 

(Alica)

1. Myslím, že informácií z danej oblasti nie je dosť a často sú skres-
ľujúce.

2. Pravdepodobne nedostatočne.
3. Viac informácií.

(Katarína)

1. Miera informovanosti za posledných 23 rokov sa zvýšila, ale 
myslím si, že to nie je v dostatočnej miere. Ľudia majú skôr po-
vedomie o profesionálnych rodinách, ale aký je rozdiel medzi 
adopciou a pestúnstvom, vie len veľmi malé percento ľudí.

 a n k e t a

A N K E TA  Č Í S L O  J E D N A :  NÁHRADNÉ RODINY A MÉDIÁ

AJ V TOMTO ČÍSLE NEBYŤ SÁM SME VÁM POLOŽILI ZOPÁR ANKETOVÝCH OTÁZOK TÝKAJÚCICH SA 

HLAVNEJ TÉMY ČASOPISU. ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ NÁM POSLALI ODPOVEDE.

P R V Á  O TÁ Z K A :  MYSLÍTE SI, ŽE NOVINÁRI V DOSTATOČNEJ MIERE VO SVOJICH MÉDIÁCH (NOVINY, 

ČASOPISY, TELEVÍZIA) INFORMUJÚ O PROBLÉMOCH OPUSTENÝCH DETÍ A NÁHRADNÝCH RODÍN?

D R U H Á  O TÁ Z K A :  MYSLÍTE SI, ŽE NOVINÁRI SÚ INFORMOVANÍ O PROBLÉMOCH SPOJENÝCH 

S NÁHRADNÝM RODIČOVSTVOM? 

T R E T I A  O TÁ Z K A :  ČO BY STE ZMENILI V PRÍSTUPE MÉDIÍ K NÁHRADNÝM RODINÁM A OPUSTENÝM DEŤOM?
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2. Neviem, či sa nejaký novinár tejto téme vôbec dlhodobejšie ve-
nuje. Novinári skočia po nejakom jednom probléme, na ktorý 
narazia, urobia kampaň a tým to pre nich končí. Podľa mňa nie 
sú o problémoch spojených s náhradným rodičovstvom informo-
vaní. Ak sa k nim aj nejaké informácie dostanú, ostanú na úrovni 
toho jedného problému, ktorý je pre nich zaujímavý.

3. Všetky problémy náhradných rodín a opustených detí prezento-
vané v médiách mali podtón „sú to chudáci, treba im pomôcť, 
ľudia pomôžte“. Ja by som skôr poukázala na to pekné, čo ná-
hradné rodičovstvo prináša. Že tie deti nie sú chudáci, našli svoje 
miesto v spoločnosti aj v rodine, i keď len náhradnej. Poznám 
viac rodín, ktoré by si vzali deti do pestúnskej opatery. A vzali 
by si väčšie deti – predškolský vek a prvý stupeň ZŠ. Ale majú 
strach, nevedia si predstaviť cudzie dieťa v rodine. Obrátila by 
som mediálny záujem tak, aby sa zmenil prístup práve týchto 
ľudí k náhradným rodinám.

(Jarmila)

1. Isteže by mohli média informovať viac. Keď však zoberieme 
do úvahy, že rodín, ktoré bojujú s problémami z iných dôvodov, 
napríklad že majú mentálne, telesne postihnuté dieťa, rodičia 
sú invalidi alebo inak je rodina znevýhodnená, je na Slovensku 
veľa, tak to s náhradnými rodinami nevyzerá až tak zle.

2.  Myslím si, že novinári sú o našich problémoch informovaní dosť 
povrchne. Možno len ti, ktorých sa to osobne dotýka, alebo sú 
ináč motivovaní, majú záujem o hlbšie poznanie tejto problema-
tiky. Ale to je tak skoro všade.

3. Myslím si, že ja ako jednotlivec toho veľa nezmením, možno len 
mienku vo svojom bezprostrednom okolí.

 Možno by som si len želala, aby médiá a verejnosť vôbec pozerali 
na opustené deti a náhradné rodiny reálnejšie. Aby si takéto ro-
diny príliš neidealizovali, keď si berú deti z detských domovov, 
a na druhej strane neodsudzovali, keď vo svojom snažení zlyhajú. 
Aby nás vedeli pochopiť.

(Marta)

1. Určite by mohli aj viac. Obyčajne informujú pred Vianocami.
2. O mnohých veciach nevedia, takých špecifi ckých pre náhradku.
3. Mali by hovoriť priebežne, nielen na Vianoce a cez prázdniny. 

Skôr, ako o niečom napíšu alebo niečo odvysielajú, mali by mať 
o tom komplexnú a pravdivú informáciu. 

(Martin)

1. Myslím si, že nie. Problematike náhradného rodičovstva sa naše 
média veľmi nevenujú.

2. Myslím, že asi nie sú, ale mám pocit, že ich táto téma až tak veľmi 
nezaujíma. Novinári radšej riešia bulvár.

3. Mohli by robiť sondy do životov náhradných rodín, napríklad 
písať príbehy týchto rodín, písať o ich skúsenostiach s výchovou 
prijatých detí, možno písať aj o tom, s čím sa náhradní rodičia 
boria, kým k nim do rodiny príde dieťatko, koľko to náhradných 
rodičov stojí síl, prejsť všetkými formalitami, napríklad so soci-
álnymi pracovníkmi na UPSVaR (tým myslím s pracovníčkami 
na sociálnych dávkach, nie s pracovníčkami v prípravnej fáze 
na náhradné rodičovstvo), so súdmi a podobne. 

(Anka)

1. Stále sa dá viac.
2. Čiastočne.
3. Správny motív. Poznala som novinárku, ktorá si chcela zobrať 

dieťa, ale manžel bol proti. Tak sa rozhodla, že deťom z detského 
domova pomôže tak, že bude písať o dôležitosti rodiny, a tým 
povzbudí ľudí zobrať si tieto deti 

(Zuzana) 

1. Nie, ale zlepšuje sa to.
2. Nie, ale zlepšuje sa to.
3. Bolo by treba sa posunúť od bulvárnosti k porozumeniu (teda 

aby miesto šokujúcich či srdcervúcich príbehov nastoľovali otáz-
ky, hľadali odpovede, ktoré povedú k porozumeniu, akceptácii 
a otvorenosti).

(Jana)

Ilustačné foto
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Chceme mať  všetko pod kontrolou?
PRED NIEKOĽKÝMI ROKMI SME V NÁVRATE PLÁNOVALI VÝSKUMNÚ SONDU O ŽIVOTE PESTÚNOV NA SLOVENSKU. BOLI SME ZAUJATÍ NIEKOĽKÝMI 

OTÁZKAMI: CHCELI SME VEDIEŤ VIAC O TOM, AKO VNÍMAJÚ PESTÚNI SAMI SEBA, AKO SI MYSLIA, ŽE ICH VNÍMA OKOLIE A AKO VNÍMAJÚ ĽUDIA 

OKOLO NICH DETI, KTORÉ PRIJALI. DNES SME SA V ROZHOVORE SO SOCIOLOGIČKOU ZUZANOU KUSOU VRÁTILI KU KAŽDODENNÝM SITUÁCIÁM, 

KTORÉ PESTÚNI V HĹBKOVÝCH ROZHOVOROCH POPISOVALI. ZAUJÍMALO NÁS, AKO SA TIETO SITUÁCIE – OPAKOVANE ZAŽÍVANÉ MNOHÝMI NÁ-

HRADNÝMI RODIČMI – MÔŽU PODIEĽAŤ NA VYTVÁRANÍ IDENTITY ČLOVEKA.

LENKA HUJDIČOVÁ: Náhradní rodičia hovoria, 
že sa stretávajú so zvláštnymi, niekedy zne-
pokojujúcimi reakciami okolia. Ich počin 
ľudia neprimerane oceňujú, alebo sú rodi-
čia konfrontovaní s predsudkami a nepo-
chopením. Celé to komplikuje prítomnosť 
alebo priama zainteresovanosť detí v týchto 
situáciách.

ZUZANA KUSÁ: Veľmi ma prekvapuje, že sa vy-
skytujú negatívne reakcie. Mala som pocit, že 
náhradné rodičovstvo je v našej kresťanskej 
tradícii skôr kultúrny vzor – veď predsa naj-
slabším treba pomáhať. Ale zároveň je to vzor, 
ktorý málokto nasleduje – pretože je to veľmi 
ťažké. Predpokladala by som, že ľudia budú 
skôr chváliť, obdivovať, ale nie nasledovať. 

LH: Náhradná mama, ktorá žije v obci veľ-
mi blízko Banskej Bystrice, mi opisovala 
prekvapené reakcie ľudí v prvých dňoch 
po príchode dieťaťa. (Nebola jediná s po-
dobnou skúsenosťou, ale ako jedna z mála 
sa na tých tragikomických scénach vcelku 
dobre bavila.) Zacitujem: „Ľudia tu z dedi-
ny? Nad kočíkom zostali ako na takých van-
kúšikoch, na chvíľu obmäkčení. Ťuťuťu. 
No a potom, keď sa spamätali, tak nasle-
dovali otázky. Najviac si pamätám jednu: 
Joj, a viete, čo z toho vyrastie?“

ZK: No, obávam sa, že to dieťatko bolo inej 
farby pleti.. 

LH: Áno, s otázkou: „Prečo Róma?“ a dovet-
kom: „Neviete, aké má gény“ sa náhradní 
rodičia na Slovensku stretávajú veľmi často. 
Ale aj náhradní rodičia nerómskych detí sú 
konfrontovaní s proroctvami typu: „Budeš 
mať len starosti celý život a nakoniec ešte zle 
dopadneš, nevieš akých má rodičov.“

ZK: Ľudia sa veľmi chytajú ‚genetickej úvahy‘. 
Domnievam sa, že po nej siahajú najmä, keď 
sa snažia sami pred sebou ospravedlniť to, že 
nie sú schopní spraviť niečo podobné. Svedčí 
o určitom rodičovskom egoizme. Rodičov-
stvo je na Slovensku vnímané ako investičná 
stratégia, ktorú chcem mať pod kontrolou. 

Je to proste môj projekt. Ale náhradné rodi-
čovstvo si vyžaduje štedrosť, ktorá neočaká-
va odmenu, a takáto štedrosť akoby našim 
ľuďom chýbala.

LH: Spomínali ste našu kresťanskú tradíciu. 
Jedna náhradná mama, ktorá žije aktívne 
v istom kresťanskom spoločenstve v men-
šom slovenskom meste, krásne opísala svoj 
pohľad na to, ako sa šíria pozitívne vzorce 
rodičovského správania: „Ľudia vidia, že sa 
nám darí, že sa máme dobre, že sa máme 
radi. Vtedy si tak pomyslia, že to nie je také 
strašné, že by sa to dalo, prijať dieťa.“ Pri-
tom ide o rodinu, v ktorej postupne našlo 
domov osem detí. Dve deti boli rozhod-
nutím súdu vrátené do starostlivosti otca 
a pestúni to niesli ťažko. Prijali to a prijali aj 
ďalšie deti. Jedno z nich je ťažko postihnuté.

ZK: Mnohí z takých tých autentických kresťa-
nov majú iný životný projekt ako my ostatní. 
Vytvárať harmonickú rodinu, viesť deti k vzá-
jomnej láske berú ako naplňujúce poslanie. 
Vyznačujú sa neskutočnou trpezlivosťou 
a schopnosťou tešiť sa zo všeličoho drobné-
ho. Majú veľké zmierenie so životom. To sú 
vzácni, šťastní ľudia. Oveľa bežnejšie je, že 
rodičovstvo vnímame tak trochu ako zdrža-
nie v pracovnej sebarealizácii. Nekritizujem 
to, tiež som ten typ, že počas materskej som 
bola často netrpezlivá. No a venovať sa dieťa-
ťu so špecifi ckými potrebami – to si vyžaduje 
rodičovský talent a veľkú trpezlivosť. Nie kaž-
dý je na to vybavený, aby to dokázal. V takom 
živote je obrovská monotónnosť, veľa opako-
vania. Zvládnuť to, na to treba skutočne veľký 
dar a aj skúsenosť z rodiny, kde ste vyrastali. 
Z rodiny, kde pokojný prístup bol súčasťou 
každodenných komunikačných zvyklostí. 

LH: Snáď nepoznám náhradného rodiča, 
ktorý by sa cítil úplne v pohode, keď mu 
ľudia vyjadrujú rešpekt, ocenenie. Čím to 
bude? Nevieme chváliť? Alebo je v našej kul-
túre nezvykom chválu prijímať?

ZK: Aj takmer ideálny rodič, napríklad taký, 
ktorý nikdy na deti nekričí, sa môže cítiť pri 

pochvale neisto. Možno si spomenie, ako sa 
naposledy zavrel v kúpeľni a rátal do sto, aby 
sa upokojil. (Smiech.) Rodičovstvo je ťažká 
vec. A ak sú tu veci z minulosti, ktoré driemu 
v dieťati a nevypočítateľne sa derú na povrch, 
tak o to je to zložitejšie. Preto je dobré, ak rodi-
čia majú svojpomocné skupiny, stretávajú sa.

STANKO BLŠÁK: „ČO SI MYSLIA ĽUDIA O NÁS? SPÝTAJÚ 
SA: A PREČO STE SI ZOBRALI? POVEDIA: NO, VIEŠ ČO, JA 
BY SOM TO NEDOKÁZAL. ONI NÁS AJ OBDIVUJÚ. ČLO-
VEK TO VYCÍTI. MAJÚ REŠPEKT A ZÁROVEŇ NECHÁPU, 
ČO SME TO VLASTNE ZA ĽUDIA. ONI TO VÔBEC NEVEDIA 
POCHOPIŤ. NEVEDIA. VÔBEC.“ (FOTO: ANDREJ BÁN)

STANKO BLŠÁK: „RAZ NA RODIČOVSKOM ZDRUŽENÍ 
JEDNA PANI HOVORÍ: TÍ ÔSMACI SA STRAŠNE PO-
HORŠILI, A NAJMÄ POTOM, ČO PRIŠIEL TEN CHLAPEC 
Z DOMOVA. A JA HOVORÍM: PREPÁČTE, JA SOM PESTÚN 
TOHO CHLAPCA. A VIETE, TÝM, ŽE TEN CHLAPEC PREŽIL 
TRAUMU, TOMU CHLAPCOVI BOLO TREBA POMÔCŤ. 
TEJ PANI AKOBY PLESKOL PO ÚSTACH. POTOM SA MI 
OSPRAVEDLNILA.“ (FOTO: ANDREJ BÁN)
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LH: Áno, rodičia, ktorí prijali deti, sa stretá-
vajú na kluboch náhradných rodín a tam 
vidia, že „so svojimi problémami nie sú 
sami“. Na druhej strane, už mnoho ráz som 
počula, že výchovné problémy nerozoberajú 
so známymi, ako je to bežné. Jedna z mám 
briskne dôvodila, že vie, čo by si pomysleli: 
„Máš, čo si si zobrala.“ Je to podľa vás dobrý 
trend, nevedie to k istej sociálnej izolácii 
náhradných rodín?

ZK: Sociologička Margaret Meadová už v šesť-
desiatych rokoch minulého storočia predpo-
kladala, že model nukleárnej rodiny (samo-
statne žijúci rodičovský pár s deťmi) nie je 
udržateľný. Situácií, keď rodič zlyháva alebo 
si nevie poradiť, ako situáciu prezentovať ne-
rodinným príslušníkom, je veľa. A poväčšine 
zostáva v týchto situáciách osamotený. Mea-
dová tvrdila, že rodiny začnú spolupracovať 
a vytvárať si nejaké komunity. Niekedy stačí, 
že sú tri štyri priateľské rodiny, ktoré sa takto 
držia. Je dobre, keď sa náhradní rodičia môžu 
porozprávať medzi sebou. V tom majú výho-
du oproti bežným rodinám. Naopak, tie často 
riešia problémy akoby v izolácii. 
No možno je tu už na mieste minulý čas. 
Dnes sa mnohé veci zmenili. V minulosti sa 
o nejakých rodičovských neistotách na verej-
nosti vôbec nehovorilo. Bolo by to narušením 
obrazu, že matka, ktorá porodí, je už navždy 
šťastná. Rodičovskú neistotu v minulosti ženy 
brali ako osobné zlyhanie. Aj bežní rodičia sú 
pod veľkým tlakom tejto ešte stále zaužívanej 
stereotypnej predstavy o materstve. Ale dnes 
je to už povolená téma. Vznikajú fóra, kde 
rodičia zdieľajú svoje skúsenosti. Časopisov, 
médií, všelijakých mamičkovských fór, ktoré 
udržujú diskurz o rodičovstve, je čoraz viac. 
Diskutovať o svojich rodičovských neistotách 
či pocitoch frustrácie sa stalo módou.

LH: Čiže podľa vás to je trend, ktorý nie je 
špecifi cký len pre náhradné rodičovstvo? 
Hovoríte, že o rodičovstve ako takom sa vo 
verejnom priestore diskutuje oveľa viac. 
Aké to má príčiny?

ZK: Sčasti za tým môžu byť rôzne občianske 
hnutia. Tiež je dôležité to, že z materstva sa 
stalo rodičovstvo, že sa do tej témy vťahu-
jú obidvaja partneri. Inak povedané, je to aj 
edukačná téma. No a v neposlednom rade je 
to aj fi nančne zaujímavé pre marketingové 
oddelenia médií.

LH: Bolo by zaujímavé vedieť, aký obraz ro-
dičovstva vlastne médiá utvárajú (či „len“ 
odrážajú). A ako vyzerá mediálny obraz ná-
hradného rodičovstva a aké faktory k tomu 
prispievajú.

ZK: Nikto nerobil takú analýzu, pokiaľ viem.

LH: Nevadí, aj tak by bolo zaujímavejšie vedieť, 
ako tieto mediálne obrazy vnímajú a hodno-
tia samotní náhradní rodičia. (Smiech.)

Keď rodič už nemôže robiť PR

LH: V akej situácii z vášho uhla pohľadu sa 
ocitá rodič, ktorý prijal rómske dieťa?

ZK: Kým je dieťa malé, tak dospelý mu musí 
robiť PR. Musí iným garantovať, že dieťa je 
dobre vychované, rozptýliť prípadné obavy 
vyplývajúce z prítomných stereotypov v roz-
mýšľaní o Rómoch. Vždy, keď dieťa príde do 
neznámeho prostredia, musí rodič vysvetľo-
vať. Je to vlastne individuálny boj proti ra-
sizmu. A to je niečo nepredstaviteľne ťažké.

LH: Náhradní rodičia niekedy používajú 
voči „podozrievavým druhým“ argument, 
že „veď on tu vyrastá s nami, my ho vycho-
vávame“. Ale v období puberty, keď mladý 
človek hľadá vzťahy mimo rodiny, osa-
mostatňuje sa, a prirodzene robí aj „psie 
kusy“, sa situácia mení. Rodič je viac či me-
nej mimo, ostáva dorastajúce rómske dieťa 
v majoritnej komunite.

ZK: Je hrozne ťažké byť Rómom na Slovensku. 
A ešte k tomu v puberte, keď mladý človek 
potrebuje cítiť, že je prijímaný a dostávať 
od okolia signály uznania. Antirómske ste-
reotypy sú tu také hlasné, také silné, také 
neoblomné. Navyše, ani decko, ani rodičia 
nemajú oporu v nejakej silnej antirasistickej 
argumentačnej tradícii, z ktorej by mohli čer-
pať. Je to boj, ktorý sa dá veľmi ťažko ustáť.
Mnohí učitelia sú takí fatalistickí voči róm-
skym deťom. Ešte na prvom stupni chcú 
formovať, ale neskôr, keď príde puberta, tak 
začnú hovoriť o génoch. Tmavá farba je braná 
ako znak kriminálneho pozadia, alebo aspoň 
nedostatku disciplíny, či nadbytku revolty 
voči väčšinovo uznávaným hodnotám.
Pritom školské neúspechy môžu deti znášať 
veľmi rôzne v závislosti od sociálneho pros-
tredia, v ktorom žijú. Rómske deti, ktoré sme 
v jednom výskume sledovali, sa učili horšie, 
ale prejavovali väčšiu sebadôveru ako neróm-
ske deti. Boli spokojné so svojim vzhľadom, 
s tým, aké sú bystré. Ale tieto deti chodili do 
školy aj s ďalšími rómskymi deťmi a seba-
dôveru si udržovali v spoločenstve týchto 
detí, pre ktoré boli dôležité iné hodnoty ako 
školské výsledky. Napríklad, či je človek dob-
rým zabávačom ostatných a podobne. Ale pri 
rómskych deťoch z náhradných rodín asi ta-
káto situácia nie je častá.

LH: „Naše“ dieťa môže byť v triede jediným 
Rómom. A v mnohých prípadoch to tak je. 
Čo je úplne iná situácia ako tá, v ktorej sa 

nachádza bežné rómske dieťa. Ale rodiny, 
ktoré prijali rómske dieťa a patria k majo-
rite, sa stretávajú na Kluboch náhradných 
rodín. Tam vznikajú priateľstvá, ktoré fun-
gujú na podobných princípoch, ako ste prá-
ve popísali. Prečo?

ZK: V zásade z rovnakých dôvodov, aké majú 
na stretávanie ich rodičia. Tieto deti sa musia 
naučiť zvládať určitú ťažkú skúšku – byť Ró-
mom, navyše Rómom žijúcim mimo vlastnej 
rodiny a v majoritnej komunite – a musia túto 
skúšku zvládať každý deň. Mať kamaráta, kto-
rý zažíva niečo podobné – to pomáha.

LH: Náhradní rodičia vedia, že musia dieťa 
prijať také, aké je. Že iba tak môže dôjsť 
k liečeniu starých zranení. Zároveň odmie-
tajú tolerovať príliš veľké odchýlky v sprá-
vaní, čo je v určitom veku ťažká podmienka 
– bez ohľadu na farbu pleti. Od učiteľov, 
susedov, známych rodičia očakávajú po-
chopenie. Dúfajú, že okolie bude rozumieť 
problémom v súvislostiach príčin a dôsled-
kov. Teda takto: problémy sú daňou za to, 
že dieťa v ranom detstve nemalo to, čo by 
malo mať. Očakávajú tiež v týchto situá-
ciách otvorenosť a spoluprácu okolia. Je 
to reálne? A pozrime sa na to aj z pohľadu 
obete. Ako vlastne normálne reaguje človek, 
ktorý bol okradnutý, podvedený?

EŇA MELNOVÁ: „ČLOVEK SA PRE NIEČO NADCHNE 
A MYSLÍ SI, ŽE VŠETCI OSTATNÍ BUDÚ NA TO POZERAŤ 
ROVNAKÝM SPÔSOBOM. ŽE UČITELIA POCHOPIA. ŽE SA 
BUDEME SPOLOČNE POZERAŤ, AKO Z DIEŤAŤA RASTIE 
DOSPELÝ ČLOVEK. ALE NIE JE TO CELKOM TAK. NEMUSIA 
VNÍMAŤ, ŽE ROBÍM DOBRÚ VEC. MÔŽU SI MYSLIEŤ, ŽE 
ROBÍM NIEČO ZBYTOČNÉ.“ (FOTO: LENKA HUJDIČOVÁ)

Dokončenie na str. 12.
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   v š e l i č o

ZK: Táto situácia nemá paralelu. Bežne reagu-
jeme dramaticky aj na malú krádež, pretože 
sa nám narúša základná dôvera v druhých. 
Človek sa cíti sklamaný, zradený, reaguje ne-
gatívne. Nedá sa očakávať od ľudí, že budú 
mať pochopenie pre takéto správanie, aj keď 
sa nejako dozvedia, že páchateľ mal ťažký 
osud. Pochopenie môže prísť jedine vtedy, 
keď sledujete príbeh niekoho druhého. 
Neviem si predstaviť situáciu, že náhradná ro-
dina upozorňuje susedov, aby si skrývali veci, 
nech ich pubertiak neupadne do pokušenia. 
Viac by to decko už ponížené byť nemohlo. 
Proste puberta je často hrozná vec a zrane-
né deti musia mať ešte viacnásobne horšiu 
pubertu.

LH: Na puberte je v tejto súvislosti čarovné 
to, že raz kamsi odpláva a s ňou aj tie naj-
horšie problémy. Je však pravda, že v tomto 
období má dieťa „zamakať“, aby sa dostalo 
na strednú školu, zmaturovalo, prípadne 
pokračovalo na vysokú školu.

ZK: Je veľmi ťažké, ak je rodič vzdelanec 
a chápe ako veľmi zlé, ak dieťa nevyštuduje 
vysokú školu. Vysokoškolsky vzdelaní rodi-
čia sú strašne zaťažení takou tou lineárnou 
pokrokárskou paradigmou, že sme povinní 
dieťa nasmerovať na cestu nahor. Ale nemô-
žu za to len rodičia. Dnes je atmosféra v spo-
ločnosti taká, že ak nemáš maturitu, tak si 
proste lúzer. Tí, čo majú len učňovku alebo 
nebodaj základnú, tak tí sa priam previňu-
jú voči spoločnosti, lebo sa predpokladá, že 
budú bremenom nás daňových poplatníkov. 
Pritom my patríme v Európe medzi krajiny 
s najnižším počtom ľudí, ktorí majú iba zák-
ladné vzdelanie. Ale s najvyššou nezamestna-
nosťou medzi týmito ľuďmi. U nás sa hlboko 
znevážila manuálna práca, akoby nevytvárala 
hodnoty, neprinášala radosť a úžitok a ani 
nebolo možné sa ňou uživiť.
Aj preto u náhradných rodičov niekde v pod-
vedomí pôsobí strach, že ak dieťa neskončí 
s maturitou, tak z neho nič poriadne nebu-
de a oni ako rodičia zlyhali. Sme neskutočne 
ambiciózni a stresovaní ambíciami. A na to 
dieťa reaguje. Keď niekto nedokáže niesť bre-
meno, tak ho zhodí, odmietne. Ja by som, byť 
Rómom a nedarí sa mi a rodičia ma nepri-
jímajú, robila to, čo robia tí „zlí Rómovia“.

LH: Je to jedno z možných pochopení tej si-
tuácie. Ďakujem za rozhovor.

dokončenie zo str. 11.

Keď som sa rozhodla adoptovať si dieťa, moje okolie reagovalo rôzne. Uvedomila som 
si, že ľudia nie sú o adopcii, náhradných rodinách, opustených deťoch skoro vôbec 
informovaní. Nie je to už síce také tabu ako v minulosti, ale stále je ešte zobratie si 
cudzieho dieťaťa niečo nie normálne, nie bežné. Dostala som veľa otázok. Niektoré 
boli aj poriadne „na telo“.

— A to sa už nechceš vydať?
Zvláštne. Prečo si ľudia myslia, že keď budem mať dieťa, tak sa už nikdy nevydám? 
Jasné, že sa chcem vydať. Ale momentálne nie je za koho.
— A nechceš ísť radšej na umelé oplodnenie?
Nie, nechcem. Prečo mám skúšať všetko možné aj nemožné, keď je toľko detí, ktoré 
potrebujú mamu a nemajú ju?
— A to ti nevadí, že to decko nebude tvoje?
Ako nebude moje? Áno, neporodila som ho, ale tehotenstvo a pôrod snáď nie sú 
určujúcimi, či to dieťa je „moje“. Veď toľko žien porodí deti a nespráva sa k nim ako 
k „svojim“. Je snáď aj niečo iné, čo určuje, či je to dieťa „moje“ alebo nie je.
— A nebojíš sa, čo ti z neho vyrastie?
Áno, bojím sa. Bojím sa, ako zvládne školu, bojím sa, či si správne vyberie povolanie, 
životného partnera, či ho nepostihne nejaká choroba… A neverím, že je dedičné 
sebectvo, lenivosť, kradnutie … 
— Nebojíš sa do toho ísť sama, bez manžela?
Zvláštne, ale nebojím. Viem, že je to dobré rozhodnutie a že to mám urobiť. A sama 
snáď až tak nie som. Mám rodinu, priateľov. Mám sa na koho obrátiť, ak bude treba. 

A tak som sa rozhodla. Doniesla som si domov svoju malú dcérku. A už to zrazu 
nebolo nejaké decko. Bolo to toto konkrétne malé bábätko. A už nepadla ani jedna 
takáto otázka. Odvtedy prešli pomaly štyri roky a ja mám pocit, že to všetci okolo 
mňa berú normálne. Potvrdilo sa, že každé čudo trvá tri dni.

Jana 

Hľadá sa  poradca  Junior
V Návrate pripravujú knihu pre deti a tínedžerov, ktorí žijú v pestúnskych a adop-
tívnych rodinách. Aj preto, že na Slovensku zatiaľ nič podobné nemáme, rozhodli sa 
inšpirovať skúsenosťami mladých ľudí, ktorí sami prežili detstvo v náhradnej rodine.
Úplne vážne hľadajú poradcov a spoluautorov knihy! Ak sa ním chceš stať, ozvi 
sa na: navratbb@navrat.sk alebo hľadaj na facebooku Kniha pre deti a tínedžerov 
v pestúnskej alebo adoptívnej rodine.

Ako sa stať Junior poradcom Návratu? 
1. Na adresu navratbb@navrat.sk do konca mája napíš, čo by ešte malo byť v tej knihe, 
2. niekomu z Návraťákov, ktorí sú po ruke, povedz, čo by tam malo byť, 
3. alebo hľadaj na facebooku Kniha pre deti a tínedžerov v pestúnskej 

alebo adoptívnej rodine. 
POZOR: Pátra sa aj po názve knihy. Jednoducho sa stratil. Kto vymyslí najlepší? 
Každý, kto poradí, sa stáva spoluautorom (ak zverejní svoje meno). 

Zauj ímavé  inter netové  s tránky
Na česko – slovenskom informačnom portáli V záujme dieťaťa, www.vzd.cz (ná-
hradní rodinná péče) si môžete bezplatne stiahnuť praktické publikácie a materiály. 
Napríklad: Romské dítě v náhradní rodině, Budováni identity přijatého dítěte, Děti a sexualita, 
Dospívání v náhradní rodine, Dítě ve výchově příbuzných, Příručka pro syny a dcery pěstounů, 
Pediatr a jeho péče o dítě v náhradní rodine…

s t r a n a  1 2

Okolie  reaguje
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Filozofi a tzv. odľahčujúcej služby je založená 
na skúsenosti, že i ten, kto sa dlhodobo stará 
o deti alebo iné osoby, má nárok na odpoči-
nok. Náročná starostlivosť o deti v náhradnej 
rodine, ktoré majú špecifi cké potreby, časom 
vedie k fyzickému a psychickému vyčerpaniu 
náhradných rodičov. Preto je nutné, aby mali 
možnosť podpory a pomoci. Odľahčujúca 
starostlivosť je jednou z možností pomoci 
a podpory pre náhradné rodiny.
Celkové vyčerpanie psychických, ale často 
i fyzických síl náhradných rodičov – syn-
dróm vyhorenia – je odborníkmi identifi -
kovaný ako jedna z podstatných príčin zly-
hávania náhradnej rodinnej starostlivosti 
v konkrétnych prípadov.

Cieľ projektu: 

Cieľom projektu je vytvorenie ponuky chý-
bajúcich služieb v systéme náhradnej rodin-
nej starostlivosti. Odľahčujúca starostlivosť 
pre náhradné rodiny na Slovensku nepatrí 
do ponuky sociálnych služieb pre náhradné 
rodiny. Z našej praxe vieme, aká je náročná 
starostlivosť o deti v náhradnej starostlivosti. 
Deti prichádzajú zväčša z detského domova 
a majú za sebou traumatické zážitky z biolo-
gickej rodiny, traumatické zážitky s pobytu 
v detskom domove. Ide o deti s najrôznejšími 
špecifi ckými poruchami – psychická depri-
vácia, poruchy pripútania sa k blízkej osobe, 
poruchy správania, poruchy učenia a iné.
Jedna z vecí, ktorá v systéme služieb pre ná-
hradné rodiny chýba, je možnosť odpočinku 
pre pestúnskych, adoptívnych a profesionál-
nych rodičov, ktorá by im umožnila tráviť 
čas aj bez zverených detí. Využitie odľahču-
júcej služby by im umožnilo oddýchnuť si, 
načerpať nové sily, vybaviť si nutné záležitos-
ti mimo domu, navštíviť lekára či iného od-
borníka, zabezpečiť bezpečné sprevádzanie 
dieťaťa na záujmové krúžky a iné aktivity 
podľa potrieb konkrétnej náhradnej rodiny.

Spolupráca je založená výhradne na osob-
nom prístupe medzi náhradnými rodina-
mi a realizátorom projektu. Koordinátorka 
projektu spolu s dvoma odbornými pracov-
níčkami, ktoré budú poskytovať odľahču-
júcu starostlivosť v náhradných rodinách, 
získavajú na základe konzultácie priamo 
v konkrétnej rodine podstatné informácie 
o potrebách dieťaťa a aj rodiny ako celku. 
To nám umožňuje individuálny prístup ku 
každému dieťaťu a nastavenie odľahčujú-
cej starostlivosti tak, aby bola prínosom 
pre celú náhradnú rodinu. Jasné pravidlá 
poskytovania odľahčujúcej starostlivosti 
na jednej strane a požiadavky náhradných 
rodín na strane druhej budú spísané v doho-
de o poskytovaní odľahčujúcej starostlivosti, 
a tak môžeme predísť možným problémom 
a nedorozumeniam.

Realizácia tohto projektu:

— odbúrava sociálnu izoláciu náhradných 
rodičov;

— umožňuje náhradným rodičom venovať 
sa záľubám, koníčkom, či relaxovať;

— poskytuje náhradným rodičom čas 
na vybavenie si úradných záležitostí či 
návštevu lekára alebo iného odborníka;

— umožňuje navštevovanie svojpomocnej 
skupinky náhradných rodičov;

— náhradným rodičom, ktorí pracujú 
doma (účtovníčka, daňová poradky-
ňa), poskytuje priestor, aby s ich deťmi 
niekto zmysluplne trávil voľný čas, kým 
oni pracujú; 

— zabezpečí sprevádzanie dieťaťa na záuj-
mové krúžky;

— zabezpečí pravidelné trávenie času s deť-
mi, ak rodič pracuje dlhšie;

— má dobrý vplyv na súrodenecké vzťahy 
– umožní rodičom venovať sa iba jed-
nému dieťaťu a druhé môže tráviť čas 
s pracovníčkou projektu;

— pomáha so vzdelávacími činnosťami – 
robenie si domácich úloh, čítanie kníh, 
kreslenie.

Našou snahou je dlhodobá spolupráca so 
zapojenými rodinami, stabilné poskytovanie 
odľahčujúcej služby. Tento prístup zaisťuje 
deťom, ktoré žijú v náhradnej rodine, väčší 
pocit istoty, umožňuje im budovať si kvalit-
nejšie kamarátske vzťahy, učiť sa sebaistote 
aj v neprítomnosti rodičov… Rodičia majú 
istotu, že je o ich dieťa dobre postarané, že 
ľudia, ktorí sa o dieťa starajú, ho poznajú. 
Poskytovanie odľahčujúcej starostlivosti 
v náhradných rodinách má aj preventívny 
charakter. Podpora a pomoc v rodine pred-
chádza vzniku zlyhávania náhradných rodi-
čov, poprípade je tu možnosť pri krízových 
situáciách mať niekoho, kto rodinu pozná 
a príde, keď rodič nevládze, a čo je najdô-
ležitejšie, bude to niekto, kto náhradného 
rodiča nebude súdiť, že zlyhal.

Informácie o projekte:

Služba je poskytovaná od pondelka do piat-
ka od 8 – 18 hod. alebo po dohodnutí in-
dividuálnych termínov v Bratislavskom 
kraji. Na základe dohody prebieha priamo 
v náhradnej rodine alebo na vopred dohod-
nutom mieste – sprevádzanie na krúžky, 
prechádzky v parku…
Program stretnutí je organizovaný podľa 
potrieb náhradnej rodiny.
Platby za poskytovanie odľahčujúcej starost-
livosti:
Poplatok je 1 euro za hodinu poskytovanej 
služby, náhradný rodič hradí náklady spo-
jené s aktivitami, na ktorých sa zúčastnení 
vopred dohodnú (vstupenky do kina, mú-
zea, iné kultúrne a spoločenské akcie, ob-
čerstvenie pre dieťa.)
Projekt prebieha od 1. 3. 2011 do 31. 12. 2011.

Katarína Kuchťáková

Odľahčujúca  ( resp i tná)  s t arost l i vosť 
pre  náhr adné  rodiny  v  Br at i s lavskom kr a j i

Ide o pilotný projekt na Slovensku – podpora náhradnej rodiny v jej domácom prostredí. Odľahčenie a pomoc náhradným 
rodinám zamerané najmä na náhradné rodiny, kde je sama matka, ktorá má v náhradnej starostlivosti jedno a viac detí, a tiež 
rodiny, ktoré majú v starostlivosti handicapované dieťa alebo viac detí. Cieľom odľahčujúcej starostlivosti je pravidelné zabez-
pečenie krátkodobej starostlivosti dieťaťa v náhradnej starostlivosti s ohľadom na individuálny prístup ku každému dieťaťu.

 p r o j e k t
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1. Nie, naopak, reakcie sú vždy pozitívne. Negatívne boli len nie-
ktoré reakcie vyjadrujúce obavy vyplývajúce z predsudkov ešte 
predtým, ako prišlo dieťa do našej rodiny. 

2. Ignorovala som ich.
3. Nedostatok objektívnych informácií.

(Katarína)

1. Veľa slovných reakcií – či už úprimne, či nie – vyjadrovala obdiv, čo 
radím tiež v istom zmysle medzi reakcie, ktoré vo mne vyvolávajú 
nepríjemné pocity. Nie sú vyložene negatívne, ale vypovedajú o ne-
gatívnej predstave ľudí o náhradnej starostlivosti o dieťa. Viackrát 
sa mi stalo, že mi ľudia, ktorí ma poznali z dávnejších časov, chceli 
akoby strhnúť ten „naivný optimistický“ pohľad na našu situáciu. 
Som presvedčená, že až taký naivný po 12-tich rokoch života pes-
túnky nie je. Oni však mali potrebu ma pripraviť na sklamanie, 
zlyhanie vzťahov, na „zlý koniec“. Presvedčenie o zlej genetickej 
záťaži je u niektorých ľudí silné a vedie k presvedčeniu, že sa vzťah 
dieťa-náhradný rodič skôr či neskôr musí pokaziť. 

 A ešte jeden zlý zážitok. Jedna lekárka si pri prečítaní zdravotnej 
dokumentácie môjho syna neodpustila výrok typu: Preboha, 
prečo si chcete zobrať takéto dieťa? Dnes sa tomu smejem, ale asi 
vytušila možné problémy, ktoré prinášala diagnóza, a jej postoj 
bol: „Prečo, preboha!“ 

2. V prípade lekárky som povedala: „Už je môj.“
 V prípade ľudí, ktorí nesú „objavnú zlú“ zvesť odpovedám, že 

som o tom už počula, že sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú v rovnakej 
situácii ako ja, že som bola na viacerých akciách Návratu alebo 
ANR, ktoré sa zaoberajú špecifi ckými črtami náhradnej starost-
livosti, že mi to pomáha vyvarovať sa aspoň niektorých chýb a že 
aj vzťah s biologickými deťmi má svoje ostré zákruty. 

3. Myslím si, že je to sčasti súčasť našej kultúry. Biologické dieťa je 
vyzdvihované ako pokračovateľ našich génov. Hovorí sa o „hlase 
krvi“. Pritom, celou históriou sa tiahne nutnosť starať sa o vdovy 
a siroty. Len sa o tom akosi nerado hovorí. Často odrastené deti, 
ktoré samy prežili život v náhradnej rodine, o tom nerozprávali. 
A ľudová slovesnosť má tendenciu spomínať to, čo sa nepodarí, 
a vysvetlenie je po ruke – iný pôvod. 

(Alica)

1.  Stretla.
2.  Vysvetlila som, aké pohnútky nás k tomu viedli.
3.  Konkrétne u nás to bolo preto, lebo v našej dedine žila pestúnska 

rodina s dvoma rómskymi chlapcami, s ktorými boli neustále 
problémy.

(Marta)

1. Áno, stretla som sa s tým.
2. Dotklo sa ma to, ale viac som sa tomu nevenovala. Nemalo zmy-

sel vysvetľovať niečo človeku, čo už dopredu vie, že z môjho die-
ťaťa vyrastie gauner. 

3. Lebo sa s tým nikdy nestretli. Nevedia, čo si o tom majú myslieť. 
Nevedia, či môžu s nami o tom otvorene hovoriť. 

(Jana)

1. Áno, ale nijako ma to neovplyvnilo.
2. Ak bol záujem z druhej strany, vysvetlila som, prečo to považujem 

za správne riešenie. Prezentovaná radosť z dieťaťa vždy zarazila 
prípadné ďalšie „dobré mienené rady“…

3. Pretože má málo informácií a stále platí a prežíva porekadlo „krv 
nie je voda“…

(Silvia)

1. Nie.
2. Nijako.
3. Väčšina detí je rómskych, zanedbaných, problémových a duševne 

alebo telesne postihnutých.
(Martin)

1. Nie, s negatívnym prístupom som sa nestretla. Mám opačný 
problém. Ľudia robia rozdiel medzi mojimi deťmi, lebo jeden je 
v pestúnskej opatere a toho uprednostňujú, ľutujú, obdarúvajú 
a pod. 

2. Slušne ľuďom poviem, čo si o tom myslím. Keď si nedajú povedať 
pekne, obmedzím ich prístup k mojim deťom. 

3.  Lebo sa nedostalo do povedomia ľudí, že je to normálne. Ešte stále 
sa náhradné rodičovstvo poníma ako niečo mimoriadne. Pretr-
vávajú predsudky z minulosti. V minulosti sa adopcia detí tajila. 

A N K E TA  Č Í S L O  D V A :  NÁHRADNÉ RODINY 

A VEREJNOSŤ (ŠKOLA, ÚRADY, SUSEDIA, 

ZDRAVOTNÍCI…)

P R V Á  O TÁ Z K A :  STRETLI STE SA NIEKEDY S TÝM, 

ŽE BY NIEKTO Z VÁŠHO ŠIRŠIEHO ČI UŽŠIEHO 

OKOLIA REAGOVAL NEGATÍVNE NA SKUTOČNOSŤ, 

ŽE STE SA UJALI OPUSTENÉHO DIEŤAŤA A ZALOŽILI 

NÁHRADNÚ RODINU?

D R U H Á  O TÁ Z K A :  AKO STE ZAREAGOVALI?

T R E T I A  O TÁ Z K A :  PREČO MYSLÍTE, ŽE VEREJNOSŤ 

NIEKEDY REAGUJE NEUVÁŽENE NA FAKT 

NÁHRADNÉHO RODIČOVSTVA?

 a n k e t a

Ilustačné foto
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Dodnes žije medzi nami veľa adoptovaných detí, ktoré sa o tom 
dozvedeli v dospelom veku alebo sa možno nedozvedeli vôbec. 

 Na záver k tejto téme:
 Po Bystrickom námestí chodia ľudia s kasičkami, aby sa prispelo 

na detské domovy. V médiách sa usporadúvajú zbierky pre detské 
domovy. A ľudia dajú. Či už si tým masírujú vlastné svedomie, 
alebo pocit uspokojenia nad sebou samým, alebo sa pokúšajú 
naozaj pomôcť. Výsledkom je, že sa deťom z domovov dostáva 
materiálna podpora, výlety do cudziny, tábory a podobne, ale nie 
láska a rodina. Vyrastajú nám vypočítavci neschopní samostat-
ného života a pracovného zaradenia. 

(Jarmila)

1. V našom prípade sme sa stretávali skoro vždy len s kladnými 
postojmi voči nášmu rozhodnutiu prijať dieťa.

2. Ak sme aj mali pocit toho, že niekto reagoval negatívne, alebo ne-
vedel, ako sa má postaviť k tejto skutočnosti, vždy sme sa snažili 
hovoriť otvorene a priamo o našom rozhodnutí a aj o našom konaní.

(Eva)

1. Nie.
3. Nedostatok informácií a tolerancie v spoločnosti, predsudky 

v spoločnosti, hlavne pokiaľ ide o prijatie rómskych detí, preží-
vajúce negatívne mýty v spoločnosti. 

(Barbara)

1. Konkrétne na moje rozhodnutie nikto nereagoval negatívne – asi 
sa neodvážili. Ale stretávam sa často so skeptickým postojom 
k náhradnému rodičovstvu všeobecne.

2. Väčšinou diskutujem, snažím sa vysvetľovať.
3. Ja osobne som sa nestretla s neuváženými reakciami, skôr práve 

s ľuďmi, ktorí reálne videli značné problémy niektorej náhradnej 
rodiny, a preto sú opatrní, ba až sa toho naľakali. 

(Miriam)

1. Áno, ale nie priamo, do očí.
2. Nijako, na hlúposť sa nedá rozumne reagovať. Len vyselektovať 

ľudí, s ktorými sa stretávame. Tí, ktorí za tým vidia len možnosť 
nášho fi nančného obohatenia sa, nemajú záujem poznať skutoč-
nosť, tak načo strácať čas.

3. Málo o ňom vie.
(Daniela)

1. Nie.
2. Nemám takú skúsenosť. Čisto teoreticky? Ignorovala by som to 

a toho človeka následne tiež.
3. Neviem posúdiť.

(Ružena)

1. Nie, my sme sa našťastie s nejakými prudkými negatívnymi re-
akciami okolia nestretli, mali sme jednu negatívnu reakciu, ale 
tú sme zvládli, ale poznám rodiny zo svojho okolia, ktoré také-
to problémy mali, napríklad so susedmi v činžáku, so susedmi 
na dedine, alebo ich deti mali problémy v škole

2. Ja sa snažím s ľuďmi baviť na rovinu a poviem si, čo si myslím, 
takže aj keď prišla debata na tému náhradného rodičovstva, 
alebo prijatia rómskeho dieťaťa do rodiny a boli reakcie rôzne, 
povedala som im na to svoj názor a to, že každé dieťa má právo 
vyrastať v rodine s otcom a mamou a že rómske deti majú tie 
isté potreby, ako deti s pre väčšinu Slovákov prijateľnou farbou 
pleti. Keď som takto razantne vyjadrila svoj postoj, už sa ma viac 
nepýtali, lebo videli, že na ich hru neskočím (myslím ich rečičky 
typu, že rómske deti sú predsa len iné a bla, bla, bla).

 Sama s manželom vychovávam polorómskeho chlapčeka a ne-
rómskeho chlapčeka a nevidíme medzi nimi žiadne extrémne 
rozdiely. Majú síce každý iný temperament, ale obidvaja sú sa-
mostatné osobnosti, ktoré rešpektujeme a veľmi ľúbime. Veď aj 
deti z biologických rodím môžu byť každé diametrálne odlišné 
a častokrát aj sú. 

3. Verejnosť nemá dostatok informácií o náhradnom rodičovstve. 
Pre veľa ľudí je táto téma úplne neznáma. Viem to po tých rokoch, 
čo som náhradnou mamou a zároveň aj pracujem s náhradnými 
rodinami, posúdiť. Niekedy sa ma ľudia pýtajú na také veci, že 
mám pocit, akoby sme si brali domov „mimozemšťanov“. Ľudia 
sa boja toho, čo nevedia, čo je pre nich neznáme, preto by bolo 
možno fajn zdvihnúť širšie povedomie o náhradnom rodičovstve 

(Anka)

1. Stretla som sa s viacerými.
2. Trápilo ma to, snažila som sa s nimi o tom komunikovať 
3. Zlé skúsenosti, s ktorými sa stretli.

(Zuzana) 

1. Stretli sme sa s obavami zo strany najbližších, že je to príliš 
vážna komplikácia, starosti, záťaž. Boli to obavy hraničiace 
s predsudkami, v ktorých sa premietal očakávaný neúspech 
a neodvratné problémy („od takých ľudí sa vďaky nedočkáte, 
raz vás okradne, genetiku nezmeníš, minule bolo v novinách, 
že jedna taká…) 

2. Vypočutím a pokusom o upokojenie. Pokiaľ nepomohli rozho-
vory o predsudkoch a mediálnych manipuláciách, hovorili sme 
o našej konkrétnej situácii, o malicherných dôvodoch, prečo to 
neurobiť, oproti dôvodom, prečo to urobiť. A ak ani to neprešlo, 
tak som zvykla položiť (básnickú) otázku: Čo teda s opustenými 
deťmi? Budeme ich hádzať do Dunaja? 

3. Treba povedať, že ale neprimerane pozitívnych reakcií je oveľa viac, 
ako tých negatívnych, a veľmi veľa ľudí, s ktorými sme sa stretli, 
vyjadruje ocenenie a podporu, a dokonca to berú ako nejaké hr-
dinstvo. Myslím, že sa málo hovorí o ziskoch (o ziskoch nie len pre 
dieťa, ale aj pre rodinu, ktorá dieťa prijme) a veľa o rizikách. 

(Jana)

Ilustačné foto
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Klub náhradných 
rodín Rohožník

Uvažujete o prijatí dieťaťa do rodiny? Roz-
mýšľate nad adopciou či pestúnstvom, chceli 
by ste sa zamestnať ako profesionálny rodič 
v detskom domove? A žijete na Záhorí? Tak 
príďte medzi nás!
Stretávame sa pravidelne už od roku 2003 
v priestoroch cirkevného detského domova 
v Rohožníku. Zatiaľ čo mnohé iné Kluby ná-
hradných rodín s ťažkosťami hľadajú miesto 
vhodné na spoločné stretnutia, my máme to 
šťastie, že vďaka ochote vedenia domova 
máme prístup ku krásnym a už zariadeným 
priestorom. Vďaka za to!
Do Rohožníka prichádzajú rodiny z blízkeho 
i vzdialenejšieho okolia, prakticky z celého 
Záhoria. Mnohí sme už dlhší čas rodičmi 
prijatých detí, sledujeme spoločne ich vývin 
a tešíme sa z ich úspechov. I ťažkosti zdieľa-
me spoločne, rôzne etapy vývinu detí vyžadu-
jú rôzny prístup k deťom a tí, čo majú viac 
skúseností, ochotne poradia.
Vďaka obetavým dobrovoľníkom, ktorí sa 
nám starajú o deti, máme možnosť posedieť 
si v rodičovskej skupinke a spoločne debato-
vať pri káve či koláčiku. Deti sa zatiaľ tešia zo 
súťaží a aktivít, ktoré pre nich starší kamará-
ti nachystali. V prípade pekného počasia sa 
môžu dosýta vyšantiť na krásnom ihrisku 
v priestoroch detského domova.
Pravidelne organizujeme aj spoločné aktivity 
rodičov a detí. V zime mávame tvorivé dielne, 
kde sa učíme rôznym výtvarným technikám. 

Ilustačné foto

Ilustačné foto

Deti majú radosť z vlastnoručne vyrobených 
darčekov pre svojich blízkych. Február patrí 
fašiangom a ručne vyrábaným maskám, tan-
cu a spevu. Mesiac apríl zase hrám a súťažiam 
na slniečku. Júnová oslava Dňa detí sa tradične 
spája s veselou opekačkou a výletom do príro-
dy, hľadaním pokladu či návštevou zrúcaniny. 
Deťom sa veľmi páčila zrúcanina Korlátka 
neďaleko dediny Cerová. Tento rok máme 
v pláne navštíviť zrúcaninu Katarínka pri 
Dechticiach. Tešíme sa i na spoločné výlety 
po hrebeňoch Malých Karpát.
Náš klub má ešte jedno špecifi kum. Koníky. 
V snahe poskytovať hipoterapiu deťom z ná-
hradných rodín v spolupráci s OZ Studienka 
ponúkame možnosť pre rodiny vyskúšať si 
jazdu na koníkoch… Malí odvážlivci, ktorí 
už ponuku využili, sa naučili koníky kŕmiť, 
česať, vedia ich povodiť v kruhovej ohrade, 
povoziť sa na nich. A tí najšikovnejší si už 
vyskúšali aj prechádzku na koni do neďalekej 
prírody. 
Letné dni a prázdninový čas sú ideálne na po-
dobné aktivity, nemyslíte? 
Radi vás privítame medzi nami!

Kontakt: Saša Mercellová, mobil 0905 423 128

Marta Reháková, mobil 0908 7O7 649

Tr navský  klub 
náhradných rodín

Trnavského klubu sa zúčastňujú predovšet-
kým mladé rodiny s malými deťmi. Stretáva-
me sa každý tretí piatok v mesiaci. Klubu sa 
pravidelne zúčastňuje 5 až 10 rodín, je tam 
taká príjemná komorná atmosféra. Za po-
sledné obdobie sme menili miesto klubu, 

momentálne je klub v budove jezuitského 
kláštora v centre Trnavy (Štefánikova 46). 
Podarilo sa nám zostaviť nový tím dobrovoľ-
níkov, minulý rok v novembri sme mali víken-
dový pobyt pre dobrovoľníkov pre trnavský 
a hlohovecký klub. 
Z obsahového hľadiska rodičov najviac zauja-
li témy o pripútaní, súrodeneckých väzbách 
a téma o biologickej rodine. 
Do konca školského roka plánujme zopako-
vať tému o súrodencoch a rozprávať o tom, 
čo môžu zdediť deti po svojich biologických 
rodičoch. Plánujeme aj ďalšie víkendové po-
byty.

Adriana Kržliaková

Klub náhradných 
rodín v  Námestove

Klub náhradných rodín v Námestove fungu-
je každý tretí piatok v mesiaci v čase od 16. 
do 18. hodiny. Sme výnimočný klub, lebo ho 
nevedie žiadna náhradná rodina, ale vedú 
ho dobrovoľníci, ktorí klub prevzali po pani 
Gregorcovej. Máme 8 dobrovoľníkov, bez 
ktorých by klub nemohol fungovať, a som 
za ich čas, ochotu podať mi pomocnú ruku 
nesmierne vďačná, bez ich pomoci by som to 
už asi nechala…
Ako koordinátorka pred klubom kontaktu-
jem cca 15 rodín. Na klub chodí pravidelne 
asi 7 rodín, iní prídu len občas (2x do roka) 
alebo vôbec nechodia. Na klub chodia ro-
dinky z okresov Námestovo, Dolný Kubín, 
Tvrdošín. Je to veľké územie, ktoré náš klub 
pokrýva – ale rodinky aj napriek tomu, že 
niektorí musia precestovať aj viac ako 30 km 
do Námestova, k nám chodia. 

  k l u b y

NEBYT SAM 2_2011_na tlač.indd   16NEBYT SAM 2_2011_na tlač.indd   16 6.6.2011   13:10:456.6.2011   13:10:45



n e b y ť  s á m  |  m a r e c  2 0 1 1 s t r a n a  1 7

V neďalekej minulosti sme sa na kluboch 
venovali vzájomnému spoznávaniu s ro-
dinkami, teraz na rodičovských klubových 
stretnutiach preberáme rôzne témy, ktoré 
k nám chodia robiť dievčence z Návratu zo 
Žiliny. Najviac k nám zatiaľ chodila Denisa 
Ničíková. V októbri a novembri 2010 sme 
mali tému Vývinové obdobia dieťaťa podľa 
Ericsona a ich špecifi ká v náhradnej rodine. 
V decembri a februári sme mali „komunitný“ 
klub, t. j. spoločný program pre deti a rodi-
čov. V decembri prišiel Mikuláš, spievalo sa, 
recitovalo. Niektoré deti predviedli aj svoj ta-
lent pri hre na hudobnom nástroji. Február 
sa niesol v znamení klubového karnevalu. 
Bol to prvý ročník, ale veľmi úspešný – deti 
a rodičia prišli v maskách, hrala im hudba 
do tanca, boli pripravené súťaže a ako sa 
na fašiangy patrí, dobré maminky napiekli 
super šišky – a bolo ich teda neúrekom.
Marec – opäť k nám prišli dievčence Denisa 
a Majka z Návratu, tento raz nám hovorili 
o téme Psychická deprivácia u detí v náhr. 
rodinách, jej prejavy a možnosti prípravy.
Máj – Komunikácia s deťmi podľa fi liálnej 
terapie.
Okrem toho naši rodičia absolvovali aj semi-
náre mimo klubu: 
November 2010 – téma Dotyková terapia 
a detské masáže. Seminára sa zúčastnilo se-
dem mamičiek; 
Február 2011 – téma Uspávanie. Lenka 
Hujdičová bola túto tému „odprezentovat“ 
v dvoch MC na Orave – Anjeličkovo v Liesku 
(kde žijú naše dve náhradné rodiny a jedna 
mamička vedie MC) a Rodinné centrum 
Drobček v Námestove; 
Apríl 2011 – téma Ako s deťmi hovoriť o ich 
životnej histórii + predstavenie programu 
pripútania. Seminára sa zúčastnilo päť ma-
mičiek.
Dve rodiny z nášho klubu sa zúčastnili víken-
dového pobytu v Súľove v októbri roku 2010.

Dobrovoľníci nášho klubu sa tiež vzdeláva-
jú prostredníctvom rôznych výcvikov. Keďže 
k nám v roku 2010 pribudli noví dobrovoľ-
níci, v máji 2010 to bol základný výcvik, kde 
boli informovaní, čo sú kluby, ako fungujú, 
prečo sú, aké typy náhradných rodín a fo-
riem výchovy poznáme, kto je dobrovoľník, 
čo je jeho úlohou a podobne. 
V máji 2011 sa pokračuje vo vzdelávaní dob-
rovoľníkov – OZ Navrat pre nás pripravilo 
tému Dobrovoľník klubu a dotyková terapia. 
Klubový rok sa chystáme ukončiť na 2. roč-
níku klubovej guláš party. Ide o celodennú 
akciu, kde sa varí guláš, v poobedňajších ho-
dinách je opekačka a pripravený kopec hier, 
súťaží a zábavy nielen pre deti, ale aj rodičov. 

Janka Briššaková, 
dobrovoľníčka, toho času koordinátorka klubov 

náhradných rodín + koordinátorka dobrovoľníkov 
na Klube náhradných rodín v Námestove www.klubnrno.

estranky.sk

Novinka:  Klub 
náhradných rodín 
v  Rožňave

Asociácia náhradných rodín a Návrat o. z. 
podporili iniciatívu náhradných mamičiek 
Lucie Kociánovej, Jankovej a Adriany Vápení-
kovej z Rožňavy a okolia, ktoré chcú založiť 
Klub náhradných rodín v Rožňave.
Prvé stretnutie bude 3. júna 2011 v Centre 
voľného času na Štefánikovej ulici v Rožňave 
o 16.00 hod.
Ak ste z Rožňavy a blízkeho okolia, radi sa 
s vami stretneme na prvom Klube náhrad-
ných rodín v Rožňave. Ponúkame priestor 
na stretnutia náhradných rodín a aj ľudí, kto-
rých téma náhradného rodičovstva zaujíma
O Adriane Vápeníkovej vieme, že rada pečie 
– možno budú aj koláče.

Koordinátorky klubu v Rožňave: 

Lucia Kociánová-Janková (0910975 460), 

Andrea Vápeníková (0905 817836). 

Nový Klub 
náhradných rodín 
v  Levoči

Dňa 18. 5. 2011 sa uskutočnilo prvé stretnu-
tie Klubu náhradných rodín v Levoči. Koor-
dinátorka klubu Marika Kerekešová nám 
v dalšom čísle prinesie informácie o tomto 
klube.

Pozvánka
Asociácia náhradných rodín a Návrat o. z. 
vás srdečne pozývajú na letný rekreačno 
– poradenský pobyt pre náhradné rodiny 
do Hotela Drotár v Hronci.
Pobyt sa uskutoční v dňoch 14. 8. 2011 až 
20. 8. 2011.
Cena pobytu: Dospelí si pobyt hradia 
v plnej výške na 6 dní s plnou penziou – 
96 €/16 € na deň.
Príspevok rodičov na dieťa do 10 rokov 
bude 4 €/na1 deň – 24 € za celý pobyt,
na dieťa nad 10 rokov 6 €/na 1 deň – 36 € 
za celý pobyt.
Deti do troch rokov bez nároku na stravu 
a lôžko sa zúčastnia pobytu bezplatne.
Program pobytu: odborný program pre 
rodičov bude zameraný na ochutnávku 
terapií – ukážeme si rôzne druhy terapií, 
aby sa mohli náhradní rodičia rozhod-
núť, ktorá terapia im vyhovuje, a hľadali 
možnosti, ako ju využiť vo svojej rodine.
Program pre deti si pripravia dobrovoľní-
ci, ktorí sa pobytu zúčastnia, deti zažijú 
týždeň plný nových hier a príbehov.
Poobedia na pobyte tradične patria rodi-
nám, výletom, spoločným rozhovorom, 
športovým aktivitám.
Podmienky účasti na pobyte nájdete 
na stránke www.anr.sk
Kontaktná osoba na mail: 

olga.hataska@zoznam.sk,
Tešíme sa na spoločne strávený čas na tra-
dičnom letnom pobyte v Hronci.

K.K.

Ilustačné foto

Ilustačné foto
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Tvor íme s ie te  pomoci  pre  rodiny

  o d b o r n e

V roku 2010 napísala Dana Žilinčíkova z Návratu brožúru o sieťovaní. 
V tomto a nasledujúcich dvoch číslach Nebyť sám vám ponúkame podstatnú časť jej podnetného textu.

Namiesto úvodu

Keď som začala organizovať prvé sieťové 
stretnutia za účasti rodiča, bol to pre všet-
kých nový zážitok. Uvedomila som si, že 
normálne v našej spoločnosti je hovoriť 
o niekom bez neho a riešiť „jeho situáciu“ 
bez neho; že odborníci sa spolu stretávajú 
väčšinou až vtedy, keď sa dejú veľmi vážne 
situácie v rodinách (a aj to nie všetci, kto-
rých sa to týka); že rodič, ktorý je najväčším 
expertom na realizáciu riešení svojej situá-
cie, nie je pripravený sedieť s odborníkmi 
na jednom fóre, a preto ho treba na stretnu-
tie dopredu pripraviť.

Keď som sa na túto prípravu rodiča poduja-
la (asi týždeň pred stretnutím), počula som, 
že sa hnevá na rôznych odborníkov, pretože 
každý z nich hovorí niečo iné a ešte aj jazy-
kom, ktorému rodič nerozumie, prípadne 
odborníkov niekedy ani nie je možné nájsť, 
nedávajú o sebe dosť vedieť. A keď som zase 
volala na stretnutie rôznych odborníkov, po-
čula som, že sa hnevajú na rodiča, pretože 
k nim neprišiel včas, nerobí to, čo mu po-
radia, pretože takým a onakým spôsobom 
vychováva deti…

Stretnutie sa blížilo. Každý vedel dopredu, 
aký bude mať cieľ – pomôcť rodine napláno-
vať ďalšie kroky v riešení jej ťažkej sociálnej 
situácie na najbližšie 3 mesiace.
Odrazu prišiel deň stretnutia. Stoličky boli 
usporiadané v kruhu bez stolov, na stene 
visel program stretnutia a pravidlá a papier 
s názvom: silné stránky rodiny. 

Zo začiatku mali viacerí odborníci ten-
denciu vymenovať, čo všetko rodič robí zle 
a spovedať ho – čo chce s tým všetkým robiť. 
Keď som všetkých vyzvala, aby ocenili ro-
diča a aby pomenovali, prečo tomuto rodi-
čovi pomáhali, čo si na ňom vážili, zostalo 
na chvíľu ticho… Odrazu jeden odborník 

uvidel rodiča novými očami, pretože počul 
od iného odborníka, aký je ten rodič v mno-
hých veciach šikovný, a potom si spomenul 
na pozitívne veci… Rodič so zatajeným dy-
chom počúval, že sa mu predsa len niečo 
darí… Akoby si uvedomil, že títo všetci mu 
naozaj chcú pomôcť… To malo obrovský 
význam pri plánovaní a realizovaní ďalšej 
pomoci s aktívnou účasťou rodiča. 

Pojem sieťovanie

Pod pojmom sieťovanie (z angl. networking) 
rozumieme nasledujúce situácie:

l vytváranie sietí rôznych pomáhajúcich, 
predovšetkým sociálnych a psychologic-
kých služieb v prospech klienta/rodiny, 
za účasti klienta/rodiny;

l efektívnu, plánovanú a priebežne vyhod-
nocovanú spoluprácu viacerých pomá-
hajúcich subjektov na realizovaní spo-
ločného cieľa v prospech riešenia ťažkej 
situácie klienta/rodiny; 

l tvorbu podporných sietí pre klientov/ro-
diny v ohrození (v oblasti sociálnopráv-
nej ochrany detí a v oblasti sociálnych 
služieb);

l prepojenie klienta/rodiny na komunitné 
služby tak, aby ich rodina mohla lepšie vy-
užívať, aby o nich bola informovaná, resp. 
aby boli pre ňu dostupnejšie pri riešení so-
ciálnej situácie, alebo pre zvýšenie kvality, 
prípadne bezpečia života svojich členov;

l účelné vyskladanie rôznorodej pomoci 
pre klienta/rodinu a zabezpečenie po-
skytnutia služieb rôznych pomáhajú-
cich organizácií v jasne označenom čase 
v prospech klienta/rodiny vo vysokom 
ohrození, v krízovej situácii; 

l podpora komunikácie medzi klientom/
rodinou a organizáciami v rôznych re-
zortoch: sociálnych vecí, školstva, zdra-
votníctva, medzi štátnymi inštitúcia-
mi a verejnými, medzi verejnými a ne-
verejnými poskytovateľmi sociálnych 
služieb; 

l rozvoj efektívnej podpory klientov/ro-
diny za aktívnej účasti klientov/rodiny 
tvorbou plánov pomoci;

l zverejnenie a predstavenie služieb prí-
slušných subjektov s kompetenciami 
v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, 
sociálnych služieb (napr. služby obcí, 
služby oddelení sociálnoprávnej ochra-
ny, služby akreditovaných subjektov, 
služby centier pedagogicko-psycholo-
gického poradenstva a prevencie a pod.) 
na spoločnom stretnutí za účasti klienta 
/rodiny.

Sieťovanie ako nevyhnutnosť

Od rodičov počúvame: „Učiteľka v škole 
hovorí, že s deťmi sú ťažkosti. Veď ja viem, 
ale ona je študovaná a ja čakám, že mi vie 
poradiť. Ale ona povie, že mám ísť do porad-
ne.“ Alebo: „Ja by som aj niekam šiel, viete, 
sa poradiť, ale ja vlastne ani neviem, kde sa 
takéto problémy riešia. Teda ten náš part-
nerský vzťah. Minule som sa niekde pýtal 
a povedali, že oni to neriešia, že mám ísť 
inde, ale nevedia kde.“ Alebo: „Prídem do-
mov z práce a vtedy sa s deťmi väčšinou po-
hádame a to by bolo fajn, keby to celé vtedy 
niekto videl a pomohol nám, teda mne, ako 
to mám riešiť. Ale kde mám koho ísť večer 
hľadať, lebo ja môžem len večer. Všetky tie 
poradne sú otvorené tak do tretej, štvrtej. 
Ale o tretej ja nemôžem nič riešiť a o piatej 
oni už nerobia.“ Alebo: „Oni mi aj povedali, 
že to mám riešiť a že tu v zariadení môžem 
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byť len pár mesiacov. Mne by stačilo bývať 
aj v podnájme, to by som zvládla, len aby 
som vedela, kam sa môžem ísť radiť. Som 
sama na syna a bojím sa, že o neho prídem. 
Len ja neviem, kto sa ako volá a kde čo je. 
Potrebujem v tom poradiť, ale je mi to hlúpe 
sa pýtať.“
Od rôznych profesionálov zase počúvame: 
„Ja tej rodine fakt neviem pomôcť, zdá sa 
mi, že robím všetko, čo môžem a stále sme 
sa nepohli z miesta.“ Alebo: „Ako učiteľka 
mám na starosti mnoho detí a mnoho ad-
ministratívy.Ten otec sa snaží, ale viete, ja 
mu nemôžem pomôcť s výchovou. Mal by 
sa obrátiť na poradňu alebo niečo podob-
né.“ Alebo: „Z pediatrického hľadiska deti 
prospievajú, ale to ich správanie, to by mali 
rodičia riešiť s inými špecialistami. Myslím 
teraz psychológov a tak, pretože tie deti pre-
žili v minulosti veľké traumy.“ Alebo: „Mys-
lím, že klientovi chýba plán ako ďalej, a ani 
nevie, s čím by potreboval pomôcť.“ Alebo: 
„Nerozumiem, prečo nevyužívajú aj iné 
služby, veď ich tu je toľko. Neviem presne, 
ako ich mám motivovať, aby tam šli. A prav-
dupovediac, ani presne neviem, aké služby 
ponúkajú, tak sa mi ťažko motivuje.“ Alebo: 
„Keď sa nespamätajú, budem im musieť deti 
vziať a dať ich do domova.“

Tieto a podobné vyjadrenia, ale aj skúsenos-
ti odbornej praxe, veľa vypovedajú o našom 
súčasnom sociálnom systéme podpory 
rodín. Máme nedostatok dostupných ko-
munitných služieb reagujúcich na súčasné 
potreby a problémy rodiny a nízky status 
odbornej služby; máme nedostatok ambu-
lantných a terénnych služieb poskytujúcich 
služby v podvečerných hodinách a počas ví-
kendov; máme nedostatočne koordinova-
nú pomoc konkrétnemu klientovi/rodine 
naprieč všetkými rezortmi v čase situácií 
vážne ohrozujúcich detstvo; máme nedo-
statok účinných preventívnych programov 
pre klientov/rodiny z ohrozených kategórií 
a tiež nedostatočne zabezpečené zrozumi-
teľné informovanie klientov/rodín o mož-
nostiach podpory a pomoci.
Tieto a ďalšie skutočnosti (veľký počet detí 
každoročne odnímaných z rodinného pro-
stredia, dlhodobé zotrvávanie odňatých 
detí v ústavnej starostlivosti, rastúci počet 
kategórií ohrozených rodín) nás viedli ces-
tou organizovania sieťových stretnutí ako 

základného, ale zároveň chýbajúceho článku 
v systéme podpory klientov/rodín. 

Kým začneme sieťovať

Sieťové stretnutie je dôležité efektívne plá-
novať. Úspech dobrého stretnutia, resp. 
dobrého výsledku stretnutia, závisí od via-
cerých faktorov: napr. ako dobre a reálne 
stanovíme cieľ stretnutia, ako pripravíme 
prítomných na to, čo sa bude diať, koľko 
času si na stretnutie vyčleníme a ako si roz-
vrhneme program, či nám niekto efektívne 
pomôže „strážiť“ dodržiavanie pravidiel, 
diskusiu a držanie sa cieľa, či používame 
v našom vyjadrovaní jazyk, ktorému ostatní 
rozumejú atď.

Príklad pravidiel stretnutia

1. Sme tu, aby sme podporili rodinu v jej 
snahe zlepšiť kvalitu rodičovstva, hľadať 
ďalších možností riešenia jej situácie a pod.

2. Sme tu, aby sme rodine predstavili rôzne 
služby, rôznych pomáhajúcich profesio-
nálov a rôzne pomáhajúce organizácie.

3. Všetci sme tu rovnocenní. 

4. Sme tu, aby sme hovorili a plánovali.

5. Sme tu, aby sme sa počúvali.

6. Sme tu, aby sme každý prispeli malým 
dielom k podpore rodiny.

7. Facilitátor/moderátor stretnutia nám 
pomáha, aby sme dosiahli cieľ stretnutia.

8. Facilitátor/moderátor má právo zasta-
viť nás, aby priestor na vyjadrenie dostal 
každý.

Príprava rodiča na stretnutie

Kým pre nás rôznych profesionálov je „ro-
kovacie“ stretnutie pomaly niečím veľmi 
prirodzeným, pre klienta/rodiča to môže 
byť často absolútne nová a nezrozumiteľná 
vec. Navyše on sa má posadiť spolu s nami 

v miestnosti, kde sa celé stretnutie bude 
venovať jeho situácií. Dokonca je možné, 
že nie všetko, čo tam bude počuť, mu bude 
príjemné, a ešte bude potrebné, aby pred 
nami ostatnými rozprával o svojich ďalších 
plánoch, ako chce pokračovať vo svojej situ-
ácii, resp. v jej riešení. Individuálna podpora 
klienta/rodiča pred stretnutím spočíva pre-
dovšetkým:

l v krátkom rozhovore o jeho obavách tý-
kajúcich sa stretnutia;

l v spoločnom hľadaní toho, čo by mu 
pomohlo lepšie a pokojnejšie zvládnuť 
sieťové stretnutie;

l v ocenení jeho doterajších úspechov, prí-
padne snahy o riešenie;

l vo vysvetlení programu a pomenovaní 
účastníkov stretnutia, v spoločnom hľa-
daní rôznych odborníkov i laikov, ktorí 
by mohli na stretnutie prísť (zo školy, 
z obce, z neštátnych organizácií a pod.);

l v spoločnom defi novaní cieľa stretnu-
tia (čo by rodič najviac potreboval 
na stretnutí, prípadne čo z existujúcich 
ohrození je potrebné najskôr riešiť);

l v poskytnutí možnosti prísť na stretnu-
tie s osobou, ktorú rodič vníma ako po-
máhajúcu a podporujúcu.

Jedným z dôležitých faktorov ovplyvňu-
júcich úspech stretnutia je samozrejme aj 
akútnosť a zložitosť situácie klienta/ro-
diny, resp. miera ohrozenia detí v rodine 
v dôsledku ťažkej sociálnej situácie. Ideálne 
je ponúknuť sieťové stretnutia ako preven-
ciu pred možnými ohrozeniami prednost-
ne pri ohrozených skupinách klientov/
rodín, prípadne pri zhoršovaní situácie 
sieťové stretnutie opakovať a prehodnotiť 
nanovo ciele stretnutia a zoznam pozva-
ných účastníkov.

Dana Žilinčíková

P.S.
Európske štandardy je možné bezplatne stiahnuť v sloven-
skom jazyku na : http://quality4children.info/content/
cms,id,89,nodeid,31,_language,en,_country,at.html
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Nie je v našich končinách vôbec zvykom, 
aby neziskovka so sociálnych programom 
dlhodobo, intenzívne, a najmä zmysluplne 
spolupracovala s fi lmármi. Keď pred dva-
nástimi rokmi začali, boli tí režiséri mladé 
uchá, zväčša tesne po absolutóriu, dnes 
niekoľkí tvoria medzinárodne uznávanú 
špičku slovenskej dokumentárnej tvorby. 
Dvom z nich – Marekovi Šulíkovi a Jarovi 
Vojtekovi – v apríli odpremiérovali nové 
fi lmy na tohtoročnom košickom festivale 
fi lmDOC.
Všetko to začalo v roku 1999 sériou devia-
tich dokumentárnych fi lmov Nechcené deti, 
ktorá bola o dva roky neskôr obohatená 
o päť dielov (Ne)chcených detí. Onehdá som 
o tomto cykle napísala, že v takej neobčian-
skej spoločnosti, akou je tá naša slovenská, 
sa nie celkom spoločensky prioritný (hoci 
mediálne veľmi vďačný) sociálny problém 
– opustené dieťa a čo s ním – stal v posled-
ných rokoch početne najpretriasanejšou 
témou pôvodnej nehranej tvorby. 
Všetky fi lmy, o ktorých je tu reč, vznikali 
v podstate na objednávku. Mali hájiť záuj-
my osamoteného dieťaťa, mali hájiť jeho 
právo na rodinu, mali svojou pozitívnou 
energiou ovplyvniť divákov – všetko budú-
cich potenciálnych náhradných rodičov, na-
pokon mali aj obhájiť naliehavosť agendy 
združenia Návrat. (Robili to jemne, nijaký 

Z fi lmu Povieme si to v nebi 

Z fi lmu Povieme si to v nebi 

Režisér Jaro Vojtek.

bezuzdný nátlak, možno trochu autorského 
citového vydierania.) Už to samotné nie je 
málo, ale prihodilo sa čosi viac. Najmä te-
raz na konci. Objednávka v kladnom zmysle 
slova ustúpila do úzadia, téma sa všeobec-
nejšie rozprestrela nad fenoménom rodiny, 
boli položené nástojčivejšie otázky širšiemu 
publiku. Vznikli výpoveďou silné, obrazovo 
kultivované fi lmy.
Šulík s Vojtekom sa po dvanástich ro-
koch vrátili do rodín, o ktorých nakrúcali 
v Nechcených deťoch. Maličké deti medzi-
časom vyrástli, rodičia trošilinku zostarli, 
osud všeličo pomotal. Každá snímka je iná. 
Už tu nie je reč primárne o tom, že rodič, 
ktorý sa ujme opusteného dieťaťa je priam 
svätcom. Väčšmi a všeobecnejšie sa hovorí 
o veľkej zodpovednosti rodičovstva (nie-

Občianske združenie Návrat má už takmer dve dekády v popise práce 
(a poslania) návrat opustených detí z detských domovov do nových, 
náhradných, bezpečie ponúkajúcich a budúcnosť zabezpečujúcich ro-
dín. Komunita okolo Návratu je za tie roky pestrá: odborníci, rodičia, 
deti, dobrovoľníci, štátni úradníci… a dokumentaristi.

N e c h c e n é  d e t i

Dokumentár ne  návrat y

len adoptívneho, pestúnskeho či profesio-
nálneho), o jeho úskaliach, o hromadách 
odovzdanej lásky a trpezlivosti, o vážnych 
rozhodnutiach, ranách života a svetielku 
na horizonte.
Chcela som byť matka. Tak sa volá fi lm Ma-
reka Šulíka. V tej „starej“ snímke o nechce-
ných deťoch si mladá žena vzala z domova 
k sebe domov dvoch predškolákov a všetko 
vyzeralo ako-tak ružovo. Najmä tie prvé Via-
noce boli krásne. Teraz z dvoch synov ostal 
jeden a vzťahy sa nesmierne skomplikovali. 
Spomienky sa neustále vracajú. Dobré i zlé. 
V minulosti mama drezúrovala syna pri uče-
ní splývavého čítania, dnes veľký syn nerváči 
nad neschopnosťou matky naučiť sa ovládať 
počítač. Do jej bytu sa vracia skôr náhodne 
ako pravidelne. Čosi sa v tej rodine poka-
zilo, ale čosi sa stále javí ako pevný základ, 
na ktorom by bolo možné vystavať spoločné 
zajtrajšky.
Jaro Vojtek pred rokmi nakrúcal o rodine, 
čo sa ujala postihnutého dievčatka – slepo-
ta, mentálna retardácia, autizmus. (Uf!) Vo 
fi lme Povieme si to v nebi sedia okolo stola 
mama s otcom, tri veľké deti a dospievajúca 
pestúnska Nikolka. To vôbec nie je ľahká 
(celo)životná situácia. A tí dospelí ľudkovia 
sa na plátne usmievajú, ako by robili najsa-
mozrejmejšiu vec na svete. To sa pretvarujú 
pre potreby fi lmárov? Zvláštne (a zároveň 
fascinujúce) je, že to vôbec tak nevyzerá. Že 
im veríte. A vzápätí musíte z hlavy zložiť 
klobúk v obdivnom geste. 

Zuzana Mojžišová
Pôvodne uverejnené v časopise .týždeň, 16, 2011
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Z U Z A N A M O J Ž I Š O VÁ :  SOCIÁLNA TÉMA A FILM. 

JE TO SÚRODÝ PÁR? ZA AKÝCH OKOLNOSTÍ?

MÁRIO HOMOLKA: Absolútne súrodý. Existuje 
aj termín „sociálny dokument“, t. j. objek-
tom záujmu je človek a jeho život, sociálne 
väzby, prejavy, „peripetie“… Z môjho po-
hľadu sú sociálne témy nosným obsahom 
dokumentárnej tvorby (o hranom fi lme ani 
nehovoriac).

MAREK ŠULÍK: Film a sociálne témy sú v takom 
vzťahu ako akékoľvek iné témy. Nevidím 
v tom rozdiel. Sú fi lmy o intímnych problé-
moch, sú fi lmy o historických udalostiach, 
prečo by fi lmy so sociálnou tematikou mali 
byť nejako nesúrodé? Chápem však, že keď 
sa spomína, napríklad, sociálny dokument, 
tak sa o ňom hovorí pejoratívne, akože sú to 
nudné fi lmy o starých ľuďoch, bezdomov-
coch a podobne. Chápem to preto, lebo tie-
to fi lmy zobrazujú skutočné problémy ľudí, 
a to väčšinovému divákovi častokrát nie je 
príjemné: prežívať každodenné peripetie 
ešte raz pred obrazovkou, zvlášť dnes, keď 
sa chceme všetci nonstop zabávať. Dobrý 
sociálny dokument sa však snaží zobraziť 
vzťahy ľudí a ich konanie v kontexte (to 
naozaj zdôrazňujem) spoločnosti, vďaka 
čomu sú diváci citlivejší na problémy, ktoré 
v konečnom dôsledku môžu byť pre celú 
societu deštruktívne: keď zatopíme dedinu 

V roku 2005 som pre odborný fi lmový časopis Kinoikon písala o sérii fi lmov Nechcené deti. Položila som 
vtedy režisérom Máriovi Homolkovi a Marekovi Šulíkovi a človeku z Návratu Marekovi Roháčkovi tri 
otázky. Odpovede na ne mi ešte aj dnes pripadajú zaujímavé, tak som sa rozhodla sa s vami o ne podeliť.

 N e c h c e n é  d e t i

Tri  otázky

priehradou, budeme mať ekologickú elek-
trinu, ale tisíce ľudí zažije hlbokú traumu, 
ktorá zmizne až s ich smrťou; keď dáme die-
ťa do domova, zachránime ho, napríklad, 
pred nestarostlivými rodičmi, ale zároveň 
ho urobíme sociálne negramotným. Dobrý 
sociálny dokument je dôležitý. Refl ektuje 
daný stav, vyvoláva verejnú diskusiu (hoci 
len v malom rozsahu), a tým umožňuje „vy-
lepšovať“ fungovanie spoločnosti. Niečo 
ako novela zákona – mysleli sme, že nejaké 
riešenie vyrieši daný problém, ale nedomys-
leli sme „takéto“ súvislosti. Otázkou však 
zostáva, či naša spoločnosť je ešte schopná 
hľadať lepšie riešenia. Mne sa zdá, že to je 
veľký súčasný problém, ak nie tragédia ve-
rejnoprávnych médií: ich prvoradou úlohou 
je ponúkať kvalitnú refl exiu spoločenských 
problémov (v tom ja osobne vidím presnú 
defi níciu verejnoprávnosti). A to sa nedeje 
ani v najmenšom. Zároveň treba objektívne 

Režisér Marek Šulík.

Z fi lmu Chcela som byť matka

povedať, že sociálne témy zaujímajú mizi-
vé percento ľudí: ale to v žiadnom prípade 
nie je dôvod, aby takéto fi lmy a programy 
nevznikali. To percento je síce malé, ale tvo-
ria ho ľudia, ktorí svojím konaním môžu 
následne ovplyvniť mnoho vecí. Toto som 
si overil práve na cykle Nechcené deti. Malá 
sledovanosť, ale na tento program reagujú 
(rôznorodo) aj odborníci, aj laici dodnes.

MAREK ROHÁČEK: Filmu nerozumiem, ale mám 
ho rád, najmä dokumentárny, odkedy som 
bol pri zrode niekoľkých. Sociálna téma 
a fi lm je podľa mňa výzva. Zachytiť realitu 
života a vzťahov (bez opakovania scén pri 
nakrúcaní) nie je ľahké. Na druhej strane 
odolať pokušeniu a nezneužiť prirodzený 
emočný náboj sociálnej témy je rovnako ťaž-
ké. To, že sa podarí vyvážiť tieto dve výzvy, je 
asi také pravdepodobné, ako prežiť vyvážený 
život. Ale má cenu sa o to pokúšať.
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ZM:: TLAK OBJEDNÁVKY VERZUS AUTORSKÁ SLOBODA PRI NAKRÚCANÍ NE-

A (NE)CHCENÝCH DETÍ. ČO S TÝM?

MH: V tomto prípade (a mnohých iných) nevnímam slovo „objednávka“ pejoratívne. 
Možno by bolo lepšie povedať „impulz“, či „námetová ponuka“. Niekto má tému 
a osloví režiséra, či by ju nesfi lmoval. Je to štandardné a bežné. Autorská sloboda 
režijného spracovania nie je dotknutá. V prípade nakrúcania (Ne)chcených detí som 
dokonca pociťoval danú „objednávku“ ako svoje vlastné obohatenie. Vďaka nej sa 
mi odkryli horizonty, ktoré som dovtedy nebol schopný vidieť, hoci som sa na ne 
pozeral…

MŠ: Ak sa režisér vnútorne stotožní s témou, ktorú spracúva, emocionálne prežíva a ra-
cionálne neustále analyzuje, nedá sa už hovoriť, že je to objednávka. Je to vyjadrenie 
autorského postoja. Myslím, že takéto niečo sme zažili všetci, ktorí sme na seriáli robili. 
MR: Moji priatelia, kolegovia a ja žijeme danou témou. Keď k tomuto nášmu svetu, ale-
bo svetu (ne)chcených detí privoňal Marek Šulík, jednoducho ho začal žiť tiež, a keďže 
jeho žitie znamená nakrúcanie, tak boli fi lmy. A ja som sa cez jeho kamerové šošovky 
naučil nové veci aj o svojom živote. Zrazu som zistil, že počúvam, ako sa Marek háda 
so svojimi režisérskymi kolegami o „mojej“ téme a ja som ticho. Marek dával privoňať 
k téme Máriovi Homolkovi a ďalším. Bolo fascinujúce sledovať Máriovu objaviteľskú 
cestu do sveta detí sprevádzanú „aha efektmi“, rozčúleniami nad sebou samým a našou 
spoločnosťou a byť pri tom ticho. Bolo fascinujúce, čo som objavil v Máriovej strižni 
o „mojej“ téme. Toto milujem. Toto nebola objednávka. Toto bol život.

ZM: KDE KONČÍ PUBLICISTIKA A ZAČÍNA DOKUMENTARISTICKÁ 

(UMELECKÁ) VÝPOVEĎ?

MH: Presne tam, kde končí žurnalistická fotografi a a začína fotografi a ako umenie, 
artefakt. Publicistika je (mala by byť) o objektivizme autora, dokument je (musí byt) 
o autorskom subjektivizme, názore. Publicistika je remeslo, dokumentaristická vý-
poveď je vlastná koža na trhu.

MŠ: Filmy so sociálnymi témami majú, bohužiaľ, často tendenciu byť najmä aktuálne 
a neraz sa stane, že ostanú iba aktuálne. Niekedy je to dané žánrom, inokedy iba zá-
merom. Napríklad, investigatívna publicistika často ťaží zo sociálnych tém (príbeh 
opustenej matky so štyrmi deťmi, alebo muža po ťažkom úraze…). Tu sa však auto-
maticky stane to, že tvorcovia tlačia na efektnosť vyznenia, dramatickosť osudov – 
s jednoznačným cieľom udržať divákovu pozornosť v napätí a kašlú na širší kontext, 
prípadne manipulujú fakty s cieľom ešte „priťažiť“ hrdinom. Aj tieto fi lmy sú užitočné, 
ale podľa môjho názoru málo konštruktívne – ľudia následne nepremýšľajú nad tým, 
ako pozitívne riešiť danú situáciu, skôr sa telenovelovsky vyžívajú nad neprajnosťou 
osudu, úradníkov a tak ďalej. Sú však fi lmy, ktoré sú sociálne, ale obsahujú, povedz-
me, aj výrazný presah do psychológie, pretože analyzujú nielen objektívne viditeľné 
medziľudské vzťahy, ale i dôvody vnútorného konania postáv. Pre mňa sú takými 
fi lmami práce Ulricha Seidla, napríklad jeho Psie dni. Tie zobrazujú spoločnosť ľudí, 
ktorá jednoznačne podľahla konzumnému, teda netvorivému spôsobu života. Je to 
obraz aj našej krajiny, ktorá sa práve teraz rozhoduje, akou bude: zatiaľ meriame 
všetko cez ekonomický rast. Takže, aby som to skrátil: podľa môjho názoru, čím širší 
a zaujímavejší kontext sociálneho problému vidíme, tým sa fi lm stáva nadčasovejším.

Zuzana Mojžišová
Pôvodne uverejnené v Kinoikon, č. 1, 2005.

 N e c h c e n é  d e t i

Fi lm oži l 
a  funguje
REŽISÉR DOKUMENTÁRNYCH FILMOV MAREK 

ŠULÍK SA PO VYŠE DESIATICH ROKOCH VRÁTIL 

DO RODINY, O KTOREJ VOĽAKEDY NAKRÚCAL 

JEDEN Z DIELOV SÉRIE NÁVRATOVÝCH FIL-

MOV NECHCENÉ DETI. BOLA TO PRÍLEŽITOSŤ 

NA KRÁTKY ROZHOVOR.

ZUZANA MOJŽIŠOVÁ: Ako si sa dostal k spolu-
práci s Návratom?

Marek Šulík: V roku 1998 po skončení školy pri-
šiel za mnou Tibor Hujdič, spolupracovník 
Návratu, ktorý v hlave už dlhšie nosil nápad 
medializovať aktivity Návratu. Chcel robiť 
dokumentárny seriál o opustených deťoch, 
vysvetlil mi, čo všetko sa za tým skrýva a ja 
som povedal: „Áno“. K práci na tomto pr-
vom seriáli sme prizvali potom aj Jara Voj-
teka, Jura Lehotského a Jána Stračinu. Ale 
vlastne neviem, ako Tibor prišiel na to, že 
zavolá práve mňa.

ZM: Ovplyvnila nejako táto spolupráca tvo-
ju ďalšiu prácu, či dokonca premýšľanie 
o živote?
MŠ: Áno. Následne som bol viac alebo menej 
zaangažovaný na kampaniach, spotoch, fi l-
moch, happeningoch. A nedalo sa to nevzťa-
hovať i na seba a na vlastnú rodinu. Nejako 
v podvedomí som si vytvoril z ľudí okolo 
Návratu akési vzory alebo čo, a tým aj ilúzie 
o svojom živote. Pretože som asi vtedy potre-
boval niečo načerpať. A chvíľu trvalo, kým 
sa mi to rozpadlo a kým som pochopil, že ja 
som ja a hotovo. Po pár rokoch sme dokonca 
s mojou ženou uvažovali o tom, že by sme 
prijali dieťa, ale pani psychologička sa na mňa 
pozrela cez nejaký test príčetnosti a poradila 
mi, aby sme ešte počkali. Myslím si, že nám 
dobre poradila a že ma zreteľne uvidela.

ZM: Keď prišla výzva pokračovať teraz 
v Nechcených deťoch, kto vyberal pre teba 
a Jara Vojteka rodiny, do ktorých ste sa 
vrátili? Bol to autorský výber, alebo vybe-
ral Návrat, alebo ste diskutovali? 
MŠ: Pre účely získania grantu som si zobral 
DVD so starými fi lmami a pozrel ich všet-
ky. Urobil som zoznam a vybral tie deti, či 
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Z fi lmu Chcela som byť matka

rodiny, ktoré boli relevantné k téme a stále 
sú tu. Až potom sme diskutovali v Návrate. 
Kľúč bol ten, že sa chceme vrátiť k tým ro-
dinám, kde sa tie príbehy výrazne posunuli. 
Ja som chcel ešte napríklad veľmi ukázať 
príbeh Jojky z Kolárovíc od rodiny Šadlákov-
cov, no nepodarilo sa nám ju nájsť. Snáď sa 
ešte budeme mať príležitosť stretnúť. Ona 
bola, a dúfam teda, že je, veľmi optimistický 
človek a pani Šadláková má v sebe pozoru-
hodnú silu. Mali sme robiť tri diely, ale Juro 
Lehotský pre zaneprázdnenosť odstúpil zo 
spolupráce, čo mi je ľúto.

ZM: Vyznenie fi lmu o pani Brusilovej a jej 
dvoch synoch spred vyše desiatich rokov 
je pomerne jednoznačné (hurá, hurá, ná-
hradné rodičovstvo je krásne a zmyslupl-
né). Vyznenie fi lmu Chcela som byt matka 
predkladá pred diváka mnoho otázok. 
Vedel si si ich predstaviť? Rátal si s tým, že 
položíš obecenstvu naozaj ťažké otázky?
MŠ: Áno, pred tým sa nedalo cúvnuť. Ale 
vlastne to bolo aj cieľom. Ísť ďalej v tejto 
téme. Ja len dúfam, že rodičom (nielen ná-
hradným) môže ten fi lm pomôcť rozmýšľať 
aj napríklad nad tým, čo sa deje vo vzťahoch 
v ich rodine. Pretože v každej rodine existujú 
problémy, krízy, traumy…

ZM: Pravdepodobne sa projektom Nechce-
né deti po dvanástich rokoch vynorili 
aj nedivácke otázky a dilemy. Také, čo 
sa pohybujú okolo fi lmárov a Návratu 
a záležitostí, týkajúcich sa šírenia idey 
náhradného rodičovstva. Či mediálne 

presadzovanie tejto idey prostredníc-
tvom fi lmov – a najmä akých fi lmov – je 
validnou cestou.
MŠ: Pre mňa je dôležité, čo robí Návrat. Snaží 
sa o komplexné riešenie situácie opustených 
detí. Filmy, a najmä kampane, budú vždy ne-
úplnými obrazmi tej situácie. Ale určite by 
nemali zavádzať, mali by skôr inšpirovať, byť 
priestorom pre refl exiu. Každý ich mediálny 
projekt má v sebe odkaz na Návrat, takže 
pre zvedavého človeka určite nie je problém 
hľadať ďalšie relevantné informácie.

ZM: Aké to bolo prísť po rokoch do rodi-
ny pani Brusilovej, keď sa tam udiali na -
ozaj tragické veci? Ako sa stavala ona i syn 
k nakrúcaniu?
MŠ: Nikomu sa do toho nechcelo ísť. Tu mu-
sím poďakovať opätovne Karolovi a pani 
Brusilovej, že nám dovolili byť súčasťou 
ich rodinného priestoru. Mám dojem, hoci 
paradoxný, že skôr pociťovali ešte istú zod-
povednosť voči myšlienke Návratu. A ja 
som myslel aj na to, že by tento fi lm mohol 
byť pre nich akousi videoterapiou, kde sa 
vyplavia veci, ktoré neboli povedané, ale za-
ťažujú ich vzťah. V súvislosti aj s vlastným 
životom sa mi ten fi lm nezdá deprimujúci. 
Zlé veci, ktoré sa udiali v našich životoch, 
sú našou súčasťou a je otázka, ako sa k nim 
postavíme.

ZM: Raz si mi spomenul, že už máš plné 
zuby fi lmovania o rodine. Ešte stále? 
Lebo na tom poslednom fi lme nijaké 
„plné zuby“ spoznať neboli? To sa vieš 

tak dobre pretvarovať?
MŠ: Nie. Ja sa neviem dobre pretvarovať. Film 
je pre mňa útek, a ten je niekedy vyčerpáva-
júci, najmä keď začnem pochybovať o ceste, 
smere… Musím sa často nútiť, neprestať be-
žať, a keď sa stane na tej ceste niečo dobré, 
tak ma to povzbudí. Napríklad, po premie-
taní na festivale dokumentárnych fi lmov 
v Košiciach jeden pán povedal, že sa mu pá-
čilo, ako si pani Brusilová na začiatku fi lmu 
osladila kávu dvoma kockami cukru. Že tie 
kocky sú tie dve deti. Ja som to s týmto vedo-
mím do fi lmu nedával, ale to, že to takto ten 
pán prečítal hneď na začiatku, keď je príbeh 
tej rodiny ešte nejasný, ma veľmi potešilo. Že 
ten fi lm ožil a funguje, že nenecháva ľudí ne-
dotknutých. To by bolo najstrašnejšie, ak by 
nikto akýmkoľvek spôsobom nezareagoval.

ZM: Zdá sa mi, že staršie Nechcené deti boli 
oveľa viac o náhradnom rodičovstve, tieto 
dva posledné projekty sú všeobecnejšie. 
Viac hovoria o veciach, ktoré sa týkajú 
všeobecne organizmu rodiny, nielen ro-
diny náhradnej. Ako nastal tento posun?
MŠ: To je prirodzené. Pred dvanástimi rok-
mi boli náhradné rodiny plné malých detí 
a s deťmi okrem starostí ide ruka v ruke aj 
radosť, sranda, budúcnosť, nádej. Tak ako 
vyrástli deti, vyzreli tie rodiny, tak sme sa 
zmenili aj my a tie fi lmy. Téma sa stala uni-
verzálnejšou, pretože otázka schopnosti sa 
obetovať a zároveň naplniť zmysel svojho 
života sa tu priam zhmotnila, a tak môže 
byť zaujímavá aj pre iných.
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Tak dievčenský hlas uvádza na scénu hlav-
ného hrdinu fi lmu režiséra Tonyho Gatlifa. 
Film aj hrdina sa volajú rovnako – Mondo. 
Mondo je malý chlapec, môže mať tak desať-
-jedenásť rokov. Nikto nevedel odkiaľ, nikto 
nevedel prečo, nikto nevedel ako, ale zjavil 
sa raz v uliciach prímorského francúzske-
ho mesta Nice. Túla sa, obzerá si výklady, 
prediera sa davom na trhovisku. Nikto si ho 
nevšíma, hoci on sa snaží ľuďom dovidieť až 
do tváre a zachytiť ich pohľad. Lačno poze-
rá na všetky tie dobroty v stánkoch, ovocie, 
zeleninu, ryby. Keď ľudí ubudne, vyberá si 
zo škatúľ určených na vyhodenie kúsky, čo 
sa ešte dajú zjesť. Keď sa ho miestny poli-
cajt pýta, prečo nie je v škole, Mondo rýchlo 
ubzikne. Ľudia okolo neho prúdia, predbie-
hajú ho, či míňajú, chlapec hľadí hore, ale 
pozornosť si nevyslúži. 
Mondo z hradieb hľadí na mesto, leží mu pri 
nohách. Kdesi v hĺbke v parku si jeden pán 
číta Flauberta. „Chcete si ma adoptovať?“ 
pýta sa ho Mondo. Pán sa usmeje a povie: 
„Chcem. Ale viem, že adoptovanie dieťaťa 
je veľmi ťažká vec.“ Pán je síce milý, ale pri-
veľa otázok dáva, takých, na ktoré chlapec 
nepozná odpoveď. Napríklad: „Koľko máš 
rokov?“ a „Kde bývaš?“ Mondo radšej opäť 
zdrhne. A blúdi mestom. 
Noc ho zastihne v parku v korune rozľahlé-
ho stromu. Prebudí sa na srdcervúce kvílenie 
zatúlaných psoch, ktorých šarhovia chytajú 

do sietí a odvádzajú… Mondo nevie, kam ich 
odvádzajú, ale ani to nechce vedieť. Utečie 
z parku. Svitá a on si uzimený túžobne pre-
zerá vo výklade veľkú bielu posteľ a sledu-
je, ako dlhovlasá slečna s modrými očami 
obaľuje cukríky v práškovom cukre. Kým 
slečna zdvihne k chlapcovi zrak, ten už je 
na odchode. 
Nad mestom sa týči zvláštna vila obkolesená 
záhradou, trochu akoby ju zdobil Antonio 
Gaudí. Tam sa Mondo cíti pokojne. Obzerá 
si kvety, pozoruje mačku či jaštericu, vie, aké 
plody sú jedlé a ponúkne sa. Keď zaspí na 
lavičke v záhrade, busty vážených pánov, čo 
sú rozostavané okolo, sa o ňom zhovárajú. 
V dobrom. 
Mondo si želá ku komusi patriť. Aspoň na 
chvíľu, aspoň ako-tak. Preto sa pridá v su-
permarkete k nakupujúcej rodinke, aby si 
navonok pripadal, že je jej súčasťou. Oni 
majú vrchovato naložený vozík, Mondo žuje 
suchý chlieb. Ale nevyzerá smutne. Keď si ho 
všimne otec rodiny a úkosom na neho zazrie, 
Mondo zas, ako vždy predtým, odíde.
Na parkovisku pred supermarketom je čud-
ný holohlavý chlapík a chrúme pukance. 
Pristúpi k Mondovi a ponúkne ho. Mondo 
akoby chlapíka spoznal. Zvrtne sa a beží 
preč, chlapík ho naháňa, ale nedobehne. 
Mondo blúdi mestom. Pri ceste spí starý 
tulák-žobrák v klobúku, vedľa neho leží 
čudný kufor s dierkami na vrchnáku. Mon-

do je rád, že ho tulák nechá pri sebe sedieť, 
dokonca ho obdarí úsmevom. Noc Mondo 
strávi v pivnici akéhosi baraku, pred rozvid-
nením odtiaľ radšej odchádza. A má šťastie. 
Pekárka mu daruje kus čerstvého chleba. 
Mondo ide na pobrežie a rozdelí sa o chleba 
so škriekajúcimi čajkami. Stretáva rybára, 
pozorujú spolu lode, rozprávajú sa, ukáže 
sa, že Mondo nevie čítať. Rybár sa podujme, 
že ho to naučí. Píše mu písmena na pekné 
okruhliaky a skladajú z nich slová. 
Keď more akoby zázrakom vyplaví na breh 
pomaranče, Mondo sa bláznivo smeje a je-
den z nich odnesie pekárke. A ostatné tulá-
kovi. Za odmenu sa dozvie, čo je v kufri, biely 
holub Pilou a biela holubica Zoé. Mondo 
s tulákom žobrú pri ceste. Ľudia si ich pri-
veľmi nevšímajú. Len sem tam cinkne minca 
do kovovej misky, čo má tulák pri nohách.
Ostávajú spolu. V okne domu spieva exotic-
ká kráska a dojčí dieťa. Jej muž – kúzelník 
a akrobat – vyjde pred dom a podáva tulá-
kovi kávu. Každý deň to robí. Starec chlapca 
predstaví ako svojho priateľa Monda. Mon-
dovi sa páči, že je niekoho priateľ. Mondo 
pomáha kúzelníkovi pri pouličnom pred-
stavení, vyzbiera od divákov zopár drobných.
Na nachádzanie stratených duší má Mon-
do talent. Po tulákovi a rodine cirkusanta sa 
opäť ocitá v tajomnej záhrade nad mestom. 
Je krásna. V dome uprostred býva „japonská“ 
starenka. Ujme sa Monda, lieči ho, keď ho 
zdrví horúčka. Dovolí mu, aby u nej ostal. 
Všetko zrazu vyzerá byť na svojom mieste. 
Mondo má strechu nad hlavou, novú starú 
mamu, priateľov. Ale trvá to iba chvíľu, táto 
idyla. Mondo vystrašene behá po uliciach 
a hľadá svojho tuláka. Nikde ho nevie nájsť. 
Ľahne si na roh, kde spolu sedávali. Celkom 
je vyčerpaný. Ktosi zavolá sanitku. Monda 
odvážajú. Starenka na neho márne čaká 
pred záhradou až do hlbokej noci. Ráno sa 
vyberie na úrad a chce zariadiť, aby si mohla 
Monda adoptovať. Úrady tomu nie sú prí-
liš naklonené, prikazujú počkať. Mondo 
o tomto nič nevie, a tak v panike z nemoc-
nice ujde. Nikto nevie kam. V prímorskom 
meste Nice, ktoré ho neprijalo, ho už nikto 
nikdy nevidel. 

   p r í b e h  z  f i l m u

Mondo
„Mondo sa raz zjavil v meste, nikto nič nevedel ani o ňom, ani o jeho rodine. Pravdepodobne prišiel zďaleka, z druhej 
strany vrchov, spoza mora. Nebol odtiaľto a videl veľa krajín.“ Privial ho vietor, čo fúka na cestu ľuďom s túla-
vými topánkami.

Mesto Nice (Zdroj:http://www.lightreading.com/blog.asp?blog_sectionid=384&doc_id=196496  
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Per níková  chalúpka trochu inak

Príbeh, ktorý ťa čaká na nasledujúcej dvojstránke, sa podobá na známu rozprávku o cha-
lúpke z perníkov. Nebude to však obyčajné čítanie odhora dole, zľava doprava. Tento príbeh 
je trochu aj hrou, povedie ťa rôznymi cestičkami. Je len na tebe, ktorou z nich sa vydáš a či 
vyskúšaš len jednu, alebo sa pustíš po viacerých.

A . Je krásny prázdninový júnový deň. Slnko svieti, na nebi nie je ani mráčik, tráva je krásne zelená a obďaleč žblnká 

potôčik. No ty nesedíš vonku v tráve a nečítaš si knižku. Ani nekľačíš v záhradke a nestaráš sa o jahody. Ani nie si v lese na 

prechádzke. Nie. Ty si doma, a zas sa len hádaš so svojím mladším bratom. Omylom ste sa zrazili a on si myslel, že to bolo 

naschvál. Drgol ťa. A tak sa hádka začala. Kričíte na seba. V tom vojde do izby otec a obidvom vám dá pohlavok. 

„Čo sa zasa hádate? Povedal som vám, že máte byť kľudní! Teraz choďte do lesa. Nazbierajte maliny a černice, budeme robiť 

džem. A zastavte sa v kuchyni, mama vám spravila obložené chleby na cestu. Šup!“

Moc sa ti teda ísť nechce, hlavne nie s tvojím bratom, ale čo už. Šuchceš sa dolu do kuchyne a mama ti podáva batoh s mali-

novkou, chlebom a miskami na lesné ovocie. 

„Ahojte, deti!“ hovorí vám.

Vyjdete spolu s bratom von a pustíte sa po lesnej cestičke. Najprv sa spolu moc nerozprávate, ale postupom času na hádku zabud-

nete a máte sa fajn. Počas chôdze zájdete až do neznámej časti lesa. Tvoj brat navrhne: 

„Hej, nemali by sme si náhodou nejako zaznačiť cestu, ktorou ideme? Túto časť lesa nepoznám a neviem, či si cestu zapamätáme…“

„Hm. Možno máš pravdu,“ povieš. „Ale ako si ju zaznačíme?“

„Mám nápad!“ povie. „Raz som v jednej knihe čítal, že hlavný hrdina si cestu zaznamenal kúskami chleba, ktoré každých 

pár metrov trúsil na zem. Cestou naspäť šiel len podľa svojej chlebovej cestičky.“

„Možno máš pravdu,“ odpovieš mu s neistotou v hlase. „Ale čo ak začneme byť hladní? Z čoho sa potom najeme?“

„Na to som nepomyslel,“ prizná sa brat. „Tak čo urobíme?“

Ak sa rozhodneš použiť na cestičku chleba, choď na písmeno B. 

Ak sa rozhodneš chleba nepoužiť a cestu si len zapamätať, choď na písmeno C. 

D. Neviete, ako máte nájsť cestu domov. Po kratšom rozhovore sa s bratom dohodnete, že skúsite ísť po jednej z cestičiek, o ktorej si obi-dvaja myslíte, že vedie domov. Zbalíte si teda veci a vydáte sa po cestičke, dúfajúc, že naozaj domov vedie. Idete. V lese je stále väčšia tma a obidva-ja sa začínate báť, lebo cestička vám teda nijak známo nepripadá. „Ja sa bojím,“ ozve sa tvoj brat tichučko.„Neboj, to zvládneme,“ povieš. Snažíš sa znieť presvedčivo, ale aj ty máš v srdci strach. 
Kráčate stále ďalej, no po chvíli už to nevydržíš a pýtaš sa brata: „Myslíš že ideme správnou cestou? Lebo mne sa tá cesta teda nejako nepozdáva.“„Ani mne,“ odpovie brat. „Vieš čo? Môžem vyliezť na nejaký strom a po-obzerať sa, či neuvidím nejaké svetlo. To bude určite náš dom.“„A nič sa ti nestane?“ pýtaš sa so strachom.„Neviem, ale myslím, že sa to oplatí vyskúšať,“ povie odvážne.Ak sa rozhodneš nechať brata vyliezť na strom a poobzerať sa dookola, 

choď na písmeno E. 

Ak sa rozhodneš bratovi zakázať na strom vyliezť a radšej nájsť cestu 
iným spôsobom, choď na písmeno F.

H. „Hej, zdá sa mi to poriadne čudné,“ povie brat 

ustráchane. „Nemali by sme radšej odísť?“

„Myslím, že máš pravdu,“ odpovieš mu. „Mne sa to 

nejako nepozdáva.“

„Tak poďme,“ rozkáže brat.

Chytíš ho teda za ruku a pomaly kráčate naspäť do 

lesa. Cestu domov však už nikdy nenájdete.

KONIEC

L . Síce sa ti to nepozdáva, ale rozhodneš sa, že rad-šej starú babu poslúchneš. Nechceš sa totiž dostať do nepríjemností. Tak teda strčíš do brata, ktorý si sadne na lopatu. Ešte raz sa podozrievavo pozrieš na babiz-ňu, ale ona po tebe hodí taký škaredý a nepríjemný pohľad, že radšej odvrátiš oči a vysadneš za bratom na lopatu. Babizňa nestráca čas, zdvihne lopatu zo zeme a obidvoch vás hodí do rozpálenej pece…

KONIEC
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J. „Samozrejme,“ povieš. „Spravíme všetko čo budete chcieť. A ešte raz sa obidvaja veľmi ospravedlňujeme.“

„Tak sa mi to páči,“ povie už oveľa spokojnejšie babizňa. „Ale spravíme to takto. Ty zostaneš tu so mnou a budeš prať, variť aj upratovať, 

ale tvojho brata dáme dole do pivnice. Neboj, budeš sa mať kráľovsky,“ dodala, keď videla, že brat sa zľakol. „Je tam veľký televízor, mäk-

ká posteľ a budeš dostávať najlepšie jedlá, aké svet kedy videl.“

„Juchú!“ skríkol brat a hneď sa začal hrnúť do pivnice. Ty si sa len pomaly došuchceš do kuchyne v domčeku. Nejako sa ti to celé nepo-

zdávalo. No vydržať ste s bratom museli. Možno, keď všetko dáte do poriadku, sa nad vami stará baba zľutuje a pošle vás naspäť domov.

Celé dlhé dni bolo treba robiť, čo babizňa nakázala. Občas upratovať. Inokedy prať. Niekedy zas variť. Varilo sa v perníkovej chalúpke 

často. A dobre. Dobre hlavne pre chudáka tvojho brata. Aby bol vykŕmený, tučnučký-mäkučký.

Po nejakom čase sa baba rozhodne, že brata pustí z pivnice von. S úsmevom za ním bežíš a privedieš ho do chalúpky. V chalúpke už 

zatiaľ babizňa pripravila v peci oheň.

Keď sa jej začudovane pýtate, na čo to robí, že veď už ste obedovali a teplo je vonku teda poriadne, tak vám vysvetlí, čo chce robiť.

„Tuná mám takú jednu veľkú lopatu,“ ukazuje vám babizňa. „Na ňu si obidvaja sadnete a potom uvidíte, čo urobím.“

Nejako sa ti to zasa celé nepozdáva a v hlave sa ti začne tvoriť plán. Máš dostatok guráže a skúsiš ho zrealizovať?

Ak sa rozhodneš plán zrealizovať, choď na písmeno K.

Ak sa rozhodneš babizňu poslúchnuť, choď na písmeno L.

I. „Upratovať?“ spýtaš sa začudovane. „Ale to 

my nemôžeme! My musíme nájsť cestu domov 

a vrátiť sa k mame a ockovi.“

„Tak ty mi budeš odporovať?“ kričí na teba stará 

baba. „Tak to ti nedarujem! Takto sa ku mne 

správať nebudeš!“

Stará babizňa ťa schmatne do jednej ruky, tvojho 

brata do druhej a odtiahne vás oboch do svojej 

pivnice skôr, než stihneš niečo urobiť. Z babiz-

ninej tmavej a studenej pivnice sa už nikdy ne-

dostanete

KONIEC

F. „Radšej na ten strom nelez,“ povieš brato-vi. „Ak spadneš a niečo sa ti stane, tak neviem čo si počnem. Radšej skúsme nájsť cestu sami.„Oukej,“ povie brat. „Keď inak nedáš…“Tak sa teda vydáte ďalej po cestičke. No idete zlým smerom a od svojho domu sa čoraz väčšmi vzďaľujete. Rodičia vás už asi neuvidia. Škoda…

KONIEC

E „Máš pravdu,“ povieš. „Vylez hore a poobzeraj sa. Len si, prosím ťa, ne-ublíž…“
Brat sa na teba pozrie, slabučko kývne hlavou a začne liezť na strom, najvyšší v okolí. Čakáš naňho dolu a v duši dúfaš, že sa mu nič nestane. Hľadíš hore, ale brat je už tak vysoko, že ho nevidíš. Zrazu sa ozve z koruny stromu natešený bratov hlas: „Vidím svetlo! Počuješ? Vidím svetlo, to bude náš dom!“Cítiš obrovskú úľavu. Zakričíš na brata, nech rýchlo zíde dolu. O chvíľu je už bezpečne na zemi a vydáte sa spolu k svetlu. Po nejakom čase naozaj narazíte na domček. Rýchlo sa k nemu rozbehnete, ale keď už ste dostatočne blízko, zistíte, že tento domček rozhodne nie je váš dom. „Toto nie je predsa náš dom,“ zašepká tvoj brat.„Máš pravdu, toto náš dom rozhodne nie je,“ odpovieš mu. „Ale kde sme sa to potom ocitli?“

„Poďme bližšie, možno sa dozvieme viac,“ povie brat. Je noc a veľa toho nevidíte, ale keď k domčeku prídete dosť blízko, zrazu to obidvaja zbadáte.
„Veď ten dom je postavený z perníkov!“ vyhŕkne začudovane brat.„To je čudné, nezdá sa ti?“ pýtaš sa ho.

Ak sa rozhodneš pri domčeku zostať a preskúmať ho, choď na písmeno G.
Ak sa rozhodneš od domčeka odísť, choď na písmeno H.

B. Rozhodneš sa brata poslúchnuť. Vyberieš teda z batohu jeden oblo-

žený chleba, časť podáš bratovi a časť si necháš.

„Na, trús!“ povieš mu. 

Po chvíli cesty narazíte na krásnu čistinku posiatu jahodami a malino-

vými a černicovými kríčkami. Hneď si sadnete do trávy a začnete maliny, 

černice aj jahody zbierať, každé do inej misky. Ide vám to jedna radosť. 

Zahĺbení do zbierania a rozhovoru si ani nevšimnete, že čas plynie rýchlo 

a že už sa pomaly začína zvečerievať. Vstanete teda, oprášite sa a chce-

te vykročiť po chlebovej cestičke, ktorú ste si predtým natrúsili. No so 

začudovaním zistíte, že tam, kde pred pár hodinami cestička bola, teraz 

už žiadna nie je. 
„Ako je to možné?“ pýta sa ťa brat.

„Neviem,“ odpovedáš mu. „Asi ju zjedli vtáky.“

„Čo teraz urobíme?“ pýta sa so začínajúcim strachom brat.

Nanešťastie na jeho otázku odpovedať nevieš.

Choď na písmeno D.
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C„To je blbosť,“ povieš. „Budeme strašne hladní. A čo ak nám tú cestičku zjedia vtáky?“

„Myslíš?“ spýta sa brat.

„Jasné..“ odpovieš mu. „Keď im tu ten chlebík pekne natrúsime, tak sa ani neobzrieme a už tam nebude. Vtáky v na-

šom lese sú pažravé.“

„Hm.. Asi máš pravdu,“ povie smutne brat. „Bol to hlúpy nápad.“

„Ále! Zas až taký hrozný nebol,“ povzbudíš ho. „Kebyže tu nežijú tie pažravé vtáky, tak je to úplne super nápad! A 

teraz poďme, nestrácajme čas.“

Vydáte sa po chodníčku a na chlebovú cestičku kašlete. Po chvíli cesty narazíte na krásnu čistinku posiatu jahodami 

a malinovými a černicovými kríčkami. Hneď si sadnete do trávy a začnete maliny, černice aj jahody zbierať, každé do 

inej misky. Ide vám to jedna radosť. Zahĺbení do zbierania a rozhovoru si ani nevšimnete, že čas plynie rýchlo a že už 

sa pomaly začína zvečerievať. Keď začnete baliť a chystáte sa ísť domov, zistíte, že ani jeden si cestu nepamätáte. 

„Hm. Asi sme si mali spraviť tú cestičku,“ povieš bratovi.

„No, asi hej,“ povie on. „Čo teraz urobíme?“

„Dobrá otázka,“ povieš mu.

Choď na písmeno D.

K. Rozhodneš sa. Teraz alebo nikdy. Musíte sa odtiaľto nejako dostať.
„Stará pani?“ spýtaš sa slušne babizne. 
„Čo je?“ odvrkne ti netrpezlivo.
„Prepáčte,“ odpovedáš jej. „Ale my nevieme, ako sa má správne na tej lopate sedieť..“
„Akože to neviete?“ zvyšuje hlas starena. „Však to je úplne jednoduché!“
„Ale ja fakt netuším, ako to mám urobiť,“ odpovedáš pokojne. „Čo ak to pokazím?“
„Ale dofrasa s tebou!“ skríkne babizňa. „Ja ti to ukážem.“
Babizňa položí lopatu na zem, zdvihne si sukne a sadne na lopatu. Ty neváhaš a vo chvíli chytíš lopatu a hodíš babizňu do rozpálenej 
pece. Dvierka na peci rýchlo zavrieš, chytíš brata pod pazuchu a rýchlo vybehneš z perníkovej chalúpky von do lesa a čo najďalej od 
chalúpky. Našťastie, ako tak bežíte po lesnej cestičke, narazíte na otca, ktorý vás hľadá po celom lese. Tak sa s ním šťastní poberiete 
domov a perníkovú chalúpku už nikdy neuvidíte.

ŠŤASTNÝ KONIEC

G. „Možno je to čudné, ale viem isto, že mám obrovský hlad!“ povie brat.„Ty chceš ten domček zjesť?“ vyvalíš naňho oči.„No, a prečo nie,“ povie. „V perníkovej chalúpke aj tak nikto bývať nemôže.“Ani nestihneš odporovať a tvoj brat už odtrhne z domčeka kúsok perníka a strčí si ho do úst.
„Mňam!“ povie brat. „Je dokonalý! Taký sladký!“Nezdá sa ti správne to, čo robí tvoj brat, ale zrazu aj ty pocítiš hlad. Pomaly teda pristúpiš k chalúpke a kúsok odlomíš. Tvoj 
brat mal pravdu. Ten perník je dokonca lepší než perníky, ktoré pečie tvoja mama. A to už je čo povedať! Tak sa teda pustíte 
do jedla. Zrazu sa otvoria dvere od perníkovej chalúpky a z nich vystúpi do tmy stará zhrbená baba s dlhým nosom a brada-
vicou na brade. Obidvaja sa strašne preľaknete.„Čo tu robíte, deti?“ zakrákorá stará baba odporným hlasom. „Z domčeka mi ujedáte? Že sa nehanbíte!“
Nevieš, čo máš robiť, ale pozbieraš všetku svoju odvahu a ustrašeným hlasom povieš: „Prepáčte, stará pani, my sme vážne 
nechceli! My sme nevedeli, že v tejto perníkovej chalúpke niekto býva.“„Tak vy ste nevedeli!“ kričí na vás baba. „A to vám dovoľuje jesť môj domček? Kde budem teraz bývať? Do domku mi bude 
natekať cez tú dieru v streche, ktorú ste mi vyjedli!“„Prepáčte,“ povieš. „My…my vám to opravíme. Však braček? Napečieme… napečiem nové perníky a dieru v streche vám nimi 
zalepíme.“ 
„Áno?“ povie stará baba už trochu pokojnejším hlasom. „Áno,“ odpoviete s bratom dvojhlasne.„Ale to nebude všetko.“ zakrákorá zas babizňa. „Dokým škodu nenapravíte, tak mi budete variť, prať aj upratovať.“Ak sa rozhodneš, že budeš babizni v dome pomáhať, choď na písmeno J.

Ak sa rozhodneš odmietnuť, choď na písmeno I.

Ema
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Pamätáš sa? V poslednej chvíli ti napadlo 
z dobrodružstva zutekať a radšej sa vrhnúť 
mame do hrejivého náručia. Lenže pivničný 
rebrík vedúci do štvorcovej jamy bol vlhký 
a klzký, pošmykli sa ti nohy… i ruky.
Padáš. Do temnej štvorcovej tmy.
Je to dlhý pád. A bolestivý. Cítiš, že steny 
jamy sú čoraz hrboľatejšie. Keď sa o ne 
ošuchneš prstami alebo lakťom, odieraš si 
kožu až do krvi. Snažíš sa nemyslieť na to, 
aký tvrdý bude dopad po takom dlhom, 
priamo dole mierenom páde. 
Po nekonečne dlho vyzerajúcich desiatkach 
sekúnd ťa veľmi prekvapí, že pristátie nie je 
vyslovene tvrdé. Niežeby ťa zadok nebolel, 
ale dá sa to vydržať. Rozbitý lakeť ťa väčšmi 
omína. Prestaneš sa zaoberať svojimi zrane-
niami a rozhliadneš sa okolo seba.
To, čo vidíš, je čudné. Chodníček, lúka, krovie, 
skalnatý masív, v ňom puklina – vchod do úz-
kej, nijako neoznačenej jaskyne. No a čo? Čo 
je na tomto čudné? Však normálna príroda, 
nie? Také vidno na hociktorej nudnej túre! 
Zvláštne na tom je, že kúsok zeme, čo máš 
pred očami, sa celkom-celkom podobá 
na prírodu z triedneho výletu, kde ste boli 
pred troma rokmi. Pamätáš? Boli tam vtedy 
okrem učiteľky a detí aj niektorí rodičia, tvo-
ja mama ti zakázala ísť preskúmať čudnú jas-
kyňovitú puklinu v skalnej stene. Povedala, 
že to sa nemá robiť, bez baterky, bez výstro-
ja… Ostatní šli, ty nie a odvtedy sa ti spolu-
žiaci posmievajú vždy, keď si na to spomenú. 
„Strachopud! Strachoprd! Mamičkino zlat-
ko!“
Obzrieš sa a od prekvapenia skoro spad-
neš z nôh. Za tebou nie je šachta, kade sa 
na lúku nielen dalo dôjsť, ale aj sa tade 
dalo z lúky odísť. Za tebou pribieha horda 
tvojich spolužiačok a spolužiakov, sú ve-
selí, rozbláznení, hneď ťa zavalia rôznymi 
otázkami:
„Je tu niečo zaujímavé? Zlatko, bojíš sa? Dá 
sa vojsť dnu?“
Deti sa hrnú k jaskyni.
„Poď aj ty, matky s učkou sú ešte ďaleko,“ 
povie spolužiačka Uršuľa.

„Aj moja mama je tu?“ pýtaš sa začudovane.
„Vtipnééé!“ zatiahne Uršuľa a pohne sa 
za spolužiakmi.
Pochopíš, že JE tam aj tvoja mama. Zatiaľ 
ešte niekde za krovím v zákrute chodníka, 
ale onedlho sa zjaví. Už sa úplne prestávaš 
orientovať v udalostiach, ktoré sa cez teba či 
okolo teba melú. Pustíš sa za Uršuľou.
Spolužiaci sa medzitým zhrčili pri úzkom 
vchode do jaskyne a o čomsi horúčkovito 
diskutujú. Čosi si medzi sebou podáva-
jú. Chceš sa aj opýtať, čo vlastne chystajú, 
ale kým k nim stihneš dôjsť, že vchádzajú 
do jaskyne. Jeden po druhom miznú v tme 
za úzko puklinou.
Spomenieš si na mamine rečičky spred 
troch rokov. Že bez baterky a bez sprievodcu 
a bez… blablabla… všetkého možného iného 
sa do jaskyne nemá ísť. Dnes už nie si decko 
a vieš, že mama mala a má pravdu. Je nebez-
pečné, čo robia tvoji spolužiaci. Rozhliadneš 
sa, či niekde nevidíš Uršuľu. Nie. Nevidíš. Už 
vošla do jaskyne. 
Nevieš, či máš alebo nemáš vojsť do dnu. Ob-
zrieš sa, či náhodou zo zákruty za kríkmi ne-
vychádzajú dospeláci – učiteľka, tvoja mama 
a ešte dve-tri mamy iných detí. Nevidíš ich. 
Zrazu sa z jaskyne ozve rana ako z dela. Zadu-
ní výbuch. Skala akoby sa pohla. Vzápätí po-
čuješ z tmavého otvoru výkriky spolužiakov.
Už neváhaš ani sekundu. Vrhneš sa k vcho-
du do jaskyne. Práve doň chceš vstúpiť, keď 
takmer narazíš do spolužiačky, čo vybieha 
z jaskyne. Za ňou sa v rýchlom slede trúsia 
ďalší spolužiaci. Zväčša sú zelení od preľak-
nutia, niektorí sa chlapácky uchechtávajú. 
Jedno dievča plače.
„To bola delovka!“ povie spolužiak Jano.
„Som myslela, že mi srdce vyskočí!“
„To bol ale sprostý nápad, zapáliť tam pi-
ráta!“
„Piráta? Myslíš, že bol len jeden?“ rehoce 
sa Jožo.
„A koľko?“
„Práskli sme tam s Janom celú škatuľku!“
„Ste šibnutí! Hrozne som sa zľakla,“ prizná-
va sa Karin.

„Aj ja.“
„Ticho, decká,“ ozveš sa konečne aj ty. „Ide 
učiteľka!“
Naozaj. Spoza zákruty krytej kríkmi práve 
vychádza pani učiteľka s mamami, medzi 
ktorými je aj tá tvoja. Zbadá ťa a veselo za-
máva smerom k vašej skupinke. 
Čuduješ sa. Skôr sa dalo očakávať, že tvoja 
mama bude nazlostená, že ťa hľadala, že ťa 
nevedela nájsť, že videla to na márne kúsky 
rozcupované babkino kreslo…
Ale mama sa správa, akoby sa nič z toho 
nestalo.
„Ste sa poponáhľali!“ povie učiteľka.
„Však majú mladé nohy,“ povie jedna iná 
mama.
Tvoja mama si zloží ruksak z pliec a položí 
otázku, ktorá mnohých prekvapí:
„Chce ísť niekto do jaskyne?“
Aj ty sa čuduješ. Tvoja mama je vždy taká 
ustráchaná a teraz…
„Vy sa nebojíte?“ vyzvedá Jano. „Však mi-
nule, keď sme tu boli, tak ste tam nešli…“
„Nešla,“ hovorí tvoja mama. „Ale nie zo 
strachu. Nemala som pri sebe to, čo je tre-
ba mať, a nemala som ani dosť informácií.“

„Aké veci?“ pýta sa Jano.
„Aké informácie?“ pýta sa Jožo.
Začínaš pociťovať hrdosť na svoju mamu. 
„Silnú baterku, lekárničku,“ vymenúva 
mama. „lano, skoby, kladivko, zápalky, ne-
premokavé plátno a správy mám od jedného 
priateľa. Je turista a bol v skupine nadšencov, 
ktorí túto skalnú puklinu preskúmavali.“
„A čo zistili?“ pýta sa Jožo.
„Kam to až vedie?“ pýta sa Jano.

Jama a rebrík
(Pokračovanie príbehu)

V predchádzajúcej časti príbehu o jame a rebríku, čo do nej vedie, sa – možno – ukázalo, že máš v sebe 
dosť zvedavosti a aj dosť odvahy. Budeš veru obidve tieto vlastnosti potrebovať aj tentoraz. 

Ilustačné foto
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Všetci tvoji spolužiaci napäto počúvajú kaž-
dé slovko tvojej mamy.
„Neboli až na konci. Prešli asi dvestopäťde-
siat metrov a potom sa vrátili, lebo podlaha 
sa začínala priveľmi prudko zvažovať a chod-
ník bol čoraz väčšmi zaliaty vodou. Keď im 
bola povyše členkov, radšej sa vrátili.“
Rozhliadneš sa po spolužiakoch. Chceš 
zistiť, či aj Uršuľa tak úctivo a so záujmom 
hľadí na tvoju mamu.
Lenže…
Uršuľu nikde nevidíš. Vrátila sa vôbec z jas-
kyne?
„Nevidel niekto Uršuľu?“ opýtaš sa nahlas.
Aj ostatní sa obzerajú okolo seba. Ale Uršu-
ľu nikde nevidia. Toto naozaj nie je príjemná 
situácia. Čo spravíš? 
Ak sa rozhodneš, že sa rozhodneš mlčať 
o tom, že spolužiaci boli pred chvíľou v jas-

kyni, prejdi k písmenu A.

Ak sa rozhodneš, že sa so spolužiakmi pri-

znáte, že boli v jaskyni, prejdi k písmenu B..

(A) Neprezradíte teda nič o jaskyni, pi-
rátoch-poplašniakoch, hlasnom výbuchu. 
Tvárite sa ako neviniatka. Nenájdete v sebe 
dosť odvahy, aby ste sa kvôli záchrane spolu-
žiačky priznali k hlúpemu nápadu. Neostá-
va nič iné, len čakať, či sa Uršuľa neobjaví. 
Tak čakáte. Až do súdneho dňa. Lebo Uršuľa 
už nikdy nepríde. Už ju nikdy neuvidíte.

B. Rozhodli ste sa, že sa priznáte dospe-
lákom s tým, že ste boli v jaskyni. Učiteľka 
a mamy sa hnevajú. 

„Ale my musíme pokračovať,“ povieš.
Musíte. Tak idete. Prejdete asi sto metrov, 
keď sa vpredu pred vami ozve čudný zvuk. 
Znie ako vrčanie zvieraťa. Nazlostené vrča-
nie. Zúrivé vrčanie.
To nebude Uršuľa.
„Čo je to?“ pýtaš sa.
„Netuším.“
Vodu už máte po kolená. Postupujete čoraz 
pomalšie. Vrčanie počujete čoraz hlasnejšie.
„Pozor!“ povie zrazu mama. „Pozri!“
Svieti dolu pred seba. Chodník končí prud-
kým zrázom, takým asi meter vysokým 
schodovitým stupňom. Vôbec nevidno, čo 
sa v hĺbke ukrýva.
Mama vyberie z ruksaku povraz. Omotá ti 
ho okolo pása. Do steny zatlčie horolezec-
kú skobu. Netušíš, kde sa to všetko naučila. 
Prekvapuje ťa.
„Choď dopredu,“ povie veliteľsky. „Budem 
ťa istiť a potom zasa ty mňa.“
Hoci na lane, ktorého druhý koniec má v ru-
kách tvoja mama, je to ťažké, zvládneš to.
„Ako to tam vyzerá?“ kričí na teba mama 
zhora.
„Je tu sucho,“ povieš, „môžeš liezť.“
Po chvíli, čo ti pripadá ako večnosť, je mama 
pri tebe. Podarilo sa. Lenže pocit spokojnos-
ti vám vydrží len okamih. Len kúsok od vás 
totiž čosi vrčí. Mama otočí baterku tým sme-
rom. Zjavia sa dve oči, hromada vycerených 
zubov. Asi pes.
„Neuveriteľné!“ zhíkne ma.
„Čo?“
„Toho psa poznám.“
„Veď ty sa psov bojíš.“
„Bojím. Lebo keď som bola malá, jeden pes 
ma napadol. Teda… On len čosi vyberal zo 
smetných košov, taký bol úbohý, hoci aj veľ-
ký… Zľakla som sa ho, vzala som palicu, čo 
bola opretá o plot, a zahnala som sa na toho 
psieho chudáka. A on zaútočil…“ vysvetľuje 
mama. „Vyzeral presne ako tento pes. Bol 
to tento pes.“
Pes zavrčí a pristúpi o krok bližšie k vám. 
Inštinktívne sa schováš za mamu. Mama sa 
však prekonáva. Toto je jej veľký deň. Opäť 
siahne do ruksaku a vyberie z neho šunkovú 
žemľu zabalenú v servítke. Ani sa nezdržia-
va rozbaľovaním. Celú ju hodí psovi. Ten sa 
po nej lačne vrhne a zhltne ju ako jednohub-
ku, pozrie na vás a výhražne zavrčí.

POKRAČOVANIE NABUDÚCE

Zuzana Mojžišová

Ilustačné foto

Premýšľaš, čo máš spraviť. 
„Pôjdem dnu,“ povieš.
To, čo následne spraví tvoja mama, ti cel-
kom vyrazí dych.
„Oukej. Pôjdeme spolu. Ak sa za pol hodiny 
nevrátime, volajte, prosím, pomoc,“ povie 
tvoja mama učiteľke.
Učiteľka prikývne.
„Ide sa,“ kývne ti mama a pohne sa k skalnej 
pukline.
Cupitáš za ňou ako vojačik za generálom. 
Ostatní vás mlčky a obdivne sprevádzajú 
pohľadmi až kým sa nestratíte za vchodom 
do jaskyne. 
Mama ide vpredu a svieti baterkou. Cestička 
ide sprvu síce kľukato, ale je tam pomerne 
dosť miesta. Postupne sa však začína podla-
ha zvažovať, priestor zužovať, už je treba sa 
aj prihrbiť, často celkom zohnúť, aby ste si 
neudreli hlavy. Vzduch je čoraz vlhkejší, aj 
skalné steny, pod topánkami vám prvý raz 
začvachtá voda. 
Mama zastane.
„Začína to byť nebezpečné,“ povie. „Ideme 
ďalej alebo sa vrátime?“
Chce sa ti vrátiť sa, bojíš sa ísť ďalej. Ale spo-
menieš si na stratenú Uršuľu, ktorú treba 
stoj-čo-stoj zachrániť, a strach z teba opadne.
„Poďme ďalej. Možno na Uršuľu čoskoro 
naďabíme,“ povieš. „Možno sa len pošmykla 
o kúsok ďalej a vyvrtla si členok…“
„Možno,“ povie mama a v jej hlase zaznie 
niečo zvláštne, také niečo, čo tam ešte nikdy 
nezaznelo. Trochu smútku, veľa napätia…
Keby ste s mamou ostali pred jaskyňou 
len o chvíľu dlhšie, teraz by ste už vedeli, 
že o Uršuľu sa obávať netreba. Nie je totiž 
v tme zranená a odkázaná na pomoc, je so 
spolužiakmi vonku a čaká, kým vyleziete 
s jaskyne. Uršuľa totiž v skalnej pukline 
nikdy ani nebola. Šla sa len do lesa vyci-
kať a zdržala sa tam dlhšie, lebo objavila 
celú veľkú rodinku hríbov dubákov. Má 
ich v šiltovke a cíti sa nepríjemne, že spô-
sobila zmätky. Nebezpečné zmätky. Lebo 
tvoja mama a ty to skutočne práve v tomto 
okamihu nemáte ľahké. Naopak, máte to 
veľmi ťažké.
„Bojíš sa?“ pýta sa ťa mama.
„Trochu,“ odpovedáš. „Ale keď si so mnou, 
je to dobré.“
„Tak poďme ďalej,“ povie mama. „Mož-
no za tou najbližšou zákrutou naďabíme 
na Uršuľu.“
Žiaľ, Uršuľa nie je ani za prvou zákrutou, 
ani za tou druhou, ani za treťou. A hladina 
vody neustále stúpa. Už ti tečie do topánok.
„Niekde potiaľto,“ povie mama, „došli tí tu-
risti, čo som o nich hovorila, keď sa vrátili.“
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Listáreň –  pr iš lo 
do redakcie

Dobrý deň, srdečne Vás pozdravujem. Ča-
sopis Nebyť sám čítam pravidelne, pretože 
sme tiež náhradná rodina. V čísle 1/2011 ma 
zaujala anketa o oslave druhých narodenín. 
V našej rodine tiež oslavujeme deň prícho-
du detí k nám, ale nevoláme to druhé naro-
deniny, ale výročie. Ako oslavujú manželia 
výročie sobáša, tak my oslavujeme výročie 
príchodu detí do našej rodiny. Keď bola 
dcéra malá, piekla som tortu so sviečkami, 
fotili sme sa a dostala darček. Teraz máme 
väčšinou koláč, malý darček, ideme do kina. 
Pred dvoma rokmi k nám prišiel 10-ročný 
chlapec, tento zvyk sa mu veľmi páčil a tešil 
sa na oslavu svojho výročia.
A moje skúsenosti k téme Náhradné rodi-
ny a verejnosť sú rôzne. Keď som si pred 
11-timi rokmi priniesla domov usmievavé 
14-mesačné slniečko, väčšina ľudí z nej bola 
nadšená, mnohé slobodné ženy vraveli, že aj 
oni chcú také milé dieťa. Mnohí mi vraveli, 
že robím dobrú vec, že mám schody do neba 
vydláždené, ale našli sa aj negatívne ohlasy, že 
zaťažujem svojich rodičov, že sa jej venujem 
a bohvie, ako sa mi neskôr odvďačí. Na toto 
som odpovedala, že ja som si splnila svoj 
sen a vďaka nej som sa stala mamou (svoje 
biologické deti nemám), že tú lásku, ktorú 
mi malá dáva, mi nikto už nevezme, a že ani 
biologickí rodičia nemajú istotu, aké budú 
ich deti v dospelosti. Horšie reakcie nastali, 
keď som dostala do profesionálneho rodi-
čovstva pred dvoma rokmi 10-ročného men-
tálne postihnutého chlapca, ktorý mal časté 
záchvaty zúrivosti a vulgárne nadával. To ma 
väčšina ľudí z okolia aj z rodiny odsudzovala, 
že kvôli nemu trpí rodina, susedia, že si pri 
ňom zničím zdravie. Aj keď sa jeho správanie 
veľmi zlepšilo, často padajú poznámky, aby 
som ho vymenila za iné, lepšie a zdravé dieťa. 
Aby som nezabudla, často počúvam otázky 
typu: koľko peňazí sa tie deti dostávam. Keď 
poviem koľko, príde odpoveď: ja by som to 
za tie peniaze nerobil. Spočiatku ma tieto ná-
zory (aj kladné), rozlaďovali, ale po stretnu-
tiach s inými náhradnými rodinami viem, že 
takéto reakcie sú časté. Ja viem, prečo som 
náhradná mama. Aj keď boli aj ťažké chvíle 
nášho spolunažívania, prevažuje to krásne 
a svoje rozhodnutie som neoľutovala.
Prajem Vám veľa šťastia, zdravia a elánu. 
Príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov 
Vám praje Mira Galandová s deťmi, zo Ži-
liny-Budatína.

Budúce  č ís lo  Nebyť  sám

Ak máte akékoľvek návrhy, postrehy, články, fotografi e, obrázky k téme na-
sledujúceho čísla – k téme: Súrodenci – neváhajte, pošlite. Nemusí však ísť 
nevyhnutne o veci týkajúce sa priamo vybranej témy, môže ísť o čokoľvek, 
čo sa dotýka náhradnej rodinnej starostlivosti, výchovy, rodiny, vzťahov, 
právneho vedomia, skrátka hocičoho, s čím máte chuť sa podeliť s čita-
teľmi. Poteší každá reakcia – aj tá negatívna, aby sme sa mohli zlepšovať.
Časopis Nebyť sám je – ako vyplýva aj z vašich čitateľských ohlasov – 
dôležitý komunikačný a informačný priestor náhradných rodín. Jeho 
kvalita závisí aj od vás. A teraz nehovorím len o dobrovoľnej fi nančnej 
podpore časopisu, ktorú môžete zrealizovať prostredníctvom bankové-
ho čísla uvedeného v tiráži, ale najmä o vašom autorskom prispievaní, 
o článkoch, ktoré pošlete, aby ste pomohli oživiť a skvalitniť časopis 
Nebyť sám. 

Zuzana Mojžišová
z.mojzisova@slovanet.sk 0944 327 880

Osemsmerovka od Janky Kovalovej

Všimla som si, že na konci Vášho časopisu máte niečo na pobavenie. 
Ja som Vám vymyslela osemsmerovku, ktorá neukrýva žiadny výrok, 
poučnú vetu, či koniec vtipu…
Najdôležitejšie je (dokončenie v osemsmerovke):

rak, brat, tma, názor, výchova, čiapka, ihlice, radosť, deň, reč, rodičia, 
adopcia, pomoc, krok, obava, dieťa, láska, rieka, liek, túžba, opora, 
zmena, kapor, narodenie, otec, ihrisko, domov, zákon, strach, terapia, 
srdce, plač, cien, mama, liečba, poplach, risk, sok, rok, mala, slov, žuj, 
oči, palma, schod, rád, on, zem, loj, dcéra, silnej, krá, Rio, balada, mok, 
mak, minor
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d o  v a š e j  k n i ž n i c e

Kopřiva, P. – Nováčková, J. – Nevolová, D. – Kopřivová, T.: Respektovat a být respektován 
(Spirála 2007)

Výchova a vzdělávání dětí založené na uplatňování moci a síly jsou vyčerpávající a přitom málo účinné. Mají 
negativní dopady nejen na plnění každodenních oprávněných požadavků, ale také na sebeúctu, rozvoj osobnosti 
a vzájemné vztahy všech zúčastněných stran. 
Kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, 
vzdělávání a vztazích. Je shrnutím těch nejlepších zkušeností z oblasti dobře fungující komunikace mezi lidmi, 
učebnicí dobré komunikace. Nabízí jednak postupy a dovednosti okamžitě využitelné v praxi, jednak pohled na širší 
souvislosti mocenského a respektujícího pojetí výchovy a mezilidských vztahů. Přirozeným důsledkem osvojení 
těchto dovedností je udržení vlivu i dobrých vztahů a vzrůstající pocit vnitřního klidu, sebeúcty a kompetentnosti. 

Václav Metin: Výchovné maličkosti (Portál, 2011)

Václav Mertin se ve své nové knize Výchovné maličkosti věnuje drobným problémům ve výchově. Vysvětluje, proč 
je považuje za důležité, jak s nimi pracovat a co se stane, když je zanedbáme. Čerpá přitom ze své mnohaleté 
poradenské praxe. Kniha je průvodcem výchovou dítěte do 12 let.
Rodiče poskytují dětem nejvýznamnější výchovné a vzdělávací prostředí, jejich vliv bývá většinou nejvýraznější 
a hlavně velmi trvalý. K tomu, aby rodiče mohli plnit svou nezastupitelnou úlohu ku prospěchu dítěte, potřebují 
se v dítěti lépe vyznat a porozumět mu, chápat jeho potřeby a možnosti. Kniha zprostředkovává pohled zkušeného 
dětského psychologa na řadu situací, s nimiž se rodiče při výchově dítěte musí vypořádat.

Jean Liedloffová: Koncept kontinua (DharmaGaina 2007)

Autorka ve své světově proslulé knize odhaluje, proč jsou lidé žijící na Západě tak nespokojení a často nešťastní. 
Po několika expedicích mezi jihoamerické indiány rozpoznala, že tyto pocity mohou pramenit z neuspokojených 
potřeb miminek a malých dětí, které se na Západě snažíme vychovávat podle všemožných teorií, jen ne podle 
vlastní intuice a evolucí vytvořených jednoduchých pravidel a očekávání. 
V knize, kterou napsala již v r. 1975, velmi jasně a přesvědčivě vysvětluje, jak je potřeba zacházet s našimi nejmenší-
mi, aby z nich vyrostly spokojené a samostatné děti a posléze dospělí lidé, kteří si nepotřebují „léčit“ své deprivace 
z dětství všemi možnými způsoby, počínaje drogovou závislostí a konče nezdravými partnerskými vztahy, a jsou 
schopni vést plnohodnotný život, jenž nebude naplněn věčnou nespokojeností a hledáním „něčeho“, co nalézt 
nelze. Našemu vlastnímu životu tak dává úplně nový rozměr a pomáhá lidem najít jednoduchou, a přitom málo 
předvídatelnou odpověď na často kladenou otázku – proč nejsme šťastní.

Louis Borgenicht, Joe Borgenicht: Mimino – návod k obsluze. Rady pro první rok údržby 
a tipy pro řešení problémů (Computer Press 2010)

Denně jste obklopeni technickými „zázraky“ – počítači, iPady, iPody, notebooky, netbooky, mobily, digitálními 
fotoaparáty… Umíte s nimi zacházet, využívat jejich nejpokročilejší funkce, ale ten největší technologický zá-
zrak na světě, vaše právě narozené dítě, je pro vás zatím záhadou? V této situaci vám pomůže tato kniha! Jak 
dítě přebalovat, ošetřovat, koupat a nosit a co k tomu potřebujete. Co doma změnit, aby byl váš domov pro dítě 
bezpečný. Jak dítě ošetřovat v době nemoci a kdy je nutné jít s ním k lékaři. Co dělat, aby dítě v noci spalo, jak 
a čím ho krmit, a mnoho dalších praktických úkonů. Otec a syn – dva dětští lékaři – Louis Borgenicht a Joe 
Borgenicht pro vás tuto knihu napsali se svérázným humorem, ale jejich rady jsou naprosto seriózní a podloženy 
lékařskými zkušenostmi. 

Brett R. Kuhn, Joe Borgenich: Batole – návod k obsluze. Rady pro údržbu a tipy pro řešení 
problémů (Computer Press 2010)

Máte doma batole? Pak k němu rozhodně potřebujete tento podrobný manuál! Zrovna když jste si osvojili rutin-
ní údržbu mimina, začíná vám jednotka odmítat pohonné látky, z nevysvětlitelných důvodů plakat a odolávat 
všem pokusům ji obléct. Vaše mimino povýšilo na batole! Jenomže jak si poradit s touto novější technologií?
Tato kniha odpovídá pomocí podrobných návodů a srozumitelných schematických nákresů na často kladené 
otázky, jako například:
• Jak mám reagovat, když mé batole podlehne záchvatu vzteku?
• Čím a jak ho mám krmit, zvláště když se zatvrzele vzpouzí?
• Jak mám dítě naučit, aby se zbavovalo odpadu samostatně?
• Co dělat v případě nemoci a různých běžných poruch?
Dětský psycholog dr. Brett R. Kuhn a zkušený otec Joe Borgenicht vám poskytují množství užitečných seriózních 
rad, ovšem podaných se svérázným humorem.

o z n a m y
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Talent y
Dobroš sa hnevá sám na seba. Prečo to tej 
Zlatici sľúbil? Tiež sa dá nahovoriť na všet-
ko. „Som somár,“ nadáva sám sebe.
Zlatica mu včera pri večeri stískala ruku 
a prosila: „Dobroško, opýtaj sa, prosím ťa, 
ako je to s tou nadáciou pre mimoriadne 
nadané deti. Komu vlastne dávajú peniaze? 
Sľúbila som kamarátke, že to zistíš. A že to 
možno aj zariadiš. Veď máš dobré srdce.“
„Prosím ťa, a prečo si jej to sľúbila? Čo ak 
nebudem môcť nič vybaviť?“
„Aspoň sa spýtaj,“ žobronila Zlatica.
A tak má Dobroš o zábavu postarané.
Zlaticina kamarátka si pred rokmi adoptova-
la dievčatko. Tá malá, Ľubka sa volá, má už 
asi osem rokov. Raz sa náhodou stretli v mes-
te a Zlatica ich obe Dobrošovi predstavovala, 
ale Dobroš tomu nevenoval veľkú pozornosť. 
Nad deťmi sa pre istotu vôbec nerozplýva, 
aby Zlatica náhodou nevyrukovala s tým, že 
aj oni by mohli mať jedno-dve. Takže si tú 
ženu veľmi nepamätá. A to decko už vôbec 
nie. Veď odvtedy tá malá určite narástla, načo 
si ju má pamätať, keď sa stále mení? Deti sa 
menia. Na to, aby sa nad nimi stále niekto 
rozplýval, majú rodičov. Pre tých ostatných 
je to niekedy aj poriadne otravné.
A nedávno tá kamarátka volala Zlatici, že 
malá je mimoriadne nadaná na hudbu, vraj 
to zistila nejaká učiteľka, a že by mohla hrať 
na violončelo. Aj hrá, ale zatiaľ má nástroj 

požičaný zo školy. No keď dorastie, bude 
treba kúpiť nové a Zlaticina kamarátka 
premýšľa, kde vezme toľko peňazí. Violon-
čelo je drahé už samo osebe. A ešte sláčik 
a k tomu každú chvíľu nové struny, puzdro, 
no skrátka – kde na to vziať? Ak dcéru ne-
chá hrať na violončelo a potom zrazu ne-
bude mať na to peniaze, čo urobí? Ale ľúto 
by jej bolo, keby to už teraz nechala. Malá 
je naozaj nadaná, Zlatica to omieľala sto-
krát. Vraj sa na ňu bola pozrieť na nejakom 
detskom koncerte na tej Zuške. Dobroš je 
zhrozený. Tá Zlatica asi fakt nemá čo robiť. 
Alebo ešte horšie – už by aj sama chcela mať 
deti a takto vystrája. Ale čo s tým on môže 
urobiť? 
„Čo s tým ja môžem urobiť?“ spýta sa Dob-
roš otrávene. 
No to je jednoduché. Malá je nadaná a po-
trebuje violončelo a violončelo je drahé 
a Dobroš pracuje pre reklamnú agentúru, 
ktorá robila tú kampaň pre takú nadáciu, 
ktorá podporuje nadané deti.
„Musela si jej to vytárať?“ opýtal sa Dobroš 
príkro. Zlatica vytiahla ruku z jeho dlane 
a napila sa vína. 
„Nemusela, ale chcela som. Tebe vadí, keď 
sa teb;ou niekedy aj pochválim?“ 
K tomu Dobroš naozaj nemá čo dodať. Sláva 
niečo stojí. A tak Zlatici sľubuje, že sa opýta.
Dnes ide na obed so šéfom agentúry a s jeho 
priateľkou, ktorá pracuje v agentúre ako 
píár manažérka. Mohol by o tom hodiť reč. 
Ak mu povedia, že je to problém, odcituje 
ich odpoveď Zlatici a bude pokoj.
„Ahoj, pre istotu ti volám, aby som nezabu-
dol.“
„Jéj, Dobroško, pýtal si sa na tú malú?“
„Pýtal, ale neviem, či mám dobré správy.“
„Prečo?“
„Tá nadácia podporuje len rómske deti. Je 
tá malá Rómka?“
„Prečo by mala byť? Ja myslím, že nie je. Je 
blonďavá.“
„Väčšina adoptovaných sú Rómovia, tak 
som si myslel… a keď adoptované decko hrá 
na husle alebo na violončelo, tak je určite 
rómske.“
„Prečo by to tak malo byť? Ale veď si ju videl! 
Pripadá ti ako Rómka?“
„Ja neviem. Spýtaj sa.“
„To sa mám Viery spýtať, či je jej decko Róm-
ka? Keď sama vidím, že nie je?“

„Tak potom má smolu.“
„Ale veď aj biele deti môžu potrebovať po-
moc, nie?“
„Na to sú iné nadácie.“
„Tak mi nejakú povedz.“
„Neskôr ti zistím, ale v tých je už väčšia kon-
kurencia. Treba robiť konkurz.“
„A v tej, čo si zisťoval, v tej netreba?“
„Len tak trochu. Niečo zahrá, všetci sa rozplý-
vajú, sú za dobrých, že pomohli Cigánčaťu.“
„Nemôžem jej to takto povedať.“
„Nemala si jej nič sľubovať.“
„Počuj, a teraz mi napadlo. Jej kamarát-
ka má syna s Afričanom, otec ich opustil, 
mama žije s tým chlapcom sama. Je veľmi 
šikovný na šport. Myslíš, že toho by nejako 
podporili?“
„Zlatica, nepočula si, čo som pred chvíľou 
povedal? Nejde o to, či je čierny, ale či je 
Róm. My si tu riešime svoj rómsky problém. 
A ten je dosť veľký, nemyslíš?“

***

„Prečo mlčíš, Zlatica? Ja som nemohol viac 
urobiť.“
„Viem, že si nemohol. Nejako jej to vysvet-
lím.“
„A naozaj nie je tá malá aspoň trochu tma-
vá? Keď je adoptovaná, nikto to nebude 
zisťovať.“
„Nie, jej biologická mama je bezdomovkyňa, 
je biela. Nedá sa to oklamať.“
„Tak to má smolu. A prečo musí hrať práve 
na violončelo? Nemôže hrať na fl autu?“
„Violončelo sa jej veľmi páči.“
„Ale keď je z takej rodiny, nemala by si tak 
veľmi vyberať.“
Zlatica zložila. Dobroš premýšľa, či sa urazila 
a či to bude musieť žehliť, alebo si od nej jed-
noducho nejaké dva-tri dni oddýchne. Radšej 
to druhé, aby ju prešli fanty. Určite už chce 
mať decká. Začína jej z toho šibať. A tak Dob-
roš radšej odsunie celý ten problém na neur-
čito. Lebo nič iné sa s tým ani nedá urobiť.

Jana Juráňová

Pôvodne uverejnené na stránke organizácie 
OBČAN, DEMOKRACIA A ZODPOVEDNOSŤ 
(www.diskriminacia.sk http://www.diskriminacia.
sk/?q=forums/stories) 
Úryvok z knihy Dobroš sa nemusí zastreliť 
(Aspekt 2010)
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