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PROSBA

V tiráži časopisu Nebyť sám je na zadnej 
obálke uvedené číslo bankového konta. 
Výrobu časopisu pokrýva zväčša nejaký 
grant, ktorý sa redakcii podarí získať. 
(Tento rok nás podporilo Ministerstvo 
práce, sociálnych vecí a rodiny a Nadácia 
J&T.) Rozpočet na štyri čísla je 6520 eur. 
Stále nám chýba vyše tisíc eur. To zname-
ná, že distribúciu na vašu adresu, čiže poš-
tovné, platí Asociácia náhradných rodín 
z vlastného vrecka. Lenže to je fakt plytké. 
Preto píšeme túto prosbu. Prispejte, pro-
sím, aspoň malou sumou, ktorá pomôže 
ľahšie znášať výdavky spojené s distribú-
ciou časopisu. Keby každá rodina, ktorá 
dostáva časopis, prispela sumou približne 
5 eur, pomohlo by nám to preniesť sa cez 
ťažké obdobie a vyriešiť v tejto chvíli vlast-
ne inak neriešiteľnú situáciu.
Ďakujeme.

KOMUNITA!

Ďakujem vrúcne všetkým – a nebolo ich 
málo –, ktorí sa mi ozvali a pomohli dať 
dokopy toto číslo časopisu Nebyť sám. 
Cítim, že sme tentoraz naozaj zakúsili, 
čo znamená prispieť k životu komunity 
náhradných rodičov. 
Moja milá komunita, neustávaj, prosím. 
Vytýčený smer aj nasadenie vyzerá veľmi 
pekne. Naozaj sľubne. Už teraz sa teším na 
ďalšiu spoluprácu.

z.mojzisova@slovanet.sk
(Pri Suchom mlyne 16, 811 04 Bratislava, 

mobil: 0944 327 880) 
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L Vždy, keď sa snažím spomenúť, kde sa vo mne zrodila motivácia 
k rozhodnutiu ujať sa opusteného dieťaťa z detského domova, vyvstane 
mi pred očami jeden a ten istý obraz: Je jar. Približne štyridsať rokov 
dozadu. Naokolo zúri socializmus. Do okrajovej bratislavskej zédeešky 
chodí pomerne veľa domovákov, lebo decák je neďaleko. (Hneď vedľa 
ústavu pred sluchovo postihnuté deti, pekne ich tam všetkých spolu pod 
les odlifrovali, aby neboli na očiach.) Niekto z kompetentných, napríklad 
učitelia, situáciu nijako nekomentuje. Domováci sú vždy najhoršími 
žiačkami či žiakmi, vždy sedia vzadu, na nich sa nevzťahuje to milé peda-
gogické pravidlo, že lapaja treba posadiť dopredu, aby sa na neho mohlo 
striehnuť od úsvitu až priam do súmraku. Niekto z kompetentných, 
tentoraz rodičia nedomovákov, situáciu komentujú. Nie verejne. Len 
v kruhu rodiny. Zákazom. Ich deti sa nemajú hrať s deckami z domova. 
Nie všetci tento zákaz dodržiavajú, našťastie. Ale väčšina áno. Väčšina sa 
identifi kuje s intoleranciou. U nás doma je to inak. S domovákmi sa hrať 
zakázané nemám, tak sa s nimi hrám. Konfrontujem sa so zvláštnou 
skutočnosťou, ktorej v tej chvíli vonkoncom nerozumiem a chvíľami si 
s ňou neviem poradiť. Domovácki spolužiaci ku mne priľnú, stáva sa 
zo mňa taký ich malý guru či malá gura. V každej triede sú traja-štyria. 
Som tam aj ja. Vlastne nie. Som doma, lebo je Veľkonočný pondelok. 
A s ním spojená neobľúbená šibačka. Veci sú pripravené. Veci, to zname-
ná výslužka, teda korunáčky a päťdesiathalierniky cinkajúce v kovovej 
miske v našej rodine od nepamäti určenej na drobáky. Z okna potajomky 
sledujem, či sa ukáže nejaký šibač. Sem tam ktosi. Je dosť trápne prijímať 
šibačov. Nemám to rada. Ale aj tak chcem, aby prišli, lebo už v utorok 
bude v škole medzi dievčatami licitácia. Vyhrá tá s najväčším počtom 
trápnych chvíľ. (Čudný zvyk.) Som horúca favoritka. Už dva-tri roky 
nedostihnuteľná. A iba preto, že u nás sa neujal ten zákaz o nehraní sa 
s kadejakými lapajmi. 
Zrazu ich vidím. Viem, že utorňajšie víťazstvo je moje.
„Už idú!“ skríknem na celý byt.
Veru, už idú. Je ich tak dvanásť… Možno aj pätnásť! Majú korbáče. Moji 
domovácki šibači. Ivan, Igor, Peter… A medzi nimi aj na ježka vystrihaná 
Monika. Monika nemá korbáč, milosrdná… 
Asi tento obraz celkom nesúvisí s rozhodnutím, ktoré sa udialo o vyše 
dvadsať rokov neskôr. Ale aj tak, vždy, keď sa snažím spomenúť si, kde 
sa vo mne zrodila myšlienka vziať si z detského domova opustené dieťa, 
vyvstane mi pred očami jeden a ten istý obraz.

Zuzana Mojžišová
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Mo t i vác ia
   o d b o r n e

TOTO NIE JE NAOZAJSTNÝ ODBORNÝ ČLÁNOK. LEN SOM POPOZERALA VŠELIJAKÉ KNIŽKY, POSURFOVALA PO WEBE A ODPÍSALA O MOTIVÁCII 

ZOPÁR – SNÁĎ ZAUJÍMAVÝCH – VIET.

Slovo motivácia vzniklo z latinského moveo, 
movere, čiže pohybovať sa, meniť. 
Pod pojmom motivácia rozumieme pohnút-
ky, ktoré vyvolávajú aktivitu organizmu a ur-
čujú jej zameranie. Ide o psychologický pro-
ces, ktorý aktivuje ľudské správanie a dáva 
mu účel a smer. Je to vnútorná hnacia sila, 
ktorá ženie k uspokojeniu nenaplnených po-
trieb a  vedie k dosiahnutiu osobných a orga-
nizačných cieľov. Je to vôľa niečo dosiahnuť.
Ľudské správanie je takmer vždy niečím 
psychologicky motivované. Pohnútkami 
ľudského správania sú však aj biologické, 
kultúrne a situačné aspekty. Hoci človek 
často vedome rozhoduje o tom, či bude ko-
nať na základe svojich motivácií, tie pôsobia 
na človeka i na podvedomej úrovni (napr. 
vplyv skrytej reklamy). 
Základnou formou motívov sú potreby, os-
tatné formy sa vyvíjajú z potrieb. Potreba je 
stav nedostatku či nadbytku niečoho, čo nás 
vedie k činnostiam, ktorými túto potrebu 
uspokojujeme.
Potreby delíme na:
l biologické (primárne, vrodené) – potreba 

dýchať, potravy, bezpečia, spánku… 
l sociálne (získané) – kultúrne (vzdelanie, 

kultúrny život…) a psychické (radosť, 
šťastie, láska…) 

„Pojem motivace je souhrnný pojem, které-
ho se v posledních letech používá pro pojmy 
jako cit, volní zážitky, pud, potřeby a pod.
Zkoumání v této oblasti se zabývá pohnut-
kami lidského jednání. Hledá odpověď na 
otázku příčin lidského chování. Proč např. 
student, který je nadaný a úspěšný, nepokra-
čuje ve studiu, nebo proč chodí někdo každý 
týden na operu?
Pro variabilitu chování existují různá vysvětle-
ní, a tím také různé motivační koncepty.
Homeostatický koncept (koncept rovnová-
hy) vychází ze stavu nedostatku, který musí 
být vyrovnáván určitým způsobem chování. 
Takovým stavem nedostatku je např. žízeň. 
Jestliže nemůže být bezprostředně uspokoje-
na, protože člověk nemá co pít, zkouší všech-
ny možnosti, aby si pití opatřil.

Jiné teorie vycházejí z toho, že podnět pro 
změny chování je stále přítomná aktivita 
organismu, jak ji lze dokázat na EEG (elek-
troencefalogramu).
V obou případech má být převeden daný stav 
na takový, který má zajistit, aby se obnovila 
porušená rovnováha.
V behaviorismu je pro chování určujícím prv-
kem zpevnění (odměna), které následuje po 
reakci, a nikoliv motivace přecházející reakci. 
Zvědavost je chování, které není vyvoláno 
odměnou, je samo o sobě odměňující (vni-
třně motivováno). Je zdrojem touhy po vědě-
ní a badatelského úsilí. Pokusy s dětmi i se 
zvířaty ukázaly, že podnětové vzory, které 
jsou nové a komplexní povahy, vzbuzují 
zvláštní pozornost, a tím vyvolávají explo-
rativní chování. Jako vnitřní motivace se 
může chápat i tendence k seberealizaci. Úsilí 
zakou šet sebe jako sebeurčujícího, je u člově-
ka specifi ckým rysem řídícím jeho chování.“

(Maria Fürst: Psychologie, Votobia 1997)

Motivácia nejakého správania či rozhodnutia 
sa vlastne vzťahuje k jedinej otázke: Prečo? 
Všetko, čo robíme, motivujú nejaké pohnútky 
(motívy). Jestvujú motívy, ktoré určujú smer 
konania človeka (Prečo som sa konkrétne 
takto rozhodla?), a motívy určujúce stálosť 
konania (Prečo zotrvávam pri svojom rozhod-
nutí, hoci sú jeho následky zložité?)
Motivácia súvisí s potrebami a záujmami. 
S motiváciou je spojená snaha človeka, jeho 
postoje, svetonázor, presvedčenie… Motivá-
ciu určujú okrem iného aj city, voľa, pozná-
vacie procesy.
Hlavnými znakmi motivácie sú:
a) Aktivácia správania – aktivizuje človeka 

do činnosti na najzákladnejšej úrovni 
vrodenými mechanizmami. Na vyššej 
úrovni sa aktivácia prejavuje záujmami 
či presvedčením.

b) Smerovosť a zameranosť činnosti a sprá-
vania – aktiváciou zapríčinený nepokoj 
sa usmerní k účelovému konaniu. Moti-
vácia človeka nielen aktivizuje, ale jeho 
aktivitu aj riadi. Ide tu aj o postoje, záuj-
my, hodnoty.

c) Cieľovosť činnosti a správania – sa preja-
vuje v snahe dosiahnuť cieľ. Zodpovedá 
za sústavnosť, vytrvalosť, spoločenskú 
angažovanosť, konečné správanie. V hre 
je vôľa, ašpirácie, presvedčenie.

Existuje mnoho prístupov k motivácii, napr. 
fyziologický, behaviorálny, kognitívny, so-
ciálny. Výskum ukazuje, že subjekty môžu 
ovplyvniť úroveň svojej motivácie a sebaovlá-
dania. Rôzne teórie pristupujú k motivácii 
odlišne. Niekedy sa hovorí o tom, že moti-
vácia môže mať korene v základnej potrebe 
minimalizovať fyzickú bolesť a maximalizo-
vať potešenie, alebo môže zahŕňať špecifi c-
ké potreby, ako je jedlo a odpočinok. Máva 
však aj menej zrejmé dôvody: altruizmus, 
mravnosť… 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plynov%C3%A1_l%C3%A1vka_
p%C5%99e_Otavu,_turistick%C3%A9_zna%C4%8Dky.JPG
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Prečo

Naopak, mnohí vyjadrili: svoj obdiv („Ja by 
som tam nemohla pracovať, stále by som 
tie deti ľutovala.“, prípadne: „Je to krásna 
práca.“), iní skôr odsúdenie („To máš chuť 
pracovať s takými deťmi….?“) a ďalší si oba 
tieto protichodné póly parádne pomiešali 
(„Chúďatá deti, ľutujem ich, ale nepomô-
žem im, ani mne nik v živote nepomohol, je 
to ich osud…“). Ďalší, majúc zlé skúsenosti 
s detským domovom ako inštitúciou, si ma 
s ňou stotožnili a apriori odsúdili ako zavrh-
nutiahodnú osobu s pochybným pracovným 
zadelením.
Nestotožňujem sa ani s jedným postojom: 
deti beriem ako deti so svojimi potrebami 
a som presvedčená, že pomôcť v ťažkej situá-
cii im musíme my, dospelí. Všetci tak, ako 
vieme. Tam, kde práve sme.
Sama si kladiem otázku, prečo tu už dlhé 
roky pracujem a čo ma na tejto práci láka?
Pred očami mi defi lujú osudy detí, dávno 
dospelých, viac-menej spokojných alebo 
šťastných.
Máloktoré z detí, ktorým sme pomohli do 
života, úplne zlyhalo.
Skúsenosť mi pomohla mať presvedčenie, že 
detský domov dokáže mnohým deťom po-
môcť. Poskytne starostlivosť a opateru. Po-
skytne hračky (aj plyšákov). Poskytne oble-
čenie, letnú rekreáciu, možnosť vzdelávania. 
Podporu v škole, v začiatkoch samostatného 
života. Pomoc pri hľadaní rodičov, súroden-
cov a príbuzných. Podporu, ak je odmietané 
zo strany rodičov, príbuzných, pestúnskych 
rodičov. Pomoc pri hľadaní seba samého.

Poskytuje vzťahy, ktoré liečia.
Viem, že mnohí pochybujete. Tak vám o nich 
krátko napíšem a je na vás, či mi uveríte.
Vychovávatelia v detských domovoch majú 
vo veľkej väčšine prípadov deti radi. Majú isté 
nástroje pomoci deťom, obmedzené umelým 
prostredím domova, napriek tomu liečivé:
1. Vzťah dieťa-vychovávateľ je jasný svojím 

vymedzením – po negatívnych zážitkoch 
dieťaťa s rodičmi a príbuznými, ktorí 
často v ťažkej životnej situácii deti úpl-
ne zmätú a vystavia nepríjemným skúse-
nostiam, odmietnutiam, je jednoznačný 
a prijímajúci vzťah dieťa-vychovávateľ 
jednoduchý a vymedzený. Deti rýchlo 
pochopia, že „teta“ nie je mama, tú len 
zastupuje v niektorých oblastiach. Nie 
je to všestranná pomoc, ale istým spô-
sobom bezpodmienečná: „Vždy je tu 
pre mňa niektorá teta.“ Naopak, „ak ma 
mama odmietne, ešte mi niekto zostal 
a stará sa o mňa“.

2. Vzťah dieťa-vychovávateľ poskytuje die-
ťaťu bezpečie v tej maximálnej miere, 
v akej je to v detskom domove možné. 
Vychovávatelia svojím matersko-otcov-
ským prístupom dávajú oporu, vytyču-
jú hranice, pomáhajú určovať a napĺňať 
ciele, učia mnohým zručnostiam, ktoré 
zvyšujú pocit bezpečia dieťaťa v inom, 
cudzom prostredí. Neohrozujú sľubmi, 
nezavádzajú prehnanými citmi, nesľu-
bujú viac, ako je to v ich silách. Nečakajú 
viac, ako dieťa môže dokázať. (Výhoda je 
občas nevýhodná?)

   o d p o v e ď  n a  o t á z k u

3. Vzťah dieťa vychovávateľ pripúšťa teles-
ný kontakt v zmysle pohladenia, objatia, 
jemného škrabkania a dotykov. Možno 
sa pohybujem už na tenkom ľade, ale do 
nášho prístupu k deťom takéto dotyky 
patria a – liečia. Niektoré deti potrebujú 
byť „zavesené“ na dospelom, iné sa učia 
prijať jednoduchý a láskavý dotyk. Dojíma-
vo čakajú na večerné „škrabkanie chrbta“ 
pri televízii, na pusu na dobrú noc… samo-
zrejme výberovo, podľa potrieb dieťaťa.

4. Pôsobenie vychovávateľov je stále: mno-
hé deti žili viac rokov s vychovávateľmi 
ako s rodičmi, prežili s nimi viac krásnych 
i ťažkých chvíľ. Stálosť dáva istotu a rám-
cuje vzťah bezpečím. Nemám skúsenosť 
s veľkou fl uktuáciou zamestnancov do-
movov, pri dobrom vedení a nepretrži-
tom motivovaní nachádzajú svoje miesto 
v živote a často s veľkým altruizmom pra-
cujú pre ďalšie a ďalšie deti.

5. Vzťahy detí s vychovávateľmi sú po-
zitívne, posilňujúce a výživné pre obe 
strany, keby to tak nebolo, nemali by 
sme v domovoch vysokoškolákov, matu-
rantov, deti stabilizované po búrlivej pu-
berte, deti a mladých zaradených v pra-
covnom procese, mladých dospelých, 
úspešných doma i v zahraničí. Netvrdím, 
že sú to úplne šťastní a vyrovnaní mladí 
ľudia – po svojich životných skúsenos-
tiach máloktorý z nich naozaj šťastný 
je. Tieto deti sú zdrojom sily vychováva-
teľov, ktorí opakovane zažívajú, že ich 
práca má zmysel, že nie je zbytočná a že 
niekomu na životnej ceste pomohli.

Ak si myslíte, že som nadšený prívrženec 
detských domovov, mýlite sa. Tak ako mno-
hí zamestnanci domovov si uvedomujem, 
že domov je pre dieťa len dočasným pros-
tredím, trochu umelým a obmedzeným vo 
svojom terapeutickom pôsobení. 
Tak ako mnohí zamestnanci domovov som 
nevydržala a jedno z tých zranených a osa-
melých detí mám doma. Prečo?
Lebo som ho rýchlo pochopila a začala som 
ho ľúbiť.
Lebo láska DOMA je istotne liečivejšia ako 
tá v detskom domove.
Lebo ma oslovil jeho nevšedný osamelý prí-
beh, mala som pocit, že musím pomôcť jeho 
rozuzleniu.
Lebo mám krásnu rodinu a veľa síl pomôcť 
niekomu inému.
Lebo pomáhať iným zvyšuje aj v mojich 
očiach moju vlastnú hodnotu.
Lebo mám sklon k obetavosti (prečo inak by 
som tu pracovala?).
Lebo sa od môjho dieťaťa veľa učím.

Katarína Výbochová

KEĎ SOM SA ROZHODLA PRE PRÁCU V DETSKOM DOMOVE, UPLIETLA SOM SI NA SEBA BIČ. 

VŠIMLA SOM SI, ŽE ĽUDIA, KTORÍ SA O MOJOM ROZHODNUTÍ DOZVEDELI, MÁLOKEDY 

REAGOVALI S POROZUMENÍM. 
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Susedia a známi boli veľmi prekvapení, a tak 
pre nás nastalo dlhé obdobie otázok typu: 
„Prečo, načo, čo vás motivovalo, z akého dô-
vodu ste prijali do rodiny ďalšie dieťatko, 
keď už máte doma 2 biologické dcéry?“ Od-
poveď bola jednoduchá – celá naša rodina 
sa zhodla na tom, že spoločne túžime dať 
domov aspoň jednému opustenému dieťat-
ku. Časom sa ukázalo, že sme ani napriek 
príprave netušili, do čoho presne ideme, 
a  veľmi rýchlo nám bolo jasné, že jedným 
z najčastejšie skloňovaných slov v našej ro-
dine sa stane čarovné slovko „motivácia“. 
Všetci sme usilovne začali vymýšľať aktivity, 
ktorými sme sa snažili v Maťke rozvinúť to, 
čo v nej zostalo driemať počas pobytu v det-
skom domove. Okrem rôznych zdravotných 
ťažkostí mala problémy s jemnou i hrubou 
motorikou a jej rečové schopnosti taktiež 
výrazne zaostávali. Mali sme šťastie, že na 
našu snahu oboznamovať ju s okolitým 
svetom a rôznymi činnosťami zareagovala 
pozitívne, a tak sme už počas prvého roka jej 
pobytu u nás zaznamenali výrazný pokrok 
v jej rozvoji, ktorý stále napredoval.
Toto všetko v nás vytvorilo klamlivý dojem, 
že Maťka sa dostala do stavu zodpovedajú-
cemu dispozíciám dieťaťa, ktoré nikdy ne-
strádalo tak ako deti z detských domovov. 
Preto sme dobre naladení s nádejou očaká-
vali jej nástup (práve vtedy dovŕšila 6 rokov) 
do základnej školy, ktorý nám ani náhodou 
nenapadlo odkladať o rok neskôr, nakoľko 
predškolské testy spravila Maťka v norme. 
Ani po porade s viacerými odborníkmi nám 
nik neavizoval, že by bolo lepšie nechať Mať-
ku doma ešte rok, aby dozrela aj sociálne a  
emocionálne (nám, amatérom v tejto ob-
lasti, sa zdalo všetko v poriadku). Už prvé 
týždne jej školskej dochádzky nás vyviedli 

z tohto omylu. Písanie, počítanie aj čítanie 
znamenali pre Maťku väčšiu námahu, akú 
bolo schopná bez vynaloženia nadmerného 
úsilia zvládať. Čím viac povinností jej pribú-
dalo, tým väčšiu nechuť k učeniu začínala 
prejavovať. K tomuto všetkému sa pridružilo 
jej časté vyrušovanie na vyučovaní a následné 
nosenie poznámok v žiackej knižke. Skrát-
ka, naše počiatočné pozitívne naladenie sa 
zmenilo na dennodennú drinu a nutnosť 
neustále Maťku motivovať k tomu, aby si 
plnila školské povinnosti. Skúšali sme rôzne 
metódy pochvál aj trestov, až sme sa dostali 
do začarovaného kruhu, z ktorého sme ne-
dokázali vystúpiť. Všetko sa začalo točiť len 
okolo učenia, takže je ľahké predstaviť si, 
ako sme našim neustálym tlakom na Maťku 
dosiahli presne opačný efekt, než sme chce-
li. Keďže so staršími dcérami sme podobné 
starosti nemali, museli sme ako nováčikovia 
hľadať primeranú cestu, ako sa dostať z tejto 
šlamastiky von. Situácia si vyžadovala našu 
obrovskú trpezlivosť a investíciu času, tak-
že všetci sme boli po určitej dobe s nerva-
mi v koncoch. Navyše, keďže v našej rodine 
bolo vždy vzdelanie a plnenie si povinností 
na vysokom stupni v rebríčku hodnôt (kto 
by bol povedal, že tento postoj nám v určitej 
situácií raz prinesie viac starostí ako úžitku), 
znamenalo pre nás zmierenie sa s tým, že 
Maťka nemusí nosiť domov samé jednotky, 
problém, s ktorým sme sa nevedeli veľmi 
dlhú dobu zmieriť. 
Čas a vývoj situácie nás naučil, že v živote sú 
dôležitejšie iné veci ako dobré školské výsled-
ky a postupne sme si začali viac všímať to, čo 
Maťka (momentálne končí 6. triedu ZŠ) túži 
robiť, v čom vyniká, a podporovať ju v tom, 
bez ohľadu na to, aké známky zo školy nosí. 
Treba však podotknúť, že ju stále musíme 
výrazne motivovať k tomu, aby sa jej darilo 
dosahovať aspoň priemerné výsledky. Pre in-
špiráciu uvádzam niekoľko tipov, ktoré fun-
gujú u nás v prípade, že chceme dosiahnuť 
bezproblémové splnenie si základných škol-
ských povinností: vidina spoločne stráveného 
času – ping-pong, plaváreň, spoločenské hry, 
kino, výroba cesta a pečenie koláčikov, vytvo-
renie imaginárnej rodinnej oslavy, návšteva 
kamarátky alebo obľúbeného člena širšej ro-
diny, venčenie psov v útulku, návšteva divadla 

či koncertu… a, žiaľ, aj pozeranie TV – či čas 
strávený na počítači. Už vieme, že pozitívna 
motivácia zmôže oveľa viac ako trest, a preto 
sa neustále snažíme vytvárať situácie, ktoré 
Maťke pomôžu prekonať jej nechuť k učeniu.

Áno, spravili sme pri našom hľadaní op-
timálnej cesty veľa chýb a mnoho ich ešte 
urobíme, ale (väčšinou) sa za to neobviňuje-
me, lebo vieme, že všetko to bolo v dobrom 
úmysle a v snahe Maťke pomôcť. 
Napriek všetkým problémom a starostiam 
sa vždy ako rodina zhodneme na tom, že sa 
nám v  živote nemohlo stať nič lepšie, ako 
prijať medzi seba niekoho, kto by inak vyras-
tal v úplne iných podmienkach a bežný život 
v rodine by bol pre neho veľkou neznámou. 
Je to pre nás všetkých nádherne napĺňajúci 
pocit zo vzájomného obohacovania sa.

Andrea Kubačková

   A k o ?

H ľadanie  opt imálne j  cest y
PRED DESIATIMI ROKMI SA ŽIVOT NAŠEJ 4-ČLENNEJ RODINY DOSTAL DO ÚPLNE INÝCH KOĽAJÍ, NEŽ SME BOLI ZVYKNUTÍ. NÁŠ KRUH SA NÁHLE 

ROZŠÍRIL O JEDNÉHO MALÉHO 1 A POLROČNÉHO ČLOVIEČIKA MENOM MARTINKA. 
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Na otázku mojej vlastnej motivácie som hľadala odpoveď celých 
dvadsať rokov a ešte niekoľko rokov predtým. Chcela som vedieť 
odpoveď, mnohí sa ma na to pýtali. Niekto chválil, niekto ma ob-
viňoval zo zištnosti. Hľadala som hlboko v sebe a priznávam, že 
vždy som našla zištnosť aj nezištnosť. Neviem, či som našla tú svoju 
pôvodnú motiváciu, dnes však viem, ktorá je nevyhnutná. Láska, 
nepodmienečná láska. Som presvedčená, že najčastejšia motivácia 
je láska, ochota pomôcť. My ľudia sme v skutočnosti citlivé bytosti, 
niekedy to však dobre skrývame. 
Napriek tomu mám skúsenosti, že je stále dosť detí v náhradnej 
starostlivosti (nie len v náhradnej) z nesprávnej motivácie. Tie mo-
tivácie sú rôznorodé, nebyť sám, byť pre niekoho dôležitým, byť 
rodičom, splniť si cez dieťa svoje sny, pomáhať a cítiť sa pre to dobre, 
byť dobrým, láskavým človekom, to samo osebe je dobré, pre dieťa to 
však nie je dostatočná, alebo tvrdšie, dobrá motivácia. Prečo? Pretože 
dieťa potrebuje bezpodmienečnú lásku. Láska je jediná podmien-
ka, ktorá nesmie chýbať. Ak mojím motívom je naplniť akúkoľvek 
vlastnú túžbu, už nemusí ísť o bezpodmienečnú lásku. 
Vzťah dvoch bytostí, vekový rozdiel nehrá rolu, nie je priamočiary, 
vymyká sa často našej kontrole, sú v ňom časté turbulencie, ale tak 
to je, život sa vyvíja, je to zmena. Zmena v živote je žiaduca, ba 
nevyhnutná. A teraz nastupuje bezpodmienečná láska, jedine tá 
dokáže zvrátiť takmer všetky víchry. V spolužití s deťmi je najdôle-
žitejším faktorom pri ich formovaní charakteru. Netvrdím, že je to 
jednoduché, vlna hnevu, ba aj nenávisti nás môže prepadnúť ako 
divá zver, v krásny jasný deň. Čo s tým? Pokiaľ sa nedám strhnúť 
touto emóciou a pripomeniem si svoj zámer milovať, zvládnem to. 
Existujú rôzne techniky ako zvládnuť hnev, pre každého môžu byť 
vhodné iné. Som presvedčená, že ten, kto sa rozhodol pre bezpod-
mienečnú lásku, si cestu k nej nájde. 
Pri spolužití s dieťaťom, schválne nehovorím o výchove, je dôležitý 
vzájomný rešpekt, ten podporuje aj vzájomnú lásku. Iste, našou 
úlohou rodiča je aj výchova, ale tá je už obsiahnutá v našich činoch, 
slovách, reakciách. Treba vedieť, že nebudú len ružové dni, možno 
tých tmavých, keď budeme musieť siahnuť až na dno svojho temna, 
bude viac. 
Moje deti ma naučili, že nie som až taká dobrá, ako som si myslela, 
že nie som až taká mierna, ako som o sebe rozmýšľala, a že nie som 
taká nezištná. Teda, že musím na sebe veľa pracovať, aby som sa 
čo i len priblížila vlastnej zidealizovanej predstave o sebe. Za toto 
poznanie im zo srdca ďakujem, bez nich by som bola ostala stáť, oni 
ma nakopli vyššie, do úplne inej dimenzie. Bezpodmienečná láska 
má aj ďalšiu úlohu: zredukuje naše chyby a omyly. Nemusíme byť 
dokonalí ľudia, dokonalí rodičia, môžeme si dokonca dovoliť robiť 
chyby, môžeme ich otvorene priznať. Našim deťom to neuškodí, 
naopak, posilní ich to. Budú v živote tolerantnejšie, aktívnejšie, 
schopné odpúšťať.

Jaroslava Bendáková

   K t o ?

To úplne presne neviem. Akosi to tak vo mne dozrievalo ako čerešne. 
Postupne. Nenápadne. Odmalička. Začalo to tým, že ešte ako stredo-
školák som sa rád hrával s deťmi. Preto som aj išiel študovať učiteľ-
stvo. Potom som dlhé roky pracoval ako vychovávateľ na internáte, 
kde boli aj deti bez rodičov, takže som sa s nimi stretával a venoval sa 
im. Občas chodili k nám domov na návštevu. Nevedel som, čo viac 
môžem pre ne urobiť. Potom som absolvoval vzdelávanie o potrebách 
detí, ktoré nežijú vo svojich biologických rodinách. Uvedomil som 
si, že to, čo tieto deti naozaj potrebujú, je rodina. Dohodol som sa 
s manželkou, absolvovali sme prípravu a stali sa pestúnskymi rodičmi. 
Také jednoduché to bolo a tak dlho mi trvalo, kým som to pochopil.
Prečo som sa rozhodol ujať sa opusteného dieťaťa?
Asi preto, že som sa sám v detstve často cítil osamotený, nepochopený 
a nemilovaný, takže som neskôr dobre rozumel deťom s podobnými 
pocitmi. A chcel som aspoň jednému z nich tak naozajstne pomôcť.
Čo ma motivuje v živote?
Je toho viac. Asi najmä to, že kedysi som bol na dne a rozmýšľal som, 
ako to trápenie ukončiť, a dnes som plný nadšenia a radosti a viem, 
čo treba robiť, aby mi to vydržalo. Tak koho by to už nemotivovalo?
Čo ma motivuje v práci?
Robím terénneho sociálneho pracovníka. Motivuje ma presvedče-
nie, že zmena je možná aj v životných situáciách, ktoré sa zdajú byť 
bezvýchodiskovými. To je potom radosť pracovať. 
Čo ma motivuje v rodine? 
Čím som starší, tým viac rozumiem kráse behu na dlhé trate. Začí-
nate s eufóriou, ktorú neskôr vystrieda únava, vyčerpanie, bolesť. 
Ak sa nevzdáte, čaká vás odmena. Tou nie je veniec na konci trate, 
ale opäť eufória, tentokrát z toho, že prekonaním všetkých tých kríz 
sa z vás stal skutočný bežec. 
Ako rodič motivuje dieťa?
Toto sa mi zdá najľahšie a najťažšie zároveň. Najľahšie preto, lebo 
je to úplne jednoduché: Pozorujem a počúvam dieťa a podporujem 
ho v tom, čo považujem za dobré. A aj sám robím veci, ktoré chcem, 
aby robilo ono. Ale to je práve to najťažšie, lebo často sám neviem, 
čo je dobré, mnohokrát nie som dosť trpezlivý dieťa počúvať a úplne 
najčastejšie robím veci, ktoré nechcem, aby robilo moje dieťa. 

Stanislav Kret

Čo  ma mot ivova lo?

Hľadanie  spr ávne j 
mot ivác ie
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Mám osvojené dvojročné dievčatko. Moja odpoveď bude asi dosť 
pragmatická. Keďže sa mi ani po 10 rokoch aktívneho snaženia – či 
opakovaných umelých oplodneniach nepodarilo mať vlastné dieťa, 
a stále som nebola vyrovnaná s myšlienkou stráviť zbytok života bez 
dieťaťa, osvojiť si dieťa som považovala za poslednú možnosť, ako 
som sa mohla stať matkou dieťaťa. 

(Natália)

Čo sa týka motivácie adoptovať si dieťa, tak od malička som pozerala, 
či náhodou neuvidím nejaké dieťa položené pri kontajneri… Ďalej ma 
povzbudila moja láska k slabším a schopnosť postarať sa, ďalej verš 
z Biblie o tom, že pravé náboženstvo je starať sa o siroty, a verš o tom, 
že kto sa stará o jedného z maličkých, prijíma v ňom Boha. A určite aj 
manželova túžba postarať sa o jedno z opustených deti bola reálnym 
spúšťacom celého procesu.

(Katarína)

Mojím motívom pre osvojenie si Martinky bola obyčajná, ale veľmi 
silná túžba dať aspoň jednému opustenému dieťaťu domov.

(Andrea)

S manželkou sme boli svoji asi 3 roky a dieťatko neprichádzalo. Ešte 
pred svadbou sme snívali, koľko budeme mať detí, ako ich budeme 
vychovávať… Realita však bola iná. Boli sme smutní, okrem našich 
duší bol náš byt prázdny a tichý. A tak sme sa rozhodli vziať si do 
pestúnskej starostlivosti dieťatko. Malo to rýchly spád: Najskôr sme 
šli na školenie k „psychológom“ na UPSVAR v Liptovskom Mikuláši. 
Ale pretože boli veľmi „profesionálni“, zháňali sme inú možnosť, ako 
absolvovať školenie. Odporučili nám Návrat a zvolili sme si Žilinu, 
lebo to máme bližšie k domovu. Po absolvovaní školenia to malo 
rýchly spád: Za pár mesiacov nám zavolala pani z Návratu, že majú 
„voľného“ jednoročného chlapčeka Tomáška. Po komunikácii s naši-
mi blízkymi, či si trúfneme na také malé dieťatko, sme sa rozhodli, že 
si Tomiho vezmeme. Urobili sme veľmi dobre. Je to chlapček s dobrým 
srdiečkom a až na občasne detské výkyvy (obdobie vzdoru) je veľmi 
zlatý. Teraz už si nevieme život bez neho predstaviť. Asi keď mal 2 
roky, povedali nám jeho biologickí rodičia, či by sme si ho nechceli 
osvojiť. Neváhali sme… Sme im za to vďační. Teraz má Tomi vyše 
štyroch rokov a je to múdre, citlivé dieťa. Rád jazdí na bicykli, skúša 
kolieskové korčule, rád hrá s nami futbal. Je skrátka veľmi pohybovo 
nadaný. Detské básničky si pamätá lepšie ako ja (som učiteľ). 
Dieťa je ako zrkadlo, tak ako sa javíte vy, také bude ono. Raz ho cap-
nete po zadočku a dlhú dobu bude biť ono vás. Raz poviete neslušné 
slovo a potom sa červenáte pred susedmi, aké krásne slová vaše dieťa 
používa. Teraz chodí Tomi do škôlky a jeho slovník je naozaj veľmi 
zaujímavý.

(Mikuláš)

Čo nás motivovalo na to, aby sme si osvojili dieťa? V prvom rade musím 
dodať, že dieťa sme nebrali z DD, ale priamo z pôrodnice. Po rokoch 
márnej liečby neplodnosti sme s manželom vôbec neuvažovali nad 
osvojením dieťaťa a už vôbec nie z DD. Stále sme rozmýšľali skôr nad 
umelým oplodnením ako nad osvojením, ale myšlienka neúspechu 
tejto možnosti prísť k úplnej rodine nás stále viac odrádzala, až kým 
sme po siedmich rokoch dospeli k rozhodnutiu osvojiť si dieťa. Naša 
podmienka znela: „Dieťatko do 14 mesiacov života.“ A bolo nám jed-
no, či to bude chlapec alebo dievčatko. To znamená, že nám ani vo 
sne nenapadlo, či to bude dieťa z DD alebo práve priamo z pôrodnice. 
Ak by som mala teda moju odpoveď konkretizovať, naša hlavná a pod-
statná motivácia bolo žiť ako úplná harmonická rodina. Neboli v tom 
teda žiadne vyššie ciele pomáhať „chúďatkám“ detičkám, ale skôr ego-
istická túžba mať dieťa. Adamko oslávil tento mesiac 9 rokov a rozhod-
nutie prijať cudzie dieťa bolo to najlepšie rozhodnutie v našom živote. 

(Eva) 

Dôvody na motiváciu sú rôzne a asi každý má svoje a na každého platí 
niečo iné. To je asi prvé, čo mi napadlo. Beriem to podľa seba. Vyrastala 
som v rodine s ďalšími troma súrodencami a na každého platilo iné 
pravidlo. Každého motivovalo alebo presvedčilo niečo iné. Niekomu 
stačilo otrčiť sladkosť alebo ponúknuť zmrzlinu a hneď bola výrazná 
motivácia k lepším výsledkom v škole alebo väčšiemu poriadku v det-
skej izbe. Na niekoho nezabralo ani to, alebo si počkal na hodnotnejší 
darček. Niekomu zase stimuláciu od rodičov netreba. Moja mladšia 
sestra odmalička mala svoju hlavu a čo chcela a čo si predsavzala, to aj 

A N K E TA :  MOTIVÁCIA
AJ V TOMTO ČÍSLE NEBYŤ SÁM SME POLOŽILI ANKETOVÚ OTÁZKU TÝKAJÚCU SA HLAVNEJ TÉMY ČASOPISU. 

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ NÁM POSLALI ODPOVEDE.

OTÁZKA: ČO VÁS MOTIVOVALO UJAŤ SA OPUSTENÉHO DIEŤAŤA Z DETSKÉHO DOMOVA? 

   a n k e t a
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dokázala. Išla si za tým sama. Bola samouk. Odmalička ju bavili jazyky 
a sama si vyhľadala, objednala a aj sa sama naučila v osobnom voľne 
nemčinu a potom sa v nej zdokonaľovala, a to bolo aj v iných sférach. 
Možno okrem športu, ten ju nebavil vôbec. Nepotrebovala sa motivo-
vať víťazstvom v detských tenisových a iných športových turnajoch. 
Vidím to aj na mojich deťoch. Jedného nepresvedčí nič, len keď chce 
on, tak to urobí. Keď je to v jeho okruhu záujmov, pôjde aj za svoje 
hranice možností, a to preto, lebo chce on. Druhému treba dohovárať, 
presviedčať ho, prosiť sa mu, alebo mu ukazovať príklady ľudí, a vtedy 
sa presvedčí a urobí to. Neviem, či je to správne. Možno v nejakých 
základných veciach áno, aby človek prekonal svoj strach alebo dokázal 
niečo, v čom môže byť úspešný a treba ho trochu postrčiť. Na druhej 
strane zase nemusíme byť ako opice a opakovať všetko po sebe. Čo má 
sused, tak aj ja. Čo iné deti dokázali, aj ty dokážeš a podobne. Každý 
by mal byť sám sebou a robiť to, čo vie a chce.

(Aďa)

Nás motivovalo to, že sme vždy deti chceli, ale vlastné sa nám nepo-
darilo mať. Dá sa povedať, že dcérku sme si zobrali, aby sme naplnili 
vlastnú potrebu mať dieťa. Na začiatku sme si mysleli, že jedno dieťa 
nám bude stačiť, ale keď sme sa hlbšie zoznámili so situáciou detí 
v DD, začali sme uvažovať trošku inak. Motiváciou pre druhé dieťa už 
bola túžba pomôcť hlavne dieťaťu, a nie len sebe. Sme veľmi šťastní, 
že ich máme, aj keď to nie je vždy jednoduché… Možno sa u nás nájde 
miesto ešte pre niekoho.

(Sylva)

Bolo to asi to, že som nemala súrodenca, potom ani vlastné dieťa, a vždy 
som mala vzťah k deťom. Už v detstve som chcela, aby sme si zobrali 
dieťa z DD, ale rodičia sa toho obávali. Neskôr to bola túžba pomôcť 
opustenému dieťaťu, ktoré túži vyrastať v rodine. Keď som bola v DD 
a videla som tie deti, najradšej by som si ich bola zobrala všetky. 

Sme päťčlenná „poskladaná“ rodina. S manželom máme dve prijaté 
deti a jedno neprijaté – biologické. Motiváciou pre nás v prvom prípa-
de prijatia dcérky bol čistý altruizmus, hádam až naivná chuť pomôcť 
dieťaťu bez šance na návrat do biorodiny, s vyhliadkou existencie 
v decáku až do dospelosti. Dcéra mala v tom čase desať rokov, takže 
šlo o takmer hotového človeka, ktorý si so sebou priniesol bohatú 
výbavu skúseností a zvykov. Napriek pestúnskemu stavu dcéru dnes, 
v jej pätnástich rokoch vnímame už ako vlastnú. 
Syna sme si vzali, keď bol päťmesačné bábätko. Motiváciou a dôvo-
dom zároveň boli problémy počať biologické dieťa. Syn je adopto-
vaný a práve sa dostava do veku, keď s ním začneme otvárať otázky 
pôvodu. Medzi ním a následne narodeným ďalším synom je malý 
vekový rozdiel, takže si budujú intenzívny bratský vzťah so všetkými 
strasťami a slasťami. 

(Barbara)

Keď sme si požiadali o prvé dieťa, nemysleli sme na to, že sa chceme 
ujať opusteného dieťaťa, ale na to, že sme bezdetní a chceme dieťa. 
Vlastne nikdy sme nad prijatím nerozmýšľali ako nad záchrannou 
opusteného dieťaťa. Bolo to akési prirodzené pre nás, že chceme viac 
detí. Možno až ako profi rodičia sme premýšľali nad tým, že pomáha-
me dieťaťu, aby nebolo v detskom domove. 

(Mária a Rasťo)
 
 Už pred svadbou to bola jedna z vecí, nad ktorými som rozmýšľala 
a diskutovali sme o tom (aj keď sme si mysleli, že sa nás to nebude 
týkať). Keď sa ukázalo, že nebudeme mať vlastné deti – bola to jasná 
cesta. Môjmu dedkovi zomreli rodičia aj brat, keď mal 11 rokov, a jeho 
s mladším bratom sa ujali bezdetní manželia v dedine. Tento príbeh 
sa rozprával v našej rodine a pridával mi na motivácii. Môj manžel 
vyrastal so sesternicou, ktorá bola adoptovaná, takže aj u nich to 
bola reálna skúsenosť. Napriek tomu sme boli obaja realitou adopcie 
riadne zaskočení a dostávame sa z toho dodnes. 

Hm… čo ma motivovalo… Ja neviem, už v detstve sme mamu prosili, 
aby sme si nejaké dieťatko vzali. Vtedy to ale nebolo priechodné. Sestra 
sa od malička hrávala na „detský domov“ s bábikami, ja na kovbojov. 
V neskoršom veku, po skončení vysokej školy, som si predstavovala po 
mojom boku nejaké dieťa, aj keď som nemala partnera. V našej obci 
je detský domov, chodila som okolo neho z roboty domov. Deti vozili 
zo škôlky na takej žltej sanitke. Šofér im pomáhal vystúpiť. Normálne 
deti, také malinké, mali dve ruky, dve nohy, dve očiská… ale nemali 
„mamu“. Neskôr som tadiaľ už chodila zámerne, keď boli vonku. Po-
tom som videla fotku kamarátkinho synčeka zo škôlky. Vpredu sedeli 
traja „domováci“ v „uniformách“. Také isté deti ako tie ostatné… ibaže 
rodičov tých ostatných som poznala. A tí malí traja vpredu potrebovali 
mamu a neboli s ňou. A ja som tu bola sama. Mala som kapacitu robiť 
aspoň jednému z nich mamu! Veď to bolo úplne nelogické, oni tam, 
také malé… bez mamy… a ja tu sama! Už som bola rozhodnutá. Kú-
pila som dom, starý, trochu som ho opravila. Aby už prišlo do nášho 
domu – moje dieťa. Do toho v robote prišiel bezdetný kolega autom 
na poradu a mal tam autosedačku. Vzali si chlapčeka z domova. No 
a to bol už potom raketový štart, keď som to zrazu mala pred očami, 
tú skutočnosť, a mal mi kto povedať tam choď, za tou a tou pani, 
potom budeš chodiť tam, potom to a to…. 
Pokladala som to za takú normálnu vec, ako chodiť dávať krv. Tešila 
som sa prenesmierne. Keď som to povedala mame, skonštatovala: 
„No veď ja som vedela, že k tomu skôr či neskôr dôjde.“ 
No a došlo k tomu. Dve už sú tu, spia v nových postieľkach. K do-
movu sa chodíme hrávať stále a teším sa, strašne sa teším, keď sa 
ďalšie z detí vypraví do novej rodiny. 
Občas to býva tvrdý boj. Ale svoje rozhodnutie neľutujem. 

(Zuzana) 
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   p r í b e h

S myšlienkou vychovávať popri svojich vlast-
ných deťoch aj deti z detských domovov som 
sa stotožnila už na strednej pedagogickej 
škole. Prvotným impulzom bol slovenský te-
levízny fi lm Stôl pre štrnástich z konca sedem-
desiatych rokov s dnes už nebohým Ivanom 
Mistríkom. Odvtedy som ho nevidela, lebo 
ho už v televízii nedávali, ale pamätám si ho 
dodnes. Manželský pár pedagógov prišiel 
pracovať do detského mestečka v Zlatov-
ciach, kde v rodinnom dome vychovávali 
okrem svojej vlastnej dcéry aj 13 nechcených 
detí pozbieraných z rôznych náhradných vý-
chovných zariadení. Boli to vlastne profesio-
nálni vychovávatelia – pracujúci v detskom 
domove rodinného typu. Dojali ma rôzne 
osudy zverencov, komplikované vzťahy me-
dzi nimi a celkové posolstvo fi lmu, ktoré 
vyznelo pozitívne. V závere si všetci k sebe 
našli cestu a tento spôsob výchovy bol oboj-
stranným prínosom. Ako pre zverené deti, 
tak i pre ich náhradných rodičov-vychová-
vateľov, ale i pre ich vlastnú dcéru. Navyše, 

mala som na internáte spolužiačku, ktorá 
pochádzala práve z detského mestečka Zla-
tovce, a tá mi potvrdila, že fi lm je pravdivý 
a táto forma náhradnej výchovy jej priniesla 
veľmi veľa. Túžila som si v budúcnosti nájsť 
manžela-pedagóga, ktorý by so mnou šiel 
do tohto zariadenia pracovať. Mne sa to 
nepodarilo, zato tá spolužiačka sa vydala 
za priateľa z vyššieho ročníka a po svadbe 
šli spoločne ako vychovávatelia pracovať do 
detského mestečka. 
Druhým podnetom, vedúcim k rozhodnu-
tiu venovať sa nechceným deťom, bola moja 
pedagogická prax na strednej škole. Prešli 
sme množstvom zariadení – od školských 
družín, cez detské domovy internátneho 
typu, až po profesionálne a pestúnske ro-
diny, ktoré v rokoch totality v Čechách už 
vznikali. Na Slovensku v tej dobe ešte pes-
túnska starostlivosť neexistovala. Navštívili 
sme rodinu so 14 deťmi, žijúcu v rodinnom 
dome. Tri deti mali manželia vlastné a 11 
v pestúnskej starostlivosti. Otec bol zamest-

naný, matka bola v domácnosti a starala sa 
o deti, na ktoré dostávali od štátu príspevok. 
Uchvátila ma rodinná súdržnosť, pracov-
no-výchovný režim a citové väzby medzi 
nimi. Vládla tam atmosféra lásky a šťastia, 
pohody a spokojnosti. Rozdiel medzi tými-
to pestúnmi a vychovávateľmi v detskom 
mestečku bol v tom, že náhradní rodičia-
-pestúni mali deti zverené do pestúnskej 
starostlivosti súdnou cestou a nemuseli 
mať pedagogické vzdelanie. Tu som uvidela 
svoju príležitosť.
Prvé manželstvo mi nevyšlo, vzala som si 
síce nekvalifi kovaného pedagóga, ktorý 
bol, rovnako ako ja, uchvátený myšlienkou 
práce v detskom mestečku, ale naše man-
želstvo po troch rokoch skončilo fi askom 
kvôli jeho sexuálnej orientácii a vážnym 
psychickým problémom. Narodil sa nám 
syn, snažila som sa ho ochrániť pred man-
želským peklom, v ktorom som sa takmer 
nervovo zrútila. Po rozvode som ostala 
sama s dieťaťom, musela som riešiť iné 

SME S MANŽELOM PRVÝMI PESTÚNMI V OKRESE POPRAD. PO NÁS SA NA TÚTO NEĽAHKÚ, ALE KRÁSNU ÚLOHU PODUJALI ĎALŠÍ NÁHRADNÍ RO-

DIČIA, KTORÍ, ROVNAKO AKO MY, CHCELI POSKYTNÚŤ NECHCENÝM DEŤOM LÁSKU, POCIT ISTOTY A RODINNÉ ZÁZEMIE. STRETÁVAME SA S INÝMI 

NÁHRADNÝMI RODINAMI NA SPOLOČNÝCH AKCIÁCH. SME ZDRUŽENÍ V OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ HNIEZDO.

M o t i v á c i eM o t i v á c i e ,  impulzy,  dôvody,  podnet y… 
ž ivot
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problémy, a tak som svoju túžbu po opuste-
ných deťoch odsunula do nenávratna. Pred-
sa len, pokladala som vtedy za model rodiny, 
spôsobilej vychovávať deti, manželský pár. 
Jednotlivci náhradnými rodičmi byť ne-
mohli. Dnes je to inak. Poznám osamelých 
rodičov, ktorým zverili deti do náhradnej 
výchovy a úspešne to zvládajú. Prax ukázala, 
že lepšia je neúplná rodina ako žiadna. 
V roku 1988 som sa druhýkrát vydala. Ne-
bol to pedagóg, ako ja, iba obyčajný robot-
ník, takže s vidinou práce v detskom mes-
tečku som sa rozlúčila. Tesne pred nežnou 
revolúciou sa nám narodil syn. Manžel sa 
obetavo staral nielen o neho, ale aj o päťroč-
ného syna z môjho prvého manželstva. Sám 
mal z prvého manželstva dvoch už veľkých 
synov. Obaja máme radi d  eti a sme rodin-

ne založení. Po komplikovanom druhom 
 pôrode som musela podstúpiť ženskú ope-
ráciu a viac detí som už mať nemohla. Toto 
bol tretí dôvod. Vždy som túžila po diev-
čatku. Prišiel čas vrátiť sa k svojim túžbam 
a snom. Mali sme štyroch chlapcov, dvaja 
žili s nami, sprvoti som sa bála manželovi-
-robotníkovi, prezradiť, po čom túžim. 
V roku 1993 prišiel štvrtý impulz. Práve 
zúrila vojna v Juhoslávii a Medzinárodný 
Červený kríž vyhlásil prosbu o poskytnutie 
dočasného azylu v českých a slovenských 
rodinách pre siroty z Juhoslávie. Ani chvíľu 
sme neváhali a rozhodli sme sa s manže-
lom poskytnúť bezpečie domova dievčatku 
či súrodencom-sirotám. Napísali sme, že 
plánujeme siroty adoptovať, aby žili v mie-
ri a v úplnej rodine. Pracovníci Červeného 

kríža nám odpísali, že nám ďakujú za po-
nuku, ale uprednostnili rodiny v blízkosti 
Prahy.  Prihlásilo sa vraj veľa ochotných ľudí. 
Navyše, upozornili nás, že medzinárodné 
adopcie detí z Juhoslávie sú nemožné, pre-
tože ide o moslimské deti a legislatíva ani 
náboženstvo ich krajiny im to nedovoľovalo. 
Bola som veľmi sklamaná. Manžel videl, ako 
veľmi ma to trápi a vyslovil magickú vetu: 
„Netráp sa, veď aj v našich detských domo-
voch je veľa sirôt. Môžeme si adoptovať neja-
ké dievčatko!“ To rozhodlo. Pochopila som, 
že môj manžel je rovnaký altruista ako ja. 
Tým, že to vyšlo od neho prvého, som mala 
istotu. Praje si to aj on, takže mi raz nebude 
vyčítať, že to bolo len moje prianie a roz-
hodnutie. Budeme na tú zodpovednosť s vý-
chovou obaja. Môžem rátať s jeho oporou. 
Okamžite som sa chopila iniciatívy a zača-
la som tortúru vybavovania. Trvalo to štyri 
mesiace. Od júla 1993, keď som prvýkrát 
navštívila sociálny odbor a podala žiadosť, 
cez more vyšetrení, psychologických sedení, 
testov a posudkov, až do novembra, keď sme 
boli zaradení do poradovníka vhodných ča-
kateľov na adopciu. Manžel bez reptania, 
trpezlivo a ochotne absolvoval celú tortúru 
preverovania spolu so mnou. 

Nemienili sme čakať, kým sa nájde zdravé, 
maličké, navyše biele, právne voľné dieťa, 
aké si priala väčšina vhodných náhradných 
rodičov z poradovníka, ktorí čakali aj 6 
rokov. Naša motivácia bola iná. My sme si 
už malé deti vypiplali. Ja dvakrát, manžel 
štyrikrát. My sme chceli poskytnúť domov 
osirelému alebo nechcenému dieťaťu. Jedi-
nou podmienkou bolo, aby to bolo právne 
voľné biele dievča alebo súrodenci. Zdra-
votné znevýhodnenie by nám nevadilo. 
V tej dobe sme si ešte netrúfali vychovávať 
rómske dieťa. Báli sme sa inej mentality, 
ktorú sme dobre nepoznali. Plánovali sme 
adopciu. O pestúnskej starostlivosti sme 
vôbec neuvažovali. Nechceli sme si kompli-
kovať vzťah s rodičmi dieťaťa, ktorým by 
sme nesmeli upierať kontakt s dieťaťom. 
U nás, v Poprade, ešte takúto formu do-
vtedy nikto nevyskúšal. Aspoň sme nikoho 
takého nepoznali, aj keď sme počuli o takej 
možnosti. Detské domovy boli plné malých, 
ale rómskych, zdravotne znevýhodnených 
alebo starších nerómskych detí, ktoré mali 
aj súrodencov a často neboli právne voľné. 
Auto sme nikdy nemali ani nemáme, takže 
sme nehodlali ani obchádzať detské domovy 
a vyberať si dieťa ako tovar. Dnešná databá-
za s fotografi ami vhodných detí, z ktorej si 
budúci rodičia vyberajú podľa strohých zá-
kladných informácií a zovňajšku, mi pripa-
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dá ako burza. Na to nemám žalúdok. Malo 
by sa vyberať srdcom, a nie podľa vzhľadu. 
Hovorí sa, že kto veľa vyberá,  nakoniec pre-
berie.  My sme nikdy dieťa nevyberali. Pri-
chýlili sme vždy prvé a jediné právne voľné, 
aké tam bolo. Urobili sme to trikrát a vždy 
to vyšlo. A možno práve preto to vyšlo, že 
sme nevyberali. Prichýlili sme ho u nás nie 
preto, že sa nám páčilo, ale preto, že to po-
trebovalo a my sme to preňho chceli urobiť. 
Nevyberajú sa predsa deti pre rodičov, ale 
rodičia pre deti. 

Akonáhle nás zaradili do poradovníka, infor-
movala som sa, či je v najbližšom detskom 
domove, v Spišskom Štiavniku, nejaké práv-
ne voľné dievča. Predstavovali sme si dievčat-
ko vo veku 4-10 rokov. Povedali nám, že je. 
Až jedno. Trinásťročná Valika, polosirota. 
Zomrela jej matka. V domove vraj bola len 
dva roky a je v takom veku, že veľmi potrebuje 
funkčnú rodinu. To nám stačilo. Mali sme 
trochu strach, že dievča je už dosť staré na 
prevýchovu. Ak má za sebou už nejaké delik-
ty, ťažko ju vyformujeme. Našťastie sa naše 
obavy nepotvrdili. Vzali sme chlapcov, vtedy 
desať a štvorročných, nasadli na autobus a vy-
brali sa na prvú návštevu k Valike. Poprosila 
som vychovávateľku v domove, keď som sa 
preukázala potvrdením, aby ju nevyplašila, 
nech jej povie len, že ju prišiel niekto navštíviť. 
Vzala to však zhurta a z mosta doprosta jej 
oznámila: „Valika, sú tu manželia, ktorí si ťa 
chcú adoptovať.“ Reakcia na seba nenechala 
dlho čakať. Prvé stretnutie vlažné, odmietavé. 
Vysoké, sympatické, nesmelé a štíhle dievča 
na nás hľadelo veľmi nedôverčivo. Trochu 
ju rozptýlili moji živí chlapci. Chceli sme, 

aby k nám prišla na návštevu.  Odmietla so 
slovami:  „Nikam nejdem, mne je tu dobre, 
mne tu nič nechýba.“ Vrátili sme sa domov 
smutní. Chcela som to vzdať. Manžel ma po-
smelil: „Pamätáš sa na to psychologické sede-
nie, kde nám povedali, že najlepšie výsledky 
sú s deťmi, ktoré boli spočiatku odmietavé, 
lebo sa báli, že idú do niečoho podobného 
a bolestivého, ako už raz zažili. A naopak, tie, 
čo sa hneď naviažu, majú často príliš veľké 
očakávania a potom bývajú mnohokrát skla-
mané a odmietajú spolupracovať. Skús ju 
presvedčiť, aby nezáväzne prišla na Vianoce 
k nám. Neviem, čo všetko musela prežiť, keď 
sa v domove cíti lepšie ako doma. Tam má 
síce bezpečie, teplo, jedlo i oblečenie. Chýba 
jej však najdôležitejšie. Láska a rodinné záze-
mie.“ Za tieto slová som mu nesmierne vďač-
ná. Nebyť toho, Valika by naša nikdy nebola. 
Muž mal pravdu. Na Vianoce k nám prišla 
a už nechcela odísť. Ale musela sa vrátiť do 
školy, kým nám ju súd nezveril. Chodievali 
sme cez víkendy za ňou, alebo sme si ju brá-
vali k nám. Na jarné prázdniny, Veľkú noc. 
Vysvitlo, že otec je alkoholik, v opitosti zabil 
na jeseň roku 1989 matku, o tri mesiace ne-
skôr i starého otca a bol za to amnestovaný 
prezidentom Václavom Havlom – v najširšej 
amnestii našej histórie, lebo nešlo o úklad-
nú vraždu. Prepíjal vdovské i sirotské dávky 
a dievča skončilo na ulici. Prichýlili ju susedia, 
u ktorých bola mesiac. Až potom otec zistil, že 
nemá doma dcéru. To sa jej však už ujali soci-
álni pracovníci a Valika putovala do detského 
domova. Za celé dva roky, napriek iba 15 kilo-
metrovej vzdialenosti, ju nebol otec ani len raz 
pozrieť, nenapísal, nezavolal. Upíjal sa v žiali. 
Valika bola právne voľná, vhodná na adopciu, 

i keď pochádzala z toho istého mesta ako my. 
V apríli bol súd.  Aké bolo naše prekvapenie, 
keď tam prišiel jej otec. Bol predvolaný, pre-
tože zistil, že dcéra niekoho navštevuje. Hlúpy 
nebol. Poslal jej pohľadnicu na narodeniny. 
Bola zachytená ako kontakt, tak že naraz dieťa 
právne voľné nebolo a otec bol pozvaný na 
súd, aby sa vyjadril. Prišiel podnapitý, urazil 
sudcu, dostal poriadkovú pokutu, nakoniec 
ho musela eskorta vyviesť. Stihol sa vyjadriť, 
že nesúhlasí s adopciou, lebo chce ostať Vali-
kiným tútorom. Súd odročili. Blížil sa koniec 
školského roka siedmeho ročníka, nechceli 
sme to naťahovať, tak za ním môj manžel za-
šiel. Dohodli sa. Vyhlásil, že nemá nič proti 
tomu, aby jeho dcéra vyrastala v našej rodine, 
je vraj rád, že bude mať matku, ktorú potre-
buje, ale nedovolí, aby sme si ju adoptovali. 
V máji prišiel na súd triezvy a problémy ne-
robil. Navrhol a súhlasil s formou pestúnskej 
starostlivosti. Valike pobyt u nás veľmi pro-
spel. Naučila sa domáce a ručné práce. Keď 
prišla, vedela si iba ustlať posteľ, nič iné. O tri 
mesiace už plietla perfektné svetre nielen pre 
bábiky, ale i pre seba a nevlastných bráškov, 
s ktorými sa ihneď zblížila. Ukázalo sa, že je 
veľmi šikovná. Nikdy sme s ňou nemali žiad-
ne výchovné problémy. Vždy bola a ostala 
slušným a skromným dievčaťom. Vydala sa 
za prvú vážnu známosť, chlapca zo susedstva. 
Na všeobecné prekvapenie, je to Róm. Neviem 
si však predstaviť lepšieho zaťa. Pracuje, má 
stredoškolské vzdelanie s maturitou, zmysel 
pre rodinu, vôbec nepije alkohol, je verný, 
čestný a pracovitý. Ich manželstvo je ukážkové 
a detičky ako z cukru. 
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Táto pozitívna skúsenosť s Valikou ma tak 
posmelila, že v roku 1999 som sa rozhodla, 
že budem pracovať ako profesionálny rodič. 
Opäť sme obaja absolvovali všetky potrebné 
vyšetrenia. Dala som v škole výpoveď. Bola 
som zaradená ako vhodný kandidát a do-
hodla sa s detským domovom, že u nich 
od februára nastúpim. Vybrali mi dve róm-
ske dievčatká, 3 a 6 ročné, ale nesmeli mi 
ich ukázať. V tej dobe sme sa už nebránili 
rómskej mentalite. Keď som šla podpísať 
pracovnú zmluvu, prišlo sa na to, že vláda 
zatrhla fi nančné prostriedky na túto pozí-
ciu a ja som skončila na úrade práce. Pre-
tože som snívala už pár týždňov o deťoch, 
ktoré k nám prídu, a papiere náhradného 

rodiča som mala čerstvé, rozhodla som sa, 
že si vezmem dievčatko-batoľa. Kým bu-
dem poberať podporu v nezamestnanosti, 
buď sa uvoľnia fi nancie na funkciu profe-
sionálneho rodiča, alebo si ho adoptujem 
a pôjdem na materskú dovolenku. Zdvihla 
som slúchadlo a zavolala do najbližšieho 
dojčenského ústavu Biele vody – Mlynky. 
Spýtala som sa, či majú právne voľné diev-
čatko. „Áno, máme. Jedno. Ročnú Martin-
ku. Ale je to polorómske dieťa,“ povedali mi. 
Odpovedala som: „To mi nevadí, prídem sa 
na ňu pozrieť.“ Opäť žiaden výber, žiad-
ne iné možnosti. Len tá jediná. Na druhý 
deň som cestovala autobusom za ňou.  
Bola to láska na prvý pohľad. Keď mi ju 

priniesli, zaškerila sa od ucha k uchu a vy-
strela ku mne rúčky, akoby sme sa poznali 
odjakživa. Myslela som, že reaguje takto 
na každého. Povedali mi, že je to šokujúce, 
lebo je stále utiahnutá, nedôverčivá a ne-
komunikuje. Povedala som, že si ju chcem 
vziať hneď. „Mali by ste čakať na predbežné 
zverenie do výchovy od sociálneho odboru, 
ktoré môže trvať teraz v letnom období aj tri 
mesiace. Dnes tu nie je riaditeľ, ale on môže 
dať súhlas na hosťovský pobyt, samozrejme, 
na vaše vlastné náklady. Zavolajte v ponde-
lok.“ Nechcela som, aby dievčatko trávilo 
čo len deň navyše v detskom zariadení, keď 
by už mohlo mať rodinu. Čo všetko za tie 
mesiace stratí? Riaditeľ súhlasil, a tak bola 
Martinka o týždeň už u nás a tu aj ostala. 
Dali mi ju úplne nahú. Ešte aj plienky a ob-
lečenie, v ktorom som si ju odnášala, som 
musela doniesť z domu. Nikdy viac už nešla 
nazad do ústavu. Predbežné zverenie trvalo 
presne tri mesiace a vyšlo to na chlp pres-
ne na deň, keď mi končila podpora. Keď-
že sa peniaze na profesionálne rodičovstvo 
neuvoľnili, na druhý deň som nastúpila na 
materskú dovolenku a požiadala o adop-
ciu. Martinka robila pokroky. Dva týždne 
po príchode k nám začala chodiť. Jej prvé 
slovo bolo Hajdy. Tak sa volala naša perzská 
mačka. V dvoch rokoch už vedela artikulo-
vať všetky hlásky, vrátane r a sykaviek, a jej 
slovná zásoba bola nadpriemerná. Vedela 
pomenovať všetky zvieratká, aj tie najexo-
tickejšie, vrátane kengury, koaly, krokodí-
la, pandy… Neustále som sa jej venovala. 
Bola veľmi poslušná, v noci spinkala, cez 
deň slušne chodila za ručičku, sedela po-
slušne v kočíku alebo v nákupnom vozíč-
ku, nič nechytala, nerobila žiadne scénky. 
Stačila jej lízanka a bola spokojná. Musela 
som jej robiť stále partnerku, a tak sme sa 
rozhodli priniesť si z domova v Spišských 
Hanušovciach pre ňu rovesníčku, aby sa 
mohli hrávať spolu. Súd stále neprebehol, 
papiere nám platili. V domove mali právne 
voľné jediné rómske dievčatko, trojročnú 
Marienku. Keď ma uvidela, srdcervúco sa 
rozplakala. Riaditeľka súhlas na hosťovský 
pobyt nedala, museli sme mesiac čakať na 
predbežné zverenie. Majka sa ako triapol-
ročná, keď k nám prišla, ešte pocikávala. 
V domove bola na plienkach, nekomuniko-
vala. Ovládala jediné slovo, „maco“. Bola na 
mentálnej úrovni poldruharočného dieťa-
ťa. Na druhý deň, keď som hrala na klavír 
a spievala, postavila sa na špičky, zdvihnutý-
mi rukami a po prštekoch baletným krokom 
pretancovala obývačku. Boli sme v šoku. 
Nikdy balet, ba ani televízor, nevidela. 
Mysleli sme, že je to reinkarnovaná baletka.
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Chlapci ju naboso predvádzali kamarátom 
ako cvičenú opicu. Po troch týždňoch u nás 
plienky vôbec nepotrebovala. Za 14 dní sa 
naučila spievať 20 detských pesničiek. O tri 
mesiace ovládala všetky názvy zvierat a far-
by ako naša dvojročná Martinka. Za pol 
roka nielenže dohnala, ale aj predbehla 
rovesníkov. Neskôr bola v škôlke najšikov-
nejším dieťaťom, dodnes na ňu spomínajú. 
Sypala anglické slovíčka, v štyroch rokoch 
sa za jeden deň naučila všetky písmená. 
Vyrábala som si cez prázdniny nápovedné 
obrázky abecedy, lebo mi končila materská 
a ja som mala v septembri nastúpiť učiť 
prváčikov. Majka sa s nimi celé poobedie 
hrala. Vysvetlila som jej, že auto je a, slivka 
s atď. Pomenovávala si obrázky a sluchom 
bezchybne rozlíšila prvé hlásky. Brala som 
to ako hru. Na druhý deň som zažila šok. 
Doniesla si rozprávkovú knihu a hovorí 
mi: „Aha, mamka, tu je v ako váza, tuto t 
ako trúbka a tu zase z ako zajac…“ Poznala 
všetky písmená. Za jediný deň. Vzala som 
teda kocky s písmenami a začali sme spájať 
slabiky. Okamžite to svojím absolútnym 
sluchom zachytila a pochopila. O týždeň, 
keď prišiel na návštevu môj brat z Ameri-
ky, už čítala vety s dvojslabičnými slovami. 
Ma-ma má mi-su… atď. Keď k nám prišla, 
nevedela držať ceruzku. O pol roka kreslila 
postavy so všetkými detailmi, mihalnicami, 
nechtami… Úroveň jej kresieb bola na desať 
rokov. Raz, ako päťročná, nám nadiktovala 
nielen tridsať detských básničiek, čo sa učili 
v škôlke, ale celú divadelnú dvadsaťminú-
tovú veršovanú hru naspamäť. Dodnes ju 
s deťmi hrám na divadelnom krúžku v ško-
le. Súd nám pri Tinke trval vyše roka a pri 
Majke viac ako dva. Nemohli sme jej včas 
vybaviť ani pas na dovolenku do Chorvát-
ska. Keďže to trvalo tak dlho, prekročili 
sme vekovú hranicu na adopciu. Náš ve-
kový priemer prevýšil štyridsať rokov. Pod-
ľa vtedy platnej legislatívy nám adopciu 
nepovolili. Takže obe deti nám zverili do 
pestúnskej starostlivosti. Na súde neboli 
ani ich matky, keďže dievčatá boli právne 
voľné. Vlastne sme ich nikdy ani nevideli. 
Dievčence od septembra, keď nastúpili do 
škôlky, Tinka ako trojročná a Majka ako 
štvorročná, chodili na balet, o rok neskôr 
aj do detského speváckeho zboru, potom 
4 roky jedna na klavír a druhá na husle, 
od desiatich chodia jazdiť parkúr a starať 
sa o koníky. Ich IQ testy vo veku 6 rokov 
boli nadpriemerné. Skóre okolo 120 bodov, 
na mentálny vek 10 rokov. Myslela som, že 
mám geniálne deti. O dva roky im kleslo 
skóre na 100, o ďalšie dva roky na 80 a dnes 
sa pohybuje niekde nad 60. Poruchy učenia, 

dysortografi a, ťažká dyskalkulia a u Maj-
ky, ktorá sa naučila čítať v štyroch rokoch, 
dokonca dyslexia. Dodnes číta ako štvor-
ročná. Nechápala som, ako sa môže znížiť 
IQ o polovicu. Učili sme sa, že je vrodené. 
Veď dievčatá neboli 6 rokov zahrabané pod 
zemou. Stále sa im intenzívne venujeme, 
majú nespočetné množstvo podnetov. Vý-
lety, dovolenky, rozhovory, príbehy, školské 
predmety. Psychologička mi to vysvetlila. 
Ich mentálny vek je na 10 rokov. Obidve sú 
na tom rovnako ako jednovaječné dvojčatá. 
Maximum podnetov vstrebali ako špongia 
a vrchol dosiahli v šiestich rokoch, keď ich 
fyzický vek bol 6 a mentálny 10. Skóre 100 
dosiahli v desiatich rokoch, keď ich fyzic-
ký i mentálny vek bol na rovnakej úrovni. 
V štrnástich presiahol fyzický vek, mentálny 
ostal na desiatich rokoch, takže IQ kleslo 
na dolné pásmo podpriemeru. I keby som 
sa pretrhla, nezmením to. Zmierila som sa 
s tým, len učitelia to akosi nechápu. Mys-
lia si, že sa im nevenujem dostatočne. Keby 
dievčatá boli ostali v kolónii, boli by sa po-
maličky v špeciálnej škole, podobne ako 
množstvo ich vlastných súrodencov, do 18 
rokov rozvíjali na mentálnu úroveň desať-
ročného dieťaťa. U nás explodovali v pred-
školskom veku a naučili sa všetko, čo by 
malo vedieť desaťročné dieťa. To im aj ostalo. 
Na 1.  stupni boli bezproblémové a vychvaľo-
vané pre svoj umelecký talent. Na druhom 
stupni začali problémy s učením. Veľa pred-
metov, obmedzené rozumové schopnosti. 
Pre mňa je však dôležité, že sa ľúbime a dô-
verujeme si, že mi vždy povedia pravdu, sú 
slušné a citlivé, majú radi zvieratká i deti, sú 
dobrosrdečné. 

Dnes máme spolu 5 detí. 2 vlastní synovia sú 
už dospelí. Okrem nich sme sa podujali vycho-
vať 3 dievčatká z detského domova. Najstaršia 
„dcéra“ má už tridsaťjeden rokov, je šťastne 
vydatá, býva vo vlastnom rodinnom dome 
a má dve dcérky vo veku 10 a 4 roky, ktoré mi 
hovoria „babi“. Pracuje ako ošetrovateľka na 
ortopédii v nemocnici a hravo si poradí s do-
mácnosťou, manželom i výchovou dcér. To 
najdôležitejšie sa naučila u nás. Starší syn sa 
už tiež osamostatnil, oženil a stal sa otcom. 
Obdaril ma dnes už takmer ročnou vnučkou, 
býva s rodinkou v novom vlastnom trojizbo-
vom byte, ktorý si práve zariaďujú. Mladší syn 
žije síce s nami v spoločnej domácnosti, ale za-
čína podnikať. Najmladšie „dcérky“ sú v naj-
horšom veku 14 a 15 rokov. Obe sú rómskeho 
pôvodu. Napriek rôznym fámam, článkom, čo 
som čítala, a príbehom, ktoré som počula, keď 
s deťmi v náhradných rodinách bývajú nemalé 
problémy, ja mám iba pozitívne skúsenosti. 
Každý ma strašil, vyťahoval zaručene pravdi-
vé, niekedy až hrôzostrašné príbehy o tom, 
ako rómske dieťa zabilo či okradlo pestúnov, 
utieklo v puberte z domu s frajerom… Ako ho 
museli vrátiť do ústavnej výchovy, lebo kradlo, 
klamalo, fl ákalo sa, pilo, fajčilo, fetovalo… Do-
konca aj moja vlastná mama bola proti tomu, 
aby som sa podujala na výchovu rómskych 
detí. Pri najmenšom problémiku mi neza-
budne vyhodiť na oči: „Čo som ti hovorila? 
Nemala si si ich brať!“ Veľký obdiv si zaslúži 
najmä môj manžel, ktorý obetavo, bravúrne 
a trpezlivo už 24 rokov zvláda úlohu milujú-
ceho otca piatim deťom, z ktorých každé má 
iného otca a len jedno je jeho biologickým 
dieťaťom, bez toho, aby niekedy robil roz-
diely medzi vlastnými a nevlastnými deťmi. 
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Kým ja, učiteľka, pracujem, on je už na sta-
robnom dôchodku a veľká časť starostlivosti 
o najmladšie deti a dvoch psíkoch je teraz 
na jeho bedrách. Je mojou veľkou oporou. 
Bez neho by som úlohu matky ťažko zvládla. 
Moja matka mi odmietala pomôcť s nevlast-
nými deťmi. Za vnúčatá pokladala len mo-
jich dvoch vlastných synov, ktorých pozve 
občas na obed, a učila sa s nimi nejaké krátke 
obdobie, keď mali na druhom stupni slabší 
prospech. Snažila sa dokázať mi, že sa im 
dostatočne nevenujem kvôli cudzím Rómča-
tám. Napriek tomu, že nám nikdy dievčatá 
nepostrážila, neučila sa s nimi a nevzala ich 
k sebe, krivdila by som jej, ak by som tvrdi-
la, že si ich po tých rokoch neobľúbila. Dar-
ček im nikdy na sviatky nezabudne kúpiť 
a je k nim milá. Dokonca začína veriť, že sa 
nám vydaria podobne ako najstaršia „dcéra“. 
Vždy sme sa pri nich striedali s manželom, 
aj pri ich chorobách, podľa toho, ako nám 
to dovolila práca. Zvládli sme to bez pomo-
ci starých rodičov a tiet. Až doteraz sme ich 
nikdy nenechali doma samé. Vládne medzi 
nami láska a porozumenie, s ostatnými 
nevlastnými súrodencami vychádzali vždy 
idylicky. Niekedy mi pripadá, že ich vzťahy 
sú lepšie ako medzi vlastnými súrodenca-
mi. Žiadna žiarlivosť, závisť či pohŕdanie. 

Ukázalo sa, že všetky tie historky o róm-
skych génoch sú len mýtus. Moje Romuľ-
ky, napriek tomu, že ich biologickí rodičia, 
pochádzajúci z kolónií, mali problémy so 
zákonom, nevyhýbali sa rôznym nerestiam, 
alkoholu, cigaretám, krádežiam a sú takmer 
negramotní, sa vyformovali do obrazu našej 
rodiny a vyznávajú rovnaké hodnoty ako my 
všetci v našej rodine. Nie sú príbuzné, každá 
z nich má iných rodičov, ani jedna nemá otca 
a svoju biologickú matku nepozná. Nebojím 
sa ani toho, že raz budú chcieť svoje matky 
navštíviť. Neexistuje ani volanie krvi či hlas 
srdca a podobné mýty, ktorými nás kŕmia 
fi lmové príbehy. Dieťa sa dozvie, že je adop-
tované, rozhodne sa hľadať svojich rodičov, 
a nakoniec im padne do náručia. Hlúposť. 
Budú si úplne cudzí. Vzťahy a láska sa ne-
budujú krvou, ale neustálou vzájomnou 
prítomnosťou, blízkosťou a starostlivosťou. 
Podobne ako ostatné naše deti ani tie dve 
najmladšie neklamú, nekradnú, dá sa na ne 
spoľahnúť, možno im dôverovať, vyhýbajú 
sa alkoholu, cigaretám, drogám, hazardným, 
ba aj počítačovým hrám, sú slušné, nehre-
šia, nestriedajú partnerov, preferujú vernosť 
a rodinný život. Napriek tomu, že niektoré 
ich nerómske spolužiačky, o rok-dva mlad-
šie, veselo holdujú alkoholu, cigaretám, 

ba niektoré i drogám, majú už aj sexuálne 
skúsenosti, sú promiskuitné, majú znížené 
známky zo správania a neraz už aj problé-
my so zákonom kvôli krádežiam. Rodičia 
to tolerujú a ich prehrešky prehliadajú, ba 
ešte sa idú sťažovať na učiteľov, že sa nema-
jú starať do toho, čo ich dcérenky robia po 
vyučovaní. Som šťastná, že v škole konečne 
učitelia zistili, že moje dievčatá do tejto po-
darenej partie nepatria. Veľmi si vážim, že 
majú vyvinutý pud sebazáchovy, nenechajú 
sa ovplyvniť negatívnymi javmi a vždy mi 
povedia pravdu. Ešte sa nikdy nestalo, že 
by mi niečo zatajili alebo mi klamali. I keď 
všeobecno-vzdelávacie predmety im veľmi 
nejdú, majú poruchy učenia a znížený in-
telekt, sú obe integrované v bežnej triede 
a postupujú podľa individuálneho výchov-
no-vzdelávacieho plánu, toto je, bohužiaľ, 
jediná daň za dedičnosť po rodičoch. Gény 
v tomto prípade nepustia. Zato majú ume-
lecké a pohybové danosti. Balet, aerobic, co-
untry tance, konský parkúr, vybíjaná, volej-
bal, klavír, husle, spevácky zbor, to je široká 
škála ich doterajších aktivít. Najmä staršia, 
15 ročná Majka je nesmierne talentovaná na 
spev, tanec a recitáciu. Úspešne reprezentuje 
pravidelne triedu, školu i obvod na okresnej 
súťaži v prednese poézie a prózy Hviezdo-
slavov Kubín, kde skončila na 2.  mieste. 
Zúčastnila sa televíznych speváckych súťaží 
Minitalent šou a Slovensko má talent, kde 
sa prebojovala až do divadla, pred divákov 
a porotu. 10 rokov vystupuje s detským 
speváckym zborom. Chcela by sa dostať na 
budúci rok na hudobno-dramatický odbor 
košického konzervatória. Verím, že sa jej to 
podarí a raz bude mediálne známou osob-
nosťou. Mladšia má skvelý vzťah k malým 
deťom a zvieratám. Viem si ju predstaviť ako 
vychovávateľku, učiteľku v škôlke, ošetro-
vateľku zvierat či agropodnikateľku. Aj na-
priek priemernému prospechu v škole sa vo 
svete určite nestratia.   
Nikdy v živote som ani na okamih neľutova-
la, že sme si dievčatá vzali za svoje a dali im 
svoju lásku a domov. Stále dúfam, že sa nám 
raz zúročia hodnoty, ktoré im vštepujeme, 
aby som aj na tie dve najmladšie mohla byť 
hrdá tak ako na naše tri najstaršie deti, ktoré 
sme už spolu vychovali. Tými hodnotami, 
ktoré si osvojili doteraz všetky naše deti, sú: 
pracovitosť, vernosť, skromnosť, zmysel pre 
rodinu, dobrosrdečnosť, slušnosť, láska, to-
lerancia, akceptácia a lojalita. Zatiaľ sa nám 
to darí. 

V Poprade dňa 21. 6. 2012
 Mgr. Jana Sosková



Aký má môj život zmysel? Myslím si, že 
môj život má zmysel vtedy, keď je nablízku 
niekto, kto ma má rád, niekto, pre koho sa 
oplatí žiť. Takýmto ,,niekým“ je jednoznač-
ne moja rodina a moji kamaráti. Bez nich 
si môj život absolútne neviem predstaviť. 
Každý deň sa s nimi stretávam a som vďač-
ná za to, že ich mám. Podľa mňa by to bolo 
o ničom, keby som každé ráno vstávala s po-
citom, že keď otvorím dvere, nebude tam 
nikto, len všade samá tma a šero. Hovorí sa, 
že ľudia, ktorí našli zmysel života, vedia byť 
oveľa silnejší ako ľudia bez neho.
Načo som tu? Každý človek má svoje poslanie, 
teda niečo, prečo je tu, niečo, čím sa od ostat-
ných veľmi odlišuje. Na túto otázku si neviem 
ani sama poriadne odpovedať, ale myslím si, 
že by som mala robiť všetko to, čo drvivá väč-
šina ľudí na tomto svete nerobí – teda konať 
dobro a od zlého radšej dávať ruky preč.

Čo ma motivuje k životu? K životu ma mo-
tivuje viacero vecí, no najčastejšie sú to viera, 
nádej a láska. Viera v to, že môj život skutočne 
stojí za to a že raz príde tá chvíľa, keď si uve-
domím, prečo som tu vlastne bola. Nádej ma 
motivuje preto, lebo dúfam v to, že naozaj je 
na tomto svete niekto, kto ma má rád a nie na-
darmo sa hovorí, že nádej zomiera posledná. 
Motivuje ma aj láska – nemyslím však lásku 
ako konkrétny pocit, ale lásku všeobecne – 
teda lásku k rodine, k prírode a lásku k vlasti.
Čo ma motivuje v živote? V živote ma moti-
vuje hlavne nádej. Nádej, že keď dačo poka-
zím, môžem to napraviť, nádej, že ma nikto 
neprestane mať rád, nádej, že všetko bude 
v poriadku. Ďalšia vec, ktorá ma motivuje, je 
šťastie. Podľa mňa, človek, ktorý je multimi-
lionár, si ani nedokáže predstaviť, čo slovo 
šťastie znamená. Nemyslím si, že peniaze ro-
bia ľudí šťastných. To je iba dočasné, tento 

pocit rýchlo vyprchá, pretože za peniaze si 
človek nekúpi ani lásku, ani priateľov, a keď 
človek nemá nikoho, tak je preňho všetko 
stratené. Myslím si, že byť šťastný a viesť 
plnohodnotný život je asi snom každého 
človeka, len niekedy je to ťažké dosiahnuť.
V živote je teda dobré, keď máme niekoho, 
kto nás má rád a je ochotný pomôcť a po-
radiť, keď ho potrebujeme. Práve preto som 
rada, že mám takých skvelých rodičov, sta-
rých rodičov, súrodencov a kamarátov.

*

    V y z n a n i e
Čo ma mo t i vu je  k  ž ivotu  a  v  ž i vote?
TAKMER KAŽDÝ DEŇ SI KLADIEM OTÁZKY TYPU: ,,AKÝ MÁ MÔJ ŽIVOT ZMYSEL? NAČO SOM TU? ČO MA MOTIVUJE? A KTO VLASTNE SOM? VOLÁM SA 

VERONIKA SIPOSOVÁ-KOBYDOVÁ A V PODSTATE – SOM ČLOVEK AKO KAŽDÝ INÝ – OKREM DOBRÝCH STRÁNOK MÁM AJ NIEKTORÉ ZLÉ VLASTNOSTI, 

ZA KTORÉ SA NEHANBÍM. V ŽIVOTE SA RIADIM PODĽA MOTTA – ,,JE LEPŠIE BYŤ NENÁVIDENÝ ZA TO, ČO STE, AKO BYŤ MILOVANÝ ZA TO, ČO NIE 

STE.“ NECHÁPEM, NAČO BY SA MAL NIEKTO PRETVAROVAŤ. PODĽA MŇA JE DOBRÉ, KEĎ SA ČLOVEK SNAŽÍ BYŤ SÁM SEBOU.

Ja som
Som človek a žijem podľa svojich snov.
Som zvedavá na život, ktorý je predo mnou.
Počujem zvuk rozprávajúcich sa psov.
Vidím prekrásny svet obklopený fantáziou.
Chcem v živote dosiahnuť veľa úspechov.
Som človek a žijem podľa svojich snov.

Predstieram, že som taká ako každý iný.
Cítim za to pocit neskutočnej viny.
Dotýkam sa v mysli samého prachu.
Obávam sa môjho vlastného strachu.
Plačem, pretože smútok je mojou radosťou.
Som človek a žijem podľa svojich snov.

Chápem všetko, čo sa pochopiť dá.
Tvrdím, že každý aspoň niečo v tej hlave má.
Snívam o všetkom, čo ma napadne.
Skúšam byť taká, aká som, až
kým slnko zapadne.

Mám rada svoj život tak ako nikto iný
– je to asi tým, že som prišla do dobrej rodiny.
Chcela by som precestovať veľa štátov 
a mať zamestnanie s dobrým platom.
Cením si rodinu a svojich priateľov.
Som človek a žijem podľa svojich snov.

Ďakujem 
Ďakujem – slovo také krátke a znamená tak veľa,
dokonca niekedy viac, ako by som chcela.
Je to slovo, ktoré síce často ľudí skúša,
ale potrebuje ho každá živá duša.

Pre mňa má toto slovo zázračnú moc
– dokáže povzbudiť, potešiť a tiež aj pomôcť.
Ja vďačím za život každý jeden deň,
aj keď niekedy len potichu, ale predsa len.

Sú však ľudia, ktorí ho nevedia ani vysloviť, 
a tak sa snažia tým svojím sebeckým spôsobom žiť.
Nanešťastie, takýchto ľudí je veľmi veľa,
a práve kvôli nim je na svete samá mela.
Ja určite nie som žiadny nevďačník,
buď poviem ďakujem, alebo stručne ,,dík“.
Ďakujem všetkým ľuďom, ktorí pri mne stoja, 
sú ochotní pomôcť a nikdy sa neboja.

Ďakujem vám, milovaní rodičia, 
pretože vašu lásku mi len ťažko niekto ,,požičia“.
Ďakujem za každý deň strávený s vami,
pretože len vďaka vám nie je môj život cesta útrapami.

Keď je tu ON
Keď ti zomrie sestra alebo brat,
vtedy cítiš, že ťa nikto nemá rád.
Myslíš si, že tvoj život nemá zmysel
a ocitneš sa v prúde ,,nepárnych čísel“.

Keď vidíš, ako sa jeden s druhým pre peniaze bije,
vtedy zistíš, ako ,,skvelo“ sa na tomto svete žije.
Zbadáš, že na tomto svete žiadna spravodlivosť nie je
a položíš si otázku: ,,Kam to všetko speje?“

Keď tvoj vzťah skončí rozchodom,
vtedy by si najradšej skoncoval so svojím životom.
To však rozhodne situáciu nerieši,
vždy je tu niekto, kto ťa poteší.

Pokiaľ si aspoň jednu z týchto situácií zažil.
Čo si vtedy robil a ako si sa tváril?
Ja som raz takúto situáciu zažila
a pomohlo mi to, že som verila.
Verila som v to, že sa všetko zmení
a že príde niekto, kto sa za to cení.
Zrazu prišiel ON, o ktorom som ani nevedela,
a zistila som, kam tá moja cesta vlastne spela.

Keď je tu ON, tak môj život stojí za to,
a práve preto je život vzácny ako zlato.
Je to človek alebo anjel, ktorý nás vykúpil
a s láskou a úctou na nebo vystúpil.

Podľa mňa by Ho mal každý milovať a ctiť,
pretože len vďaka nemu sa mohol narodiť.
Je však škoda, že je veľa ľudí – ateistov,
ktorí neveria a ich život je stále o tom istom.

Veronika Siposová-Kobydová
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PREČO SI SA STALA DOBROVOĽNÍČKOU NÁ-

VRATU? PREDSA LEN TO V TVOJOM VEKU NA 

SLOVENSKU ZATIAĽ NIE JE ŠTANDARDOM.

Pripadá mi normálne pomáhať iným. Pri-
padá mi zvláštne nepomáhať a čudujem sa 
iným, že to môžu. Aký zmysel by mal môj 
život, keby som nepomáhala? V rámci mojej 
rodiny neustále dostávam niečo z akýchsi 
morálnych či akých dôvodov, v rámci práce 
dostávam plat za to, čo robím… Aké by boli 
dni, kedy by som niečo neurobila pre iných?

NO DOBRE, ALE PREČO SI PRIJALA PONUKU 

NÁVRATU POMÁHAŤ PRÁVE TEJTO MAME?

Mnoho organizácií pomáha deťom s rôz-
nym hendikepom. Ale pre mňa platí, že ne-
poznám hroznejší pocit, ako keď dieťa ne-
patrí skutočne nikomu. Prečo som do toho 
šla? Asi preto, že som tiež sama vychovávala 
deti, nemala som vtedy už rodičov a súro-
dencov. Moje deti v istom období riešili, či 
by museli odísť do detského domova, keby 
sa mi niečo stalo. Mojim deťom sa to nikdy 
nestalo a pripadá mi hrozné, keď sa to ne-
jakým deťom naozaj stane. 

TERAZ PREŽÍVAŠ REALITU POMOCI TEJTO 

MAME. ZISTILA SI, ŽE POMÁHAŠ MAME, KTORÁ 

MÁ ISTÉ OBMEDZENIA VO VÝCHOVE SVOJICH 

DETÍ. ČO ŤA TAM DRŽÍ?

Áno, tá mama najprv na deti kričí, ale po-
tom, keď spolu hovoríme, upokojí sa a oni 
ju zažijú teda aj pokojnú… a majú aj nieko-
ho iného okrem svojej mamy, niekoho, kto 
na ňu i na nich myslí, a myslím, že vedia, že 
tá mama nie je celkom sama. Je to mama, 
ktorá potrebuje akýsi „dohľad“, ale každý 
rok detí so svojou mamou je dobrý. To, že 
som tam, ma naučilo neočakávať veľké 
úspechy, ale ísť malými krokmi. Dôležité je, 
že nie som na tú rodinu sama. Mám oporu 
v Eve Ťeťákovej, ktorá mi robí supervíziu 
a vedenie.

SI RIADITEĽKA ŠKOLY A UČITEĽKA. OVPLYVŇU-

JE ŤA TÁTO DOBROVOĽNÍCKA SKÚSENOSŤ AJ 

V TVOJEJ PRÁCI?

Kolegovia (učitelia) zistili, že mám osobnú 
skúsenosť s „inou“ rodinou, nechávajú sa 
inšpirovať pri ďalších deťoch, ktoré máme 
v škole. Máme viaceré deti, ktoré nežijú 
v úplných rodinách alebo v svojich rodi-
nách, alebo žijú v rôznych kombinovaných 
rodinách. To, čo majú tieto deti za sebou 
vďaka neistotám a turbulencii v základných 
vzťahoch, si prinášajú do školy. Je dobré, 
keď tomu ako učiteľka lepšie rozumiem. 
Môžem im prechodne byť blízkou osobou, 
aby si s tými neistotami lepšie poradili. Tým 
môže dieťa len získať. Ako sa pohybujem 
okolo Návratu, začala som viac čítať o tej-
to problematike (o poruchách pripútania, 
psychickej deprivácii, traume) a snáď jej viac 
rozumiem. To mi rozhodne pomáha byť lep-
šou učiteľkou pre ďalšie deti. 

Danka Žilinčíková

Nepoznám hroznejší  pocit, 
ako keď dieťa nepatrí  skutočne 
nikomu

DARINA PURDEKOVÁ JE UŽ NIEKOĽKO ROKOV 

DOBROVOĽNÍČKOU NÁVRATU. MÁ DVE SVOJE 

ODRASTENÉ DETI, JE RIADITEĽKOU ZÁKLADNEJ 

ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU. MINULÝ ROK 

PRIJALA „PONUKU“ BYŤ AKOUSI „RODIČOV-

SKOU PORADKYŇOU“ MAMY, KTORÁ SA STARÁ 

SAMA O 3 DETI. NÁVRAT V TEJTO RODINE PRED 

VIACERÝMI ROKMI „ROBIL“ SANÁCIU (POSKY-

TOVAL ODBORNÉ SLUŽBY MATKE V PROCESE 

OBNOVY FUNKČNOSTI RODINNÉHO PROSTRE-

DIA PO ODŇATÍ DETÍ, DETI STRÁVILI AJ VĎA-

KA PODPORNÝM SLUŽBÁM „IBA“ 7 MESIACOV 

MIMO VLASTNEJ RODINY). ODVTEDY SÚ SPO-

LU. ODVTEDY PRACOVNÍCI NÁVRATU MONITO-

RUJÚ SITUÁCIU V RODINE A PODPORUJÚ ŠIRŠIU 

SOCIÁLNU SIEŤ RODINY.

    r o z h o v o r
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Túto báseň by som chcela venovať svojej 
adoptívnej dcérke Ninke a písala som ju 
v období, keď nám ju ako 6-týždňovú pred-
bežným opatrením súd zveril do osobnej 
starostlivosti. 

Pre moju dcéru
Išla si dlho a po zime prichádzala len jeseň
pohla si vesmír priblížila Slnko
rozpustila ľady ukradla spánok ale komu to vadí?
Obliekla životu nový šat vliala si svetlo do našich dlaní 
a mňa už nič nemusí viac hriať
Po zime znova prichádza jar a život má zasa 
začiatok i koniec
Už neodchádzaj už tu zostaň s nami
ak odídeš zoberte mi svetlo z dlaní
zahoďte srdce zatvorte hlas a stíšte zvuk
nech nepočujem vás 

 Tvoja mamina

Doslova zo dňa na deň som sa stala mamou 
6-týždňového drobca. Prvé rady „nad zlato“ 
a rýchlokurz rodičovstva som dostala nielen 
od svojej maminy, svokry, ale aj priateliek. Po 
takmer 9 rokoch bezúspešného „čakania na 
bociana“ sme sa bez zaváhania rozhodli pre 
adopciu netušiac, do čoho sa to púšťame. 
Netušiac zdôrazňujem preto, že okrem časo-
vo náročnej psychologickej prípravy sme sa 
museli vyzbrojiť trpezlivosťou, energiou na 
„boj“ s úradníkmi, príslušnými inštitúciami 

a legislatívou, ktorá nie je vždy jednoznačná 
a ktorá neberie príliš ohľady na city budú-
cich osvojiteľov. Strach, ktorý sme museli 
podstúpiť, kým sme čakali na rozhodnutie 
súdu o zverení dieťaťa do predosvojiteľskej 
starostlivosti, trval neuveriteľných takmer 
9 mesiacov (dovtedy sme dieťa mali zverené 
predbežným opatrením súdu), počas kto-
rých sme sa o dieťatko riadne starali a báli 
sme sa, že o neho prídeme. (Pozn.: Toto však 
nie je štandardný prípad, predbežné opatre-
nie by malo byť len na krátky čas, náš prípad 
je, chvalabohu, skôr výnimkou.)
Naša dcérka vniesla do našich životov nový 
rozmer, slniečko nás svojimi lúčmi nikdy 
predtým tak intenzívne nezohrievalo. Urobila 
z nás maminu a tatina so všetkým, čo k tomu 
patrí, a stali sme sa skutočnou rodinou. 
Až pri nej som si uvedomila, že životu pred 
jej príchodom niečo podstatné chýbalo. Ne-
poznala som, aká obrovská a nezištná do-
káže byť materinská láska, aký obrovský je 
strach o dieťa, keď je choré, a aká obrovská je 
radosť je z obyčajného rána, keď sa dieťatko 
prebudí s úsmevom, je zdravé a spokojné. 
Vďaka našej dcérke sme pochopili, že v nás 
drieme ešte kopec lásky, ktorú môžeme roz-
dávať ďalším deťom, ktoré hľadajú lásku a do-
mov. Po dlhom 4-ročnom čakaní v poradovní-
koch a už tretej príprave na náhradnú rodinnú 
starostlivosť máme doma 9-mesačného syna 

v predosvojiteľskej starostlivosti. Musí prejsť 
ešte pár mesiacov, kým v rodnom liste bude-
me ofi ciálne fi gurovať ako rodičia, ale verím, 
že všetko dopadne dobre a čas rýchlo ubehne. 
Keď naše dve slniečka zaspia, sme schopní 
s tatinom len tak na ne dlhočizne hľadieť, 
a keď sa ma manžel nežne opýta: „Videla si 
v živote niečo nádhernejšie ako našich drob-
cov?“ – nemôžem mu odpovedať ináč ako: 
„Určite nie.“ 
V našom prípade to čakanie na stretnutie 
s našimi deťmi trvalo „trošku“ dlhšie, ako 
by malo, ale určite to stálo za to. Dostali 
sme ten najkrajší dar v našom živote. Detský 
úsmev dokáže zahojiť aj tie najväčšie rany 
v duši človeka. Veľkou oporou v tomto ob-
dobí pre nás boli naši rodičia, rodina, pria-
telia, ale aj váš časopis, v ktorom sme vždy 
našli odpovede na naše otázky a cez príbehy 
rodín sme vnímali, že aj iní sú na tom po-
dobne. To nám dodávalo odvahu a energiu 
ísť ďalej a nevzdávať to. 
Držíme palce všetkým potenciálnym náhrad-
ným rodičom na ich ceste stať sa rodičmi a že-
láme im veľa trpezlivosti a lásky, ktorá doká-
že otvárať srdcia a robí zázraky. A všetkým 
deťom, ktoré hľadajú lásku, domov a rodinu 
želáme, aby ju čím skôr našli, pretože týmto 
deťom ubieha čas inak ako nám ostatným. 

Gréta Zozuľáková

Dnes sa mi išlo pre moju dospievajúcu pes-
túnsku dcéru obzvlášť ťažko. Po našom troj-
dňovom odlúčení, ktoré som strávila v kruhu 
svojej „bio“ rodiny, mi prišlo smutno. Ešte aj 
pršať začalo tak silno, až sa môj 6-mesačný 
syn zobudil v aute. Zrazu som nechápala, 
načo bola celá ta komplikácia s náhradným 
rodičovstvom dobrá. Prečo si nemôžeme 
žiť tak ako moje priateľky, vymetať detské 
ihriská, materské centrá a riešiť, kedy zara-
diť bábätkám do stravy pšeno či kuskus… 
Namiesto toho posedím u riaditeľky školy 
za teenagerské fajčenie, dookola obieham 
učiteľov a vysvetľujem poruchy správania 
a učenia a zúfalo sa snažím nájsť komunitu, 
ktorá bude zvládať „špecifi ká prijatého dieťa-
ťa“. Môj každodenný život je plný klamstva, 
dokazovania, stopovania. Rozmýšľam, čo sa 
s tým dá robiť, čo ešte môžem urobiť, aby 
bola naša výchova korunovaná úspechom. 

Ale stále viac a viac si uvedomujem, že mi 
chýba motivácia. Už mesiac mi leží na stole 
nová návraťácka knižka Nádej na uzdravenie. 
Ešte stále som na prvej strane. Keď sa na ňu 
pozriem, rozbolí ma brucho. Viem, že by 
mi iste niečo dala, ale cítim silný vnútorný 
odpor pustiť sa opäť do témy, čo mám ešte 
urobiť. Už nechcem robiť nič. 
Ako tak pokračujem na svojej krížovej ceste 
pre dcéru, mám chuť otočiť volantom a ísť 
domov. Nespravím to, na to som vychovaná 
príliš zodpovedne. Prídem po ňu, porozprá-
vame sa ako bolo, rozoberieme všetko potreb-
né a s bolesťou brucha si večer ľahnem do 
postele. Máme za sebou ďalší zodpovedne 
zvládnutý deň. Kedy prišla tá zmena? Veľ-
mi som chcela pomôcť zranenému dieťaťu, 
dať mu všetko, čo potrebuje. Veľmi som ju 
ľúbila. Mám kvantum informácií, rozumiem 
jej správaniu, ale nerozumiem svojmu. A je 

mi veľmi ťažko. Môj citový vzťah k nej klesá 
každým dňom. Cítim sa za to vinná. Keď po-
čúvam ľudí okolo seba, ako rozoberajú vzťahy 
náhradných rodičov k svojim prijatým deťom, 
opäť sa ozýva známa bolesť brucha, a odchá-
dzam. Ako ľahko sa posudzuje. Ako ľahko je 
dávať návody, ako máme svoje deti objímať, 
prijímať, čo pre nich máme robiť. Keď niekde 
spomeniem ťažkosti našej výchovy, dostanem 
rýchlu odpoveď, že to je u puberťákov nor-
málne a treba s tým rátať. Takže z toho vy-
chádzam ako „vadná“, a preto už nikde nič 
nehovorím. Ale nepomáha to. Nedokážem 
vysvetliť, čo mi vadí. Nie sú to tie pubertálne 
výstrelky. Zraňuje ma neistota a nemožnosť 
veriť. Minule som počula, že to súvisí s mojou 
vlastnou minulosťou. Tak to opäť analyzu-
jem, hľadám odpovede a rozmýšľam nad tým, 
ako prežiť zodpovedne ďalší deň…

Lucia

   T a k  a j  o n a k

Už nechcem  robi ť  n ič …

Mama  do 24 hodín
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Streda
Dnes sme si boli pre maličkého… len tak. Sme sa ráno zobudili 
a s nervozitou v bruchu sadli do auta. Nevedeli sme, čo čakať. Bude 
to ofi ciálne? O čom sa budeme rozprávať? Veď čo som vedieť chcela, 
som sa už opýtala…
Tak sme šli. Cez polku mesta. Samozrejme, parkovacie miesto nikde. 
Starší vzadu v aute tiež ticho. Cíti nervozitu.
… meškajú… už sme podpísali všetky papiere, čo boli potrebné, dali 
všetky svoje údaje.  
J. už vyskúšal všetky hračky, čo sú v kancelárii, a zakotvil pri pastel-
kách. Kreslí kvietky… prvýkrát v živote kreslí kvietky. Po panákoch, 
strašidlách a bludiskách je to krásna novinka. Na papieri už je celá 
záhrada. Sú kostrbaté, všelijaké, ale sú to kvietky. Úprimne som na 
neho hrdá, patrične ho za to chválim a výkres odkladám do tašky. 
Berieme domov a pôjde na chladničku. 
Konečne. Počuť hlasy na chodbe, muž nesie autosedačku s malič-
kým. Naším maličkým. Ešte ráno bol ich, ešte v noci spal pri nich. 
Ale tak to má byť. Som zmätená… chceli sme druhé dieťa. A zrazu 
ho máme. Len tak. Spinká vo vajíčku, akoby sa nechumelilo. Roz-
právame sa, postávame a znovu sa rozprávame. Miestami trápne 
ticho, už sme si povedali všetko. Chcem ho len vziať a odísť. A on 
stále spí. Zobudiť? Nezobudiť? 
Hlavou mi víria myšlienky na to, aký to bude pre neho šok, ak sa 
zobudí až doma. V inom „doma“. Bude sa báť? Zúfalo plakať? 
Nedá sa nič robiť, ideme. Už hodinu čakáme a maličký spí… podve-
dome to vie? Prekladáme ho, lúčime sa a odchádzame. J. to vôbec 
nerieši… veď sme šli po bračeka, tak načo toľká veda? Prišli sme po 
neho, vzali a ideme domov.
Stále spí… parkujeme pred domom.
Včera som upiekla tortu. Na privítanie… akože… ale vlastne pre 
staršieho, aby z toho príchodu bračeka čosi aj mal. Čosi príjemné, 
sladké, z čoho sa môže tešiť. 

Piatok
Dnes čakáme laktačnú. J. ide s tatom k mudre… už týždeň je chorý, 
v stredu podvečer dosiahol svoje životné teplotné maximum a poho-
tovosť ich neminula. Dnes kontrola. Laktačná s chlapmi sa míňajú 
vo dverách. 
Maličký zase spí… čakáme dve hodiny a potom ho budím. Bez neho 
to prisávanie nevyskúšam. Vôbec nespolupracuje, len sa na tom prse 
zlostí. Som sklamaná, ale hold, čo by som chcela. Nič iné ako fľašku 
nepozná a ja mu tu čosi pchám do pusinky. Len včera začal akcep-
tovať kŕmenie po prste s cievkou. Aj to nie vždy. Laktačná odchádza 
bez úspechu, ale s leninovským „učiť sa, učiť sa, učiť sa“, t. j. len 
skúšať, len skúšať, len skúšať. 
Skúšame, skúšame, skúšame… už popoludní sa zadarí prvých 40 ml 
po cievke na prse. Zvyšok dáme po prste. 

Utorok 
Hurá… takmer úplne sme odbúrali prst a papáme z cievky na prse. 
Bradavky mám dokúsané a dožužlané až hrôza. No dievča, chcela 
si dojčiť, tak teraz trp. Trpím teda. Viem, že to nerobí schválne, tiež 
nevie, čo s tým prsom v puse… ako ho chytiť, ako ho sať…

Spočiatku sa pred starším hanbím a chovám maličkého v súkromí. 
Ale nedá sa to. Kým je tato doma, je s ním. Keď sme sami, tak chce 
byť s nami. A tak leží pri nás na posteli a pozerá. Moje telo mu nie 
je cudzie, x-krát sme sa už spolu kúpali a ešte sa chvíľku budeme.
„Maminka a ja som kedy z teba pil?“ vytiahne na mňa a mne vyrazí 
dych. 
(Nepil si, chrobáčik – ženie sa mi hlavou – u teba som to ani neskú-
sila… uvažovala som nad tým, ale napokon som to ani nevyskúšala… 
zdal si sa mi taký veľký, keď si prišiel… už si papal prvé príkrmy a ja 
som bola… aká? Nerozhodná? Pohodlná? Ani neviem. Tak som sa 
rozhodla, že ťa nechám na fľaške a dodnes ľutujem, že som to ani 
nevyskúšala. Ale toto ti nemôžem povedať, tvoj rozumček by to 
nepochopil.)
„Nepil si chrobáčik,“ vysvetľujem staršiemu. „Keď si prišiel, už si bol 
väčší ako Š. a už si papal aj zemiačik, aj mrkvičku, aj banánik… Š. je 
ešte maličký a ešte nič z toho nemôže, len mliečko.“ 
Neviem, či mu to stačí, ale neviem ani, čo viac mu k tomu povedať, 
aby pochopil. Viac sa nepýta. Prepáč…

Sobota
„Mama a akej tete bol Š. v brušku?“ 
Zase vyrazený dych. Starší sa pýta podobné otázky len tak bez prípravy 
– či predchádzajúceho rozhovoru. Len mu to tak straší v hlávke a roz-
mýšľa nad vecami, o ktorých ani netuším, že si ich všíma a uvedomuje.
„Bol v brušku takej tete, ktorá sa o neho nevedela postarať.“ 
Presne toto vie starší aj o svojom prenatálnom vývine. Tak to musí 
platiť aj na maličkého.
„A prečo sa nevedela?“ 
Tentokrát sa J. neuspokojuje s jednou odpoveďou. 
Rýchlo zbieram a prehodnocujem všetko, čo som mu už povedala 
a čo som čítala v múdrych knihách. Rozhodujem sa, čo je pre jeho 
uši a čo ešte pár rôčkov počká.
„No lebo niekedy sú bábätká v brušku tetám, ktoré sa nevedia o ne 
starať. Sa im narodia a potom nevedia, ako ich ľúbiť…“
„… ako im dávať papať a piť…“ skáče mi do reči starší.
„… áno. A tak ich dajú do takého domčeka, kde potom detičky ča-
kajú na maminku a tata, ktorí si po nich prídu. Tak, ako sme si my 
prišli po teba.“ 
Strašne silno ho objímem a dám mu pusu. Oboje mi s láskou vracia. 
Je úžasný.
„A potom sme si išli po Š,“ zakončuje starší náš rozhovor a spokojný 
s odpoveďou odbieha do detskej za svojimi dôležitými záležitosťami.

Streda
Maličký už krásne papá z cievky na prse. Prisatie sa zlepšilo, dokúsané 
bradavky zhojili. Stále to niekedy bolí, keď sa prisaje, ale je to omnoho 

    D e n n í k

Ma l i čký



n e b y ť  s á m  |  a u g u s t  2 0 1 2 s t r a n a  1 9

lepšie. Už mám trošku mlieka. Máličko, na pár glgov, ale aj to ma teší.
Na vytvorenie väzby a pripútania využívam, čo viem. Spí pri nás. 
Nosíme sa v šatke. Maličký aj tak kočík neznáša. Skúsili sme. Prvé 
dva pokusy vyšli úžasne, v kočíku spal a my sme sa vytešovali… ale 
to bol asi len maličkého adaptačný nezáujem o to, čo sa s ním deje. 
Tretí pokus nevyšiel… ani štvrtý, a ani piaty. Kočík je na čas odložený 
a nepokúšame sirénu. 

Piatok
Dnes prvýkrát skúšame šatku na holé telo… moje i jeho. Len plienku 
mu nechávam, keby náhodou. Trvalo mi to vyše dvoch týždňov, kým 
som sa k tomu odhodlala. Volím úväz, pri ktorom mi takmer nič 
nevidno, iba kúsok holého chrbta a pliec.
Staršieho orlí zrak hneď zaostrí.
„Mami, prečo si holá?“ 
Je toto možné? Je vôbec niečo, čo mu unikne?
A tak vysvetľujem. Rozprávam o tom, ako ma maličký nepozná… 
že doteraz sa o neho starala iná teta, a aby ma čo najskôr spoznal 
a vedel, že ja som maminka, tak chcem, aby bol pri mne, aby počul, 
ako mi bije srdiečko, aby cítil, ako voniam…. 
„Aj s tebou som to tak robila, miláčik. Ležkali sme pri sebe holí, 
objímali sa, kúpali sme sa spolu. Aj ty, keď si prišiel, si nevedel 
hneď, že ja som maminka, tak som ťa veľa mojkala a ľúbila, aby si 
to rýchlo spoznal.“
Usmeje sa na mňa a dá mi pusu. Je fakt úžasný. Ďakujem za neho 
Bohu. Aj maličkého prijal skvele. Po pár dňoch pútania pozornosti 
v nevhodných chvíľkach a väčšieho či menšieho skúšania hraníc 
sa upokojil, vie, že som stále aj jeho. Neustále mu to opakujem. 
Používam tie isté slová, ako predtým, pred bračekom – že je moje 
srdiečko, môj poklad, že ho ľúbim, že som rada, že ho mám. A on mi 
to opláca pokojom, trpezlivosťou a pochopením… že si s ním posta-
vím vláčik, až keď maličký dopapá, že sa s ním nejdem kúpať, lebo 
tato je v práci a s maličkým nemá kto byť… Veľa sme sa rozprávali 
o príchode súrodenca, veľa sme sa modlili za to, aby sme to všetci 
štyria čo najlepšie zvládli. Ďakujem za vyslyšané prosby. Možno 
bude niekedy horšie, možno príde kríza. Ale to, že prvé týždne sú 
také, aké sú, mi dodalo veľa nádeje a sily na zvládnutie prvotného 
náporu zmeny pre našu rodinu.

Nedeľa
Odsávam ako divá. Dnes štvrtýkrát. A posledný, je takmer polnoc. 
Stále je to málo. Podľa laktačnej minimálne osemkrát… ale KEDY? 
Dá sa to vôbec stihnúť? Chcem sa venovať staršiemu, aj s ľuďmi 
inými byť, aj von ísť, musím aj doma fungovať… a tak odsávam 
toľko, aby som z toho nezačala blbnúť. Štyrikrát dám štandardne, 
jeden deň sa podarilo o 2x viac… Žiadna sláva. 

Pondelok
Strašný deň…. stihli sme štyri ambulancie a všetci štyria sme z toho 
hotoví. Starší zaspáva v aute cestou domov, mladší doma okamžite 
po „nakojení“. My s mužom chytáme už neviemkoľký dych. A to sú 
ešte len dve hodiny poobede. 

Štvrtok
Dnes po takmer troch hodinách od posledného kojenia odsatých 
takmer 20 ml mlieka. Zatiaľ najviac. Maličký počas jedného papania 
potrebuje 100-120 ml. Dnes sú to tri týždne, čo papá z prsa a mliečka 
je stále len na postrašenie. Pane, prosím, ak je to Tvoja vôľa, nech 
sa to rozbehne.

O mesiac
Už nejaký týždeň-dva vidno, že maličký sa zaláskoval… do mamin-
ky… Plačom sa pýta na ruky, teší sa, keď, prídem, ak ho drží na 
rukách muž, tak ma fi xuje pohľadom. Rád sa šteklí a úžasne sa mu 
pri mojkaní smejú oči. Už je môj.
Čoraz častejšie zaspáva na prse, akoby tam odjakživa patril.
V utorok sme boli na poradni. Doktor na mňa pozeral ako na zja-
venie a za dojčenie mi zložil poklonu. Vraj už o tom čítal, ale… Nuž, 
čo sa budem tváriť skromne – potešilo. 

A dnes….
Dnes som odložila odsávačku. Dojčím približne každé 3 hodiny 
a laktačná tvrdí, že to stačí a nemám sa stresovať odsávaním. Sústre-
diť sa na dojčenie. Super. Konečne mi svitla nádej, že počas našich 
letných túlačiek nemusím brať túto kamošku so sebou a chodiť sa 
niekam schovávať a odsávať.
Dnes máme prvý deň bez umelého mlieka. Mliečka mám podstatne 
viac. Stále nie na to, aby ho to 24 hodín zasýtilo. Ale v noci mu už 
stačí. Kojí sa dva až tri razy počas nočného spánku a už niekoľko týž-
dňov mi na nočnom stolíku nestraší termoska s prevarenou vodou 
a fľaška s cievkou. Cez deň mu už hlad zaženú a materské mliečko 
má ako bonus. Laktačná tvrdí, že sa nemám báť, že mu stačí, že 
potrebu mu pokryje. Rozhodla som sa jej veriť.
Dnes som si objednala podprsenku na kojenie. Už po nej poškuľu-
jem niekoľko týždňov, ale až dnes som konečne uverila, že ju sku-
točne využijem. 
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K lamanie

„KLAMSTVO, KTORÉ DIEŤA HOVORÍ, MÁ 

PÔVOD V ČISTOM STRACHU.“

Väčšina rodičov má problém zvládať klama-
nie svojich detí. Chcem vám poskytnúť ná-
vod a spôsob porozumenia, vďaka ktorým 
budete schopní lepšie ovplyvniť toto sprá-
vanie. Klamanie je bežné a návod, ktorý po-
užívam, je účinný. Niektorí rodičia zistili, že 
funguje hneď na prvýkrát, keď ho skúšajú. 
Povedali: „Raz som to vyskúšal a moje dieťa 
už odvtedy neklamalo.“ Jedna matka mi po-
vedala, že po tom, ako skúšala používať môj 
návod niekoľko týždňov, jej dve adoptované 
deti začali menej klamať a dokázali sa zasta-
viť ešte predtým, ako zaklamali.
Porozprávala mi príhodu s jej 12-ročným sy-
nom, ktorý zlomil jednu z bábik svojej ses-
try a spýtal sa mamy, koľko stojí, aby mohol 
sestre kúpiť novú. Mama mu úprimne po-
ďakovala, pretože vedela, že keby sa to isté 
stalo predtým, ako začala používať návod 
na zvládnutie klamania, jej syn by bol bá-
biku iba zahrabal na dno koša s hračkami, 
aby nevyšlo najavo, čo spravil. Nikdy by sa 
k tomu nepriznal. 
Návod, ako pomôcť dieťaťu prestať klamať, 
je ignorovať klamstvo, ale neignorovať dieťa. 
Poviem to ešte raz: Ignorujte lož, ale neig-
norujte dieťa. Keď ignorujete lož, ignorujete 
detský strach a stav stresu. Klamstvo, ktoré 
dieťa hovorí, má pôvod v čistom strachu. 
Spomeňte si na príbeh Mahatma Gándhího 
a jeho vnuka. Všetci hovoríme klamstvá, ale 
tieto klamstvá pochádzajú zo stresu a stra-
chu. Deti s traumatickou históriou klamú, 
pretože pre nich je to situácia života a smrti. 
Tieto deti veria, že povedanie pravdy bude 
znamenať opustenie. Preto vám musia kla-
mať, kvôli vlastnému prežitiu sa kŕčovito 
pridŕžajú klamstva. Ich klamstvá znejú tak 
vierohodne, pretože ich životy závisia od 
týchto lží. Takéto domnienky môžu byť 
znakom deformovanej mysle, ale tieto de-
formácie sú pre dieťa skutočnosťou.

Čo sa stane, ak pohrozíte adoptovanému 
dieťaťu, že stratí domov, ak sa nezačne inak 
správať? Čo sa stane ak dieťaťu poviete: „Ak 
sa nezačneš lepšie chovať, budeme ti musieť 
nájsť iný domov.“ Alebo: „Ak toto klamanie 
neprestane, u nás si skončil.“ Toto je výbor-
ná ukážka pravdy: Konanie bez porozume-
nia nás vedie späť do temnoty. John Bowl-
by povedal: „Hrozba stratou sa rovná strate 
samotnej.“ Hneď, ako dieťaťu pohrozíte, 
spustíte reakciu žiaľu, ktorá vyvolá strach 
a stres. Viete, čo bude nasledovať – zmätok 
a deformácia.
V tomto deformovanom stave mysle, zmä-
tené strachom, bude dieťa rozmýšľať iba 
takto: „Och, teraz musím začať klamať lep-
šie. Musím to znieť naozaj presvedčivo.“ Die-
ťa verí, že jeho život je ohrozený. Spomeňte 
si, že hovoríme o nevedomých správaniach. 
Deti hrajú svoju rolu nevedome. Deti hrajú 
nevedome – a sú poháňané strachom a stre-
som. Do herectva ich ženie ich teror.
Takže, keď vám dieťa povie, že nezjedlo 
keksík, aj keď má odrobinky okolo celých 
úst, klame vám, pretože je prestrašené. Pre 
rodičov je ťažké ignorovať klamstvo, preto-
že vracia zodpovednosť späť k nám dospe-
lým. Keď naše dieťa klame, nastúpia naše 
vlastné reakcie strachu. Za takýchto okol-
ností sa musíme najprv upokojiť. Potom 
môžeme povedať niečo ako: „Mám ťa rád, 
záleží mi na tebe a všetko bude v poriadku. 
Rozumieš?“ Týmto vytvoríme podporu pre 
dieťa, ktoré je v stave stresu. Tým, že bu-
deme odpovedať, namiesto toho, aby sme 
reagovali, vyhneme sa vytváraniu väčšieho 
stresu pre dieťa. Zvyšovanie stresu veci iba 
zhorší. Dieťa potom iba neveriacky pokrúti 
hlavou, pretože sme na neho nekričali – ani 
sme mu jednu nestrelili. Takže, ignorujte 
lož, neignorujte dieťa.
Ak je to potrebné, ako rodič, po tom, ako 
som ponúkol môjmu dieťaťu oporu a lásku 
– môjmu dieťaťu, ktoré mi práve povedalo 
klamstvo – môžem odísť do svojej spálne 
a uľaviť si. Zatiaľ sa môžem upokojiť a dám 
čas aj dieťaťu, aby sa upokojilo. O niekoľko 
hodín sa k tomu môžem vrátiť a povedať: 
„Moja milá, keď mi klameš, naozaj ma to 

zraňuje. Bojím sa toho a potrebujem, aby si 
vedela, že všetko bude v poriadku.“ Keď to 
robím, prihováram sa dieťaťu na úrovni srd-
ca. Defi nícia disciplíny je učiť, a nie trestať, 
takže – ak naozaj chcem, aby si moje dieťa 
osvojilo niečo nové a aby už neklamalo, mu-
sím ho to naučiť. V prvom rade mu musím 
dať čas a priestor na upokojenie stresu, aby 
sa jeho myslenie stalo jasnejším.
Keď sa dieťa dostane zo stresového stavu, 
jeho myslenie bude jasnejšie a bude mať 
k dispozícii aj svoju krátkodobú pamäť. 
Vtedy bude schopné sa niečo naučiť. Sa-
mozrejme, možno bude treba, aby ste ten-
to návod najprv niekoľkokrát zopakovali, 
kým uvidíte významné výsledky, ale na vaše 
dieťa to bude mať dramatický efekt hneď 
od prvého použitia. Mám pre vás darček za-
darmo: Choďte na www.postinstitute.com 
a stiahnite si moju elektronickú knižku How 
to End Lying Now! (Poznámka prekladateľky: 
Spomínala som ju už v prvom článku a jej 
preklad Ako skončiť s klamaním bude k dispo-
zícii pravdepodobne v budúcom čísle Nebyť 
sám.) Je pre čitateľov tejto knihy zadarmo 
a dúfam, že ju posuniete ďalej všetkým ro-
dičom, čo ju potrebujú.

 B r y a n  P o s t

( p o k r a č o v a n i e  z  m i n u l é h o  č í s l a )

Od s t r achu k láske
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Kradnutie a seba-
poškodzovanie

„ODPOVEDANIE NAMIESTO REAGOVANIA 

ZABRÁNI ZVYŠOVANIU STRESU DIEŤAŤA, ČO 

BY VECI IBA ZHORŠILO.“

Prečo som dal kradnutie a sebapoškodzova-
nie spolu do jednej časti? Pretože oba druhy 
správania sú návykové. Návyk je vonkajší po-
kus upokojiť vnútorný stav. Dieťa sa nauči-
lo, že môže kradnúť alebo sa zraňovať a že 
sa mu to vyplatí. Keď dieťa kradne alebo sa 

poreže, spustí v tele a mozgu vylučovanie 
chemikálií, ktoré mu umožnia pocítiť úľavu, 
ktorú v danom momente potrebuje. Znova, 
všetko sa to deje nevedome.
Povedzme, že dieťa vojde do obchodného 
domu a senzorická stimulácia v takom veľ-
kom obchode znamená pre neho priveľké 
preťaženie. Tak čo urobí? Strčí si niečo do 
vrecka. V tom momente, ako dá tú vec – 
môže to byť čokoľvek – do svojho vrecka, 
má z toho dobrý pocit a uvoľní sa.
Keď som mal 9 rokov – v tom čase som už 
bol šikovným zlodejom –, vošiel som do 
drogérie, aby som niečo ukradol. Ani som 
nemal doma kazetový prehrávač, ale stál 

som akurát pred regálom s kazetami. Jed-
na akoby mi hovorila: „Bryan, zober si ma“, 
a druhá vravela. „Nie Bryan, mňa si zober!“ 
Zatiaľ mi iná vravela: „Nie Bryan, v skutoč-
nosti túžiš po mne!“ Tak som zobral všetky 
tri, dal som si ich do vrecka a vyšiel som von. 
Hneď, ako som ich zobral, zaplavil ma dob-
rý pocit. Prešiel som na roh hlavnej ulice, 
prešiel som cez cestu, odhodil som kazety 
na zem a pokračoval v chôdzi. Nezobral som 
ich z obchodu, pretože by som ich potrebo-
val alebo chcel. Zobral som ich, pretože som 
potreboval ten pocit, ktorý mi kazety dali, 
a ten pocit ma hrial až do nasledujúcej prí-
ležitosti, keď som sa cítil zase vystresovaný 
a potreboval som úľavu.
Bol som adoptovaný, keď som mal asi tri 
mesiace. Nejaký čas som strávil v pestún-
skej rodine, no nebolo to dlho. No hocako 
krátky čas v pestúnskej rodine je pre každé 
dieťa pridlhý. Toto som raz vyhlásil v rozhla-
sovej relácii pre austrálsku NPR. Redaktor sa 
ma opýtal, prečo to tvrdím, keď pestúnstvo 
predsa pomáha deťom v zlej situácii. Odpo-
vedal som, že pestúnstvo nie je zlé, ale nie je 
pre dieťa stálou situáciou, takže ho stresuje 
– bez ohľadu na fakt, ako sa na to snažíte 
pozrieť. Navyše, každé dieťa, ktoré musí byť 
umiestnené do pestúnskej starostlivosti, už 
muselo zakúsiť viac bolesti, ako by malo die-
ťa jeho veku zažiť. Tiež, keďže v pestúnskej 
starostlivosti dochádza k mnohým zmenám, 
pestúnstvo iba zriedka poskytuje dieťaťu prí-
ležitosť na uzdravenie. Namiesto toho sa jeho 
trauma iba potvrdí a prekryje novou vrstvou.
Podelím sa s vami o príbeh mojej vlastnej 
adoptovanej dcéry. Prišla ku mne s manžel-
kou, keď mala 18. Keď som ju našiel, bola 
bezdomovkyňou a žila na ulici. Systém, kto-
rý na ňu míňal v priemere 10 000 dolárov 
na mesiac, keď bola v starostlivosti počas 
posledných 10 rokov, jej dovolil, aby za seba 
podpísala „reverz“ a prestala dostávať akú-
koľvek podporu. Odvtedy, keď sa prvýkrát 
dostala do pestúnskej starostlivosti vo veku 
8 rokov, až do svojich 19, najdlhšie, koľko 
vydržala na jednom mieste, okrem výchov-
ného zariadenia s ubytovaním, boli tri me-
siace! Nemôžete mi povedať, že pestúnstvo 
bolo pre toto mladé dievča niečím iným ako 
traumou, a bolo to aj vidieť. A vidieť to každý 
deň, ako sa jej snažíme pomôcť sa uzdraviť.
Takže, ak takéto rané traumy môžu spôsobiť 
kradnutie, čo môžete spraviť, aby ste krad-
nutie svojho dieťaťa zastavili? V prvom rade 
mu treba pomôcť, aby si uvedomilo príčinu 
svojho kradnutia. Môžete mu to priblížiť asi 
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takto: „Vieš čo, môj milý? Keď ideš do školy, 
dôvodom tvojho kradnutia je, že si vystreso-
vaný a cítiš sa preťažený. Si naozaj vystraše-
ný, nemyslíš? A keď cítiš taký strach, chceš 
spraviť niečo, čo ti pomôže cítiť sa lepšie. Tak 
si dáš do vrecka veci, čo ti nepatria. Rozmýš-
ľal si nad tým niekedy?“ Dokonca aj takáto 
malá dávka uvedomenia môže mať na dieťa 
významný dopad. Keď si začne niečo dávať 
do vrecka, prejde mu hlavou: „Teraz sa nao-
zaj bojím.“ Na začiatku si to pravdepodobne 
dá do vrecka aj tak, ale uvedomenie sa už 
začalo. A to je prvý krok.
Druhou vecou, ktorú môžeme v rámci také-
hoto kradnutia urobiť, je porozumenie, že 
väčšinou ide o výsledok preťaženie dieťaťa 
v určitom prostredí, napríklad takom, ako 
je obchod. Dieťa je prehnane stimulované 
množstvom ľudí a hladinou aktivity v tomto 
prostredí. Táto prehnaná stimulácia spätne 
spôsobuje stres. Kradnutie môže dieťaťu po-
môcť upokojiť tento stres. Vidíte, prečo som 
povedal, že kradnutie je návykové?
Každé extrémne správanie je väčšinou pre-
dikovateľné. Ak to odsledujete, tak si doká-
žete všimnúť, kedy sa to stáva, o koľkej sa to 
stáva, ako sa to stáva a čo to spúšťa. Uvidíte, 
na čo dieťa reaguje a čo spôsobuje toto ex-
trémne správanie. Takéto uvedomenie môže 
byť pre adoptívneho rodiča, ktorý má pocit, 
že sa mu všetko vymyká spod kontroly, obo-
hacujúce a posilňujúce.
Mimochodom, skutočná defi nícia kontroly 
a ovládania je schopnosť ovplyvniť správanie 
toho druhého. Všimnite si, že to nie je schop-
nosť premôcť druhú osobu, ale jednoducho 
schopnosť ovplyvniť. Daniel Goleman, autor 
knihy Emočná inteligencia, hovorí: „Kľudnejšia 
amygdala má schopnosť utíšiť a regulovať 
rozrušenejšiu amygdalu.“ Kľudná amygdala 
mojej ženy má schopnosť utíšiť moju vystre-

sovanú amygdalu a vaša pokojná amygdala 
má schopnosť utíšiť vystresovanú amygdalu 
vášho dieťaťa. Robíte to pomocou pozitív-
nych vibrácií, ktoré vysielate.
Takže – tým, že pomôžete svojmu dieťaťu 
chápať, prečo kradne, začne sa proces regu-
lácie amygdaly – mozgového receptora stra-
chu – u vášho dieťaťa. Treťou vecou, ktorú by 
ste mali spraviť, je vytvorenie pocitu, že máte 
situáciu v rukách. Môžete svojmu dieťaťu 
povedať: „Keď pôjdeme do Tesca, ostaneš pri 
mne a budeš ma držať za ruku. Áno, viem, 
že máš už 14, ale budeš ma držať za ruku aj 
tak.“ Toto ukazuje, že máte situáciu v rukách, 
pretože znižujete stres dieťaťa a znižujete jeho 
strach v tomto prehnane stimulujúcom pros-
tredí. Ak sa dieťa nechce držať za ruku – alebo 
viezť v nákupnom vozíku (ak je dostatočne 
malé), nekričte na neho ani ho nenúťte. Vy-
tvorilo by to iba viac stresu pre vás oboch.
Takýto postup, aby vás dieťa držalo za ruku, 
alebo sa viezlo vo vozíku, môže byť tvrdý – 
založený na strachu, alebo môže byť založený 
na láske. Medzi týmito postupmi je rozdiel. 
Celý rozdiel spočíva v tom, ako to poviete! 
Tu je ukážka tvrdého prístupu založeného na 
strachu: „Milý môj, poď si sadnúť do vozíka, 
pretože ti nedovolím kradnúť a zahanbiť ma 
tak, že nás nakoniec oboch vyhodia.“
A tu je ukážka láskavého prístupu: „Milý môj, 
viem, že keď ideme do takýchto obchodov, 
cítiš sa preťažený. Preto by som chcela, aby 
si sa radšej viezol vo vozíku, pretože potom 
viem, že budeš v bezpečí. Obom nám tu bude 
dobre. V poriadku?“ Slová, ktoré vyslovíte, 
stavajú základy pre vaše deti, aby prijali, čo 
počujú. Mnoho adoptovaných detí nikdy ne-
zažilo výchovu založenú na láske. Takže keď 
sa cítia vystrašené, nemajú sa o čo oprieť. Rad-
šej, ako by ste karhali vystrašené dieťa, utíšte 
ho, a tým môžete zmeniť jeho správanie.

Ako toto všetko súvisí so sebapoškodzova-
ním? Znovu – je to pokus utíšiť stres. Deti, 
ktoré sa režú, sú vo všeobecnosti depresívne 
adolescentné dievčatá. Mnohé z nich majú 
hraničnú poruchu osobnosti (borderline 
personality disorder) a sú v extrémnom stave 
zníženého vybudenia (hypo-arousal).
Ak sa spýtate ktoréhokoľvek z týchto dievčat, 
prečo sa porezáva, pravdepodobne vám odpo-
vie: „Lebo mi to dáva dobrý pocit.“ Pre dospe-
lých je to ťažké pochopiť. Ako to môže dávať 
dobrý pocit? Ale tieto deti sa cítia otupené, 
takže keď sa porežú, na chvíľu im to dá dobrý 
pocit, pretože niečo cítia. Niečo získajú – úľa-
vu. Angelina Jolie si zvykla spôsobovať rezné 
rany a v jednom inteview povedala: „Porezala 
som sa a potom som iba sledovala, ako mi 
tečie krv, pretože to bolo vzrušujúce.“
Deti, ktoré sa poškodzujú, majú traumatickú 
minulosť. Medzi deťmi, ktoré si spôsobujú 
rezné rany, by ste nenašli veľa – takých, ktoré 
nezažili významnú traumu v minulosti. Pre 
veľa týchto detí tá trauma zahŕňa sexuálne 
zneužívanie. Rovnako ako pri kradnutí – musí-
te preniesť dôvody na porezávanie do detského 
vedomia. Môžete povedať: „Ubližuješ si vtedy, 
keď sa cítiš skutočne vystresovaná a prestra-
šená.“ Znova, snažíte sa vytvoriť prostredie, 
kde môže dieťa vyjadriť, spracovať a pochopiť 
traumu, ktorá spôsobila toto správanie.
Ak poznáte detaily traumy, môžete nájsť 
spôsob, ako to dieťaťu povedať. Držte ho na 
rukách a povedzte: „Keď si bola malým diev-
čatkom, toto sa stalo a veľmi si sa pri tom 
bála. A preto si teraz ubližuješ.“ Pomôžte jej 
vytvoriť emočné prepojenie, aby to dokázala 
spracovať a pochopiť. To jej potom pomôže, 
aby skončila s týmto správaním. 
Je veľmi dôležité, aby si rodičia uvedomili, že 
vôbec nepomáha, keď povedia: „Prestaň sa 
porezávať. To nie je dobré!“ Nekričte na ňu: 
„Ako si to mohla spraviť?“ Toto správanie je 
jediný spôsob, s ktorým dokáže spracovať 
stres a strach. Ak ste si všimli, že sa vaše die-
ťa úmyselne porezalo, pokúste sa povedať 
niečo ako: „Fíha, čo sa deje? Čo sa stalo?“ 
Pretože chcete, aby ste nabudúce, ak sa to 
zopakuje, určite boli pri tom. Ak budete re-
agovať – namiesto toho, aby ste odpovedali, 
spôsobíte dieťaťu iba viac stresu a ono sa 
bude snažiť tieto činy pred vami skryť. To 
vám potom zoberie príležitosť stáť pri vašom 
dieťati, regulovať a meniť jeho správanie.
Je dôležité pochopiť, že dieťa, ktoré si úmy-
selne spôsobuje rezné rany, to bude robiť aj 
ďalej, ak ho to priťahuje. Je to ťažké, ale mu-
síte byť schopní povedať svojmu dieťaťu: „Ak 
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to potrebuješ, porež sa, ale bola by som nao-
zaj rada, keby si ku mne prišla a povedala mi, 
keď cítiš túto potrebu. Príď ku mne predtým, 
ako to urobíš.“ Ak toto dokážete, ponúknete 
dieťaťu príležitosť na zažitie pocitu bezpečia 
a aj uchopenie situácie. Ak vaše dieťa strávi 
s vami čas a vy mu ponúknete pohladenie 
a podporu, upokojí sa. Nakoniec možno ani 
nebude cítiť potrebu porezať sa. Viete si to 
predstaviť? Je to moc uchopenia nevedomej 
skúsenosti, ktorá sa stane vedomou. Hneď, 
ako to urobíte, bolesť z porezania sa zosil-
ní a prestane poskytovať dobrý pocit. Vaša 
dcéra sa začne rezať a bude si viac vedomá 
toho, čo sa vlastne deje. Zrazu si uvedomí: 
„Porezala som sa. Au!“ Už nie je otupená.

Kapito la  11

Agresívne správanie

„VÝSKUM V OBLASTI STRESU NAZNAČUJE, ŽE 

KEĎ PREŽÍVAME VYSOKÚ HLADINU STRESU, 

BUNKY V NAŠOM TELE SA KVÔLI PREŽITIU 

STIAHNU.“

Ako som už citoval Perryho: „Keď ktokoľvek 
z nás zažíva novú udalosť, vnímame ju naj-
prv ako ohrozenie, až kým sa nepresvedčíme 
o opaku.“ Ak popri mne prejdete a ja v tom 
okamihu neviem uvnímať, že ste „bezpeční“, 
okamžite vás budem vnímať ako ohrozenie. Ak 
som adoptovaným dieťaťom a nemám schop-
nosť stanoviť, že nie som v ohrození v situácii, 
ktorú by iní považovali za bezpečnú, možno 
vás buchnem, keď budete prechádzať okolo.
Povedzme, že je vaše dieťa na školskom ih-
risku. Prebehne okolo neho iné dieťa, ktoré 
sa s ním dokonca ani nehrá, a vaše dieťa ho 
potkne alebo uhryzne. Pochopte, že v tom 
momente vaše dieťa nedokázalo vnímať, že 
ho to druhé dieťa neohrozovalo. Konalo im-
pulzívne, týka sa to ovládania impulzov.
To isté platí pre deti, čo ubližujú zvieratám. 
Treba však povedať, že niektoré deti, ktoré 
sú kruté ku zvieratám, iba napodobňujú 
a opakujú ich skorú traumu. Ak dieťa zažilo 
zneužívanie, jeho krutosť môže byť deformo-
vaným spôsobom, ako sa snaží uzdraviť túto 
traumu. Ani neviem spočítať množstvo detí, 
s ktorými som pracoval a ktoré trápili hla-
dom svoje zvieratko, pretože boli v minulosti 
zanedbané a nemali dostatok jedla. Tieto deti 
sa snažia prelúskať svojou traumou – a  nie sú 
si vedomé toho, čo robia. Znovu, toto moje 
presvedčenie protirečí všeobecnej verejnej 
mienke. Chcem vás povzbudiť, aby ste sa 

aspoň chvíľu pokúšali pozrieť na svoje dieťa 
iným spôsobom. Snáď tiež uvidíte, že existuje 
aj iná perspektíva, ako tá, ktorú nás učili.
Dieťa, čo má problémy s inými, najmä s ro-
vesníkmi, je dieťaťom, ktoré sa vnútorne 
vrátilo späť do svojho mladšieho emočného 
veku. Výsledkom je, že jeho sociálne zruč-
nosti tým utrpia. Výskum v oblasti stresu na-
značuje, že keď máme dočinenia s vysokou 
hladinou stresu, bunky nášho tela sa stiah-
nu, aby prežili. V takej situácii nemôžeme 
mať svedomie, pretože pri vysokej hladine 
stresu jediné, na čo sa dokážeme sústrediť, je 
naše vlastné prežitie. Preto sa môže zdať, že 
tieto deti nemajú žiadne svedomie, ale je to 
veľké nepochopenie. Keď sa upokoja a pre-
stanú byť v stave prežitia, zistíme, že majú 
svedomie ako každý iný.

Kapito la  12

Čo má spoločné chronické 
klamanie, kradnutie, 
podpaľačstvo, zabíjanie 
zvierat a hromadenie jedla?

„RODIČOV TÝCHTO DETÍ UČILI NETRADIČ-

NÝM VÝCHOVNÝM METÓDAM, ABY ICH DO-

KÁZALI OVLÁDNUŤ – TIE DETI SÚ OZNAČENÉ 

PRÍVLASTKAMI NARUŠENÉ ČI NEPRIPÚTANÉ.“

Každé z týchto správaní patrí k psychiatric-
kej diagnóze, ktorú profesionáli z oblasti 
mentálneho zdravia rýchlo rozoznajú ako 
reaktívnu poruchu pripútania (Reactive 
Attachment Disorder – RAD). Kedysi málo 
známa, zriedkavo používaná diagnóza du-
ševného zdravia, sa stala novým hitom.
Poruchu pripútania po prvý raz zaviedli pred 
20 rokmi. Odvtedy veľa z informácií o tej-
to poruche začalo vytvárať neveselý a často 
nebezpečný obraz tých, čo sú ňou diagnos-
tikovaní – najčastejšie detí. Knihy a články 
porovnávali deti s poruchami pripútania so 
sériovými vrahmi, násilníkmi a ťažkými zlo-
čincami. Rodičov týchto detí učili netradič-
ným výchovným metódam, aby ich dokázali 
ovládnuť – tie deti sú označené prívlastkami 
ako „narušené“ či „nepripútané“.
Základnou premisou diagnózy poruchy 
pripútania bol fakt, že dieťa nevie vytvárať 
pozitívne, dlhodobé vzťahy. Dieťa s poru-
chami pripútania pôsobí, akoby nebolo 
schopné sociálne sa spojiť alebo pripútať 
k iným. Mnohé z jeho správaní vyvolávajú 
strach a sú priam nebezpečné, čo spôsobuje, 

že sa rodičia cítia odstrkovaní, obviňovaní 
a poučovaní inými. Toto správanie zahŕňa 
neposlušnosť, časté a intenzívne výbuchy 
hnevu, manipulatívne a ovládacie prejavy, 
malé alebo žiadne svedomie, sebadeštrukciu, 
poškdzovanie iných a majetku, prejedanie 
alebo hromadenie jedla a prehnané zaobe-
ranie sa ohňom, krvou alebo násilím.
Dôvody sú komplikované. Väčšinou ľubovol-
ná trauma, ktorá sa vyskytne v čase od počatia 
do prvých päť rokov, môže vytvoriť potenciál 
pre problémy s pripútaním. Príkladom môže 
byť telesné alebo sexuálne zneužívanie, zaned-
banie, depresia jedného z rodičov, predčasný 
pôrod, trauma počas pôrodu, domáce nási-
lie alebo časté presuny. Všetky tieto faktory 
môžu prispieť k tomu, že dieťa stratí schop-
nosť vytvoriť si pripútanie. Takéto udalosti 
majú vplyv na schopnosť dieťaťa tolerovať 
stres a úzkosť, čím ho vystavujú neustálym 
stavom strachu. Po čase tento konštant-
ný strach vedie k neschopnosti dôverovať 
druhým, dokonca aj po rokoch horlivej sta-
rostlivosti. Ale, ako som už povedal, keď sa 
tieto deti upokoja a prestanú byť v stave preži-
tia, zistíme, že dokážu lepšie dôverovať iným.
Veľa počúvame o poruche pripútania, diag-
nóze, ktorú dostalo veľa adoptovaných detí. 
Pokiaľ je dieťa v stave stresu a strachu, nedo-
káže sa pripútať. Pokiaľ sú rodičia v stavoch 
stresu a strachu, tiež sa nedokážu naviazať na 
dieťa. Kennel a Klaus, detskí lekári a pionieri 
v oblasti pripútania hovoria: „Pripútanie je 
správaním dieťaťa smerom k rodičom a navia-
zanie je správaním rodiča smerom k dieťaťu.“
Hovoríme veľa o poruchách pripútania bez 
toho, aby sme si uvedomili, že problémom 
môže byť porucha naviazania. Pripútanie 
a naviazanie funguje oboma smermi. Ne-
môžeme sa sústreďovať na schopnosť die-
ťaťa sa naviazať bez toho, aby sme sa pozreli 
na schopnosť rodiča sa pripútať, pretože ak 
má rodič vo svojej minulosti nejakú traumu, 
bude mať tiež zníženú schopnosť sa pripú-
tať. Mnoho rodičov vyrastalo s rodičmi, 
ktorí mali znížené schopnosti pripútania, 
takže ich vlastní rodičia boli náchylní na 
dysreguláciu a bolo pre nich ťažké vyvolať 
oxytocínovú reakciu u ich dieťaťa. Keď tieto 
deti vyrastú a stanú sa rodičmi, majú prob-
lém vytvoriť si zdravé pripútanie a ovládať 
sa. Preto tým nechtiac bránia zdravej oxyto-
cínovej reakcii u vlastných detí. Všetky tieto 
problémy vytvárajú negatívnu neurofyziolo-
gickú spätnú väzbu. 

Preložila Mária Tiňová
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V banskobystrickom kraji momentálne 
funguje 5 klubov náhradných rodín s od-
bornou a metodickou podporou Návratu: 
každý klub je originálny, špecifi cký a pestrý. 
A dámy, ktoré tieto kluby vedú, vedú ich 
popri svojom vlastnom životnom príbehu, 
v ktorom je aj adopcia, či pestúnstvo.
Prinášam niekoľko postrehov z tohto 
stretnutia:
Pestrosť môže priniesť súzvuk. 
„Keď sú koordinátorky klubov demotivo-
vané – napr. malým záujmom ľudí o kluby 
– alebo stratou inovácií, zisťujem, že im 
pomáha, keď prenášam informácie medzi 
nimi, teda keď ich navštevujem a hovorím, 
ako sa ktorému klubu darí a čo tam vymys-
leli. Prečo sa mi zdalo dobré urobiť osobné 
stretnutie všetkých koordinátoriek i laických 
poradkýň z nášho kraja? Je iné, keď sa ľudia 
stretnú: je ich viacej, zaznievajú tu dobré 
nápady, každý si niečo nakúpi, dochádza tu 
k akejsi obnove vzťahov, síl a súzvuku… Je 
zaujímavé, ako si načúvame a ako sa posú-

vame, zdá sa mi, že sme potom odvážnejší 
chopiť sa príležitostí, ktoré sa pred nami 
vynárajú,“ hovorí Eva Teťáková z Centra 
Návrat v Banskej Bystrici, ktorá sa okrem 
iného venuje práve podpore koordinátoriek 
klubov i podpore laických poradkýň z tohto 
regiónu. Každý klub je jedinečný originál, 
bude vždy iný a bude sa meniť.

Ako vyzerajú tváre jednotlivých klubov?

Klub v Banskej Bystrici tento rok na jeseň 
oslávi 15 rokov svojho fungovania. Uplynulý 
klubový rok bol venovaný Filmovému klubu 
náhradných rodín (rodičia i žiadatelia mali 
možnosť vidieť 10 rôznych fi lmov o rodičov-
stve, výchove, živote a diskutovať medzi se-
bou i s odborníkmi). Klub v uplynulom roku 
navštívilo viacero žiadateľov v „príprave“ 
a prevažne „dlhoroční“ náhradní rodičia. Pa-
radoxne, generáciu začínajúcich náhradných 
rodičov sa za posledné 2 roky nepodarilo pri-
tiahnuť na kluby, zato oni viac využívajú iné 

druhy služieb Návratu (najviac individuálne 
poradenské a terapeutické programy v do-
mácnostiach). Koordinátorkou je pestún-
ska mama. Klub býva tretí piatok v mesiaci 
(okrem prázdnin).

Klub vo Zvolene funguje prvý rok, vytvoril 
sa zo svojpomocnej skupiny rodičov. Jeho 
priestor využívajú aj profesionálni rodičia, 
pestúni a adoptívne rodiny. V uplynulom 
roku bol klubom s odbornými témami: 
Emočné straty, Ako nevyhorieť, Ako nevybuch-
núť… Koordinátorkou klubu je profesionál-
na mama. Odborné témy zabezpečujú pra-
covníci Návratu.

Klub v Žiari nad Hronom funguje druhý 
rok. Zastrešuje ho Pohronské osvetové stre-
disko, koordinátorkou klubu je adoptívna 
mama. Klub využívajú rodiny nielen zo Žiaru 
nad Hronom, ale aj z okolitých dedín. Odbor-
né témy čiastočne v uplynulom roku zastrešo-
vali pracovníci Návratu a miestni odborníci.

Klub na Pohronskej Polhore funguje druhý 
rok. Je to pravdepodobne jediný klub zriadený 
na dedine. Založili ho rodičia. Na tomto hore-
hronskom klube sa stretávajú hlavne veľkopo-
četné náhradné rodiny, ktoré majú spolu – ak 
zrátame aj prijaté, aj narodené deti – takmer 
30 detí. Odborné témy na klube a odborné 
poradenstvo pre rodiny mimo klubu zabez-
pečuje laická poradkyňa Návratu (Jarka Ben-
dáková). Koordinátorkou klubu je pestúnska 
mama. Klub bude mať odbornú podporu aj 
v podobe psychologičky z Referátu poraden-
sko-psychologickcýh služieb v Brezne.

Klub v Rimavskej Sobote je relatívne mladý 
klub, ktorý hľadá svoju tvár. Momentálne je 
jeho koordinátorstvo v rukách dvoch pes-
túnskych mám. Klub odštartoval v tomto 
roku od januára s odbornými témami týka-
júcimi sa rôznych špecifík detí v náhradných 
rodinách, napríklad: deti ovplyvnené fetál-

 K l u b y  n á h r a d n ý c h  r o d í n

Ako  sa  z  peš iakov  na  šachovnic i s t a l i  dámy 
( O  k l u b o c h  n á h r a d n ý c h  r o d í n ,  p e s t r o s t i ,  m o t i v á c i i  a  h á d a m  a j  o  n á d e j i )

„NIEKEDY SA CÍTIM AKO PEŠIAK NA ŠACHOVNICI, KTORÝ NEVIE, ČI DÔJDE NA DRUHÚ STRANU A BUDE DÁMOU,“ TAKTO PREHOVORILA O SVOJOM 

MOMENTÁLNOM ŽIVOTNOM OBDOBÍ JEDNA Z PESTÚNSKYCH MÁM NA STRETNUTÍ BANSKOBYSTRICKÝCH KOORDINÁTORIEK KLUBOV NÁHRAD-

NÝCH RODÍN A LAICKÝCH PORADKÝŇ NÁVRATU (JÚL 2012).
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nym alkoholovým syndrómom, psychickou 
depriváciou, poruchami pripútania a pod. 
Vznik klubu inicioval a odborne zatiaľ sýti 
Návrat. Región je známy ako územie s naj-
väčším počtom odňatých detí z biologických 
rodín – a zároveň územie s najväčším počtom 
náhradných rodín v banskobystrickom kraji.
Kluby môžu byť podporným priestorom 
a prevenciou pred zlyhaním náhradnej rodiny. 

Koordinátorky, pomocníčky, laické 
poradkyne

„My sme si brali deti v roku 2004, prípra-
va ešte nebola povinná. Na kluby sme za-
čali chodiť na odporúčanie psychologičky 
z úradu o týždeň po tom, ako deti začali 
s nami bývať. Na kluby chodím s výnimkou 
niekoľkých ráz už 7,5 roka. Chodím, lebo mi 
to naozaj pomáha. Čudujem sa začínajúcim 
rodičom, že to nevyužívajú.“

Daniela, koordinátorka klubu v Banskej Bystrici

„My sme prípravu absolvovali a potom sme 
dostali 2 deti. Asi rok a pol sa o nás nikto 
nezaujímal, ako to ide. Až potom nás úrad 
zaradil do odborného programu Návratu 
a neskôr sme začali robiť kluby. Toľko vecí 
som sa takto dozvedela, ktoré mi pomohli 
lepšie sa cítiť ako pestúnska mama. Veľa ro-
dičov chodí za mnou a chcú vedieť čo a ako, 
nestačí im, čo im povedia na úrade, chcú ho-
voriť s niekym konkrétnym, kto naozaj žije 
náhradné rodičovstvo.“

Alenka, koordinátorka klubu v Rimavskej Sobote

„My sme boli na úrade v Brezne, veľmi nám 
záleží na tom, aby sa nám venovali, veď deti, 
ktoré sme prijali, majú veľa problémov, a my 
potrebujeme pravidelnú pomoc. Klub sme 
si zorganizovali sami a pomohlo nám to, ale 
potrebujeme aj ďalšie veci – terapeutické. Pá-
čia sa nám víkendové pobyty, ktoré v našom 
regióne a pre naše rodiny organizuje Návrat.“

Aďa, koordinátorka Klubu v Pohronskej Polhore

„Keď na Klube počujem, ako o rôznych 
problémoch premýšľajú iní, pomáha mi to 
upraviť či rozšíriť si svoje vlastné premýšľa-
nie, a zároveň cítiť sa lepšie. 

Elenka, koordinátorka klubu v Žiari nad Hronom

„Klub mi pomáha, že mám s kým zdieľať 
svoje problémy. Sú tam konkrétni rodičia, 
ktorí žijú v mojom okolí. Môžme sa potom 
spolu navštevovať. Cítim sa dobre ako člen 
spoločenstva rodín.“

Vierka, pomáha na kluboch v Rimavskej Sobote

„Mňa kluby posúvajú. Nechcem zostať na 
mieste. Zdá sa mi normálne, že sa ako adop-
tívny rodič stretávam s inými adoptívnymi či 
pestúnskymi rodinami.“

Zuzana, pomáha na kluboch vo Zvolene

„Minule mi moja blízka osoba povedala: Všet-
ci, ktorí sme sa spolu pripravovali na adopciu, 
sa teraz po prijatí detí samy od seba pravidel-
ne stretávame. Teším sa z toho, že to robia. 
Niekedy za mnou domov prídu začínajúci 
náhradní rodičia a chcú rady. Moje prijaté 
dieťa je už dospelé a samostatné, cítim, že mi 
Návrat veľa pomohol, keď som bola pestún-
kou, a teraz ja chcem pomôcť iným.“

Jarka, laická poradkyňa Návratu na Horehroní

Každého môže motivovať niečo iné

Koordinátorky banskobystrických klubov 
a laické poradkyne sedia s nami v kruhu 
a hovoria striedavo o tom, že niekedy na klub 
príde jedna-dve rodiny, inokedy desať… ak to 
dobre počítam… každomesačne podporí 5 
klubov v banskobystrickom kraji najmenej 10 
náhradných rodín – a niekedy hádam aj 50. 
To sa mi zdá neuveriteľné číslo, keď si pred-
stavím, že klub je raz mesačne a trvá okolo 2 
hodín. Ak by napríklad jedna rodina chodila 
pravidelne na kluby, môže cez ne mať ročnú 
svojpomocnú alebo odbornú (preventívnu) 
podporu v rozsahu okolo 10 hodín… 
Hádam je toto trochu odpoveď na otázku, či 
to má zmysel (toľko sa okolo klubov „lopotiť“).
Počúvam koordinátorky klubov a laické po-
radkyne a uvedomujem si, že robia pre iných 
rodičov a ich prijaté deti množstvo neviditeľ-
nej práce – v drvivej väčšine zadarmo. 
Čo všetko robia, aby dali rodinám vedieť, že 
sú kluby, čo sú kluby a ako je fajn nebyť sám. 
Toto nám povedali:
– Posielajú emaily (posielajú pozývacie výzvy 

a prosia o to, aby sa ľudkovia nahlásili, či 
prídu. Veď hádam najťažšie je nevedieť 
a čakať, či vôbec niekto príde.)

– Ak sa im dá, zatelefonujú a pripomenú, že 
je klub, alebo pošlú sms.

– Organizujú spoločné akcie pre celé rodiny 
aj mimo klubových stretnutí: niekedy ope-
kačky, alebo výlety, jednoducho spoločný 
zážitok.

– Niekedy idú na návštevy rodín, ktoré ešte 
na klube neboli, alebo na klube nedoká-
zali hovoriť o niektorých svojich témach, 
predsa len je to doma osobnejšie.

– Inokedy podporujú „odľahčovacie služ-
by“ iným rodinám – vzájomné postráženie 
detí, branie na víkendy a pod.

– Hľadajú témy, ktoré by „pritiahli“ ľudí ale-
bo ktoré ľudkovia potrebujú, a „zháňajú“ 
k ním odborníkov.

– Inokedy používajú na kluboch fi lmy či 
knihy o rodičovstve a výchove a vedú dis-
kusie.

– Myslia na program pre deti, ako ho zabez-
pečiť – akými ľuďmi a pod., aby rodičia 
mohli mať svoj nerušený priestor.

– Niekedy napíšu článok do regionálnych 
novín, a to by sa snáď dalo robiť aj častej-
šie a asi najlepšie to zafunguje, ak to bude 
napísané trochu aj ako príbeh.

– Dobrú skúsenosť majú s osobným pozva-
ním rodín na kluby (a povedzme si, každý, 
kto príde na klub, môže zase osobne po-
zvať inú rodinu zo svojho okolia).
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Stretávame sa stále každý tretí piatok v me-
siaci v Centre pomoci pre rodinu na Štefá-
nikovej 46… To nie je nové, to je už staré. 
Stretávame sa, aby sme zdieľali svoje zážitky, 
pocity, starosti aj radosti z nášho rodičovstva 
– každý deň zažívaného, každý deň precíte-
ného, stále znova objavovaného. To je vždy 
nové. V tomto kalendárnom roku sme sa 
stretli šesť ráz, aby sme sa podelili o to, čím 
žijeme, aby sme sa dozvedeli niečo nové.
V januári sme hovorili o Vianociach – o tom, 
ako sme ich prežívali, ako ich prežívali naše 
deti, ako sme ich prežili spolu, ako sme sa 
s nimi mali…
Vo februári sme hovorili o rituáloch v našom 
živote, o tom, prečo ich potrebujeme, načo sú 
nám dobré, o tom, čo sú to vlastne rituály, aký 
majú význam v živote detí a čím sú špecifi cké 
v živote našich prijatých detí. Najskôr sme si 
pozreli krátke fi lmy Návratu na tému „Uspáva-
nie“ a potom sme hovorili o našich rituáloch, 
o rituáloch nášho detstva, čo v nás zanechali, 
čím pre nás boli a sú a aké rituály máme my 
v našich súčasných rodinách a prečo, čo nám 
dávajú a čo dávajú našim deťom. Táto téma 
bola taká obsiahla, že sme v nej pokračovali aj 
na našom ďalšom klube – v marci.
Keď sme si všetko o našich aj vašich ritu-
áloch porozprávali, pozvali sme si v apríli 
na návštevu psychologičku Elenku Sláde-
kovú – dlhoročnú pracovníčku a spolu-
pracovníčku Návratu. Hovorili sme s ňou 
– no, o všetkom. O všetkom, čo nás trápilo, 
o správaní našich detí, o našom správaní sa 
k nim, o niekedy ťažko vysvetliteľných pre-
javoch, ktorým nerozumieme, o adaptácii 
našich detí v materskej škole, o ich adaptácii 

v základnej škole, o komunikácii s učiteľmi, 
o špecifi ckých problémoch prijatých detí, 
o ich špeciálnych potrebách. 
V máji sme pozvali hostí z Inštitútu pre ro-
dovú rovnosť – PhDr. H. Marekovú a Mgr. 
M. Ješkovú, ktoré pre nás pripravili pred-
nášku o rodovej rovnosti, rovnosti príleži-
tostí a o  rodovo citlivej výchove.
V júni sme na klube opäť privítali hosťa – 
špeciálnu pedagogičku a taktiež dlhoročnú 
spolupracovníčku Návratu – Mgr. Zuzku Zi-
movú, ktorá nám ponúkla prednášku o vzťa-
hovej väzbe a následnú debatu o konkrétnych 
problémoch našich rodičov a ich detí.
Keď píšem tento príspevok, viaceré rodiny 
z trnavského klubu sú na spoločnej krásnej 
dovolenke v Taliansku, ktorú pre nich zorga-
nizovala Marika Kerekešová (zakladateľka tr-
navského klubu NR) a organizačne jej pritom 
pomohla Katka Pechyová. Tým sú vlastne od-
štartované prázdniny, na ktoré sa všetci tešíme. 
Stretneme sa opäť v septembri – v piatok 21.
Budeme všetci radi, keď k nám nájdu cestu 
ďalšie rodiny a pridajú sa k nám. Radi im po-
núkneme našu spoločnosť a program, radi 
s nimi strávime spoločné chvíle. Iste by nás 
obohatili svojimi názormi, pocitmi a pre-
žívaním. A ich deti by spolu s tými našimi 
strávili pár príjemných chvíľ a možno by tu 
našli kamarátov.
Na záver by som chcela poďakovať našim 
dobrovoľníkom za ich celoročnú prácu pre 
klub náhradných rodín, za ich odhodlanie 
a vytrvalosť, s akými pravidelne trávili svoj 
voľný čas s našimi deťmi. 
 

 Oľga Olšinová

    K l u b y  n á h r a d n ý c h  r o d í n

Čo  je  nové  v   t r navskom 
klube  náhr adných rodín?

– Hovoria o klube aj s pracovníkmi odde-
lenia sociálnoprávnej ochrany detí, aby 
mohli dať informácie o klube zase iným 
rodinám, možno by sa tam dal umiestniť 
plagátik o klube.

– Často vyrobia plagátik o klube a požiada-
jú o jeho vyvesenie na rôznych miestach 
v meste (napríklad na mestskom úrade, 
v lekárni a inde).

– Niekedy napíšu na facebook o klube, o téme, 
ktorá bude – alebo o tom, čo sa dialo (takýto 
priestor je na facebookových skupinách Ná-
vratu, Asociácie náhradných rodín a iných).

– Zásobujú klub informáciami o novinkách 
v téme adopcia či pestúnstvo (komuniku-
jú s „návraťákmi“, hľadajú informácie na 
internete).

– Stretávajú sa vo svojom súkromnom čase 
s ľuďmi, ktorí pátrajú po informáciách 
o náhradnom rodičovstve, stretávajú 
sa s inými rodičmi, telefonujú im, lebo 
o nich majú strach, zaujímajú sa o nich, 
lebo „čerstvo“ prijali deti a pod.

Pozerám na ten zoznam hore a premýšľam, 
ako veľa vecí dokážu urobiť nadšení a mo-
tivovaní ľudia, a keď si predstavím, že toto 
robia pre iných, rozhodne majú moju úctu. 
A ešte väčšiu úctu majú aj preto, že neprestá-
vajú myslieť na seba, na svoje vlastné prijaté 
či narodené deti a na to, aby rástli vedomost-
ne i pocitovo vo vzťahu k vlastnému náhrad-
nému rodičovstvu. 
Keď druhý deň popoludní sedíme v závereč-
nom „kruhu“ a hodnotíme toto stretnutie, 
jedna z mám sa na mňa s kolegyňou pozrie 
a povie: „Páči sa mi, že nám nevravíte, že všet-
ko bude fajn, ale že stojíte pri nás, aby sme 
sa v tom, čo žijeme (aj ako pestúnske a adop-
tívne mamy, aj ako koordinátorky klubov 
či laické poradkyne), cítili čo najlepšie. Veď 
ostatné hádam potom príde.“
Odchádzam z tohto stretnutia a je mi jasné, 
že tieto krásne ženy nie sú pešiaci na šachov-
nici. Všetky prešli na druhú stranu a stali sa 
z nich skutočné dámy. 
Ďakujem im.

Dana Žilinčíková

(Informácie o časoch a miestach stretnutia 
jednotlivých klubov v banskobystrickom 
kraji, ako aj kontakty na koordinátorky náj-
dete na www.navrat.sk)
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Spr áva  o č innost i  k lubu NR v  Trenč íne 
v  šk .  roku 2011/2012

Klub náhradných rodín v Trenčíne-Soblahove funguje už 10 rokov 
v priestoroch Združenia Detský smiech. Stretávame sa každý druhý 
piatok v mesiaci od 16:30 do 19:00 hod. Stretnutí sa zúčastňuje 
okolo 12 rodín pravidelne a niektoré rodiny prídu príležitostne.
Deťom sa počas trvania klubu venujú naše šikovné dobrovoľníčky 
a dobrovoľník, ktorí im pripravujú zaujímavé aktivity. Touto cestou 
by som sa chcela poďakovať Majke Jamborovej, Elenke Hanáčkovej, 
Mati Stachovej, Veronike Siposovej-Kobydovej, Monike Stachovej 
a Liborovi Kobydovi.

Aktivity:
V septembri a októbri sme na klube mali zdieľanie radostí a starostí 
náhradných rodín. Novembrový klub sa niesol v duchu témy FAS 
syndrómu, o ktorom nám porozprávala pani Mgr. Iveta Keblušková. 
Na Vianoce sme si postavili stromček, napiekli koláče a pozvali už 
tradične amatérsku hudobnú skupinu, ktorá nám pripravila veľmi 
pekný vianočný program. A sľúbili účasť aj tento rok…
V januári k nám zavítala pani PhDr. Mária Kerekešová s témou sú-
rodenecké konštelácie.
Vo februári a marci zdieľanie starostí a radostí NR.

V apríli nás navštívila vedúca odboru SPO v TN pani PhDr. Anna 
Havranová, ktorá prišla s témou pestúnska starostlivosť. 
V máji sme sa zamýšľali nad témou šikana, ktorú nám predstavila 
pani Mgr. Katarína Šedivá. 
V júni, ako každý rok, sme si vyšli do prírody a čo to opiekli v pre-
krásnej prírode Považského Inovca a, samozrejme, dali zarobiť aj 
šikovnému chatárovi.

Počas voľného zdieľania náhradných rodín sú najčastejšie témy: 
stretávanie pestúnskych detí s biologickými rodičmi, problémy 
s učením či správaním a inakosť rómskych detí. 

Iveta Kobydová

  K l u b y  n á h r a d n ý c h  r o d í n
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Volám sa Andrea Vápeníková a spolu s Lu-
ciou Kociánovou-Jankovou sme koordiná-
torky Klubu náhradných rodín v Rožňave. 
Pobytom na Prednej Hore sme oslávili 1 
rôčik nášho klubu. Nápad založiť klub bol 
v mojej hlave už veľmi dávno, ale keďže mám 
dosť živé deti, nemala som odvahu ísť do 
toho sama. V roku 2009 som sa zoznámila 
s Luciou a hneď sme si padli do oka. Sme 
rovnaká krvná skupina. Navrhla som jej to 
približne o rok na spoločnej dovolenke na 
Dedinkách. Súhlasila, a tak sme sa rozhodli 
spoločnými silami niečo vymyslieť. Potom 
to už išlo rýchlo a ako prvej akcie sme sa zú-
častnili pobytu v Sklenných Tepliciach, kde 
nám ukázali, ako viesť klub, ako pracovať 
s ľudmi a všetko, v čom bude spočívať naša 
práca. Zoznámili sme sa tam aj s p. Markom 
Roháčkom a p. Katkou Kuchťákovou. Po-
byt ma utvrdil len v tom, že sme na správnej 
ceste, a to je presne to, čo nás baví a čomu 
sa chceme venovať. Odvtedy prešiel rôčik 
a skromne môžem povedať , že som na seba 
a na Luciu pyšná. Sebavedomie nie je moja 
silná stránka, ale táto práca s ľudmi, deťmi, 
riešenie rôznych problémov, spoločné deba-
ty s rodičmi a organizovanie stretnutí a akcií 
ma baví a napĺňa. 
Naše rady sa rozširujú, pribúdajú členovia 
klubu, detí je viac a viac. Sme mladý klub, ale 

    K l u b y  n á h r a d n ý c h  r o d í n

K lub 

v  Rožňave

vďaka Návratu a Asociácii náhradných rodín 
a tiež vďaka sponzorom, ktorí nám prispeli 
na naše akcie, sme pre členov nášho klubu, 
ale aj pre rodiny z iných miest mohli zorgani-
zovať krásne akcie. Naša prvá lastovička bolo 
stretnutie rodičov s deťmi v Betliari, kde sme 
sa mohli zúčastniť tvorivých dielní, ktoré 
mali veľký úspech a boli spojené s prehliad-
kou Betliara za symbolické 1 euro. Vďaka 
programu, do ktorého sme sa zapojili a ktorý 
bol organizovaný Mgr. Lenkou Bishof.
Druhá akcia bolo stretnutie rodičov a detí za 
účelom lepšieho spoznania sa a organizovali 
sme ho v Brzotíne. Nieslo sa v duchu súťaží 
detí a rodín, spoločnej grilovačky a dobrého 

guláša. Tretia akcia bolo mikulášske posede-
nie, krásny program a sladkosti. Štvrtá akcia 
bol celodenný program pre všetky rodiny, 
kde sme mali tvorivé dielne (zdobenie per-
níkov, výroba obrázkov a pohľadníc a iných 
krásnych vecí), burzu šiat a veľmi dobrú 
kapustnicu a koláče. Deťom sme rozdali 
bohaté darčeky.
Tento rok sme zorganizovali Deň detí spoje-
ný s súťažami a krásnymi darčekmi. Druhá 
akcia, ktorá sa konala tento rok, bol pobyt 
náhradných rodín na Prednej Hore spojený 
s oslavou 1. rôčika. Máme skvelé animátorky 
a aj jedincov, ktorí sú ochotní pomôcť pri ak-
ciách a strážení detí na našich stretnutiach 
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jednorazovo, ale aj skupinu 25 študentov 
gymnázia pod vedením p. učiteľky Rado-
czyovej. Pod jej vedením pripravili krásne 
akcie, na ktorých nechýbal bohatý program 
a darčeky pre deti.
Sme vďační organizácií Návrat a Asociácii ná-
hradných rodín za veľkú pomoc. Tiež nám 
pomáha veľmi p. Andrej Vaško s manželkou. 
Sme mu vďační za morálnu podporu a tiež 
sponzorské dary na vianočné akcie a Deň detí. 
Okrem nich sme našli aj na okolí pomoc a to 
oslovením fi riem, ktoré nám poskytli či už 
fi nančné, alebo hmotné dary, za ktoré sme 
vďačné. Dúfam , že aj naďalej budeme nachá-
dzať ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť.
Fotografi e z akcií si môžete pozrieť na face-
booku Andrea Vápeníková, Rozložná

Pobyt  na 

Predne j  Hore
Na pobyte v rekreačnom zariadení na Pred-
nej Hore sme sa ako rodinka zúčastnili prvý-
krát s rožňavskou partiou náhradných rodín. 
Program na to, že sme tam boli dve noci, bol 
vcelku bohatý. My dospelí sme sa zúčastnili 
odborných debát v kruhu náhradných ro-
dičov a popri tom sme si stihli porozprávať 
o vlastných radostiach a starostiach s našimi 
detvákmi. O naše deti sa v čase dospeláckych 
stretnutí postaral tím úžasných dobrovoľní-
čok. Pripravili pre nich súťaže a hry, za čo im 
chceme aj touto cestou poďakovať. Taktiež 
na nás veľmi pozitívne zapôsobilo aj večer-
né dobrovoľnícke stráženie spánku detí na 
izbách, zatiaľ čo my sme mohli pokračovať 
v debatkách a oddychu. Veľkým umocnením 
víkendového pobytu bol aj wellnes s bazén-
mi a masážou pre dospelých priamo v areáli. 
Súčasťou pobytu bola aj oslava prvých naro-
denín Klubu náhradných rodín v Rožňave 
s velikánskou chutnou tortou a zákuskami 
od našej Ade. Zároveň bolo každé dieťa obda-
rované darčekom, čo sa prejavilo rozžiarený-
mi detskými očami. Z pobytu sme si odniesli 
nové poznatky o deťoch v náhradných rodi-
nách a mnoho nových známych náhradných 
rodičov. Ešte raz chceme poďakovať dvom 
organizátorkám, Adi a Lucii z Rožňavy, a tak-
tiež Asociácii náhradných rodín a Návratu.

rodina Szczurekovcov z Košíc
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Asociácia náhradných rodín sa chce 
poďakovať Nadácii J&T za fi nančnú 
podporu vydania časopisu Nebyť sám 
č. 1/2012. Bez tejto fi nančnej podpo-
ry by sme nemohli vydať prvé číslo 
v tomto roku. 
Vážime si ich podporu.

Pripravuje:Letný rekreačno-vzdeláva-
cí pobyt pre náhradné rodiny z celého 
Slovenska Hronec 2012, v termíne od 
5. 8. 2012 – 11. 8. 2012. Na tohtoročný 
pobyt sa prihlásilo 38 rodín z celého 
Slovenska, čo nás veľmi teší, no mrzí 
nás, že sme nemohli zobrať všetkých, 
ktorí sa prihlásili, lebo z kapacitných 
dôvodov to nebolo možné.

Uskutočnilo sa: Asociácia náhradných 
rodín v spolupráci s Návrat o. z. pri-
pravila víkendový pobyt pre náhradné 
rodiny z klubu Rožňava. Pobyt sa usku-
točnil v rekreačnom zariadení Predná 
Hora v dňoch 15. 6. 2012 – 17. 6. 2012. 

 Spolupráca odborníkov a náhradných 
rodičov priniesla zaujímavý odbor-
ný program pre rodičov, ktorí mali 
možnosť overiť si svoje praktické 
skúsenosti s odbornou teóriou a hľa-
dať odpovede na mnohé otázky, ktoré 
prináša život s prijatými deťmi. Počas 
programu sa o deti starali dobrovoľ-
níčky, ktorým patrí poďakovanie za 
ochotu prísť na pobyt a venovať svoj 
voľný čas deťom. 

 Na pobyte náhradné rodiny spoloč-
ne oslávili prvé výročie fungovania 
klubu v Rožňave. Klub funguje vďaka 
zanieteným koordinátorkám Lucii 
Kociánovej-Jankovej a Andree Vápení-
kovej. Torta od Andrei bola sladkou 
odmenou pre všetkých, darčeky od 
Lucie potešili všetky deti. 

 Rada by som poďakovala Nadácii J&T, 
ktorá fi nančne podporila tento víken-
dový pobyt. Vďaka podpore od Nadácie 
J&T mohli náhradné rodiny prežiť 
zaujímavý víkend.

Katarína Kuchťáková

n e b y ť  s á m  |  a u g u s t  2 0 1 2

Nadácia Har mony
Pripravila projekt Zriadenie centra na 
diagnostiku detí s FAS syndrómom. 
V spolupráci s  Návrat o. z. Asociácia ná-
hradných rodín v rámci tohto projektu 
pripravila vzdelávací program pre nových 
spolupracovníkov a tiež pokračovanie 
vzdelávania edukátoriek FAS, ktoré už 
majú absolvovanú sériu vzdelávaní v ob-
lasti FAS pod odborným vedením Mal-
gorzaty Kleckej. Pani Klecka, ktorá má 
licenciu na diagnostikovanie FAS, strávi-
la v máji týždeň v Bratislave a školila dve 
vyššie spomenuté skupiny. 
Edukátorky FAS pod vedením pani Kleckej 
mali možnosť zúčastniť sa na diagnostike 
detí, náhradné rodiny, ktoré boli oslovené 
s ponukou na diagnostiku pre ich deti, boli 
ústretové, a tak mohli edukátorky priamo 
v praxi sledovať pani Klecku a jej odborné 
metódy diagnostiky.
Nadácia Petra Dvorského poskytla svoje 
priestory a vytvorila výborné zázemie pre 
lektorku, účastníčky vzdelávania a tiež pre 
rodiny, ktoré prišli so svojimi deťmi.
Projekt pokračuje ďalšími stretnutiami obi-
dvoch skupín v septembri a októbri 2012. 

KK

B u d ú c e  č í s l o 
Ne b y ť  s á m
Té m a :  S t r a c h
Ak máte akékoľvek návrhy, postrehy, člán-
ky, fotografi e, obrázky k téme nasledujú-
ceho čísla, k téme: STRACH – neváhajte, 
pošlite (do 30. septembra 2012). Podeľte 
sa o svoje skúsenosti. 
Nemusí však ísť nevyhnutne o články 
týkajúce sa priamo vybranej témy, môže 
ísť o čokoľvek, čo sa dotýka náhradnej ro-
dinnej starostlivosti, výchovy, rodiny, vzťa-
hov, právneho vedomia, skrátka hocičoho, 
s čím máte chuť sa podeliť s čitateľmi. Po-
teší každá reakcia – aj tá negatívna, aby 
sme sa mohli zlepšovať.

Zuzana Mojžišová
z.mojzisova@slovanet.sk | 0944 327 880
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M. Scott Peck: V jiném rytmu (Portál 2012)

Kniha se za pomoci konkrétních a mnohdy vtipných příkladů věnuje mezilidským vztahům a schopnosti žít ve 
společenství s druhými. Tvořivá zkušenost vytváření různých komunit a společenství i života v nich je podle Pecka 
s individuálním růstem nedílně spojena. Autor se zabývá fázemi, jimiž podle něj musí každá skupina projít, aby se 
mohla stát společenstvím. Právě tak popisuje fáze duchovního rozvoje, přičemž teprve dosažení té nejvyšší ze čtyř 
fází umožňuje jednotlivcům vytvořit společenství. Společenství totiž vyžaduje obtížný, ale osvobozující skok od 
zpochybnění vlastních pravd přes „prázdnotu“ až k otevření se možnosti, že pravdu mohou mít také ti druzí, což je 
nedílně spojeno s prohloubením vlastního náhledu. Kniha je určena pro lidi se zájmem o duchovní otázky, o život 
v komunitách, o mezilidské vztahy, o osobnostní růst na úrovni jednotlivců i skupin, pro lidi v pomáhajících profesích. 

Etgar Keret: Zrazu ktosi klope na dvere (Artforum 2012)

Etgar Keret patrí k najobľúbenejším autorom v Izraeli a k jedným z najviac prekladaných izraelských spisovate-
ľov v zahraničí. Je majstrom krátkej poviedky, ale píše aj fi lmové scenáre, poéziu, divadelné hry a komiksy. Jeho 
štýl sa označuje za postmoderný, absurdný a provokatívny. Keretove príbehy oplývajú frázami, klišé, známymi 
symbolmi, ktoré však ironizuje svojím typickým čiernym humorom. Divokou fantáziou vytvára nečakané zvraty, 
a spája tak predstavy s realitou, často zasadenou do každodenného života v Izraeli. Popisuje bežný svet, pričom 
bohato využíva slang a hovorový jazyk. V zahraničí boli jeho knihy preložené do 31 jazykov a mnohé sa stali 
bestsellermi. Na motívy jeho poviedok bolo nakrútených viac než 40 krátkych fi lmov. 

Stephen R. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí (Management Press 2011) 
Nové, druhé vydání nejúspěšnější knihy renomovaného autora „motivační“ literatury a experta na rodinnou 
problematiku a vedení lidí charakterizuje 7 návyků, které je třeba si osvojit, abychom jednali co možná neje-
fektivněji, a které jsou základem pro vytvoření harmonické, cílevědomé a integrované osobnosti. Čím větším 
změnám a obtížnějším úkolům musíme čelit, tím naléhavější je potřeba se jimi řídit. Aktualizované vydání knihy, 
která je považována za jednu z nejvlivnějších knih století a jež byla přeložena do více než 40 světových jazyků.

Stephen R. Covey: Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše (Management Press 2008) 

Existuje jedna věc, která je společná všem lidem, týmům, rodinám, organizacím, ekonomikám na celém světě, bez 
níž se i ten nejúspěšnější podnik, nejvlivnější vedení, nejmocnější vláda a největší přátelství neobejdou a ocitnou 
se v troskách. Touto věcí je důvěra. Důvěra je také klíčovým pojmem a tématem této knihy St. M. R. Coveyh. 
Důvěra není nepostihnutelný, pomíjivý aspekt našeho života, měli bychom ji vnímat spíše jako pragmatické, 
konkrétní aktivum, jež je možné vytvářet a prohlubovat. Pokud důvěru rozvíjíme a posilujeme, představuje po-
tenciál úspěchu a prosperity, pokud ji opomíjíme, stává se zdrojem konfl iktů a její nedostatek narušuje vzájemné 
vztahy – doma, na pracovištích, mezi přáteli. 
Tato provokativní a v mnoha směrech převratná kniha ukazuje, že důvěra je měřitelným faktorem, který ovlivňuje 
výkonnost a výši vynaložených nákladů. Důvěra a rychlost, s níž ji dokážeme vytvořit, jsou stavebními kameny 
fungování všech oblastí našeho profesního i soukromého života. 

asociácia ATTACh: Nádej na uzdravenie. Sprievodca pre rodičov 
v oblasti traumy a pripútania. (Návrat 2012)

Sprievodca starostlivosťou o deti s traumatickými zážitkami súvisiacimi so zanedbávaním, 
týraním, zneužívaním v útlom detstve. Príručka je písaná s hlbokým porozumením pre túto 
tému, využíva aktuálne poznatky z oblasti traumy a jej následkov na vývin dieťaťa i z teórie 
pripútania. V prvej časti prináša teoretické poznatky a koncepty, v tej ďalšej už prepája 
teóriu s praxou. Ozrejmuje terapeutické rodičovstvo i jeho fi lozofi u a ponúka aj základné 
smerovanie pomoci pri rôznych ťažkostiach detí. Snaží sa rozobrať všetky dôležité témy a aj 
dilemy, ktoré terapeutické rodičovstvo so sebou prináša. Okrem iného hovorí aj o špecifi -
kách vzdelávania týchto detí a celá jedna kapitola je venovaná napr. aj tomu, čo robiť, keď 
sa to celé nedarí. Príručka je popretkávaná príkladmi, resp. príbehmi konkrétnych rodín, 
čo knihe dodáva ďalší rozmer – rozmer konkrétneho ľudského snaženia. Je určená nielen 
odborníčkam a odborníkom, ale aj adoptívnym, pestúnskym a profesionálnym rodičom, 
pre ktorých môže byť vodidlom, povzbudením aj podporou. 
Viac na www.navrat.sk, objednávky na navratpo@navrat.sk
Cena: 15 eur. 
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