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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. Distribúciu na vašu adresu, teda poštovné, platí Asociácia 
náhradných rodín z vlastného vrecka. Je to také plytké vrecko, vlastne 
len vrecúško, často celkom prázdne. Preto píšeme túto prosbu. Prispej-
te, prosím, aspoň malou sumou, ktorá pomôže ľahšie znášať výdavky 
spojené s distribúciou časopisu. Ďakujeme.

redakcia
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Súrodenci. Bábätká, dievčatká a chlap-
čekovia, slečny a mládenci, ženy a muži, 
ktorých si nevyberáme. Rodíme sa k nim, 
prichádzame k nim, alebo oni sa narodia 
k nám, možno aj prídu k nám. Spočiatku 
žijeme pod jednou strechou (teda aspoň 
zväčša to tak býva), možno aj v jednej izbe, 
jeme to isté na raňajky či večeru, chodíme 
na tie isté výlety, hráme sa rovnaké hry, tá 
istá ruka nás objíma a niekedy nás rovna-
ká ruka nahnevane plesne, bojíme sa toho 
istého a rozveseľujú nás rovnaké veci, 
často nás učia a mučia tie isté učiteľky 
a učitelia na tej istej škole, obliekame si to, 
čo si ten starší obliekal len pár mesiacov 
pred nami… 
Keď som bola malá, dedila som po bra-
toch takmer všetko oblečenie (okrem suk-
ničiek), aj spodnú bielizeň, chlapčenské 
gaťky, ktoré mali vpredu taký ten rázporok 
na vytiahnutie pipíka a pohodlné cikanie. 
V škole na telocviku pri prezliekaní sa mi 
deti smiali, že čo to nosím a či sa nehan-
bím. Nehanbila som sa. Len som ľutovala, 
že aj ja sa nedokážem v lese tak šarmantne 
(bez holého zadku) vypišať. 
Viem, že so súrodeneckými vzťahmi 
nemusí byť vždy všetko v poriadku, môžu 
priniesť aj bolesť, hnev či ľahostajnosť. Ale 
ak sa vydaria, nedajú sa ničím iným na-
hradiť, ničím vyvážiť. Majú v sebe blízkosť 
s takou príchuťou, akú nemôže získať ni-
jaký iný vzťah. Sú na tomto svete záležitos-
ti a zážitky, ktoré nikto nepochopí lepšie 
ako sestra či brat, lebo s nimi sme prežili 
detstvo i zložitý čas puberty, ich gaťky sme 
nosili, prípadne oni drali tie naše.

Zuzana Mojžišová
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ROZPRÁVAŤ O SÚRODENECKÝCH VZŤAHOCH MÔŽE BYŤ PRE NIEKOHO JEDNO-

DUCHÉ, PRE NIEKOHO MOŽNO AJ NEPRÍJEMNÉ. ZÁLEŽÍ OD TÝCH VZŤAHOV. 

ČI SÚ FAJN ALEBO NEFAJN. TAKMER KAŽDÝ Z NÁS BY O TOM VEDEL NIEČO 

POVEDAŤ, VŠAK MÁME SKÚSENOSTI. Z VLASTNÝCH PRIMÁRNYCH RODÍN, Z PO-

ZOROVANIA SVOJICH DETÍ… MAREK ROHÁČEK MÁ SCHOPNOSŤ OSOBNÉ SKÚ-

SENOSTI PREMIEŇAŤ NA ZOVŠEOBECŇUJÚCE POZOROVANIA SVETA. AJ PRETO 

SA S NÍM RADA ZHOVÁRAM. 

ZUZ ANA MOJŽIŠOVÁ: MÁŠ SÚRODENCOV?

Marek Roháček: Som najstarší z troch bratov, ktorí sme sa narodili v rodine. 
Keď som mal necelých desať rokov, tak moji rodičia sa rozhodli, že by bolo 
dobré, keby si zobrali do rodiny z domova do pestúnskej starostlivosti ešte 
jedného, štvrtého chlapca, malého chlapca. Dopadlo to tak, že k nám pri-
šla štrnásťročná dievčina. Teda bola najstaršia, ale z hľadiska mentálneho 
a sociálneho bola vlastne najmladšia. To vo mne tvorilo dosť veľké napätia, 
napriek tomu, že som bol vtiahnutý do rozhodovania rodičov o prijatí 
ďalšieho súrodenca. Myslím, že moji rodičia to spravili primeraným spô-
sobom, no aj tak som bol potom zaskočený a niekoľko rokov som sa so ses-
trou takmer výlučne len hádal. Jednak preto, že sestra odoberala dosť veľa 
pozornosti mojich rodičov, a potom aj preto, že vtedy mal najmladší brat 
iba rok a mal som pocit, že rodičia mu nevenujú dostatok pozornosti. Ani 
toľko, koľko tomu strednému bratovi. Zdalo sa mi, že by ho teda napríklad 
mohli uložiť do postele a prečítať mu rozprávku. Keď to oni neurobili,  ja 
som preberal rodičovské role, vychovával som svojich mladších bratov. Ale 
keď som dal bratom na zadok a rodičia to neocenili, nerozumel som prečo, 
veď som zastupoval ich výpadky. Nerozumel som ani tomu, čo sa odohrá-
valo v sestre. Nechápal som isté veci. Napríklad. Ponúkol som sestre niečo 
v dobrom úmysle, povedzme som sa s ňou podelil o sladké, o čokoládu. 
A sestra sa urazila. To boli pre mňa také zvláštne pochody, až som nevedel, 
čo s tým mám robiť. Pamätám si, že som raz dokonca utiekol z domu, že 
som povedal: Buď ona, alebo ja. Samozrejme, o pol hodiny som sa vrátil, 
ale myslím si, že moji rodičia to mali ťažké. Ťažšie ako ja.

ZM: MÔŽEME SA EŠTE VRÁTIŤ K TVOJEJ PESTÚNSKEJ SESTRE?

Markove  konšte lác ie
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MR: Fakt je, že som ju nepovažoval za sestru v takom plnohodnotnom 
zmysle toho slova. Prišlo to už neskoro. Ale zažil som záver jej pobytu 
u nás, trvalo to asi rok či dva, ona sa od nás odsťahovala, keď mala 
devätnásť. V tom čase sme spolu trávievali v obývačke celé hodiny 
vzájomnými rozhovormi. Čiže mal ten vývoj nášho vzťahu celkom 
príjemný záver. Z dnešného pohľadu to vnímam ako ťažké chvíle 
pre moje pocity, ale aj sa domnievam, že to rozšírilo moje vnímanie 
a toleranciu v dospelom živote. Tak to spätne veľmi oceňujem.

ZM: AKÉ SI MAL VZŤAHY S BRATMI?

MR: Päť rokov som vyrastal ako jedináčik. Ťažko som niesol, že som 
sám. Chodil som síce za kamarátom, ale aj som rodičom stále ho-
voril, že chcem brata. Lenže aj keď potom prišli ďalší súrodenci, 
jeden po piatich a ďalší po štyroch rokoch, považoval som ich za 
malých otravných bratov, a nie za partnerov. Mal som už svoj svet, 
to si pamätám, a oni dvaja mali tiež svoj svet a nevytvorili sme part-
nerskú konšteláciu. 

ZM: SPOMÍNAM SI, ŽE KEĎ SOM SI BRALA SYNA Z DETSKÉHO DOMOVA, 

RADIL SI MI, ABY SOM SI VZALA MLADŠIE DIEŤA AKO BOLI MOJE BIOLO-

GICKÉ DETI. VRAVEL SI, ŽE TAK SA PREDÍDE ASPOŇ JEDNÉMU PROBLÉMU, 

KTORÝ MÔŽE NASTAŤ PO PRÍCHODE DIEŤAŤA DO RODINY, LEBO SI DETI, 

ASPOŇ NIEKTORÉ Z BIOLOGICKÝCH, NEBUDÚ MUSIEŤ PREBUDOVÁVAŤ 

SVOJE HIERARCHICKÉ ROZMIESTNENIE DANÉ VEKOM.

MR: Aj dnes by som to potvrdil. Ak to rodič môže ovplyvniť, napláno-
vať, mal by chcieť, aby prichádzajúce dieťa bolo najmladšie v rodine. 
Lebo je to najprirodzenejšie, má to logiku. Napriek tomu, že to ako 
profesionál v tejto oblasti presadzujem, nestalo sa to ani v mojej 
primárnej rodine, ani v sekundárnej. 

ZM: TO JSOU PARADOXY.

MR: Ale tak to napísal život a ja sa ho snažím ctiť a vnímať.

ZM: TAK POROZPRÁVAJ, ČO TI NAPÍSAL ŽIVOT.

MR: Na vysokej škole som v rámci praxe chodil do detského domova, 
zoznámil som sa tam s viacerými deťmi a rozprával som o nich svojej 
budúcej manželke. A ona len na základe môjho rozprávania vyslovila 
prosbu, či by naše prvé deti nemohli byť Soňa a Milan. Mesiac po 
svadbe k nám prišli prvý raz na návštevu. Vtedy mali sedem rokov. 
Keď k nám prišli nastálo, narodila sa nám Barbora. A tak sme „zís-
kali“ v priebehu dvoch týždňov naraz hneď tri deti. Dve mali osem 
rokov a jedno nula. 
(Na chvíľu odbočím. Mám vnuka, má šesť rokov a bol s nami na 
chalupe, teda len on a my, starí rodičia. Boli sme tam týždeň a zistil 
som, že mať jedno dieťa je oveľa zložitejšie ako mať štyri. Doteraz 
som nikdy nezažil mať jedno dieťa. Stále bol na nás nalepený a bolo 
to ťažké.) Ale vrátim sa k našej rodinnej konštelácii. Mali sme teda 
dve veľké deti, tie prijaté, a dve biologické deti, malé, ktoré sa naro-
dili v rozmedzí šestnástich mesiacov. A mali sme to rozdelené tak, 

že manželka Julka sa starala prevažne o malé deti a ja o tie väčšie. 
Takéto „skupinové“ rozdelenie sme vnímali pozitívne, lebo staršie 
deti si prostredníctvom malých sestier mohli liečiť svoju depriváciu. 
My sme sa síce tiež snažili pomôcť Milanovi so Soňou dobiehať, čo 
mali zameškané, ale to, čo s nimi spravili malé deti, by sme nedo-
kázali. Akoby si tí starší cez malých odžili to, čo oni sami v útlom 
detstve nedostali. Mohli sme, vďaka našim malým dcéram, legálne 
kvôli Soni a Milanovi „zretardovať“ do bábätkovského veku, zažiť 
si to všetko, zažiť si dotyky. Soňa bola, napríklad, uzavretá, bola 
uzavretá aj voči našim dotykom – dať jej pusu na dobrú noc, to bolo 
pre ňu hrozné, vziať ju na kolená, to bolo pre ňu utrpenie… Až asi 
po roku sa začala tak prirodzene dotýkať našich malých detí a cez 
ne sa otvorila aj iných dotykom a vzťahom. 

ZM: MOHLA BY NASLEDOVAŤ VESELÁ HISTORKA Z TÝCH ČIAS.

MR: U nás bola téma prijatia dieťaťa a detského domova veľmi bežná, 
žili sme ňou doma, nosil som ju z práce. A tak sa v jednej fáze naše 
malé deti pýtali, z ktorého detského domova oni pochádzajú. 

ZM: RODINA S NARODENÝMI I PRIJATÝMI DEŤMI JE ZLOŽITÝ MECHANIZ-

MUS. PRÍCHODOM NOVÝCH ČLENOV SA VŽDY NIEČO ZMENÍ. KEĎ POČÚ-

VAM ĽUDÍ ZO SVOJHO OKOLIA, VNÍMAM, ŽE NIEKEDY SÚ SÚRODENECKÉ 

VZŤAHY S NOVÝMI DEŤMI VCELKU FAJN, ALE ČASTO SOM SVEDKOM SVE-

DECTIEV O TOM, ŽE VZŤAHY MEDZI BIOLOGICKÝMI DEŤMI SÚ OZAJST-

NEJŠIE, SÚRODENECKEJŠIE AKO VZŤAHY MEDZI PRIJATÝMI A BIOLOGIC-

KÝMI SESTRAMI A BRATMI.

MR: Zišiel mi na um taký obraz. K tomu by bolo dobré doplniť fotku.
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V Návrate sme dali vyrobiť jednu hračku, taký pohyblivý mobil, 
aký mávajú bábätká nad postieľkou. Používame to ako názornú 
pomôcku pre situáciu, čo sa stane, keď do rodiny príde nový člen. 
Používame to pri príprave rodín, ktoré chcú prijať dieťa z domova 
a už majú doma nejaké deti. Spočiatku je ten objekt vyvážený, tak 
si ho postavíme, podľa presného počtu členov konkrétnej rodiny. 
V momente, keď do tej vyváženej zostavy zavesíme nový prvok, ona 
sa celá rozhýbe, stratí rovnováhu. To znamená, že treba nájsť novú 
rovnováhu, novú konšteláciu. Keďže to rozpohybovalo všetkých 
členov rodiny, znamená to zároveň, že sa musia vzápätí pohnúť 
všetci členovia rodiny, aby opäť mohla nastať rovnováha. Najmä pre 
deti je to veľmi názorná pomôcka, aby si mohli všeličo uvedomiť.

Napriek tomu, že hovoríme, ako to pohne všetkými členmi rodiny, 
býva to tak, že deťom, ktoré už v rodine sú, či narodené alebo prijaté, 
sa napokon venuje najmenšia pozornosť. Je to síce prirodzené, ale 
nie je to celkom v poriadku. (Zažil som jednu odbornú konferenciu, 
kde rozprávali aj súrodenci, ktorí boli v rodine, keď tá prijímala nové 
deti. A tvrdili, že sa cítili ako outsideri, lebo top témou medzi dospe-
lými z celého širokého okolia bolo prijaté dieťa.) Zjavne máme my 
rodičia veľkú potrebu rozprávať o fakte prijatia dieťaťa. Otázka je, 
či sme primerané prostredie vytvorili svojim ostatným deťom, ktoré 
majú rovnakú potrebu prijatia, tiež chcú prijať zodpovednosť, hoci 
rodičia si myslia, že je všetka zodpovednosť na nich. Tie deti nesú 
tú zodpovednosť minimálne v tej miere ako my dospelí, ak nie vo 
väčšej. Ale im už svojpomocnú podporu, či akúkoľvek inú podporu 
programovo vytvárame v nedostatočnom rozsahu. 

ZM: TROCHU SA MI ZDÁ, ŽE V RODINÁCH SA VYTVÁRAJÚ DVA DRUHY 

MODELOVÝCH REAKCIÍ BIOLOGICKÝCH DETÍ NA KONANIE PRIJATÉHO 

DIEŤAŤA, KTORÉ BÝVA ČASTO KONFLIKTNÉ, VYSTRÁJAČSKÉ, POBURU-

JÚCE… JEDEN DRUH DETÍ AKOBY NA „ČIERNU OVCU“ REAGOVAL PODĽA 

HESLA: ČO ŤA NEZABIJE, TO ŤA POSILNÍ, PREKONÁVANIE PREKÁŽOK 

A NUTNOSŤ REAGOVAŤ NA VŠELIJAKÉ VÝZVY, KTORÉ KLADIE PRIJATÁ 

SESTRA ČI BRAT, HO TEDA UČIA RÁSŤ, VEDÚ HO K PROGRESU. DRUHÉMU 

DRUHU DETÍ AKOBY VŠETKY TIE DENNODENNÉ OPLETAČKY S PRIJATÝM 

SÚRODENCOM V JEDNOM MOMENTE PRERÁSTLI CEZ HLAVU A VIEDLI 

HO K AKÉMUSI OCHLADNUTIU, K NESCHOPNOSTI PRIJÍMAŤ Z TEJ STRA-

NY ĎALŠIE PODNETY, K REZIGNÁCII, KTORÁ SA POTOM MÔŽE PREJAVIŤ 

AJ V INÝCH MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH.

MR: Myslím, že sa to nedá takto striktne deliť. To sú veci, ktoré sa 
môžu vyvíjať. Aj sa vyvíjajú. Stále, celý život. Jednotlivé deti v rodine 
sú rôzne a rôzne prijímajú každého biologického či prijatého súro-
denca. Je dôležité, aby rodičia s deťmi o veciach hovorili. Často sa 
však ocitajú v situáciách, že nemajú čas venovať sa každému dieťaťu 
individuálne, keďže hovoríme o rodinách, kde majú zväčša viac než 
jedno či dve deti. Vyžaduje to od rodiča špeciálnu energiu, aby každé 
z jeho detí dostalo tú pozornosť, ktorú v danom čase potrebuje. 

Istý čas som u nás robil takú vec, že som vždy jeden večer v týždni 
zobral len jedno zo svojich detí niekde preč, na prechádzku alebo 
tak. A každé to dieťa využilo náš spoločný čas do poslednej kvapky.

ZM: JA SOM SA PRED PÁR ROKMI POUČILA TOUTO TVOJOU RADOU 

A BOLO TO SKVELÉ. (KEĎ PREPISUJEM TENTO ROZHOVOR, V DUCHU 

PLÁNUJEM, ŽE MOŽNO NASTAL ČAS POKÚSIŤ SA ZNOVU ZOPAKOVAŤ 

TENTO MODEL.) DODNES SI PAMÄTÁM ATMOSFÉRU TÝCH PRECHÁDZOK 

S „JEDINÁČIKOM“.

MR: Naša Soňa skoro vôbec nerozprávala. Ale keď sme chodili takto 
spolu von len my dvaja, ona spustila, keď sme za sebou zavreli dvere, 
celý čas rozprávala, a vypla sa zas až pred dverami bytu. 

ZM: SKÚSME SA EŠTE NA CHVÍĽU VRÁTIŤ K SITUÁCII, KEĎ RODINA PRIJME 

NOVÉ DIEŤA.

MR: Tam je dôležitá jedna vec. Taký nejaký základný pohľad, ako 
môžu mamy a otcovia komunikovať osvojenie či pestúnstvo biolo-
gickým deťom. Tváriť sa, že byť rodičom či súrodencom prijatého 
dieťaťa je celkom také isté ako byť rodičom a súrodencom biolo-
gického dieťaťa, nie je celkom v poriadku, rovnako nie je dobré 
prepáliť celú situáciu opačným smerom a venovať prijatému dieťaťu 
extrémne špeciálnu pozornosť. Je dôležité hľadať strednú cestu. 
Primerane pripustiť inakosť prijatého dieťaťa a takéhoto rodičovstva 
i súrodenectva, stransparentniť to, dať tomu názvy v jazyku, ktorý je 
deťom primeraný, a potom žiť v takých intenciách. Ale je to umenie, 
nájsť takýto medzipriestor medzi dvoma pólmi. 

ZM: V NAŠICH KRUHOCH ZVYKNEME HOVORIŤ O INAKOSTI PRIJATÉHO 

DIEŤAŤA. MNE OSOBNE VŠAK PRIPADÁ NIEKEDY CELKOM ZLOŽITÉ AK-

CEPTOVAŤ A VYSPORIADAŤ SA S INAKOSŤOU NIELEN ADOPTOVANÉHO 

NAJMLADŠIEHO, ALE AJ SO VZÁJOMNOU INAKOSŤOU DVOCH BIOLO-

GICKÝCH DETÍ. VLASTNE S INAKOSŤOU KAŽDÉHO U NÁS V RODINE.

MR: Ako rodičia vravievame, že všetky svoje deti máme rovnako radi. 
Ale správnejšie by bolo žiť podľa inej vety: Mám rád každé svoje 
dieťa. Mať pocit, že mám všetky svoje deti rád rovnakou mierou, je 
nezmysel. Aj keď to vezmem technicky. Každé z tých detí je predsa 
iné, každé potrebuje iný typ lásky, iný typ komunikácie, porozume-
nia. V živote to nie je tak, že ich mám rovnako rád každé jedno po 
celý život. To sa aj časom mení, raz preferujem niektoré zo svojich 
detí trochu viac, s iným osobnostne väčšmi narážam. Neskôr sa to 
môže zmeniť. Môžem sa síce snažiť mu porozumieť, ale vyžaduje 
to výraznejšiu snahu ako pri dieťati, s ktorým si prirodzene viac 
rozumiem. Je celkom jasné, že pri troch alebo štyroch deťoch sú 
tieto rozdiely, otázka len je, či si ich priznávame alebo nie. Tadiaľ 
vedie cesta, pripustiť si tieto rozdielnosti. Aj napriek spoločenskej 
objednávke, ktorá nás akoby nútila mať všetky svoje deti presne 
tak isto rád.

Zuzana Mojžišová

M a r k o v e  k o n š t e l á c i e
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Tri a polročnú dcéru mamička pripravovala, že 
bude mať súrodenca. S túžbou očakávala spoloč-
níka, kamaráta. Keď uvidela brata, veľmi sa po-
tešila, že nebude sama. Zrazu pocítila, že je veľká 
a všetko už musí zvládať sama. Žiarlila na malé 
nemluvňa, lebo mamička sa o bábätko musela 
starať. Láska rodičov ju zohrievala rovnako ako 
predtým. Bola šťastná, že nie je sama. 

V súrodencoch máme kamarátov, spojen-
cov, rivalov, vzory, provokatérov, blízke 
bytosti. Spájajú nás s nimi zážitky s najtes-
nejším putom. Súrodenecké spolunažívanie 
obnáša aj: 
l citovú oporu
l zdroj nových podnetov
l kooperáciu
l riešenie problémov
l vzory pre napodobňovanie
l príležitosť pre zdravé súťaženie
l negatívnosť 
l rivalitu
l preferovanie jedného na úkor druhého 

zo strany rodičov 
l pocit ubíjania sebavedomia (ak mladší 

súrodenec je úspešnejší)

Súrodenec a láska

Keď je dieťa správne pripravené na príchod 
súrodenca, potom nie je potrebné sa obávať 
žiadnych výchovných ťažkostí. Podľa odbor-
níkov – pediatrov a psychológov – najväčšiu 
túžbu po súrodencovi prejavujú deti okolo 
štvrtého roku života. V útlom veku sa súro-
dencom dostáva dostatok pozornosti, pre-
javujú k sebe nehu a pochopenie. U starších 
detí je správne, aby matky už v ťarchavosti 
hovorili o narodení bábätka, aby sa tak moh-
la vyvolať radostná atmosféra a očakávanie 
v rodine. 

Sebaláska a láska

Mať rád druhého si vyžaduje mať rád sa-
mého seba, čo si pýta zdravé sebavedomie. 
Získame ho z ocenenia rodičov, blízkych 
príbuzných, vrstovníkov, priateľov, ktorí nás 
prijímajú. Ctižiadostivosť, aktivita a motivá-
cia k výkonu nás vedie k tomu, aby sme boli 

okolím rešpektovaní. Tým získavame pocit 
osobnej istoty, vážime si seba a druhých. Na 
to, aby súrodenci dobre vychádzali, je dôle-
žité, aby v každom jedincovi bolo podporo-
vané sebavedomie. Samozrejme aj vlastným 
príkladom rodičovskej tolerancie i pocho-
penia bez konfl iktného vzťahu, ale spra-
vodlivými argumentmi, riešeným napätím 
a umením preniesť sa cez maličkosti, na kto-
rých tak málo záleží, ale ktoré vedia narušiť 
aj tú najväčšiu lásku. Rodina je prameňom 
celoživotných postojov a každý by mal v nej 
nájsť uspokojenie základných potrieb a ci-
tovú vyrovnanosť.

Súrodenci – hra lásky a nelásky

Veľmi dôležitý je prístup k príchodu sú-
rodenca, lebo sa môžu vyvinúť i negatívne 
city. Jedináčik, ktorý bol doteraz stredom 
pozornosti, musí ustúpiť do úzadia, preto-
že sa všetko „krúti“ iba okolo novorodenca. 
Dieťa má pocit, že sa musí deliť o priazeň 
a lásku, vyžaduje si pozornosť zlostením sa, 
pomočuje sa, chce plienky, chce cumeľ a ba-
toliť sa. Matku si takýmto spôsobom k sebe 
chce pritiahnuť. Ak rodičia prejavy prvoro-
deného dieťaťa znášajú netrpezlivo, situácia 
sa len zhoršuje. A ak sa k tomu pripoja ešte 
aj príbuzní a známi, dieťa má potom pocit, 
že ho už nikto nemá rád. Stáva sa zlostnejšie. 
Môže sa objaviť i nenávisť k súrodencovi.

Ak u dieťaťa spozorujete príznaky záporné-
ho postoja k mladšiemu súrodencovi, potom 
jedine pomôže trpezlivosť, porozumenie 
a priateľský prístup, a to nielen rodičov, ale 
aj celého okolia. Usilujme sa, aby sa staršie 
dieťa zúčastňovalo na opatere mladšieho sú-
rodenca, zdôrazňujme, ako ho potrebujeme, 
ako nám pomôže, keď bude pracovať s nami. 
Dávajme mu menšie úlohy pri kúpaní jeho 
mladšieho súrodenca, pri prechádzke vonku, 
spolu sa všetci „poďme poradiť“, čo dieťaťu 
oblečieme, s čím by sa malo hrať. Keď staršie 
dieťa pociťuje, že sa napĺňa aj jeho potreba, 
cesta kladného postoja k novému členovi ro-
diny je prekážkami zatarasená menej. 

Podľa psychológov môže plnohodnotný 
rodič podporiť dobré vzťahy u súrodencov:

l delením rolí, t.j. aby mamička nevidela 
iba to najmladšie dieťa,

l spravodlivým venovaním sa každému 
dieťaťu,

l rozlišovaním a rešpektovaním odlišnosti 
detí; musí to platiť pre trávenie ich voľ-
ného času a pre prístup v komunikácii 
s dieťaťom,

l nezasahovaním a nesnažením sa vyriešiť 
všetky spory detí, pokúste sa im dať čas, 
veľa vecí si vyriešia sami.

l Ak sa jedno dieťa zakaždým cíti porazené, 
preberte s ním, či je s delením spokojné.

l Nestavajte dieťa do pozície „čiernej ovce“ 
ani mu nepredhadzujte vždy iba ten naj-
lepší príklad. Posilníte tým jeho nevraži-
vosť a túžbu po rivalite.

 
Atraktivita jedného vyvoláva záujem okolia 
a závisť druhého. Často nie je jasné, prečo 
niektorí bratia pekne kooperujú a prečo iní 
zas bojujú alebo sa nenávidia. Neexistujú 
rovnice, ktoré by to vysvetlili, ale určite to 
záleží od osobnostných vlastností jedincov, 
akými sú napr. temperament a pod. Aktivita 
jedného prekáža pokoju druhého, poriadku-
milovnosť neznáša neporiadok iných. 

Bežné hádky sú cvičným poľom pre osobnú 
priebojnosť a je zbytočné hasiť ich vstup-
mi dospelých, pretože súrodenci sa musia 
naučiť si riešiť osobné problémy sami. Aj 
zbytočná rivalita je veľmi citlivým bodom 
v súrodeneckom vzťahu. Raz sa cíti byť starší 
súrodenec odstrčený, pretože je preferovaný 
mladší, inokedy je to opačne. Každý môže 
mať inú predstavu o spoločnej organizácii, 
preto je dôležitá efektívna komunikácia, aby 
nedochádzalo k deštruktívnym javom. Veľmi 
úzko to súvisí aj so závisťou medzi jednotli-
vými súrodencami, ktorá je často nepriamo 
i priamo podporovaná zo strany rodičov – 
napríklad v poskytovaní výhod, ktoré starší 
súrodenci neradi vidia u tých mladších.
Súrodenecký vzťah je harmónia, ale i dishar-
mónia. Súrodencov si nevyberáme, ale pozi-
tívnym prístupom ich môžeme meniť. Veď 
budovanie plnohodnotného súrodeneckého 
vzťahu je veľmi dôležité! 

PhDr. Iveta Šípošová, Bratislava

Súrodenectvo –  hra  lásky  a  nelásky
Vzťah súrodencov je protichodný. Psychológ Alfréd Adler poukázal na to, že čím je medzi súrodencami 
menší vekový rozdiel, tým je väčšia rivalita alebo žiarlivosť. Život medzi súrodencami predstavuje zložitú 
hru, kde ťažko rozpoznáme všetky podmienky, ktoré ju ovplyvňujú. 

 o d b o r n e
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Poznáte ich: jeden má veľké uši a druhý nosí 
všetky tričká naopak, najradšej sa kamarátia 
s blatom, učia sa pískať na prstoch a už sa 
tešia, ako vás zmastia, keď budú mať toľko 
rokov ako vy – drobní, s jasnými a ohnivý-
mi vlasmi na slnku, ani jeden sa druhému 
nepodobá. Ničia svojich starších bratov a je 
im pritom dobre.

Môj mladší brat vynikal tým, že sa každý 
deň usiloval zniesť zo sveta jedného malé-
ho človeka – seba. Zoznam jeho katastrof 
a nešťastí by ľahko zaplnil palubný denník 
niektorého parníka: chcel byť totiž námor-
níkom. Ale to bolo až neskôr, oveľa neskôr, 
tuším až potom, keď sa nejakým zázrakom 
dožil ôsmich rokov a na maminom kory-
te stroskotal pri stave nášho potoka. Dve 
minúty strávil na dne ako potápač – aspoň 
on o tom tak hovoril – a bol by sa utopil, 
keby okolo náhodou nešiel sused a nezba-
dal, že na jednom mieste voda akosi prudko 
pení, skoro až vrie. Myslel si, že sa tam ryby 
z celého potoka hrajú na chytačku, siahol 
do vody a vytiahol z nej môjho brata: oči 
mal už zavreté a tvár mu zmodrala, kašľal, 
no divo rozhadzoval rukami a neprestával 
veslovať. Druhý by sa po takomto zážitku 
už asi do smrti potoku vyhýbal; a vlastne aj 
môj brat k nemu prestal chodiť. „Človek sa 
tam s loďou ani neotočí. More! To je miesto 

pre mňa!“ Myslíte, že sa usmial? Ani trochu. 
Myslel to vážne. Dva alebo tri týždne o ni-
čom inom ani nevravel a zaumienil si, že sa 
čo najrýchlejšie naučí plávať. Ako námor-
ník. Začal tým, že na kúpalisku z ničoho nič 
skočil do najhlbšej vody v bazéne.

Ale to bolo až neskôr, oveľa neskôr – 
predtým stihol vydesiť nielen otca a mamu, 
ale aj všetkých susedov v našom okolí. 

Pamätný je jeho prvý deň v škole: mama 
mu nachystala kapsu, pohladila ho po vla-
soch a pustila do sveta – škola bola za ro-
hom. Pozerala sa za ním z okna; bol ako 
guľka a hlava sa mu v slnku leskla ako vtáčie 
pierka, no potom začala nariekať naša malá 
sestrička a mama musela ísť k nej. O hodinu 
niesla do kurína zrno a za uloženým drevom 
pri stene našla bratovu kapsu.

„Musel som navštíviť jedného vrabca,“ 
povedal mi večer v posteli. „Len čo som ti 
zahol za roh, už ti okolo mňa začal lietať, 
čvirikal a volal ma za sebou. Mal na bruchu 
modré pierko. Videl si už takého?“ 

„Nevidel,“ povedal som a hneď som za-
spal. 

Po celý deň lietal vo vrbinách pri potoku 
a na školu zabudol. Nikto nepoznal vrabce 
lepšie ako on.

„Tebe tá škola akosi nevonia,“ povedal 
mu asi po mesiaci otec.

Môj brat sa zatváril prekvapene a skoro 
niečo povedal, no potom si to rozmyslel. Cí-
til sa zaskočený ako pes, keď mu niekto stú-
pi na chvost. Potreboval dva-tri dni; potom 
už mal pripravenú odpoveď. Ale nechcel sa 
vyťahovať, nikdy taký nebol, naopak, hovo-
ril tichým hlasom a vedel sa na vás dlho a ti-
cho pozerať. Tichší je už len padajúci sneh.

Keď teda otec o niekoľko dní znova po-
vedal: „Tebe tá škola akosi nevonia,“ odvetil 
tichým hlasom:

„Máš pravdu. Voňal som ju – aj steny na 
chodbe, aj steny v triede, ale ani jedna z nich 
mi nevonia.“

Zato vtáci mu voňali. Rozoznal ich pod-
ľa farby, spevu, stačila mu jedna stopa v sne-
hu, a keby ani tú nemal, tuším by naozaj 
zavetril nosom a povedal, že na strome nad 
vami sedí spiaci hýľ. 

Susedov prekvapil žabami. Počul, ako sa 
mame sťažujú, že majú v dome veľa múch, 
a tak im raz večer nahádzal oknom do izby 
asi tridsať rosničiek, skokanov a ropúch, 
lebo niekde počul, že žaby sa rady kŕmia 
muchami. Chcel urobiť dobre žabám aj su-
sedom a v posteli sa mi chválil, ako šikovne 
to zariadil. A možno si žaby naozaj pochva-
ľovali jeho starostlivosť. Horšie to bolo so 
susedmi – tí preňho nenašli ani slovko chvá-
ly; a otec našiel iba remeň.

Vtáčikový  brat
Všetci máme nejakého brata, kedy-tedy aj nejakú sestru, ale najčastejšie 
brata, ktorý nemá páru. 

p o v i e d k a
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Lenže nijaká bitka môjho brata nezlo-
mila. Keď sa raz stretol s nejakým známym 
vtákom a pred očami sa mu mihla farba pe-
ria, zabudol na školu, na výprasky, na celý 
svet – a keď sa stretol s neznámym, bolo to 
ešte horšie: nespustil ho z dohľadu, kým 
sa nezoznámili, kým z neho nemal aspoň 
jedno pierko.

V najhoršom roku našej rodiny mal se-
dem rokov: viedol vojnu so všetkými cha-
lanmi v triede a chodil stále s modrinami, 
vyliezol na najvyšší topoľ za mestom, aby 
bol o trochu bližšie k vtákom, a potom, keď 
spadol na zem, mame ho akýsi muž priniesol 
na rukách, u kováča ho kopol kôň, lebo sa 
obšmietal pri podkúvaní a vťahoval do seba 
dym zo spálených kopýt, a o mesiac nato ho 
ľudia videli na samom vrchu stožiara s vy-
sokým elektrickým napätím. Všetci sa oňho 
báli, všetci sa oňho strachovali, všetci hovorili, 
čo len z neho bude. Všetci. Všetci okrem mňa.

Mňa totiž môj brat ničil. Myslíte, že as-
poň raz bol na vine za svoje nápady? Nie! 
Ani raz! Vždy som to bol ja – starší brat. 
Mne ho dali na starosť, ja som mal na neho 
dávať pozor, nepohnúť sa od neho, nespus-
tiť z neho oči, byť stále nablízku, nedovoliť, 
aby sa mu niečo stalo, zaháňať ho od blata 
a dbať, aby sa mu ani vlások na hlave neskri-
vil – aby stále žil v mäkkých materinských 
vánkoch, ktoré ho ochránia pred všetkým 
zlým. Ale čo som ja bol mama? 

V jednom prázdnom letnom popoludní, 
keď sú všetci leniví a aj muchy stíchnu, lebo 
spia, začali ho mátať dudky. Zdalo sa mu, že 
cez listy sliviek zbadal dva na dvore kurína, 
a od tej chvíle nebola s ním reč.

„Prileteli až do našej záhrady,“ hovoril 
celkom tichým hlasom, plným nadšenia 
a úžasu. Celkom sa zadychčal. „Videl som 
ich. Poďme za nimi!“

Mal som naňho dávať pozor, ako vždy, 
a nemal som sa od neho ani na krok po-
hnúť. V tej chvíli som bol Tomom Sawyerom 
a bol som zaľúbený do Becky Thatcherovej, 
horúce popoludnie mi dýchalo do tváre 
a dudky boli to posledné, čo by ma mohlo 
zaujímať. Sedel som na drevenej lavici a čítal 
som knižku Dobrodružstvá Toma Sawyera 
od Marka Twaina.

Po piatich minútach som povedal: „Daj 
pokoj.“ A po ďalšej minúte som od knihy 
zdvihol hlavu, len tak pre istotu. Brat zmizol.

Zbadal som ho v diaľke na ceste ako 
malú bodku v prachu, ako záblesk sklíčka 
na slnku. To sa mu leskli vlasy. Nenáhlil sa; 
len sa stále zmenšoval.

Nechal som teda Becky osamote, v sliv-
kovom tieni pri dome, a pustil som sa do 
behu. Chcel som ho zbiť. Ale keď som ho 
dobehol, videl som, že sa vôbec nechce há-
dať, že ak mu rozkážem, naozaj sa vráti, 
lenže nič mu viacej neublíži a nič ho neu-
robí smutnejším – zostane sám na tomto 
veľkom svete. 

Vybral som sa s ním. Uprosil ma očami. 
A zrazu som ho mal strašne rád, zrazu som 
bol šťastný, že je mojím bratom, taký šťast-
ný, až som sa skoro rozplakal: moje aj jeho 
srdce muselo biť na chvíľu celkom rovnako, 
mohli sme si ich aj vymeniť.

Hneď sa rozhovoril: „Viem, kam chodia. 
Uvidíš! Uvidíš, aké sú krásne! Najviac sa mi 
páčia ich chocholčeky, ale aj ich krídla. Taký 
dudok ti má krídla skoro ako orol. No, ako 
orol nie, trochu menšie, ale orol zase nie 
je taký pekný. Uvidíš! Priplazíme sa k nim 
a uvidíš!“ 

Rozprával a rozprával a ako sa šťastne 
usmieval a obracal, slnko mu na tvári robilo 
stále iné tiene. A potom sme už videli dudky. 
Za mestskými záhradami bolo veľké hno-

jisko, vysušené júlom a začiatkom augusta, 
bola na ňom kôra, po ktorej sme sa plazili 
a spoza kríkov nebadane sledovali krásu 
tých pyšných vtákov, ich hrdielka a čierne 
konce krídel, chvosty a jasné stužky na ich 
pierkach. A potom sa môj brat stratil – zrazu 
vedľa mňa neležal. Ticho som naňho volal, 
obzeral som sa na všetky strany a potom 
som vstal a vyplašil všetky dudky – stál som 
v pleskote rýchlych krídel a z celej sily kričal. 
Neozval sa; od jedu by som plakal. Posledné, 
čo mi v zlosti prišlo na um, bola myšlienka, 
že sa asi stal dudkom a odletel do neďale-
kých vŕb.

Doma mi mama vynadala a ja som jej 
darmo vysvetľoval, že za nič nemôžem. Mo-
hol som? Nemohol. Po zotmení sa brat vrá-
til a ukazoval mi štyri pierka – jedno bolo 
ako z hrdze. Ale nechcel som ich ani vidieť. 
Ani jeho. Mame sa však páčili.

Nikdy som si nemyslel, že budem o svo-
jom bratovi písať. Dnes má stále o dva a pol 
roka menej ako ja, lenže už to na našich výš-
kach nevidieť, aj vlasy mu už stmavli – a ne-
musím sa o neho starať. Keď príde ku mne 
na návštevu, rozpráva mi o vtákoch tak ako 
nikto na svete. O všetkom vie viac ako ja. Po-
čúvam ho, som šťastný, že je mojím bratom, 
a stále sa mi zdá, že som predsa len nemal 
toľko sedieť nad knihami. No aj tak som si 
nikdy nemyslel, že o ňom budem písať, ale 
pri jeho včerajšej návšteve sa nám zrazu pred 
oknami mihol dudok a ja som sa ho spýtal, 
kam sa vtedy stratil.

„Nevieš?“ povedal. „Na chvíľu som sa 
stal dudkom a odletel som s nimi do vŕb.“

Myslíte, že sa pritom usmial? Ani tro-
chu. Ani trošičku.

Dušan Dušek
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1. Dvoch. 
2. Samozrejme, niečo sa mi páči, niečo nie, ale myslím, že spolu 

veľmi dobre vychádzame v porovnaní s ostatnými súrodencami. 
Som jediné dievča, takže sa mi páči, že sa o mňa starajú. To, čo 
sa mi nepáči, sú niektoré ich vlastnosti.

3. Celkovo sa mi to páči, ale nepáči sa mi, že sa niekedy (aspoň 
s jedným bratom) málo rozprávame tak súkromnejšie. Čo na 
tom môžem zmeniť, je iba to, že sa viac jemu otvorím.

(Majka)

1. Štyroch.
2. Myslím, že áno. Držíme spolu a občasné nezhody (najmä s vlast-

nými sestrami) si vieme vždy vyriešiť. A nevlastní súrodenci ma 
berú skôr ako staršiu dospelú sestru, takže tam odpadá konfl ikt 
súrodeneckej rivality. Vždy boli voči mne milí a ochotní, radi 
spolu žartujeme a nikdy som nezachytila ani náznak pre mňa 
neprijateľného správania z ich strany.

3. Občas páči, občas nie, záleží od situácie. Myslím, že som voči 
nim dosť otvorená, milá, priateľská, úprimná, zaujímam sa 
o nich, snažím sa pomôcť, keď niečo potrebujú, rada s nimi 
trávim čas. Ale niekedy som možno príliš konzervatívna a nie-
ktoré moje reakcie voči nim vyznejú trochu „mentorsky“ (som 
zo súrodencov najstaršia), a aj keď je to vždy snaha skôr poradiť, 
ako niečo nanútiť, cítia to ako zbytočné poučovanie. Možno by 
som sa mala naučiť pôsobiť menej prísne. A chcela by som si 
ešte na všetkých nájsť viac času, lebo mám pocit, že sa im málo 
venujem. 

(Saša)

1. Štyroch.
2. Áno, máme vybudované vzťahy založené na rešpekte a vzájom-

nej úcte.
3. Neviem, sama to posúdiť nedokážem, ale občas si želám, aby 

sme mali čas na hlbšie a častejšie komunikácie.
(Anka)

1. Jedného.
2. Áno, pretože ona je ešte malinká, tak nemám s ňou žiadne spory.
3. Áno, myslím si, že som dobrá sestra.

1. Dvoch.
2. Moji bratia sa ku mne správajú občas milo, občas nie, ale ako 

súrodencov ich mám rada.
3. Niekedy sa zachovám zle, ale snažím sa zmeniť.

1. Dvoch.
2. Páči, lebo sa rád zasmejem.
3. Nie, nechcem.

1. Jednu staršiu sestru.
2. Páči, aj nie. Páči sa mi, že sa mi aj venuje, že sa o všeličom roz-

právame a že mi rozumie a verí. Nepáči sa mi, že ona si ku mne 
niekedy niečo dovolí, ale ja na ňu si to už nemôžem dovoliť.

3. Ja sa k nej správam tak isto ako ona ku mne. Môžem na tom niečo 
zmeniť, napr. že sa budem k nej normálne správať ako k sestričke…

(Maja)

1. Jedného.
2. Páči.
3. Páči, môžem zmeniť to, že budem milšia.

1. Bračeka Miška.
2. Miško sa mi veľmi páči, nepáči sa mi, keď ma nechtiac poťahá 

za vlasy, lebo mám veľmi dlhé vlasy až po zadok. Ale inak sa 
mi všetko na ňom páči. Miško je pekný. Páči sa mi, ako rýchlo 
capká po zemi – ako rýchlo štvornožkuje. A niekedy ho voláme 
jašterko, lebo kričí. Páči sa mi, keď sa smeje. A ukazujem mu, 
ako sa má papať a cikať a umývať si potom rúčky. A nie je nič, 
čo sa mi na ňom nepáči. Je to môj brat, obľúbený brat.

3. Nič by som nechcela meniť. A ešte by som chcela jedného bra-
čeka alebo sestričku a maminke som sľúbila, že potom budem 
rýchlejšie papať. 

(Eli)

1. Dvoch.
2. Áno, lebo sa ku mne správajú pekne.
3. Áno, dobre sa k nim správam. Nemôžem na tom nič zmeniť.

1. Dvoch.
2. Občas áno, občas nie. Keď sú na mňa odporní, tak sa mi to 

nepáči. Keď sú na mňa dobrí, je to v pohode.
3. Tiež niekedy áno a niekedy nie. Najmä sa mi nepáči, keď som 

na nich niekedy odporná aj bezdôvodne. Zmeniť to môžem, ale 
je to zložité.

(Ema)

1. Troch.
2. Moja sestra je zlá.
3. Pekne, mám ich rád. 

A N K E TA  Č Í S L O  J E D N A :  S Ú R O D E N C I

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

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

P R V Á  O TÁ Z K A :  MÁŠ SÚRODENCOV?

D R U H Á  O TÁ Z K A :  PÁČI SA TI, AKO SA K TEBE TVOJE SESTRY ČI BRATIA SPRÁVAJÚ? 

PREČO SA TI TO PÁČI ČI NEPÁČI? 

T R E T I A  O TÁ Z K A :  PÁČI SA TI, AKO SA TY SPRÁVAŠ K SVOJIM SESTRÁM ČI BRATOM? 

PREČO SA TI TO PÁČI ČI NEPÁČI? MÔŽEŠ NA TOM NIEČO ZMENIŤ?

 a n k e t a  ( d e t i )



n e b y ť  s á m  |  o k t ó b e r  2 0 1 1 s t r a n a  9

1. Jednu mladšiu sestru.
2. Aj páči, aj nepáči. Nepáči sa mi, že je ku mne niekedy drzá, páči 

sa mi, že príde za mnou, či sa nechcem s ňou zahrať. Páči sa mi, 
že ma naozaj berie ako sestru, je to vidno.

3. Páči sa mi, lebo som tá staršia a myslím si, že sa k nej správam 
dobre, lebo som staršia. Nechcem nič meniť.

(Justi)

1. Jedného.
2. Páči sa mi to. Som rada, že ma nebije a nerobí mi zle.
3. Myslím, že sa správam dobre. Nechcem na tom nič meniť.

1. Dvoch.
2. Nepáči sa mi, ako sa ku mne správajú. Pretože mi stále nadávajú. 
3. Nie, nepáči sa mi, ako sa k nim správam. Pretože im stále robím 

naprieč.

1. Jedného.
2. Nepáči. Nepáči sa mi to, lebo ma furt bije a provokuje. 
3. Áno, páči sa mi to, lebo furt sa chcem s ním hrať. Nie, nechcem 

na tom, nič meniť. 

1. Jedného.
2. Páči, lebo mi hovorieva, že som dobrý. 
3. Nepáči, preto lebo im hovorím buď ticho. 

1. Jedného.
2. Nepáči preto, lebo ma stále sestra bije. 
3. Áno, páči, lebo ho mám rád. Nič na tom nechcem zmeniť. 

1. Jedného.
2. Páči, hrá sa so mnou. 
3. Páči. 

1. Jedného.
2. Páči sa mi, že na mňa nie je zlý. 
3. Páči sa mi, ako sa spolu hráme. 

1. Dvoch.
2. Niekedy áno, niekedy nie. 

3. Áno aj nie. 

1. Jedného.
2. Páči, lebo sa so mnou pekne hrá. 
3. Áno, lebo sa s ňou pekne hrám. 

1. Jedného mladšieho brata, ak sa nerátajú aj nevlastní.
2. Viac sa mi to nepáči, lebo je niekedy strašne drzý, dovoľuje si, je 

rozmaznaný. 
3. Ak je drzý, schytá po riti a ak sa správa normálne, tak sa s ním 

aj hrám, idem s ním na bicykel. Skúšala som už všeličo, ale on 
sa už asi nezmení.

(Lenka)

1. Jedného.
2. Páči, lebo ma berie do kina. 
3. Áno, lebo jej nerobím zle. 

1. Jedného.
2. Áno, páči. Páči sa mi to, že je ku mne dobrý. 
3. Áno, nič. 

1. Jedného.
2. Páči, lebo sa so mnou hrá. 
3. Páči, lebo som naňho milá. 

1. Jedného.
2. Páči, lebo mi pomáha a je na mňa dobrý. 
3. Áno, niekedy si robíme zle. 

1. Jedného.
2. Nie, nepáči, lebo mi všetko berie. 
3. Páči. 

1. Jedného.
2. Nepáči, lebo mi stále robí zle a bije ma. 
3. Nepáči. Môžem mu viac pomáhať

1. Nemám súrodencov.

Ilustačné foto
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 č í t a m e  k n i h u č í t a m e  k n i h u

Súrodenecké  konšte lác ie

Vo vydavateľstve Portál vyšla v roku 2008 kniha Sourozenecké konstelace, ktorú napísal Kevin Leman. 
V tomto článku vás ňou prevedieme, pretože sa nám zdá knižka zaujímavá, podnetná a veľmi úzko súvisí 
s hlavnou témou tohto čísla časopisu.

Psychológ Kevin Leman v knihe na úvod 
tvrdí, že súrodenecká konštelácia, teda sku-
točnosť, či sme sa narodili ako prví, druhí 
či ďalší v poradí súrodencov, alebo či sme 
vyrastali ako jedináčik, ovplyvnila to, akým 
človekom sme sa stali. Leman spája výsled-
ky dlhodobého výskumu so svojou praxou 
poradenského psychológa a skúsenosťami 
z vlastnej rodiny. Nepokúša sa vysvetliť po-
radím narodenia všetko ľudské konanie, ale 
napriek tomu ukazuje, aký vplyv má súro-
denecká konštelácia na osobnosť človeka, 
voľbu partnera a povolanie, na schopnosť 
obstáť v rodičovskej role a podobne. Veľkú 
pozornosť venuje predovšetkým rozdielnym 
potrebám detí v rodine a správnym výchov-
ným metódam, ktoré berú ohľad na posta-
venie dieťaťa medzi ostatnými súrodencami. 
Kniha je určená nielen rodičom, ale všetkým, 
ktorí sa snažia lepšie pochopiť samých seba. 
Po rokoch psychologického výskumu a pra-
xe si je autor istý iba niekoľkými skutoč-
nosťami:

1. Najtesnejšie vzťahy, aké môžeme v živote 
mať, vznikajú v rámci rodiny. 

2. Na malé dieťa má najväčší vplyv jeho 
rodina. 

3. Vzťah medzi rodičmi a deťmi je premen-
livý, dynamický a určujúci. Vždy, keď sa 
narodí (alebo príde do rodiny) ďalšie 
dieťa, celé rodinné prostredie sa preme-
ní. Budúci osud každého nového dieťaťa 
určuje do značnej miery spôsob, ako sa 
k nemu rodičia správajú.

4. Nevenujeme dostatok času tomu, aby 
sme si uvedomili, ako naše dieťa rastie. 
Keď pochopíme okolnosti súvisiace s po-
radím narodenia, zlepšia sa naše vzťahy. 

Poradie narodenia môže významne vplývať 
na rodinnú konšteláciu. Typická je tenden-
cia každého z rodičov stotožňovať sa s die-
ťaťom, ktoré sa narodilo na rovnakej priečke 
súrodeneckej konštelácie ako on.

Prvorodení

Prvorodení majú silnejšiu motiváciu do-
siahnuť úspech než ich mladší súrodenci. 
„Typické rysy“ prvorodených (a tiež jedi-
náčikov): perfekcionizmus, spoľahlivosť, 
svedomitosť, systematickosť, kritickosť, 
vážnosť. Prvorodený je zväčša navyše aj 
študijný typ, je zameraný na cieľ, snaží sa 
presadiť, je obetavý, ústretový, konzervatív-
ny, formalista, lojálny, spolieha sa sám na 
seba, verí v autoritu, poriadok a rituály. Má 
veľmi silnú potrebu byť chválený, vie veci 
vybaviť zo všetkých detí najlepšie, Dospe-
lí prvorodení sa sťažujú na to, ako museli 
strážiť svojich mladších súrodencov, keď 
sa chceli hrať s kamarátmi. Nenúťte ich 
k tomu. Staršie dcéry bývajú veľmi spoľah-
livé a svedomité, mnohé matky to zneuží-
vajú. Rodičia k prvorodenému pristupujú 
paradoxne. Na jednej strane sú prehnane 
opatrní, úzkostliví, neistí a nedôslední. Na 

druhej strane však zase často prísni a ná-
roční, poháňajú a povzbudzujú svoje dieťa 
k stále vyšším a lepším výkonom. Dalo by 
sa povedať, že prvorodení sú ako pokusné 
zajace, na ktorých sa rodičia učia vychovávať 
deti. Výskum ukazuje, že prvorodení chodia 
a hovoria skôr než neskôr narodené deti. Pri 
tom všetkom poháňaní a povzbudzovaní to 
zrejme robia v sebaobrane.

Medzi prvorodenými môžeme pozorovať 
dva osobnostné typy: jedni sú ústretoví 
a snažia sa druhým vyhovieť; druhí agresív-
ni, tvrdo presadzujú svoju vôľu. 

Ako zvládnuť prvorodenosť: 

1. Užívajte život po menších kúskoch. Ne-
dajte sa vtiahnuť do priveľa vecí naraz. 
Nechajte si čas aj na seba.

2. Učte sa hovoriť „nie“. Nemôžete robiť 
všetko.
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3. Prvorodení sú známi tým, že kladú prí-
liš veľa otázok a chcú vedieť príliš veľa 
podrobností. Neospravedlňujte sa za to.

4. Pravdepodobne ste obozretní a opatr-
ní. Nedopusťte, aby vás druhí donútili 
bezhlavo sa do niečoho vrhnúť, keď po-
trebujete čas na rozmyslenie.

5. Ak ste vážni, popracujte na svojom 
zmysle pre humor. 

6. Neospravedlňujte sa za to, že ste svedo-
mití a prehnane systematickí. Radujte 
sa z toho, že ste takí. Podeľte sa o svoje 
schopnosti s druhými. 

Jedináčikovia

K jedináčikovi sa rodičia správajú ako k ma-
lému dospelému, veľa od neho očakávajú, 
ale na druhej strane ho rozmaznávajú. Ak 
chceli mať rodičia niekoľko detí, ale mohli 
mať len jedno, znamená to, že všetku ener-
giu a pozornosť, ktorú mali v úmysle veno-
vať niekoľkým deťom, venovali len jednému. 
O jedináčikoch platí to, čo o prvorodených, 
dokonca dvojnásobne. 

Keď sa jedináčik stane obeťou perfekcioniz-
mu, obvykle sa prikloní k jednému z dvoch 
nasledujúcich extrémov:

1. Bude veľmi kritický, chladnokrvný 
a objektívny, nikdy nebude tolerovať 
chyby alebo zlyhania ani u seba, ani 
u druhých.

2. Bude všetkých zachraňovať, bude sa 
trápiť nad problémami druhých a bude 
mať tendenciu vziať veci do svojich rúk 
a všetko sám vyriešiť. Nie je náhoda, že 
ošetrovateľky bývajú „jedináčičky“ alebo 
aspoň prvorodené.

Jedináčikov najväčšmi vystihuje perfekcio-
nizmus. Niektorí sa však snažia perfekcio-
nizmus zamaskovať tým, že sa správajú 
inak, než by chceli, konajú v rozpore so 
svojou prirodzenosťou. Buď sú prehnane 
aktívni, potom si na nich dávajte pozor – 
pokojne vás prevalcujú, len aby mohli prácu 
dokončiť; alebo sú pasívni, a potom je ťaž-
ké ich donútiť, aby sa vôbec pohli. Zároveň 
majú sklon byť dosť tvrdohlaví. 

Ako zvládnuť jedináčikovstvo: 

1. Perfekcionizmus je váš úhlavný nepria-
teľ. Často si opakujte: „Urobil som chy-
bu.“ Keď to zvládnete, naučte sa ešte dve 
ďalšie vetičky: „Je mi to ľúto“ a „Odpusť 
mi“.

2. Nekritizujte unáhlene za všetko sami 
seba, a keď vás kritizujú iní, neunáhlite 
sa s odpoveďou. 

3. Snažte sa robiť vždy len jednu vec. Snaž-
te sa plánovať a stanovovať si reálne cie-
le. Naučte sa hovoriť nie. 

4. Snažte sa zbaviť pesimizmu. Premýšľajte 
o veciach, a najmä ľuďoch, za ktorých 
môžete byť vďační.

5. Nebojte sa zdieľať s inými svoje myšlien-
ky a pocity, zbavujte sa strachu refl ekto-
vať vlastné myšlienky pre sebou samými. 
Nebojte sa odkryť, akí v skutočnosti ste. 

6. Začnite si odpúšťať. Musíte pochopiť, že 
hoci ľudia robia chyby, svet sa točí ďalej.

Prostrední

Toto je naozaj zložitá pozícia. Prostredné 
deti sú spoločenské, priateľské a otvorené, 
ale mnohé sú tiež samotárske, tiché a han-
blivé. Najväčšmi ich ovplyvňuje prvorodené 
dieťa, ale sú pravdepodobne do istej miery 
ich protikladom. Ak chceme porozumieť 
správaniu sa prostredného dieťaťa, musíme 
sa pozerať na celú rodinu. Prostredné dieťa 
sa vždy cíti „zovreté“ zhora i zdola. Má často 
pocit, akoby oň v detstve nikto nestál. Pros-
tredné dieťa je sprostredkovateľ, vyjednáva, 
vyhýba sa konfl iktu. Paradoxne je zároveň 
nezávislé, silno sa primkýna k skupine vrs-
tovníkov. Je individualista, zvyčajne opúšťa 
rodné hniezdo ako prvé, pretože doma sa 
cíti zanedbávané a nedoceňované. Býva uzav-
reté, nevyhľadáva služby psychológov, býva 
striktne monogamné, jemne rebeluje proti 
konvenciám, ľahko upadá do rozpakov, v do-
spelosti spoľahlivé, pretože je zvyknuté, že 
sa s ním život nemazná. Očakáva od života 
menej a vzhľadom na to dokáže vo vzťahoch 
prijímať druhých takých, akí sú. Prostredné 
deti by sa dali najlepšie popísať slovom vy-
rovnanosť. Kým prvorodeným a posledným 
deťom sa venuje viac pozornosti, prostrední 
dostávajú lepší základ do života.

Ako zvládnuť prostrednosť: 

1. V detstve ste veľa vecí museli vyjedná-
vať. Využite túto skúsenosť a berte život 
taký, aký naozaj je.

2. Prostredné deti bývajú nevyspytateľné. 
Ak nie ste typ vyjednávača, ale robíte 
všetko podľa seba, snažte sa, aby ste si 
túto vlastnosť udržali. Nezávislý pohľad 
na vec a nové myšlienky si okolie cení.

3. Otvorte sa pred druhými ľuďmi, nebojte 
sa, že by nemali záujem o vaše vnútro. 

4. Ak ste spoločenský typ, tešte sa z toho. 
Ale pozor, nikto nemôže udržovať neob-
medzený počet zmysluplných vzťahov.

5. Nenechajte sa vtiahnuť do porovnáva-
nia. Buďte spokojní s tým, akí ste.
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6. Nepodliehajte falošnej predstave, že iba 
prvorodení môžu získať vedúce postave-
nie. Prostredné deti sú často vynikajúci 
manažéri a šéfovia, pretože majú schop-
nosť dosiahnuť kompromis, vyjednávať 
a ponúknuť niečo za niečo.

Benjamín
Najmladšie deti v rodine sú typicky extro-
vertní zabávači, dokážu manipulovať ľuď-
mi okolo seba, sú srdečné, nekomplikované 
a niekedy duchom neprítomné. Typické 
vlastnosti: bezstarostnosť, spoločenskosť, 
obľúbenosť. Sú očarujúci, môžu byť však 
aj spurní, kritickí, temperamentní, roz-
maznaní, netrpezliví a prudkí. Najmladšie 
deti si so sebou nesú prekliatie, že ich nikto 
neberie vážne, preto sa vyznačujú „spaľujú-
cou túžbou urobiť niečo dôležité, aby si ich 
druhí všimli“. Je celkom bežné, že najmlad-
ší väčšinou získavajú poučenia v mnohých 
oblastiach od svojich súrodencov. Rodičia 
sú už príliš vyčerpaní, aby sa im venovali. 
Benjamíni si musia zvyknúť, že a im niekto 
vysmieva. Staršie deti si radi robia srandu 
z najmladších. V sebaobrane si postupne 
vypestujú istú aroganciu, ktorá im pomáha 
zakryť všetky pochybnosti o sebe samých 
a vnútorný zmätok. Pod nezávislým povr-
chom sa skrýva rebel, ktorému všetko prej-
de. Idú za niečím a urobia to a až neskoršie 
premýšľajú o dôsledkoch svojho konania. 
Chcú ukázať starším súrodencom, rodičom, 
svetu, že s nimi musia počítať.

Ako zvládnuť benjamínovstvo: 

1. Prijmite za seba zodpovednosť. 
2. Benjamíni väčšinou nemajú zmysel pre 

poriadok. Naučte sa po sebe upratovať. 
3. Zamyslite sa nad svojím zamestnaním. 

Vyberte si povolanie, kde sa prichádza 
do styku s ľuďmi? 

4. I keď sú poslední narodení obvykle 
spoločenskí, paradoxne často zápasia 
s vlastným egocentrizmom. Pomáhajte 
druhým ticho a bez veľkej reklamy.

5. Dajte si pozor, aby ste neboli príliš zá-
vislí. Pracujte na tom, aby ste dokázali 
uznať svoju chybu. Neobviňujte druhých 
za svoje problémov, keď viete, že ste si 
ich spôsobili sami.

6. Ovládnite svoj dar byť vtipní, okúzľujúci 
a presvedčiví. Užívajte ho správne a bu-
dete zdrojom pohody v každej situácii. 

7. Pokiaľ máte radi svetlá rámp, uvedomte 
si, že druhí ľudia ich majú tu i tam tiež 
radi. Keď hovoríte s druhými, vždy sa 
sústreďte na to, aby ste sa spýtali na ich 
plány, ich pocity a čo si oni myslia.

Súrodenecká konštelácia a výchova

Kevin Leman hovorí o troch hlavných ty-
poch rodičov: 
Autoritársky rodič si myslí, že vie, čo je pre 
jeho dieťa najlepšie, nedáva mu veľa voľnos-
ti, vynucuje si (aj pod hrozbou bitky) úplnú 
poslušnosť. 

Zhovievavý rodič necháva dieťa robiť to, čo 
ono chce, a myslí si, že ho dieťa bude mať 
za to rado a vždy sa bude správať ako dobré 
dieťa. Pochopiteľne, pravý opak je pravdou. 
Zhovievavá výchova produkuje malých ty-
ranov, ktorí potom riadia celú domácnosť. 
Takáto výchova je skôr príčinou vzdoru, 
pretože deti pociťujú k rodičom hnev, že 
ich správne neviedli a nenaučili ich spoznať 
hranice. 

V mnohých rodinách vidno ešte jeden prob-
lém, a tým je „nedôslednosť“. Je typické, že 
rodičia sú zhovievaví až do istého bodu. Po-
tom sa začnú riadiť svojím prirodzeným in-
štinktom a zasiahnu. Z ničoho nič prejavia 
zvrchovanú moc a autoritu a rozhodnú sa 
deti trestať. Dlho im to však nevydrží a deti 
potom nevedia, čo môžu očakávať. V pude 
sebazáchovy sa dieťa naučí hrať s rodičmi 
túto „hru“ a dokáže ich dotlačiť, kam chce. 
Rodičovská nedôslednosť je najlepšia cesta 
k tomu, aby ste svoje deti pokazili.

Autoritatívny rodič nechce dieťa ovládať 
a robiť všetky rozhodnutia, ale nechce ani, 
aby deti ovládali jeho a rozhodovali v rodi-
ne. Takýto rodiť s láskou vedie a usmerňuje.

Každé dieťa je iné a potrebuje iný prístup. 
Len tak môže byť výchova spravodlivá. Tre-
ba mať určitú stratégiu, ako zaobchádzať 
s každým dieťaťom osobitne. 

Ako sa stať priateľom svojho dieťaťa: 

1. Nemeňte raz stanovené pravidlá. 
2. Nevynucujte si podriadenosť dieťaťa bi-

tím alebo zastrašovaním. 
3. Kedykoľvek je to možné, používajte akč-

ne orientované metódy.
4. Snažte sa, aby ste boli vždy dôslední.
5. Zdôrazňujte poriadok a potrebu pravi-

diel. 
6. Vždy vyžadujte, aby dieťa bolo zodpo-

vedné za svoje činy.
7. Uisťujte dieťa, že je dobré, hoci sa sprá-

valo nezodpovedne.
8. Vždy posilňujte v dieťati zmysel pre spo-

luprácu, nie súťaženie.
9. Siahnite „po vareche“ len vtedy, keď už 

ovládate svoje emócie. Vždy by malo byť 
jasné, prečo bola bitka nevyhnutná. 

s t r a n a  1 2
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Typy na výchovu perfekcionistu (prvoro-
deného či jedináčika)

1. Neposilňujte už raz zakorenené perfek-
cionistické sklony prvorodeného (jedi-
náčika).

2. Uvedomte si, že perfekcionisti potrebujú 
poznať presné pravidlá.

3. Uznajte vedúcu pozíciu prvorodeného 
medzi deťmi v rodine. Ako najstarší by 
mal mať isté privilégia, aby sa mu tým 
kompenzovali povinnosti, ktorých má 
prirodzene viac než ostatné deti. 

4. Vyrazte si niekam „dvaja s jedným“ – ro-
dičia iba s najstarším dieťaťom. 

5. Nerobte si z prvorodeného „automatic-
kú opatrovateľku“ mladších detí. Aspoň 
skúste zistiť, či mu tým príliš nenarušu-
jete program.

6. Keď je už váš perfekcionista starší, zbav-
te ho niektorých jeho povinností a pre-
nášajte ich na mladšie deti hneď, ako ich 
budú schopné plniť. 

7. Prvorodení sú veľmi citliví na kritiku 
a na to, keď ich niekto opravuje. Dajte 
svojmu perfekcionistovi príležitosť, aby 
si s problémom poradil sám. Pomôžte 
mu len vtedy, keď vás o to požiada.

Typy na výchovu v rodine s dvoma deťmi

1. Deti by mali chodiť spať každé v inú dobu. 
I keby medzi nimi bol rozdiel len pol ho-
diny, je dôležité, aby sa tento rozdiel do-
držoval. Váš prvorodený si to stráži.

2. Najstaršie dieťa má najviac povinností 
a najväčšie vreckové, ale nenakladajte na 
najstaršieho príliš mnoho. 

3. Vyhýbajte sa porovnávaniu. 
4. Nemajte pocit, že musíte urobiť pre jed-

no dieťa to isté čo pre druhé. 
5. Robte občas niečo len s jedným dieťaťom.

Typy na výchovu prostredného dieťaťa

1. Mnohé prostredné deti majú sklon vy-
hýbať sa rozhovorom o svojich pocitoch. 
Občas si s ním pohovorte medzi štyrmi 
očami. 

2. Snažte sa robiť niečo pre to, aby sa vaše 
prostredné dieťa cítilo výnimočné.

3. Zároveň s tým stanovte určité privilégiá, 
ktoré budú preňho platiť každý deň ale-
bo každý týždeň. 

4. Kúpte mu občas niečo nové na seba 
a neodbíjajte ho obnosenými šatami po 
súrodencoch. 

5. Počúvajte pozorne, čo vám prostredné die-
ťa odpovedá alebo ako vám niečo vysvet-
ľuje, čo si myslí o určitých situáciách atď. 
Jeho túžba vyhnúť sa konfl iktu a neurobiť 
rozruch môže skresľovať skutočné fakty. 

6. A dbajte o to, aby v rodinnom albume 
boli jeho fotografi e. 

Typy na výchovu benjamína

1. Zaistite, aby aj najmladšia ratolesť vyko-
návala svoj diel domácich prác. Benjamí-
no sa totiž dokážu majstrovsky vykrútiť 
z práce alebo sú takí malí a „bezmocní“, 
že ostatní členovia rodiny dospejú k ná-
zoru, že bude lepšie, keď to urobia sami.

2. Zaistite, aby najmladšiemu neprešlo 
porušovanie rodinných pravidiel a dis-
ciplíny. 

3. Keď nebudete svoje najmladšie dieťa roz-
maznávať, dávajte pozor, aby ste na neho 
neboli ani príliš tvrdí a neprehliadali ho. 

4. Dbajte, aby sa vaše dieťa naučilo čo naj-
skôr čítať. Najmladší si radi nechávajú 
dlho čítať od rodičov, preto mávajú s čí-
taním problémy. 

5. Keď to bude nutné, dajte mu na výber. 
6. Zamyslite sa, či nezanedbávate svojho 

benjamínka, pretože už nemáte toľko 
času ako prv. Potrebuje toľko vášho času 
ako jeho sestry a bratia.

7. A ešte: Nezabudnite mu vybrať prvoro-
denú nevestu. 

A na záver
Rodinná konštelácia vplýva na výchovu 
a vzťahy v rodine, ale vplyv poradia narodenia 
detí nie je nemenný a konečný. Bez pochy-
by je dôležitý aj rodičovský prístup k deťom 
a osobnostné dispozície každého dieťaťa. 
Každá súrodenecká konštelácia má vlastné 
silné i slabé stránky. Rodičia musia prijať 
oboje a pomáhať deťom rozvíjať pozitívne 
rysy a vyrovnať sa s tými negatívnymi. Žiadne 
poradie narodenia nie je „lepšie“ alebo závi-
deniahodnejšie než tie ostatné. Pochopenie 
niektorých základných princípov poradia na-
rodenia nám nedáva recept ako automaticky 
vyriešiť problémy alebo zmeniť cez noc svo-
ju osobnosť. Meniť seba samých je najťažšia 
úloha, ktorú môže na seba človek vziať.

Spracovala Oľga Hátasová
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1. Áno, snažím sa uplatňovať dobré skúsenosti
2. Spoločné aktivity, hry, zapájanie oboch detí do rodinných prác 

(varenie, pečenie…).
3. Nemám prijaté deti, len biologické.

1. Bola som jedináčik a ovplyvňuje ma to tak, že sa snažím , aby 
každý mal napr. sám izbu, aby si neliezli navzájom na nervy 
a nemuseli sa až tak navzájom prispôsobovať.

2. Šport a s tým spojené športové súťaže. Súrodenci sú fan klub, 
najlepší povzbudzovatelia. Pri tom dokážu držať spolu, cítia 
spolupatričnosť, povzbudzujú jeden druhého, spolu sa radujú 
z víťazstva toho druhého, spolu s ním smútia…

3. Biologické deti si navzájom viac rozumejú a dokážu viac ko-
munikovať navzájom zrejme aj preto, lebo majú podstatne viac 
rozumových schopností (IQ).

(Zuzana)

1. Áno. 
2. Áno.
3. Áno.

1. Ovplyvňujú. Neodpoviem konkrétnym príkladom, lebo ho ani 
neviem. Ale až mi ide niekedy mráz po chrbte, keď vidím, aký 
obrovský vplyv na život človeka má rodina, v ktorej vyrastal. 

2. Rozdávať im lásku rovným dielom.
3. U nás skutočne necítim taký rozdiel. Aj keď sa niekedy pohá-

dajú, nikdy biologické deti nepoužili argument typu: „ty nie 
si náš“ alebo podobne. Vzťah našich dvoch biologických detí 
a jedného adoptovaného mi robí dlhodobo radosť.

(Martin)

1. Nie.
2. Nie.

A N K E TA  Č Í S L O  D V A : 

S Ú R O D E N C I

P R V Á  O TÁ Z K A : OVPLYVŇUJÚ 

NEJAKO VZŤAHY S VAŠIMI 

SESTRAMI A BRATMI TO, 

AKO V ÚLOHE RODIČA 

BUDUJETE SÚRODENECKÉ 

VZŤAHY VAŠICH DETÍ?

D R U H Á  O TÁ Z K A : POZNÁTE 

NEJAKÝ TAJNÝ ČI NETAJNÝ 

RECEPT NA UTUŽOVANIE 

SÚRODENECKÝCH VZŤAHOV 

MEDZI VAŠIMI DEŤMI?

T R E T I A  O TÁ Z K A :

 JE NEJAKÝ ROZDIEL MEDZI 

SÚRODENECKÝMI VZŤAHMI 

VAŠICH BIOLOGICKÝCH DETÍ 

A VAŠICH PRIJATÝCH DETÍ? 

AKO SA PREJAVUJE?

 a n k e t a
( d o s p e l í )
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3. Nie.

1. Môj vzťah k môjmu jedinému bratovi veľmi ovplyvňuje to, ako 
sa snažím viesť deti k súrodeneckým vzťahom, pretože s bratom 
mám momentálne naštrbený vzťah a nechcela by som, aby tak 
bolo aj medzi mojimi deťmi. 

2. Jednoduchým receptom sú aj spoločne prežité prázdniny súro-
dencov. Cez školský rok má každé z mojich detí svoj okruh ka-
marátov a nemajú ani veľa spoločných záľub. Keď však nablízku 
žiaden iný kámoš nie je, dobrým kamarátom alebo kamarátkou 
sa zrazu stáva aj súrodenec.

3. Nemáme prijaté deti.
(Denisa)

1. Nie.
2. Nie.
3. Žiadny rozdiel a deti nemám prijaté.

1. Mám so svojimi dvoma bratmi skvelé vzťahy, veľmi by som si 
priala, aby aj medzi mojimi deťmi v dospelosti boli také väzby. 
Tie sa síce zakladajú už v detstve, ale musia sa pestovať aj ďalej. 
Samé rásť nebudú. 

2. Tajný nepoznám. A keby aj, neprezradila by som ho, veď je tajný. 
Netajných je viac, niekedy fungujú, niekedy nefungujú. Každý 
sa pre istú situáciu, pre určitý vek. Najväčšmi sa mi to páči vtedy, 
keď sa niečo pekné podarí bez nejakého plánovania a pedago-
gizovania. Taká hviezdna hodinka.

3. Mám dve biologické a jedno prijaté dieťa. Najpevnejší vzťah je 
zatiaľ medzi tými biologickými, sú si podobnejší mentalitou, 
spôsobom premýšľania. 

(Zuzana)

1. Veľmi nie, nakoľko obaja bratia, aj môj, aj manželov, žijú ďaleko. 
Obaja ešte nemajú deti, ale keď prídu na návštevu – sú z nich 
tí najlepší strýkovia, ktorí kočíkujú, hrajú sa, tešia sa s deťmi, 
stavajú stavebnice po celom dome a stávajú sa z nich tiež na 
chvíľku deti. Myslím, že ich to neovplyvňuje, radikálne sa ani 
nič nezmenilo. Tešia sa z nasej rodiny a aj z tehotenstva a aj 
príchod maličkých ich veľmi zaujímal. V tom sú naši bratia 
akýsi veľmi podobní. S bratmi sa stretávame ozaj iba párkrát, 
alebo iba raz do roka, žijú v zahraničí. Skôr ich posunul dar 
našich deti do inej roviny, keď sú s nami, v pozitívnom zmysle, 
nakoľko sú obaja „starí mládenci“.

2. Áno – lásku. More lásky a trpezlivosti. A… Napomínanie… Napo-
mínanie… Napomínanie … Napomínanie v zmysle, aby dcérka 
Eli nekmásala a nevláčila bračeka Mišula ako bábiku po obý-
vačke… Inak vôbec žiadny tajný recept, nejako dobre to u nás 
samo od seba funguje.

 Ide o to, aby Eli v dobrom úmysle neťahala Miška, nevláčila ho, 
„nezachraňovala“ pred pádmi, aby ho sama nekúpala a tak, 
pretože rada mu pomáha, rada sa s ním hrá, len niekedy mu-
síme dávať veľký pozor, aby mu nechtiac nepodtiahla nôžku 
alebo niečo. Inak je fantastická pomocníčka a veľmi rozumná 
a láskavá sestrička. Eli zbožňuje Miša a hovorí, že to je jej naj-
obľúbenejšie dieťa, ktoré pozná, a Mišulo, keď zbadá Eli, sa 
usmieva a naťahuje sa za ňou. Takže si myslím, že vo svojom 
veku sa veľmi ľúbia.

3. Zatiaľ nevieme, ešte nemáme prijaté dieťatko, ale staršiu dcéru 
Eli na to pripravujeme, teší sa na to, i keď asi ešte 4,5-ročný 
mozog a ego netušia, čo to všetko obnáša, ale teší sa na sestričku 
alebo bračeka. Skôr sestričku. 

(Henrieta)

1. Určite ovplyvňuje. Vyrastala som medzi dvomi chlapcami. Mož-
no aj preto som nikdy nebola dievčatko v ružových volániko-
vých šatočkách, ale bola som skôr športový typ. Veď ak by som 
bola nemotornejšia, grambľavejšia, hneď by sa mi smiali, že: 
„Veď jasné – baba!“ Svoje dve dcéry vychovávam tak, aby ani 
z nich neboli „Barbinky“, ale aby boli také do koča aj do voza. 
Snažím sa, aby bol medzi nimi dobrý vzťah. Napriek občas-
ným hádkam, keď ide do tuhého, držia spolu. Tak ako ja kedysi 
s bratmi.

2. Myslím, že je dôležité, aby každé dieťa malo pocit, že ho rodič 
má rád. Aj vtedy, keď vyvádza. Nikdy som dieťaťu nepovedala, 
že je zlé, aj keď ma išlo „rozdrapiť“, ani že ho nebudem mať 
rada, keď to či ono… Tiež som sa snažila deti veľmi neporov-
návať a hovoriť: „Ber si príklad zo sestry!“ Asi každé dieťa má 
občas pocit, že mama či otec má súrodenca alebo ostatných 
súrodencov radšej ako jeho. Ale nemá ho mať príliš dlho a my 
ho v tom nemáme nechať.

(Oľga)
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Osvetová  č innosť 
v  k lube  náhr adných 
rodín  v  Ž iar i  nad 
Hronom

 V Žiari nad Hronom sa v Pohronskom osve-
tovom stredisku po niekoľkoročnej pauze 
obnovila činnosť klubu náhradných rodín 
pre širší región, do ktorého spadá okres Žiar 
nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. 
Nápad a realizácia myšlienky je v podstate 
mojím dielom. Cítila som sa so svojím prob-
lémom, a predsa len špecifi ckou životnou 
situáciou sama. Moja dcéra bola ešte malá 
a potreba stretávať sa s takýmito ľuďmi bola 
u mňa veľmi silná. Vzhľadom na to, že pra-
cujem ako kultúrno-osvetová pracovníčka 
v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari 
nad Hronom od roku 1977, vnímala som 
túto tematiku v širšom kontexte v spojení 
s verejnou mienkou. Keďže pôsobím vo sfére 
kultúrno-osvetovej činnosti, stretávam sa 
s mnohými ľuďmi a akosi prirodzene sa na 
mňa začali obracať rodičia s prosbou o po-
moc, keď sa rozhodovali dať domov dieťaťu 
z detského domova. Pohľad bežných ľudí 
v spoločnosti na adoptívne rodiny bol iný. 
Tieto rodiny sa nepovažovali (a aj v súčas-
nosti sa nepovažujú) za niečo, čo do spo-
ločnosti samozrejme patrí, ale sú akoby 
zvláštnosťou vo svojom okolí. Aj pohľad na 
adoptívne deti bol poznačený všeobecným 

posudkom nízkych mentálnych schopnos-
tí týchto detí. Dnes sa aj vďaka osvete toto 
videnie posunulo omnoho ďalej. 
 Cieľom stretávania sa rodičov, ktorí majú 
v rôznej forme starostlivosti deti, o ktoré sa 
vlastní rodičia nechcú alebo nemôžu starať, 
je pomôcť týmto rodinám v rôznych oblas-
tiach a poskytnúť pomocou neformálnej 
edukácie nové poznatky. Prioritným motí-
vom pre zapojenie sa do činnosti klubu je 
nebyť sám so svojím problémom, necítiť sa 
osamelý v tejto problematike. 
Stretnutia v klube majú edukačný charakter. 
Vytvorili sme dve oddelené skupiny, v jednej 
pracujú rodičia samostatne a v druhej sa 
deti venujú svojim aktivitám. Skupina ro-
dičov rieši svoje témy osamote bez prítom-
nosti detí. Najviac rezonuje potreba vedieť 
viac z oblasti práva a legislatívy, nakoľko sa 
v praxi realizuje mnoho nových zákonov. No 
rozhovory s rodičmi sa uberajú aj smerom 
k voľnej debate o deťoch. Je to potreba po-
chváliť sa s pokrokmi svojho dieťaťa, alebo 
vyrozprávať sa z toho, čo je ich najväčším 
problémom pri výchove, alebo prekážkou 
v legislatíve. A spolu nachádzajú aj možné 
riešenia. V mnohých témach nám pomáha 
aj občianske združenie Návrat z Banskej 
Bystrice – pani Žilinčíková a pani Tetáko-
vá, s ktorými budeme aj naďalej intenzívne 
spolupracovať.
Oblasť neformálnej edukácie je zameraná aj 
na detí, na ich schopnosti a zručnosti naj-
mä prostredníctvom výtvarných činností. 

Pri práci s deťmi nám veľmi pomohla pani 
Pribilincová z MsÚ v Žiari nad Hronom 
tým, že zabezpečila študentky pre túto 
prácu. Deti si veľmi obľúbili dobrovoľníč-
ku Máriu z Ukrajiny, ktorá sa im venovala 
takmer pol roka. Rozlúčka s ňou bola veľmi 
smutná a plná emócií. Chceme ísť však aj 
ďalej, čo nám umožňuje a uľahčuje aj ten 
fakt, že klub pôsobí pri Pohronskom osve-
tovom stredisku, ktoré má predsa len iné 
možnosti. Chceme vytvoriť skupinu mla-
dých ľudí, ktorí chcú v budúcnosti robiť 
v pedagogickej či sociálnej oblasti. Túto sku-
pinu mladých ľudí vyškolíme, čo im môže 
byť nápomocné pri štúdiu na vysokej škole. 
Klubové stretnutia a program v priestoroch 
Pohronského osvetového strediska v Žiari 
nad Hronom v súčasnosti pripravuje kultúr-
no-osvetová zamestnankyňa Hanka Károlyo-
vá v súčinnosti s rodičmi. Našou ambíciou 
je, aby sme rozvíjali túto činnosť vzhľadom 
na to, že máme možnosť pracovať s rôznymi 
sociálnymi či vekovými skupinami, no najmä 
máme možnosť našim profesionálnym prí-
stupom a pôsobením ovplyvňovať kvalitu 
spoločnosti. A to je nielen individuálny, ale 
verím tomu že aj spoločenský záujem. 

Mgr. Helena Žňavová
zakladateľka klubu náhradných rodín

 v Žiari nad Hronom

Spr áva  z  k lubu
v  Lev ic iach

Od januára sme sa stretávali dva razy do 
mesiaca: prvý piatok v mesiaci sa schádzal 
klasický klub a posledný piatok v mesiaci 
rovesnícka skupinka (detí školákov) ako 
posilnenie detí proti šikanovaniu. Deti 
v menších skupinkách spoznávali seba, 
svoje prejavy správania a správanie svojich 
rovesníkov. Učili sme sa, ako a prečo sa sprá-
vame v daných situáciách tak, ako sa sprá-
vame. S deťmi sa veľmi dobre pracovalo. 
V októbri uvidíme, či budeme pokračovať 
aj tento rok. Do jednej rodinky nám pribu-
dol nový člen Jakubko, má 7 mesiacov, ale 
ukázal sa ako poriadny člen, keď absolvoval 
tábor v Jabloňovciach aj v Mojmírovciach 
a so svojou maminou zdolali aj výstup na 
Sitno. Leto sme mali dosť pestré. V auguste 

 k l u b y  a  i n é  v e c i
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sme mali detský tábor v Jabloňovciach už 
štvrtý rok a týždenný rekreačno-vzdelávací 
pobyt pre rodiny v Mojmírovciach. Prvého 
septembra sme uskutočnili výstup na Sitno, 
veľmi sa nám to páčilo, aj deťom, aj rodi-
čom. Počasie bolo super. Bolo by fajn, ak 
by sme každý rok absolvovali aspoň jednu 
túru alebo návštevu hradu. A čo sa nám 
podarí uskutočniť ešte do konca roka, to 
určite napíšeme. 

Beata Konkoliová 

Výnimočný  večer

V druhej polovici prázdnin sme zažili nie-
čo výnimočné! Mamu oslovila pani Kelley, 
či by bolo možné dať dokopy desať detí, 
ktoré sa venujú hudbe a ktoré by mali záu-
jem o koncert štyroch pánov vystupujú-
cich pod názvom Il Divo. Detí by bolo aj 
viac, ale mnohé boli na prázdninách. Dva 
dni pred koncertom sa podarilo „zohnať“ 
posledné dve deti – škoda by bolo vrátiť 
lístky…

Nastal deň koncertu. 11 . augusta večer sme 
sa stretli pri hradnej bráne. Deti nahodené 
v gala… Keďže sme mali lístky VIP, tak sme 
si všetci užívali, že chodíme po červenom 
koberci a hostitelia nám podávali ruky a že 
sme dostali uvítací drink – pre nás to bol 
džús. Usadili nás do prvého radu. Páni spe-
váci boli úžasní! Bolo vtipné, keď sa zahľa-
deli do prvého radu a bolo na nich vidieť 
prekvapenie, že tam vidia sedieť okrem 
pani premiérky a ďalších dôležitých hostí 
aj decká. Ale boli milí, dokonca začali s nami 
aj komunikovať cez gestá. Najviac obdivu 
zožala Aninka, ktorá pri temperamentnej 
hudbe už nedokázala obsedieť, vyskočila 
a začala v jej rytme tancovať. 
Po koncerte sme boli pozvaní na after party. 
Dopriali sme si koláčiky i údeného lososa. 
Prišli aj páni speváci, ktorí nám venovali 
svoje autogramy.
Z koncertu sme odchádzali – Evka, Aninka, 
Nina, Maja, Alenka, Marek, Ferino, Marko 
a ja Justi a moja mama Oľga s hlavou plnou 
peknej hudby. Il Divo i orchester boli úžas-
ní! Za lístky ďakujeme Úradu vlády.

Justi

Ako to  bolo,  keď 
pr i š lo  s t arš ie  d ieť a 
do rodiny  ako dr uhé

Staršia dcéra prišla do našej rodiny v pia-
tich rokoch. Jej mladšia sestra mala vtedy 
tri roky a prišla ako dvojročná. 
Vyzerali ako dvojičky. Boli rovnako vysoké. 
A nielen po fyzickej stránke nebol medzi 
nimi veľký rozdiel. Staršia sa toho musela 
ešte veľa naučiť, veľa toho dobehnúť. Keď 
prišla, správala sa ako mladšie dieťa. Pozoro-
vala mladšiu, aby vedela čo a ako. Mladšia jej 
dávalo najavo, že „ona je tu doma“! A, samo-
zrejme, žiarlila. Nikdy nie otvorene, ale pod-
vedome áno. Musela som dávať veľký pozor, 
aby som sa obom rovnako venovala. Mladšia 
si to strážila, a keď zistila, že staršia dostala 
nebodaj o jedno pohladenie či inú pozornosť 
viac, okamžite si to vypýtala. V tom čase som 
sa smiala, že aké je dobré, že mám dve ruky. 
Keď sme boli vonku, každá sa držala z jed-
nej strany. Samozrejme, že mladšia, ale dlhšie 
v rodine, chcela byť vždy na tej strane, kde 
bola tá staršia. Neviem si predstaviť, aké by 
to bolo v tom čase s troma deťmi…
Po čase sa akoby „prehodili“ a teraz sa sprá-
vajú ako typické prvorodené dieťa a benja-
mínček. Ale to, že mladšia chce ísť po mo-
jom boku, pri ktorom ide staršia dcéra, to 
sa stáva i teraz. Len ma už nedržia za ruky, 
ale pod pazuchy. A ja si to užívam!

Oľga Hátasová
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Rekreačno-vzdelávací pobyt 
náhradných rodín v Mojmírovciach

Boli milo prekvapení a mala som pocit, že 
mi neveria, že ako klub môžeme stráviť týž-
deň na takom peknom mieste. Ubezpečila 
som ich, že ak chcú, tak do toho z Božou 
pomocou pôjdem. Zobrala som papier a za-
čala som písať, čo asi rodiny budú očakávať 
a čo by potešilo deti. Došla som k záveru, že 
potrebujú oddych, relax a zábavu, ale aj nie-
čo poučné, z čoho budú čerpať počas roka. 
Keďže mimo prázdnin vediem aj skupinku 
školákov, chcela som vymyslieť niečo, na 
čom by som mohla aj v budúcnosti stavať 
a čo by mi pomohlo v tejto práci.

Dobrovoľníci Peter, Zuzana, Maťo, 
Marek a Lukáš sa počas júla pravidelne 
stretávali, pripravovali program a zháňali 
materiál. Výsledkom bol nápad s hľadaním 

obrazu pomocou indícií. Pripravili to tak, 
akoby to organizoval kaštieľ, v ktorom sme 
bývali. Plagát, ktorý tam vylepili, vyznel tak 
dôveryhodne, že tomu uverili aj samotní ro-
dičia. Deti priebežne písali a kreslili denník 
zážitkov a postrehov z prostredia kaštieľa 
z ich pohľadu. Kým doobeda pátrali po stra-
tenom obraze, ich rodičia si mohli vypočuť 
niečo o tom, ako posilniť svoje dieťa, aby 
dokázalo ľahšie zvládnuť nástrahy tohto 
sveta, stres, tlak a nároky okolia. Tu mali 
rodičia priestor vzájomnej výmeny postre-
hov a skúseností pri výchove svojich detí. 
V poobedňajších hodinách sme vyrábali bá-
biky. Zapojila sa každá mamina, niektorá 
sa odvážila šiť naraz zo dve bábiky. Keďže 
sme nemali k dispozícii šijací stroj, ručne to 
šlo pomaly. Zakúsili sme, aké to bolo v nie 
tak dávnej minulosti, keď sa ženy schádzali 
na páračky, či na iné spoločné práce, kde sa 
rozprávali i vyspevovali si. Okrem toho spe-
vu nám spoločne bolo deň čo deň naozaj 
príjemne. Pridalo sa zopár detí, ktoré pod 
vedením mamičiek samostatne šili. Medzi-
tým, čo bábikám pomaly pribúdalo telíčko 
či nohy, deti pribiehali ku stolom plným lá-
tok a výplne a prosíkali o rýchle dokončenie 
svojej bábiky. 

„…Nie, Monika, tento večer ešte s bábi-
kou spať nebudeš“, povedala mamička. 

l e t o

„Tak budem spať aspoň s hlavou!“ vyna-
šla sa nedočkavá dcérka. 
Všetci sme sa zasmiali. Deti boli nadšené 
tým, že budú mať vzácnu hračku vytvore-
nú rukami a fantáziou milovanej mamičky. 
Preto sa šilo, kde sa dalo. Po večeroch, či no-
ciach, pri bazéne, strážiac kúpajúce sa deti, 
ku koncu dokonca i počas doobedňajšieho 
programu. Oplatilo sa! Dnes má každá ro-
dinka doma krásnu osobnú spomienku na 
jeden vydarený výlet a v budúcnosti niektoré 
z detí možno aj spomienku na svoje detstvo…
Bazén bol pre všetkých lákadlom číslo jed-

na a tiež dobrou motiváciou pre deti poslú-
chať počas pobytu svojich rodičov. Mohli 
sme si tu aj zahrať volejbal či minigolf, ob-
divovať pávy, alebo len tak si posedieť s ka-
marátmi a rozprávať sa. Často sme museli 
riešiť vzťahové problémy, ako napr.: on sa so 
mnou nechce hrať, ona ma vyháňa. Snažila 
som sa deťom vysvetliť, že náš kamarát nie 
je psík na retiazke, ktorý sa od nás nesmie 
pohnúť a musí sa s nami hrať vždy, keď to 
my chceme. Kamarát musí byť slobodný, 
musíme mu dať voľnosť, aby bol šťastný. 
Každý má právo na súkromie a byť aj s nie-
kým iným, nie len s nami. Kamarát, ktoré-
mu dáme slobodu, sa k nám bude stále vra-
cať, ale ktorého uväzníme pri sebe, nám pri 
najbližšej príležitosti ujde a viac sa nevráti.

Posledný večer bola diskotéka, kde sa za-
bávali nielen deti, ale aj rodičia. Peťo sa posta-
ral o aparatúru, hudbu a bohaté pohostenie 
pre všetkých, čo bolo prekvapením nielen pre 
nás, ale aj pre jeho manželku Katku, ktorá 
mala v ten deň narodeniny. Veľmi ma pote-
šilo, keď som videla, ako sa viaceré dievčatká 
počas diskotéky pekne zabávali s Boriskom 
a jeho šťastné očká boli pre mňa najväčšou 
odmenou. Dobrovoľníci na záver pripravili 
nočný pochod spojený s nájdením obrazu 
a odovzdávaním odmien. Dúfam, že spo-
mienky na tento pobyt budú pekné a zosta-
nú v mysliach nás všetkých dostatočne dlho.

Ďakujem Monike, ktorá pripravila výro-
bu handrových bábik a tým zaujala všetky 
mamičky aj väčšie deti. Ďakujem dobrovoľ-
níkom Veronike, Evke, Zuzane, Kiti, Peťovi 
a ukášovi za čas strávený s deťmi. Ďakujem 
rodičom za trpezlivosť, aj keď nie všetko bolo 
podľa ich očakávaní a predstáv. Ďakujem de-
ťom, že boli usilovné, nikomu sa nič vážne 
nestalo a nikto sa v tom veľkom kaštieli ne-
stratil, ďalej Návratu a sponzorom, že sme 
mohli prežiť tento týždeň spolu ako jedna 
veľká rodina, hlavne Marekovi Roháčkovi, 
ktorý ma počas príprav a samotnej realizácie 
pobytu podporoval, ĎAKUJEM MAREK.

Beáta Konkoliová | Monika Turčeková

Keď ma pred niekoľkými mesiacmi oslovil Marek Roháček, či by sme ako 
klub nemali záujem o pobyt v Mojmírovciach, veľmi som sa potešila. 
Ponuku som hneď tlmočila rodičom na najbližšom klube a ukázala som 
im prospekty o kaštieli. 
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Letný  tábor  v  Jab loňovc iach  a lebo 
babičkovské  pr ázdniny

Sila slnečných lúčov v nás násobila radosť, 
s ktorou sme do tejto malebnej dedinky 
prišli. Prestriedalo sa tu 10 rodín, 16 detí, 
6 dobrovoľníkov. Na dvore evanjelickej fary, 
kde sme strávili zaujímavý týždeň, nás pri-
vítalo malé mačiatko. Deti sa ho hneď ujali, 
z krabice mu vyrobili postieľku a do misky 
naliali mliečko. Na ďalší deň sa však mačiat-
ko pobralo za svojou mamičkou a deti ostali 
smutné, prečo sa mu pri nich nepáčilo. Až 
neskôr pochopili, že bolo ešte maličké, aby 
vydržalo bez mamičky. A že rovnako ako im, 
aj mačičke by chýbala mamička, aj keby sa 
o ňu ktokoľvek dobre postaral… 

Toto leto sme mali pre deti pripravený 
indiánsky program. Vyrábali si čelenky, ma-
ľovali na tričká, postavili si vigvam a sami 
si pomaľovali plachtu. Za dobré skutky či 
splnené úlohy dostávali body aj pierka. Tvo-
rili šperky z koráliek a náramky priateľstva. 
Tiež sa učili stavať si malé plte, ktoré sme 
potom pustili po potoku a sledovali, ako 
zdolávajú náročnú cestu. Deti pobehovali 
popri brehu a boli spokojné so svojou prá-
cou. Radosť nemala konca, keďže sa ani jed-
na plť nerozpadla a všetky odplávali. Boli 
sme si zajazdiť na koníkoch, deti sa hrali 
s malými kozičkami a teliatkom. Z farmy 
sa nám odchádzalo ťažko, pretože zvieratká 
máme veľmi radi. Podnikli sme aj výlet do 
Pukanca – starého banského mesta. Tiež 
sme navštívili hrnčiara, kde si deti mohli 
vyskúšať hrnčiarsky kruh a kúpiť jeho vý-

robky. Ďalšie prekvapenie na nás čakalo 
u debnára, ktorý nám porozprával, ako sa 
vyrábajú sudy, a predstavil nám svoje vý-
robky. Deťom sa výlet veľmi páčil. Zvládli 
sme aj dlhšie túry na poľovnícke posedy, 
ktoré zaujali hlavne chlapcov. Túto náročnú 
trasu absolvoval aj najmenší člen tábora – 
sedemmesačný Jakubko, ktorého mamička 
statočne niesla, aby jeho päťročný braček 
Janko nebol o tento zážitok ukrátený. Aj 
keď mal tohtoročný tábor zopár nedostat-
kov, bol prínosom pre všetkých malých aj 

veľkých. Po prvýkrát sme na tábor prizvali 
dobrovoľníkov, ktorí cez rok pracujú na 
klube s deťmi. Bolo to pre nich dosť nároč-
né, postupne prenikali do rôznych situácii, 
s ktorými zápasia deti prijaté do náhrad-
ných rodín. Marek, Maťo a Zuzana to však 
zvládli a snažili sa zapadnúť k dlhodobým 
dobrovoľníkom Peťovi, Veronike a Lukášo-
vi. Pod dobrý pocit z pobytu sa podpísali aj 
naši dlhoroční kuchári Peťo s manželkou 
Katkou, Milenka, dve Evky a Betka, ktorí 
sa príkladne starali o naše brušká. Pri vare-
ní a oddychu si našli priestor na rozhovory 
a vzájomné zdieľanie sa. Mamička Helenka 
pomáhala popri svojich dvoch malých de-
ťoch, kde bolo treba a absolvovala množ-
stvo vychádzok s deťmi do okolia. Deti 
boli poslušné, pekne pracovali a zo svojich 
výrobkov sa môžu doma tešiť alebo nimi 
niekoho obdarovať. Evička, Nikolka, Erik, 
Peťko, Dorotka, Kristínka, Sofi nka, Moni-
ka, Irenka, Miška, Borisko, Janko, Ferko, 
Paťko, Radka a Peťko budú mať určite na 
čo spomínať. Bolo nám spolu dobre.

Beáta Konkoliová | Monika Turčeková

 l e t o

Už po štvrtýkrát sa nám podarilo zorganizovať letný tábor pre deti z klubu náhradných rodín v Leviciach. 
Tak ako aj po iné roky, opäť sme sa stretli v rozprávkovej dedine na úpätí štiavnického pohoria – v Jabloňovciach. 
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Z fi lmu Povieme si to v nebi 

V posledných dvadsiatich rokoch sa rozvíja 
tzv. vzťahová psychoanalýza, ktorá osvetľuje 
nové myšlienky a praktiky, súvisiace s vývi-
nom detskej psychiky, a čo je pre nás veľmi 
dôležité, sleduje vývin emočnej štruktúry 
dieťaťa vo vzťahu k rodičom. To, čo die-
ťa prežíva vo svojom domove, v interakcii 
s najbližšími, ho najviac ovplyvňuje v tzv. 
separačnom a individuačnom vývine. To 
znamená, že nielen zdravé emočné správanie, 
ale aj emočné poruchy a výchovné problé-
my vznikajú vo vzťahoch. Preto sa musia vo 

vzťahu liečiť. Tu platí zásada, že čím je dieťa 
menšie, tým viac potrebuje vlastného rodiča 
na uzdravenie svojho detského ega. Filiálna 
terapia je praktizovanou subkultúrou v šir-
šej psychoanalytickej kultúre, ktorá kladie 
dôraz na vzťah dieťaťa s matkou, rodičom 
v priestore spoločnej hry, kde, ako už viete, 
rodič sa stáva liečiteľom. Terapia asimiluje 
určité pravidlá, ktoré sme nazývali liečivými 
faktormi, tie majú opodstatnený a samozrej-
me hlbší emočný význam, než sa to na prvý 
pohľad zdá.

 p r e d s t a v u j e m e  t e r a p e u t o v

Psychoanalýza a f iliálna terapia

Psychoanalytická terapia pomáha viac ako sto rokov, okedy Sigmund Freud pred-
stavil nielen teoretické, ale aj praktické výsledky svojho učenia. Okrem iného aj 
to, že dieťa od ranného veku túži byť akceptované a milované, nielen pre samotné 
svoje ego, ale aj ako motivačný pohon na to, aby dokázalo odovzdať lásku a zvlá-
dať svoj život bez neurotických problémov. 

skončila jednoodborové štúdium psycho-
lógie na Filozofi ckej fakulte UPJŠ v Koši-
ciach v roku 1978. V rámci rigorózneho 
štúdia sa vedeckým a praktickým spôso-
bom venovala problematike behaviorál-
nej terapie detí s agresívnym správaním. 
Má ukončené atestačné štúdium klinickej 
psychológie. Bola odborným garantom re-
ferátu náhradnej rodinnej starostlivosti na 
Ministerstve práce a sociálnych vecí ČSFR, 
kde navrhla odborný projekt Rozvoja ná-
hradnej rodinnej starostlivosti, zameraný 
na skvalitnenie výchovnej starostlivosti. 
V Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach 
sa podieľala na založení Terapeutického 
centra pre deti s dlhodobými emočnými 
problémami. Ako súdna znalkyňa v od-
bore detskej klinickej psychológie vypra-
covala desiatky znaleckých posudkov pre 
súdnictvo a kriminálnu políciu Slovenskej 
republiky. Detskú psychoanalýzu predná-
šala na Inštitúte psychologických vied na 
Prešovskej univerzite v Prešove. Dlhoročné 
skúsenosti z diagnostiky a psychoterapie 
zúročuje v klinickej praxi svojej privátnej 
ambulancie, kde sa venuje psychoterapii 
detskej a dospelej klientely. V posledných 
rokoch sa zameriava predovšetkým na lieč-
bu emočných a výchovných problémov detí 
za úzkej spolupráce s rodičmi. Aktívne sa 
zúčastňuje odborných podujatí zameraných 
na psychoanalytické porozumenie u detí 
a na detskú vzťahovú psychoanalýzu, ktoré 
sú určené psychiatrom, psychológom a vy-
chovávateľom detských domovov. 

Kontakt: 
Ambulancia klinického psychológa 
PhDr. Eva Reichelová, CSc.
Mlynská 1, 040 01 Košice, 
reichelova@integrity.sk
viac aj na www.reichelova.sk

Eva Reichelová je aj autorkou dvoch kníh, 
ktoré vám aspoň v krátkosti predstavíme.

PhDr. Eva 
Reichelová,  CSc.
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Na chviľu Freudom  (Filiálna terapia)
Integrity Solutions 2010

Mama, buď mojím princom 
(Kazuistiky z detskej psychoanalýzy) Integrity Solutions 2010

Autorka publikácie, renomovaná psychoterapeutka, ktorá sa dlhé roky zaoberá emočnými 
problémami detí, prostredníctvom trinástich kazuistík ponúka vhľad do svojej terapeutickej 
práce s deťmi a ich rodičmi. 
Psychoterapia, vedená porozumením separačných a individuačných procesov detí vo vzťaho-
vom priestore medzi rodičom a dieťaťom, vyplýva z detskej vzťahovej psychoanalýzy.
Neexistuje iný terapeutický model, ktorý by ponúkol také hlboké poznanie vnútorných 
psychických procesov dieťaťa, akým je práve vzťahová psychoanalýza. Detská psychoanalý-
za prebieha formou hry, pretože dieťa na gauč nepoložíte! Takisto ako u dospelej klientely 
využíva asociatívnu metódu, ale vyjadrovacím prostriedkom je hrová aktivita dieťaťa v pre-
nosovom priestore s terapeutom.
Prostredníctvom hrových aktivít detských klientov a ich terapeutického sprevádzania au-
torka preniká do podstaty toho, prečo dieťa ostáva vývinovo fi xované v nezrelých emočných 
fázach. Ponúka dieťaťu bezpečný vzťahový priestor, projektívne plátno a hrové symboly, 
ktoré vychytávajú detské bolesti a pomáhajú ich liečiť.
Jednotlivé príbehy čitateľa uvedú do spoločného priestoru rodiča a dieťaťa, ale aj psycho-
analytika a dieťaťa, kde sa odohrávajú malé drámy o sebazáchovu detského ega a pokusy 
o jeho zrelší vývin. 
Publikácia, doplnená o autentické kresby a fotodokumentáciu hrových projekcií malých 
klientov, je určená nielen odbornej verejnosti, ale poskytne množstvo užitočných rád všetkým 
rodičom, ktorí sa cítia bezmocní pri výchove svojich ratolestí.

Príručka určená všetkým rodičom, ktorí chcú skvalitniť svoj vzťah s dieťaťom. Príručka je určená 
pre deti ťažšie výchovne zvládnuteľné a trpiace vážnejšími emočnými problémami (nevedia sa 
odlúčiť od rodiča, dožadujú sa stálej prítomnosti dospelej osoby, sú úzkostné, správajú sa ako 
oveľa menšie deti, nevedia sa hrať alebo spolupracovať pri hre so sociálnymi partnermi).
Základom terapie je spoločná 30 minútová hra dieťaťa a rodiča, ktorá dieťaťu umožňuje pre-
mietať jeho zážitkový svet, vyjadrovať myšlienky a pohnútky, ale aj zabudnuté emočné neistoty 
a krivdy z minulosti.
Filiálna terapia nezmení len správanie dieťaťa, ale obohatí aj rodiča o základné výchovné zruč-
nosti vrátane citlivého počúvania, rozoznávania emocionálnych potrieb dieťaťa, terapeutického 
zadávania hraníc a budovania sebavedomia dieťaťa.
Rodič sa pri hre stáva psychoanalytikom používaním liečivých princípov tzv. terapeutických fínt 
– komentovanie, komentovanie s použitím zámena, hra bez zbytočných otázok a prehnaného 
vychvaľovania, refl ektovanie pocitov dieťaťa.
S pomocou tohto metodického materiálu zostavíte terapeutickú krabicu hračiek, systémom 
malých krokov si osvojíte pomerne ľahké, ale aj náročnejšie komplexy terapeutického správania.
Pozitívne účinky fi liálnej terapie, roky overované v praxi, máte teraz možnosť spoznať priamo 
pri hre s vašimi deťmi v domácom prostredí. Budete prekvapení výsledkami.
Cieľom príručky nie je teoreticky vysvetliť navrhovanú metodiku, ale ponúknuť zrozumiteľný 
návod na spoločné hranie sa s dieťaťom. Spoločné hrové polhodinky majú vnútornú, „vzťahovú 
silu“ kompenzovať klinické symptómy dieťaťa (napr. pocikávanie alebo detské zajakávanie), posunúť separačný a individuačný vývin dieťaťa do 
zrelších vývinových fáz alebo odstrániť výchovnú nezvládnuteľnosť dieťaťa (afekty zlosti, odporu, nenávisti, žiarlivosti a pod.). Zároveň chcem 
upozorniť na to, že ani fi liálna terapia, aj keď má stanovené pravidlá, nie je mechanickým aplikovaním popísaného. Už Zdeněk Matějček vo svojich 
prácach, v ktorých sa venoval následkom psychickej deprivácie detí, hovoril o troch základných emočných potrebách dieťaťa – o láske, bezpečí 
a istote. Ak jedna z daných potrieb nie je dlhodobo uspokojená, v psychickom vývine dieťaťa môžu vzniknúť nenapraviteľné škody. Spoločná 
hrová polhodinka poskytuje rodičom šetriaci program, zbytočne ich nezaťažuje, nerobí si nároky na vymýšľanie hrových aktivít pre dieťa. Nie 
je potrebné, aby rodičia boli dokonalí a ideálni, môžu byť neskúsení, robiť chyby, ale s jednou podmienkou: počas hrovej polhodinky musia byť 
„duchom prítomní“, emočne vnímaví voči správaniu a pocitom vlastného dieťaťa. Mnohí rodičia sa budú učiť dovoliť si prežiť takúto chvíľu s die-
ťaťom, a ak to sami dokážu, budú emočne prístupnejší nielen pre vlastné dieťa, ale budú prístupnejší aj k vlastnému detstvu, k svojim zážitkom. 
Nie všetky zážitky musia byť pekné a obohacujúce. Raz za mnou prišla moja klientka, aby mi povedala, že len spoločnou hrou so svojím synom 
pochopila, čo jej najviac v detstve chýbalo. Teraz sa učí ponúknuť mu to, čo sa jej ako dievčatku nedostávalo a cíti sa šťastná. Hrové polhodinky 
sú tým vymedzeným priestorom, kde sa vlastne stretávajú reprezentácie pocitovej krajiny dieťaťa a rodiča. Či poznáte lepší priestor? Filiálna te-
rapia nie je všeliekom. Existujú také emočné poruchy a výchovné problémy, ktoré veľmi tvrdohlavo odolávajú liečiteľskej práci rodičov. V týchto 
prípadoch sú nevyhnutné intenzívne terapeutické konzultácie, na ktorých sa spracovávajú skryté príčiny, väčšinou nevedomé prenosové scenáre 
správania sa rodičov k deťom. Ale aj v týchto prípadoch sa rodičia deťom ďalej neúnavne venujú.



s t r a n a  2 2 n e b y ť  s á m  |  o k t ó b e r  2 0 1 1

Ja  mu jednu stre l ím,  keď neprest ane  kukať!

Zobudila som sa uprostred zvláštneho, príjemného sna. Niekto mi cez telefón kládol otázky a ja som na 
ne odpovedala. „…a vedeli by ste napísať o nejakej rodine, ktorá si vzala z domova dieťatko? Poznáte viac 
takýchto rodín? To by bola vaša úloha…“ 

Chcela som sa dozvedieť o svojej práci viac, no nedalo sa. Čosi ma prebudilo. Moja 
deväťročná dcérka spala vedľa mňa na malom matraci, vytiahnutom z postieľky 
pripravenej pre dieťatko do profesionálneho rodičovstva – ak Pán Boh dá. Minule 
nám nabehli do bytu zo sociálky a na matrac vedľa mojej postele pozerali nejako 
čudne. Zopakovali otázku, či má dcérka naozaj vedľa v izbe vlastnú posteľ. Má, ale 
keď pri mamke je tak dobre, sú prázdniny a ona sa ešte vždy zmestí na ten malý 
matrac. Čo na tom, že jej máličko trčia nožičky? Hlavne, že môže spať pri mamke…
Sedela som chvíľu na posteli, s láskou hľadela na spiaceho anjela, ktorý ma svojou 
prítomnosťou vie urobiť šťastnou, a rozmýšľala o sne. Áno, rada by som voľačo 
už znovu napísala, ale o čom? O ťažkých veciach, ktoré prežívame s najstaršou? 
Ako hľadá svoje miesto medzi pochybnými priateľmi? Ako skúša všeličo, čo by 
ju kamsi posunulo? Naozaj, kam vlastne? Raz možno napíšem aj o tomto, raz, 
keď to už bude za nami, len netuším, s akým koncom. Tak veľa ťažkých vecí 
som v posledných dňoch počula z úst náhradných rodičov. Nie, nestiahlo ma to 
do žiadnych depresií, naopak, posilnilo ma to. Tým, že viem, že sú na svete ľudia, 
ktorí prežívajú podobné tlaky ako my doma. Mám komu zavolať, napísať. A ten 
druhý mi možno neporadí, ale povie: 
„Viem presne, o čom hovoríš.“ 
Ale dnes, keď som sa prebudila s otázkou, či by som napísala o nejakej náhradnej 
rodine, tak som si povedala, že veru napíšem. Napíšem o tej našej. Teda vlastne 
nie o celej, len o jednej z nás – o mojej adoptívnej trinásťročnej dcére vysokej ako 
ja, mnohokrát schúlenej na mojom pleci v predstave, že je ešte dieťatko. Vlastne 
aj je, no vedia deti opraviť splachovanie na záchode, s ktorým som si nevedela dať 
rady ja ani môj ocko? Ona to vie. Veru, naše deti toho vedia mnohokrát viac, ako 
my – rodičia. Ako sa nastavuje televízor, mobil, čo robiť, keď je problém s počíta-
čom, či ako urýchlene upratať, keď nám za dverami vyklopkáva majiteľka bytu, 
v ktorom žijeme …
Získala si ma hneď. To bola tá povestná iskra, ktorá preskočí medzi vami a dieťat-
kom v domove. Je to už viac než dvanásť rokov… Svojím prvým slovíčkom „dedo“ 
ohromila nás i môjho otca, ktorého srdce si navždy získala. A to i napriek tomu, 
že pôvodne s adopciou dievčatka čokoládovej pokožky nesúhlasil… Dcérka bola 
ten typ dieťaťa, ktoré v kočíku nikdy nezaspalo. Mohla som len snívať o pokojných 
prechádzkach a kočíkovaní. Aj v športovom kočíku muselo byť po ruke jabĺčko, 
potom kaleráb, hneď na to piškótky, či rohlík, ináč nemalo význam niekam sa 
vôbec zberať. Jednoducho – kočík bol nepriateľ číslo jedna. Nepriateľ číslo dva 
bol akýkoľvek dotyk. Osemmesačné dieťatko, ktoré sa rok bránilo fyzickému 
kontaktu, objatiu či pritúleniu, sa vo veku dvoch rokov odo mňa nepohlo ani 
na krok. Za jej slovnú zásobu v tomto veku by sa veru nemuselo hanbiť žiadne die-
ťa. Neprestajne sme si čítali rozprávky, básničky, spoločne maľovali temperovými 
farbami, či tvorili rôzne veľkoformátové obrázky, ktorými sme si potom zdobili 
izbu. V tomto veku si zamilovala všetky babičky na svete – najviac tie so širokými 
navrstvenými sukňami a šatkou na hlave… A dievčatko rástlo a popritom sa rodili 
mnohé ďalšie detičky. Tie najmenšie vždy viac a viac pútali dcérkinu pozornosť. 
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Veľmi skoro som si všimla, ako sa vzájomne priťahujú akousi neviditeľnou silou, 
ktorá bola zmesou sympatií, lásky a úžasnej dcérkinej starostlivosti. Začalo byť 
bežným javom tmolenie sa najmenších okolo mojej Martinky. Je ohromujúce 
vidieť, ako vchádza do budovy obklopená troma drobnými deťmi, ktoré nesie 
cikať, a vzápätí počuť slová ich otca, ktorý hovorí svojej manželke: 
„Nechaj ich, sú v dobrých rukách.“
Moja dcéra. Takmer večne usmiata, plná humoru, energie, bláznivosti, rečí, objatí, 
lásky. Ochotná takmer kedykoľvek pomôcť bez nejakého odvrávania. Chápavá, 
starostlivá ešte aj voči mne. „Mamka, čo ti je?“ – počujem takmer hneď, keď 
zvážniem. „Mamka, ako sa máš?“ – reaguje v okamihu, keď sa čosi vo mne deje. 
Môžem ja zapierať, že sa nič nedeje, ona to vie a má pravdu. Nejaká vnútorná 
struna sa v nej rozozvučí pri každom záchveve v mojom vnútri. Žeby bola spúšťa-
čom moja havária v čase, keď mala 1,5 roka a následné odlúčenie na takmer šesť 
týždňov? Práve toľko sme boli oddelené stenou v byte mojich rodičov, kde som 
sa zotavovala dolámaná, kým moje dieťa sa ku mne nesmelo ani priblížiť. Bolel 
ma každý, čo i len najmenší dotyk. A ju zraňovalo moje odmietnutie. O to viac sa 
na mňa naviazala sledujúc každý môj pohyb, úsmev, či zachmúrenie. Moje dieťa, 
moja opora. Slečna, ktorá svojou postavou a výzorom púta pozornosť okolia, no 
nechápavo sa pýta: 
„Mami, to prečo na mňa ten chlapec tak pozerá?“ 
„Asi sa mu páčiš,“ reagujem. 
„Ja mu jednu strelím, keď neprestane kukať!“ 
A ja sa smejem. Ako keď príde zo školy a začne: 
„Mami, vieš, čo sa dnes stalo?“ 
A ja vtedy neviem, či sa báť, či nie, keď vidím jej užasnutú, takmer hysterickú 
tvár… Ale aj tak najviac milujem jej vtipy, ktoré loví ktovie odkiaľ. Najradšej mám 
tie o blondínkach, či o Chuck Norrisovi… „Keď Alexander Graham Bell vynašiel 
telefón, mal 3 neprijaté hovory od Chucka Norris …“ Či také krásne detské, ako 
napr.: „Žiak vraví svojej učiteľke: ‚Pani učiteľka, nechcem vás strašiť, ale otec mi 
povedal, že ešte jedna päťka a ktosi dostane cez hubu!‘“ A tiež jej zodpovednosť, 
keď si čokoľvek dohodneme. Je to úľava, vedieť, že dodrží, čo povie, a možnosť 
spoľahnúť sa na ňu…
Čím ďalej, tým viac som vďačná Bohu za to, že ma obdaroval mojimi dcérami. 
Hovorí sa – malé deti, malé problémy, veľké deti… Paradoxne, aj keď sa už aj 
u nás objavilo oslovenie „teta Monika“, podobne ako v nedávnom dokumen-
tárnom fi lme Nechcené deti po 20 rokoch, a tiež pribudlo viac a vážnejších 
problémov, som vďačná. Niekedy si pripadám ako matka malých vtáčeniec, 
ktoré naťahujú krky a zobáčiky smerom k mame, keď vidím, ako ma moje tri 
dievčatá potrebujú. A práve mne sťahuje hrdlo pri vetách – „Mamka, nechoď 
prosím do práce, bude mi smutno!“ Zvláštne, deti sú staršie, ale ja si pripadám 
pre ne akási potrebnejšia. Zvláštne a krásne. A keď sa mi raz opäť bude snívať 
sen a niekto ma poprosí, aby som napísala príbeh, napíšem ho. Veď je veľa 
krásnych, aj keď občas bolestných vecí v našich životoch. Iba musíme byť občas 
silní a múdri a byť si my, náhradní rodičia, navzájom blízko. No popritom sa 
potrebujeme naučiť hľadieť s dôverou a vďakou smerom k tomu, ktorý nás 
obdaroval jedným z najkrajších darov – deťmi. 

 Monika Turčeková
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 N á v r a t

DOSPIEVANIE je obdobie, ktoré neraz vní-
mame rozpačito až ťaživo, obdobie hľada-
nia seba samého. Hoci dospievajúci i jeho 
rodičia ho prežívajú neraz až depresívne, je 
to kľúčové obdobie života. Zložité i čarov-
né zároveň. Takže, načo sú rodičia deťom 
v puberte?
Okrem všeličoho iného napríklad aj na lás-
ku alebo trebárs na hádanie. Mať sa s kým 
hádať je dôležité. Opustené deti, vyrastajú-
ce bez rodičov, nemajú nikoho na hádanie. 
A nemajú nikoho ani na lásku.
Dospievanie sa podobá príprave na namá-
havú cestu, kam si treba vziať veľký KUFOR 
s mnohými vecami. Keď boli deti malé, to, 
čo ste im dávali do kufra, ste pooznačovali 
slniečkom. Keď boli väčšie, skontrolovali 
ste, či pri balení niečo nezabudli. A teraz 
často ani netušíte, čo v tom kufri majú. 
V mnohých chvíľach, keď vás už deti nepo-
trebujú, ste plní strachu, no zároveň ste na 
ne hrdí. V kútiku duše dúfate, že v tom kufri 
je to, čo budú potrebovať… A keby nie, niečo 
už vymyslíte.
A oni to vedia.

Aj tento rok – už tradične – zorganizoval Ná-
vrat happeningy, ktorých súčasťou bolo (na-
príklad v septembri v Bratislave) divadelné 
vyjadrenie hľadania dospievajúcich mladých 
ľudí. Na tejto stránke je niekoľko fotografi í 
zo skúšok, kde sa nacvičovalo divadielko.

Súčasťou tohtoročnej mediálnej kampane 
Návratu je aj niekoľko krátkych fi lmov, kto-
ré ponúkajú zostrih reakcií dospievajúcich 
aj dospelých na tému DOSPIEVANIE. Na-
krúcalo sa na Pohode a počas happeningu 

v Bratislave. Okrem odpovedí na otázku 
Načo sú rodičia deťom v puberte? zaznejú 
aj komentáre odborníkov. Všetky fi lmové 
výstupy zaradí STV do svojho programu 
a nájdete ich tiež na www.navrat.sk

KOMUNITNÉ DISKUSIE
Na Kluboch náhradných rodín (vo vyše 
20 mestách Slovenska) sa uskutočnili 
i uskutočnia komunitné diskusie na tému 
DOSPIEVANIE. Debatovať sa bude o čare 
dospievania aj o jeho tienistých stránkach 
nielen v náhradných rodinách. 

KNIHA
Naša kolegyňa Danka Žilinčíková už tretí 
rok diskutuje s dospievajúcimi ľuďmi v ná-
hradných rodinách. Na jar tohto roku im 
ponúkla stať sa poradcami a spoluautormi 
knihy, ktorá by zrozumiteľným spôsobom 
vysvetľovala, čo je náhradná rodinná sta-
rostlivosť. Na jeseň 2011 môžete mať túto 
knihu v ruke.

Návrat už tradične venuje najmä leto a jeseň svojej tematickej mediálnej kampani. Po STOLOVANÍ a USPÁ-
VANÍ sa k slovu dostalo DOSPIEVANIE.

Dospievanie

Foto Jaro Ridzoň

NAČO SÚ RODIČIA
deťom v puberte?

www.navrat.sk
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Dej sa odohráva v Andalúzii medzi usadenými Rómami. Hlavný hrdina Caco 
(hrá ho skvelý fl amenco tanečník Antonio Canales) je fešák v strednom veku, 
silná, najsilnejšia postava svojej rodinnej komunity. Voľakedy bol plný života, ale 
náhla tragická smrť dcéry Pepy ho zrazí na kolená, vycicia z neho energiu. Len 
sa tak motá medzi kostolom a cintorínom, aby vôbec prežil, vyhľadáva hudbu, 
ktorá ho nabíja aspoň akou takou chuťou jestvovať. 

Keď Cacov brat Sandro zabije chlapa zo znepriateleného klanu Caravacaovcov, 
musí utiecť do Maroka, lebo tí sa mu vyhrážajú smrťou. Caravacaovci žiadajú, 
aby Caco vydal svojho brata, a tak učinil „spravodlivosti“, čiže pomste, zadosť. 
Postupne znepriatelenej rodine prestáva záležať na tom, či potečie krv pravého 
vinníka, Cacovho brata Sandra, alebo niekoho iného s Cacovej rodiny. Naprí-
klad krv Sandrovho syna Diega, ťažko postihnutého mladíka, ktorého Caco 
miluje, naňho obracia všetku svoju schopnosť milovať a ochraňovať, keďže mu 
ju osud nedovolil už dlhšie prejavovať dcére Pepe. Áno, práve Diego, zraniteľný 
a neschopný sa brániť, sa stáva dedičom krvavej vendety.

Caca vyrušia pri modlitbe v kostole jeho neustále prítomní bodyguardi-priatelia. 
Na múr ich haciendy ktosi napísal veľký výhražný nápis. Caco uteká domov 
a jediné, čo ho zaujíma, je, či je jeho synovec Diego v poriadku. Keď ho nájde 
nezraneného a pokojného, odľahne mu. Odvtedy sa Caco snaží byť Diegovi 
nablízku. Vezme ho do mesta, večer požiada svoju kamarátku, prostitútku Ca-
talanu, aby sa Diegovi venovala – vo všetkej počestnosti. Vezme ho do krčmy, 
kde sa hrá fl amenco… Hudba spojí rôznych návštevníkov – vojakov, Španielov, 
Rómov. Diego tancuje… 
Nasledujúce ráno trávi Caco opäť na cintoríne pri dcérinom hrobe, žiali, spo-
mína, modlí sa. A opäť sa na múre zjaví výhražný nápis, adresovaný Sandrovi. 
Caco je na stráži. Neopúšťa Diega, je mu nablízku. Počúvajú spolu hudbu, ktorá 
ich oboch prenáša do iného sveta – menej konfl iktného, menej pomstychtivého, 
nádhernejšieho. 

Caco sa snaží s Caravacaovcami nejako udobriť, pokúša sa dohadovaním zabrá-
niť ďalšiemu krviprelievaniu, ale nie je ochotný prezradiť, kde sa Sandro skrýva. 
Napätie sa stupňuje, Caravacaovci sú čoraz nervóznejší, bažia po krvi, lebo inak 
by utrpela ich „česť“. 
Na slávnosti sa strhne naozaj prudká hádka medzi oboma klanmi. Caravacaovci 
vyhodia Cacovu rodinu zo slávnosti. Caco odváža Diega domov do bezpečia, 
posiela svojich verných bodyguardov preč a sám ide na cintorín za Pepou. Potom 
kráča prašnou andalúzskou cestou a vracia sa na caravacaovskú slávnosť. Ale 
už nejde urovnávať konfl ikty. Už ide prijať smrť od hlavy Caravacaovcov. Aby 
zachránil Diega, Sandra, všetkých svojich ľudí, aby zastavil zabíjanie.
S nožom zapichnutým až po čepeľ vo vlastnom tele potáca sa Caco do dediny. 
Možno ešte chce zájsť späť domov, alebo k dcérinmu hrobu, a tam umrieť. Ale 
smrť ho skolí v špine pouličnej stoky. Obeta je dokonaná. Milovaní ostávajú žiť.

   p r í b e h  z  f i l m u

Vengo
Film VENGO nakrútil Tony Gatlif v roku 2000. Tradične horúce španielske fl amenco robí na každom 
kroku spojenca či nepriateľa hrdinom z dvoch rodinných klanov, ktorých spája láska alebo nenávisť. 
Bol vykonaný čin a žiada si to pomstu. Krvnú. Pravú vendetu. Gatlif o svojom fi lme povedal, že je v ňom 
hudba a pieseň, že je to chválospev na život, lásku, smrť, pokrvnosť, že je to óda na Stredozemné more.

http://www.kinopodbaranami.pl/fi lm.php?fi lm_id=1745

http://www.hollyweb.org/Photos-vengo-Film-8519.html 

http://www.toutlecine.com/images/fi lm/0010/00108112-vengo-del-moro.html 

http://www.worldscinema.com/2008/08/tony-gatlif-vengo-2000.html



C
 . Rozhodneš sa ísť hľadať svojich siedmich zhavranelých bratov. Mame a tatovi nič nepovieš, ale večer si zbalíš teplé oblečenie a do-

statok jedla a vody na dlhú cestu. Pod rúškom tmy sa vytratíš z domu. Ideš dlho, predlho, nôžky ťa bolia, ale o svojich zhavranelých bra-

toch stále nič nevieš. Všetkých ľudí, ktorých po ceste stretneš, sa vypytuješ, či o tvojich bratov niečo nevedia, no nikto nič nepočul, nikto 

nič nevidel. Raz, keď ťa už nohy bolia tak, že sa to nedá vydržať, a únava je čoraz väčšia, si sadneš v lese do trávy a chceš si oddýchnuť. 

Chvíľu si pospíš v tráve, a keď sa zobudíš, vidíš pred sebou v lese bránu Dúhového mostu. Rozmýšľaš. Možno sa na most oplatí ísť, mož-

no sa dozvieš viac o svojich zhavranelých bratoch..
Ak sa rozhodneš ísť po Dúhovom moste a ďalej hľadať svojich bratov, choď na písmeno D.Ak sa rozhodneš na most nejsť a radšej sa vrátiť domov, choď na písmeno E

 .

K . Bratov sa bojíš. Rozprávajú veľmi rozhnevane. Rozhodneš sa teda zostať v kúte. Čakáš tam tak dlho, až kým všetci siedmi zhavranelí bratia neodídu. Potom sa pomaličky, potichučky vytra-tíš zo zámku, zbehneš dolu zo Skleného vrchu a vydáš sa na cestu domov…

KONIEC

B. Rozhodneš sa nikomu nepovedať, že o svojich siedmich 

zhavranelých bratoch vieš, a zostať doma. Nechce sa ti vydávať 

na dlhú cestu a šanca, že svojich bratov naozaj nájdeš, je prav-

depodobne veľmi malá. Mame a tatovi nič nepovieš a žiješ ďalej 

obyčajný život. No tu sa tvoj príbeh končí, lebo tvoji siedmi 

bratia sú pre toto rozprávanie veľmi potrební. 

KONIEC.

Zhavranel í  brat ia  t rochu inak

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

A . Je teplý októbrový deň. Práve dočítaš jednu super knihu, no zrazu nevieš, čo máš robiť. Nudíš sa. Mama ťa 

totiž nechce pustiť von, hrať sa, lebo slnko síce svieti a nie je skoro vôbec zima, no fúka studenší vietor a ona sa 

bojí o tvoje zdravie. Nuž, čo už. A tak sa teda tak hrozne nudíš, až sa rozhodneš, že aj napriek maminmu zákazu 

ju potešíš a upraceš si izbu. Už je v nej poriadny bordel. Tak sa teda pustíš do upratovania. Keď je všetko hotové 

a celá izba sa blyští čistotou, tak sa chceš ísť mame samozrejme pochváliť. Keď však zbehneš dolu schodmi, zistíš, 

že dvere do obývačky sú zavreté. Prekvapí ťa to, lebo práve tieto dvere u vás doma nikdy nezatvárate. Počuješ, 

že v obývačke sa rozprávajú tvoji rodičia a obidvaja znejú smutne. Priložíš teda jedno ucho na dvere a počúvaš. 

Vypočuješ si príbeh o tom, ako sa voľakedy dávno tvoji siedmi bratia premenili na siedmich havranov. 

Ak sa rozhodneš zostať doma a tváriť sa, že o príbehu a svojich bratoch nič nevieš, choď na písmeno B. 

Ak sa rozhodneš skúsiť nájsť svojich siedmich bratov, choď na písmeno C . 

D. Rozhodneš sa ísť sa pozrieť na Dúhový most. Ideš teda 

po ňom, a keď vyjdeš na úplný vrchol, stretneš Slnko. To sa ťa 

hrubým hlasom pýta: 

„Odkiaľ sa ty tu berieš, dieťa zlaté? Ako to, že si samo prišlo až 

takto ďaleko?“
„Hľadám svojich siedmich zhavranelých bratov, chcem ich 

zachrániť,“ odpovieš mu. „Ty, Slnko, sa celé dni zhora pozeráš na 

svet, nevieš o nich niečo?“

„Neviem, dieťa moje,“ odpovie Slnko. „O žiadnych zhavranelých 

bratoch som ani nepočulo, ani som ich nevidelo. Ale skús ísť za 

bratom Mesiacom, ten ti iste pomôže.“

„Ďakujem, Slnko, veľmi pekne ďakujem,“ povieš Slnku vďačne, 

ale trošičku sklamane. Pozdravíš sa a rozmýšľaš, čo budeš robiť 

teraz. 

Ak sa rozhodneš ísť ďalej a nájsť Mesiac, choď na písmeno F.

Ak sa rozhodneš vrátiť sa domov, choď na písmeno G.

 p r e  m a l é  d e t i



J. Rozhodneš sa nevzdať to. Musí byť aj iná cesta, ako sa dostať do zámku. V tom ti niečo napadne. Ten kľúč bol dosť hrubý, skoro ako tvoj malíček. Určite by sa dalo strčiť malíček do kľúčo-vej dierky a otočiť ním. Možno by sa brána otvorila! Tak sa teda rozhodneš to skúsiť. Presne podľa plánu strčíš svoj najmenší prstík do kľúčovej dierky a pomaly ním otáčaš. Ozve sa hlasné cvak a brána sa otvorí. Strašne sa potešíš a rýchlo vybehneš po Sklenenom vrchu až do zámku, tak rýchlo, že sa ti to sklo pod nohami ani nešmýka. Vbehneš do zámku a nájdeš tam veľký stôl, na ktorom nájdeš prestreté pre siedmich. Jedlo tak krásne rozvoniava, až pocítiš ukrutný hlad. Rozhodneš sa teda odjesť trošku z každého taniera a upiť troštičku z každého pohára. Však to si ani nevšimnú, povieš si. Hneď ako doješ, začuješ tre-potanie krídel siedmich havranov, a tak sa teda skryješ do kúta, aby ťa nezbadali. Keď si sadnú tvoji siedmi zhavranelí bratia za stôl, všetci zborovým hlasom vykríknu:„Kto jedol z môjho taniera? Kto pil z môjho pohára?“Zľakneš sa. Hlasy siedmich havranov znejú veľmi rozhnevane. Čo spravíš?

Ak sa rozhodneš ostať v kúte a vytratiť sa zo zámku, keď bratia 
odídu, choď na písmeno K

 .
Ak sa rozhodneš povedať bratom, kto si, choď na písmeno L

 .

G. Rozhodneš sa vrátiť domov. Chýbajú ti rodičia a míňajú sa ti zásoby jedla a vody. Zídeš teda naspäť po Dúhovom moste do lesa. No les je už tmavý, nastala noc. Začneš sa báť, no vydáš sa na cestu. Nanešťastie potme nevieš nájsť cestu. V temnom lese zablúdiš a domov sa už nikdy nedostaneš. 

KONIEC

E . Rozhodneš sa nejsť ďalej po Dúhovom moste. Cesta je 

príliš namáhavá a tebe už dochádzajú zásoby jedla a vody. Svojich 

siedmich zhavranelých bratov sa rozhodneš nájsť inokedy. Doma 

ťa potrebujú a teraz sa určite o teba strachujú. Vydáš sa teda na 

cestu domov…

KONIEC

Ema

H. Po chvíli putovania po Dúhovom moste narazíš na sestrič-

ky Hviezdičky, ktoré spomínal Mesiac. Potešíš sa a hneď sa ich 

začneš vypytovať:

„Milé sestričky Hviezdičky, hľadám svojich siedmich zhavrane-

lých bratov, neviete mi povedať, kde by sa dali nájsť?“

„Ty si ale odvážne dieťa,“ chichocú sa veselo Hviezdičky. „A za to, 

že máš toľko odvahy, ti povieme, čo chceš vedieť.“

„Viete o mojich siedmich bratoch?“ pýtaš sa s nádejou v hlase. 

„Náhodou vieme!“ zasmejú sa sestry Hviezdy. „Bývajú v zámku 

na vrchole Skleneného vrchu. Tu máš kľúčik, tým otvoríš bránu 

do hradu.“
„Och, sestričky Hviezdičky, ani neviem, ako sa vám mám poďa-

kovať!“ hovoríš vďačne.

„Len neďakuj a bež po svojich bratov!“ odpovedia Hviezdičky.

Tak teda bežíš, až kým nedobehneš k Sklenenému vrchu. Zasta-

neš pred bránou, no tu zistíš, že ti asi po ceste z vrecka vypadol 

kľúč, ktorý ti dali Hviezdy. Nevieš, čo máš robiť…

Ak sa rozhodneš vzdať to a vrátiť sa domov bez svojich bratov, 

choď na písmeno G. 

Ak sa rozhodneš vymyslieť cestu, ako sa dostať do zámku aj bez 

kľúčiku, choď na písmeno J.

L . Vystúpiš zo svojej skrýše v kúte miestnosti a trasúcim sa, no silným hlasom povieš:
„To ja, bratia moji milí, ja za všetko môžem.“
V tej chvíli akoby ktosi mávol čarovným prútikom, sa všetci tvoji siedmi zhavranelí bratia premenia na siedmich krásnych chlapcov, tvojich bratov. 
To preto, že sa konečne našiel niekto taký veľmi veľmi odvážny ako ty. Všetci bratia sú šťastní, s každým z nich sa vyobjímaš a rýchlo sa vydáte na 
cestu domov, aby sa rodičia dlhšie o vás nestrachovali. 
Aká to len bola radosť, keď ste sa vrátili všetci ôsmi domov. Mamka plakala od šťastia a tatko bol na vás všetkých strašne hrdý. A tak ste potom všetci 
ôsmi aj s rodičmi žili šťastne až do smrti.

ŠŤASTNÝ KONIEC

F. Rozhodneš sa pokračovať v hľadaní svojich bratov, a tak sa teda vydáš po Dúhovom moste nájsť Mesiac a popýtať sa ho na bratov. Ideš, ideš, až ťa zrazu z tvojich úvah vyruší ešte hlbší hlas, ktorý hovorí:
„Odkiaľ sa ty tu berieš, dieťa zlaté? Ako to, že si samo prišlo až takto ďaleko?“
„Ach, ty musíš byť brat Mesiac, však?“ pýtaš sa.„Áno, áno, to som ja,“ odpovie Mesiac. „Prečo ma hľadáš?“„Hľadám svojich siedmich zhavranelých bratov,“ vysvetľuješ. „Slnko mi nevedelo poradiť, no ty, Mesiac, sa celé noci pozeráš zhora na svet, nevidel si ich?“„Žiadnych zhavranelých bratov som nevidel,“ odpovie Mesiac. „Ale skús ísť za sestričkami Hviezdičkami, tie ti možno budú vedieť poradiť.“ 

Pekne sa mu poďakuješ a vydáš sa ďalej po moste za sestrami Hviezdičkami. 

Choď na písmeno H.
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Brat ia  a  sestr y

Neľakajte sa, nezačínam kázeň. Len sa 
zamýšľam nad súrodencami, ako som ich 
spoznala v detskom domove. Sú iní ako 
v rodine, pretože žijú v iných podmienkach, 
iné sú okolnosti ich spolunažívania.
Poznám súrodencov, ktorí sú od seba silne 
závislí. Ak chýba mama, otec, je tu sestra, 
brat, ktorí ich čiastočne nahradia. Jeden 
z nich je potom rodič – preberá na seba 
zodpovednosť za ostatných, kontroluje 
všetko, čo sa týka ich brata, sestry, druhý sa 
pasívne podvolí a čaká, že za neho niekto 
rozhodne, niekto to vybaví… žije v roli 
dieťaťa. Podobné je to, keď je súrodencov 
viac – jeden z nich je vodca, ostatní ho 
rešpektujú a poslúchajú.
Je to dobré a zdravé riešenie? Predpokla-
dám, že je to najprirodzenejšie spolužitie 
opustených a iste je v ňom veľa pozitívne-
ho. Mať niekoho vedľa seba je potrebou 
dieťaťa, a keď sa nenájde dospelá opora, 
stačí druhé dieťa, čiastočne napĺňajúce 
citové potreby. Dôležité je túto závislosť 
čiastočne podporiť a zároveň poznať 
správny čas, keď sa aj mladšie dieťa musí 
„oslobodiť“ a osamostatniť, aby v dospe-
losti zvládalo aj iné roly ako detské.

Keď som sestričky prvýkrát videla, staršia 
vedela hovoriť, chodiť, mala kusé spomienky na 
domov. Mladšia nevedela ani chodiť, ani hovoriť 
a bola dezorientovaná. Napriek všetkému 
pokojná a vyrovnaná, kým mala pri sebe ses-
tričku. Dnes obe hovoria, chodia (aj s chlapcami, 
aj do školy), ale zaspávajú pri sebe, dotýkajú sa 
jedna druhej, chýbajú si, ak je jedna z nich na 
lyžovačke, čakajú sa v bráne, ak niektorá mešká 
zo školy… Staršia je pracovitá, zodpovedná, 
chlapčenská a vždy v strehu, mladšia pasívna, 
milá, ženská a dôverčivá. Učí sa prijímať úlohy, 
ale sama si žiadne nekladie, vždy tu bol niekto, 
kto jej ich nadelil. Bude tu pre ňu navždy?

Smutný je pohľad na dieťa v detskom 
domove, ktoré jediné zo svojich súroden-
cov žije v domove. Ostatní bratia a sestry 
si odmalička užívajú život v kruhu rodiny, 
len ono bolo z neho vytesnené. Čo myslíte, 
čo cíti? Ako sa cíti na Vianoce, keď zostáva 
samé v domove? Ako sa cíti dennodenne, 
keď vidí, že každý niekoho má, len ono je 
v tom spoločenstve osamelé? 
Takéto deti obvykle zahltí hnev, žiarlivosť, 
sú agresívne a málo rozumejú svojej situá-
cii. Hnevajú sa na rodičov, ktorí vychovali 
napríklad sedem detí, len toho ôsmeho 

sa vzdali. Hnevajú sa na seba, že ich nik 
nechce, hnevajú sa na ľudí okolo seba, 
hnevajú sa aj na súrodencov doma. Často 
hovoria, že im na rodine nezáleží, nechcú 
sa do nej vrátiť, nechcú ju poznať. Veríte 
im? Ak počujem, že oni rodinu nepotre-
bujú, pretože rodina nechce ich, viem, že 
ide o hnev a žiarlivosť, neprijatie situácie 
a seba samého. Z toho plynú ďalšie a ďalšie 
problémy… nedostatok sebalásky a prija-
tia, neschopnosť odpustenia a spolužitia 
s iným človekom.

Toto dievčatko malo odmalička problém: často 
sa hnevalo, striedavo na seba i ostatných, bilo 
seba i ostatné deti, nevedelo si nájsť miesto v ži-
vote a kolektíve. Keď sme sa postupne dozvedali 
jej rodinnú históriu, pochopili sme, že rodina už 
nebola schopná – napriek našej snahe – prijať 
dcérku späť. Postupne sa rodina rozpadla a i iné 
deti sa dostali do rôznych zariadení. Udržiavala 
s nimi kontakt, ale v skutočnosti nevedela, čo si 
s nimi počať. Bola postrachom súrodeneckých 
táborov, rozkladala kolektívy a upútavala na 
seba pozornosť. Keď dospela, rozhodla sa vrátiť 
k matke, ktorá vzápätí zomrela. Zdá sa, že 
našla svojich súrodencov a postupne sa zmieruje 
so svojou situáciou, žije ich život a vrátila sa 
k ich tradičným hodnotám… Možno ju prejde 
aj hnev a prijme samu seba, aj keď „vystrčenie 
z hniezda“ sa nedá ľahko odpustiť.

Stáva sa, že do detského domova prijíma-
me postupne súrodencov, ktorí sa nikdy 
nevideli, nestretli, nemajú k sebe skutočný 
vzťah. Niektorí prichádzajú z iného zaria-
denia, z pestúnskej starostlivosti a miesto 
sa im hľadá tam, kde majú súrodenca. Sú 
to bratia, ktorí o sebe nikdy ani nepočuli, 
nevideli sa, nepoznali desiatku rokov. Čo 
asi vedia o význame „bratstva“, „sester-
stva“? Čo pre nich to slovo znamená? Ako 
majú milovať súrodenca, ktorý sa na nich 
nepodobá, nie je podľa ich predstáv, má 
inú životnú históriu? Je legitímnym dôvo-
dom na bratskú lásku fakt, že nás porodila 
tá istá matka? Ako to má pochopiť chlapec 
v puberte?

P. žil dvakrát v pestúnstve, nakoniec skončil 
v domove. Mal vždy pocit, že je na svete sám. 
Ostatné deti mali rodiny, babky, súrodencov, on 
dlho nemal nikoho. Až jeden deň sa dozvedel, 
že z pestúnstva k nemu pribudne mladší brat, 
o ktorom nikdy nepočul. Potešil sa, konečne 
prestane byť sám. Mladší brat prišiel, s veľkým 

plačom a nárekom, nechcel sa ocitnúť v domo-
ve. Nevšímal si staršieho brata, upútali ho iné 
deti, skôr starostlivé dievčatá, ktoré lepšie vedeli, 
ako mu poskytnúť oporu. Žijú vedľa seba dvaja 
bratia, ktorí si k sebe v lepšom prípade hľadajú 
cestu. Akú oporu nájdu v sebe dve opakova-
ne odmietnuté deti? Aké city vzbudia jeden 
v druhom, keď ani jeden nemá sily a nástroje 
prekonať ťažkosti vznikajúceho vzťahu – ich 
„rodičia“ to predsa tiež vzdali!

Podobný je osud detí, ktoré vedia, že 
niekde majú i sestru, brata – v adopcii, pes-
túnstve. Snívajú o tom, že ho možno raz 
stretnú, že im osud dopraje stráviť nejaký 
životný čas spoločne. Večer, keď zaspávajú, 
snívajú o „veľkom“ stretnutí, odhalení, 
poznaní. Často si tieto sny napĺňajú až 
v dospelosti.
Relatívne najlepšie znášajú pobyt v det-
skom domove skupiny súrodencov, ktoré 
sa zo dňa na deň dostanú z „ulice“ do do-
mova. Chápu, že domov pre nich znamená 
predovšetkým zlepšenie životných podmie-
nok. Ak sú v domove všetci, zreteľne vidíme 
schopnosť starších postarať sa o mladších. 
Starajú sa tak dlho, kým nezačnú dôvero-
vať dospelým okolo seba, že mladšieho bra-
čeka, sestričku opatria, potešia, postískajú. 
Kým neuveria, že sú všetci v bezpečí. Potom 
starostlivosť povolí a každý z nich si začne 
užívať život svojej vekovej skupiny, rozví-
jať záujmy, nájsť si kamaráta, kamarátku. 
Ak s deťmi zostane aspoň jeden z rodičov 
v kontakte, je ich pobyt v domove zmyslu-
plný. Starší vedia mladším sprostredkovať 
pocit spolupatričnosti k rodine, rodinnú 
identitu, vedia si poskytnúť lásku, podporu 
a zabezpečené podmienky im umožnia 
pokojne sa rozvíjať. 

Rodina M. zlyhala kvôli nedostatku fi nančných 
prostriedkov, odchodu matky z rodiny a strate 
strechy nad hlavou. Šesť detí sa ocitlo v domove, 
najmladšie z nich vážne choré. Najstaršia sestra sa 
starala o všetkých, ale najmladšieho brata vedela 
prebaliť i o rok staršia sestrička. Deti sa naďalej 
stretávajú s otcom, prijali fakt, že dočasne žijú 
v domove, kde je ich úlohou vyrásť, vyučiť sa, vy-
zdravieť, aby sa potom, keď dospejú, mohli vrátiť 
k otcovi. Ľahko im nie je, ale ich súrodenecká sú-
držnosť a podpora pomáha prekonať prekážky, 
deti krásnejú a rastú fyzicky i psychicky.

PhDr. Katarína Výbochová, 
Detský domov v Dunajskej Strede
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 p r e  t r o š k u  v ä č š i e  d e t i

Mama práve hádže psovi tretiu obloženú 
žemľu, čo ste si nabalili do ruksaku. Čím je 
pes menej hladný, tým väčšmi sa upokojuje. 
Aspoň niečo sa tu nevymyká prirodzenej lo-
gike. Po šiestej – a poslednej – žemličke si pes 
ľahne a vcelku priateľsky sa na vás pozerá.
„Skúsime ísť ďalej?“ pýta sa mama.
„Môžeme. Idem dopredu,“ povieš, lebo vieš, 
že mama sa bojí psov, a aj teba už strach tro-
chu opustil, keď vidíš, ako sa zúrivé psisko 
zmenilo na dobráka s plným bruchom.
Pohnete sa s mamou ďalej, pes vás pozoruje, 
kým prechádzate okolo, ani sa nepohne, ale 
keď zahýbate za ďalšiu zákrutu, krotko sa 
vydá za vami. Vyzerá to, že ste si ho kúpili 
za misu šošovice, och, nie misu šošovice, za 
šunkové žemle.
Približne po päťdesiatich metroch sa chod-
ba rozdvojuje. Neviete, ktorou cestou sa 
vydať. Len jedno vám je jasné: nesmiete sa 
s mamou rozdeliť.
„Tak kadiaľ?“ opýtaš sa. „Doľava alebo do-
prava?“
„A ideme vôbec ďalej?“ pridá aj mama svoju 
otázku.

Ak sa rozhodnete ísť doľava, choď na pís-

meno A.
Ak sa rozhodnete ísť doprava, choď na pís-

meno B.
Ak sa rozhodnete vrátiť späť, choď na pís-

meno C.

A. Vydáte sa teda doľava. Priestor chodby 
je čoraz ponurejší, strop čoraz nižší. Netrvá 
dlho a ukáže sa, že chodba končí, slepá ulica, 
ďalej sa ísť nedá. Musíš sa vrátiť. To sa inak 
často stáva, že smer doľava je zlý smer. Keď 
sa opäť ocitnete na rázcestí, ostávajú vám ešte 
dve možnosti: doprava alebo nazad na lúku.

B. Vydáte sa teda doprava. To je dobrý 
smer – aspoň to tak po chvíli chodenia vy-
zerá, lebo povrch chodníka ostáva suchý, po-

merne rovný a aj strop nie je priveľmi nízko, 
takže sa vám kráča celkom pohodlne. Pes sa 
sprvu drží za vami, ale potom sa odváži aj 
rozbehnúť dopredu. Podľa toho, že sa vždy 
v poriadku vráti, viete s istotou povedať, že 
aspoň krátky kúsok vpredu nehrozí nijaké 
nebezpečenstvo. Takto sa posúvate do hĺbky 
hornatej skaly ešte niekoľko minút, keď tu 
zrazu… Sa pes vráti spoza rohu rýchlejšie 
ako inokedy. Trochu s mamou spomalíte. 
A potom úplne zastanete. Lebo…
Spoza rohu sa vynorí postava. Podľa obleče-
nia je to poštár. Dosť čudný poštár. Má dlhý 
poštársky plášť s vyleštenými mosadznými 
gombíkmi. Mama sa preľakne.
„Neboj, toho poznám, už u nás bol,“ šep-
neš upokojujúco, ale srdce ti bije splašene 
a prudko ako zvon.
Chlapík si vás premeria svojimi prenika-
vo čiernymi očami, pomyká sivými fúzmi. 
Opráši si z dlhého modrého plášťa nevidi-
teľnú smietku. Nad šiltom poštárskej čiapky 
sa mu trbliece zvláštny znak: vosková svieč-
ka prebodnutá mečom. 
„Dobrý deň,“ pozdravíš.
„Dogrý, gogrý,“ zabrble starec a začne sa 
prehrabávať v špinavej poštárskej kabele, 
ktorú vykutral spod plášťa.
Mama sa nevie zmôcť na slovo. Hľadí na 
teba tak, ako na teba ešte nikdy nehľadela. 
S akousi úctou. Lenže teraz nie je čas na vy-
chutnávanie si maminých pohľadov. Poštár 
ti totiž práve podáva obálku. Písmo na nej 
kostrbaté, nečíta sa ľahko. Známka chýba. 
Čiernym tušom je tam napísané tvoje meno. 
Zdvihneš hlavu od obálky, chceš sa starca 
opýtať, čo to má všetko znamenať. Ibaže nie 
je koho sa opýtať. Poštár zmizol za rohom.
Otvoríš obálku. Je v nej papier, zažltnutý a ne-
zvyklo drsný. A ten istý tuš a to isté písmo.
„Rozgrgnuté greslo prastagej magy som už 
zagrgol iglou a nitgou. Je ago nové.“
Zrazu ti napadne, že sa súrne potrebuješ 
poštára na niečo spýtať. Nechce sa ti síce 
zahýbať za ten tajomný roh – veď ani ten 
pes sa tam nehrnie –, ale cítiš, že práve máš 
šancu celému tomu porozumieť o trochu 
viac. Musíš sa rozhodnúť, hneď teraz.

Ak sa rozhodneš ísť za poštárom, choď na 

písmeno D.
Ak sa rozhodneš ostať pri mame, choď na 

písmeno E.

C. Ak vrátite spať k spolužiakom a deťom, 
bude všetko v poriadku. Okrem toho, že pes, 
čo sa s vami už skoro skamarátil, sa zľakne 
hurónskeho detského privítania a odbehne 
preč. Na lúke nájdete Uršuľu, ukáže sa, že 
to bol len omyl a ona sa nestratila v skalnej 
pukline, pochválite sa, čo ste zažili v jaskyni, 
spolužiaci sa ti už nikdy nebudú posmie-
vať: „Strachopud! Strachoprd! Mamičkino 
zlatko!“ A tvoju mamu si budú vážiť. Pôj-
dete pekne po lúke domov a už sa nikdy nič 
vzrušujúce nestane.

E. Tak si pri mame, ktorá si stále znova 
a znova číta list od poštára.
„Nerozumiem. Ničomu nerozumiem,“ opa-
kuje stále dokola.
„Vráťme sa späť,“ zaprosíš plačlivo.
„Vrátime,“ povie mama. „Pozri, aj ten pes sa 
bojí ísť za roh.“
Vraciate sa na lúku k spolužiakom a pani 
učiteľke. Uľavilo sa vám, ale nie ste so sebou 
spokojní. Nie ste hrdinovia. Nezachránili 
ste Uršuľu. 

D. Neveríš síce celkom, že poštára na 
rohom skaly nájdeš, ale aj tak sa za ním 
rozbehneš. Tak rýchlo, až do neho po pár 
krokoch skoro narazíš.
„Čo ge?“ opýta sa nevrlo starec.
„Prepáčte. Neviete, prosím, čo sa stalo s Ur-
šuľou?“
„S Urgulou? S gtorou Urgulou?“
„Mojou spolužiačkou.“
„Agá. Ug viem s gtorou Urgulou. Urgula 
je…“

POKRAČOVANIE NABUDÚCE

Zuzana Mojžišová

Jama a rebrík
(Pokračovanie príbehu)

Na konci predchádzajúcej časti príbehu o jame a rebríku ste s mamou stáli vo 
vlhkej úzkej jaskynnej chodbe a oproti vám vrčal, a ešte stále vrčí – hoci to znie 
celkom neuveriteľne – pes, čo voľakedy dávno mamu pohrýzol. Rozmýšľaš, KDE 
to vlastne ste, a najmä: KEDY to vlastne ste. Toto je minulosť, keď bola mama 
malá? Ale veď nie je malá! Priveľmi tomu nerozumieš. Teraz však vonkoncom nie 
je čas na premýšľanie. Lebo sa dejú veci.

http://www.uwec.edu/jolhm/eh/below/Matt%20Below%20-%20
GEOG%20361-WHAT%20IS%20KARST.htm 
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Sestr ičky  z  detských 
oddelení
Šesťdesiate roky minulého storočia, východ-
né Slovensko, menšie mesto, v ňom detský 
domov pre „tmavšie“ deti a nemocnica na 
kraji mesta.
Anna, sestra na detskom oddelení, milovala 
deti, túžila po deťoch, ale porodiť svoje vlast-
né jej príroda nedopriala. O to viacej milovala 
tie osamelé deti, ktoré prichádzali do nemoc-
nice z detského domova, a snažila sa, aby boli 
v nemocnici tak dlho, ako sa len dalo. Pamä-
tám sa, že jedno dievčatko si obzvlášť obľúbi-
la, cez víkendy ho brávala k sebe domov a aj 
na návštevy po rodine. Dievčatko sa všetkým 
páčilo, bolo veselé a Anna bola šťastná.
Po niekoľkých mesiacoch sa Anna odvážila 
povedať, že to dievčatko by si chcela adopto-
vať. Širokej rodine úsmev zmrzol na perách, 
argumentov, prečo nie, bolo zrazu priveľa. 
Múr predsudkov vyrástol za sekundu. A čím 
viacej Anna naliehala, prosila, tým viacej 
protiargumentov rodina nachádzala. Už to 
nebol múr, to už boli hradby aj s priekopami 
plnými piraní.
Anna ustúpila, inú možnosť ani nemala. Aj 
rodina ustúpila, súhlasila s adopciou „bie-
leho“ dieťaťa.
Anne zostalo len niekoľko fotiek schova-
ných na dôvernom mieste ako spomienka 
na dievčatko. A nikdy viacej o ňom nahlas 
nehovorila.
Po rokoch som stretla v úplne inom meste 
dievča, ktoré vyrástlo v detskom domove. 
V takom, ktorý bol určený špeciálne pre „ci-
gánčatá“. Teplú vodu mali len raz týždenne 
a školu iba osobitnú. 
Spýtala som sa na príjemné zážitky z detstva.
Príjemné zážitky? Vraj jedine spomienky na 
pobyty v nemocnici, na sestričky, ktoré mali 
deti rady.
A potom mi rozprávala, čo všetko robili deti 
v detskom domove, aby sa dostali do nemoc-
nice. Pretože v nemocnici sa dal zažiť pocit, 
že je človiečik milovaný.
Tak tak je to.
Nežné sestričky z detských oddelení mlčky 
a trpezlivo búrali hradby predsudkov, až vy-
tvorili tunely a cestičky vedúce z osamelosti 
do rodinnej lásky.

jc

Budúce  č ís lo  Nebyť  sám

Ak máte akékoľvek návrhy, postrehy, články, fotografi e, obrázky k téme 
nasledujúceho čísla, k téme: HRA – neváhajte, pošlite (do 20. novem-
bra). Je to taká veselá, možno trochu vianočná téma. Podeľte sa o svoje 
skúseností z vlastných hier, z hier, ktoré hrávate s deťmi, o názor na hru 
ako spôsob komunikácie či výchovný model…
Nemusí však ísť nevyhnutne o veci týkajúce sa priamo vybranej témy, 
môže ísť o čokoľvek, čo sa dotýka náhradnej rodinnej starostlivosti, 
výchovy, rodiny, vzťahov, právneho vedomia, skrátka hocičoho, s čím 
máte chuť sa podeliť s čitateľmi. Poteší každá reakcia – aj tá negatívna, 
aby sme sa mohli zlepšovať.
Časopis Nebyť sám je – ako vyplýva aj z vašich čitateľských ohlasov – 
dôležitý komunikačný a informačný priestor náhradných rodín. Jeho 
kvalita závisí aj od vás. A teraz nehovorím len o dobrovoľnej fi nančnej 
podpore časopisu, ktorú môžete zrealizovať prostredníctvom bankové-
ho čísla uvedeného v tiráži, ale najmä o vašom autorskom prispievaní, 
o článkoch, ktoré pošlete, aby ste pomohli oživiť a skvalitniť časopis 
Nebyť sám.

Zuzana Mojžišová
z.mojzisova@slovanet.sk 

0944 327 880

od Janky Kovalovej
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Tomáš Novák: Sourozenecké vztahy (Grada 2007)

Asi si říkáte: „Kdo jiný než můj bratr (nebo sestra) by mi měl(a) být nejblíž?“ Máte jistě pravdu, ale ne vždy tomu 
tak je. Právě kniha známého českého psychologa a manželského poradce Vám osvětlí většinu běžných problémů, 
které ovlivňují vztahy. Upozorňuje na komunikační problémy mezi sourozenci, mezi dětmi a rodiči. Poukazuje 
na zbytečná traumata, která vztahy zatěžují. Věřili byste tomu, že to, jestli jste prvorozeným či druhorozeným 
dítětem, hraje roli i ve vašem partnerském životě? Autor popisuje sourozenecký vztah již od svého zrodu až po 
dospělost. Dozvíte se, jak o vztah pečovat, jak porozumět chování sourozenců, jak vyřešit problémy a tlumit 
konfl ikty. Díky uvedeným testům si budete moci sami vyzkoušet, zda jsou vaše vztahy harmonické či nikoli.

Jiřina Prekopová: Prvorozené dítě (Portál 2009) 

Psychologické výzkumy ukazují, že pořadí, ve kterém se děti rodí, významně ovlivňuje rozvoj jejich osob-
nosti. Zvláště to platí o prvorozených – pokud se narodí další sourozenci, musí se vzdát své role „jedináčka“ 
a rozdělit se o přízeň a lásku rodičů. Pro mnoho z nich je to velmi bolestná zkušenost, která někdy negativně 
ovlivní jejich psychiku, zvláště když se jim nedostane emoční podpory od nejbližších. Autorka vychází ze své 
zkušenosti druhorozeného dítěte: v dětství trpěla prvorozenstvím své o čtyři roky starší sestry, teprve později 
dospěly k silnému vztahu. Prekopová během své praxe na základě terapie pevného objetí pochopila úzkosti, 
které prvorozené děti díky své dětské frustraci prožívají. Pracovala na dětské klinice ve Stuttgartu, k jejímu 
základnímu terapeutickému přístupu, terapii pevného objetí, ji inspirovalo dílo a působení americké psycho-
terapeutky M. Welchové.

Tomáš Novák: Vztah matky a dcery (Grada 2008) 

Matka a dcera. Vztah pevnější než skála a zároveň často velice komplikovaný. Za celou lidskou historii se popsaly 
stohy papíru o Oidipovském či Elektřině komplexu a spoustě jiných, ale na matky a dcery se zdá se trošku poza-
pomnělo. A zatím je to jeden z nejčastějších problémů v psychologických poradnách. Tedy hned za manželskými 
a partnerskými problémy. Kdo jiný by měl být jeden druhému bližší než nejbližší příbuzní? A možná zrovna tato 
blízkost vyvolává řadu problémů. Kniha známého českého psychologa a manželského poradce PhDr. Tomáše 
Nováka se zabývá právě úskalími všedního života, která ovlivňují vztah matky a dcery. Upozorňuje zejména 
na komunikační problémy mezi matkou a dcerou, na zbytečná traumata, která vztah zatěžují. Dozvíte se, jak 
o tento vztah pečovat, jak porozumět chování a jednání dcery či matky, jak vyřešit vzniklé problémy a utlumit 
konfl ikty. Doufáme, že vám tato kniha pomůže harmonizovat vaše rodinné vztahy a přinese spoustu inspirace. 

Tomáš Novák: Vztah matky a syna (Grada 2008)

Vztah matky a syna není jen na jedné straně starání se o dítě a na straně druhé bezmezná důvěra v rodiče a po-
zději snad i „přechodná“ revolta. Jde o vyvíjející se vztah mezi dvěmi osobnostmi, který často provází nesnáze 
a velice dlouhá a trnitá cesta, která ne vždy končí vyrovnaným či harmonickým stavem. Nesnáze vzniklé právě ve 
vztahu rodič-dítě mohou mít někdy velký prostorový a časový přesah. Dokáží narušit manželství rodičů a jejich 
dítko negativně ovlivnit na mnoho let. Mnohdy mají vliv nejen na jeho studijní a pracovní uplatnění, ale i na 
partnerské a rodinné vztahy. Právě proto se autoři knihy Vztah matky a syna zaměřili na problémy související se 
vztahem a výchovnými peripetiemi matky a dospělého syna a vše názorně předkládají v podobě řady rozhovorů.

Tomáš Novák: Vztah otce a syna (Grada 2008)

Kdo jiný by měl být jeden druhému bližší než nejbližší příbuzní… Ne vždy tomu tak je. Kniha známého psychologa 
a manželského poradce PhDr. Tomáše Nováka se zabývá běžnými problémy, které ovlivňují vztah otce a syna, 
upozorňuje na komunikační problémy, na zbytečná traumata, která vztah zatěžují. Vztah „otec a syn“ bývá 
považován za psychologicky nejsložitější vůbec. Snad právě proto autor zvolil formu rozhovorů a dopisů, aby 
tento tak komplikovaný vztah přiblížil a co nejvíce objasnil. Doufáme, že vám tato publikace přinese množství 
podnětů a třeba i napomůže ve složitých rodinných situacích.

Tomáš Novák: Vztah otce a dcery (Grada 2009)

Spojení otce a dcery je značně osudové, pro život podstatné a do jisté míry na okraji zájmu. Ale i otcové a dcery 
mají někdy problémy ve vztahu. Kniha známého českého psychologa a manželského poradce se zabývá běžnými 
problémy, které ovlivňují právě vztah otce a dcery. Upozorňuje zejména na komunikační problémy, na zbytečná 
traumata, která vztah zatěžují. Radí, jak o vztah pečovat, jak porozumět chování a jednání dcery vůči otci, jak 
problémy vyřešit a konfl ikty utlumit. Publikace je doplněna také oblíbenými testy, které ověří, zda je vzájemný 
vztah opravdu harmonický.

o z n a m y



Te h o t n á  t r i e d n a
„Mami, pozor, aby si sa nepotkla,“ zapiští 
Tánička.
„Ty si daj pozor na bruško,“ povie jej matka 
láskavo.
„Ešte nijaké nemám, a ofi ciálne tak ľah-
ko ani mať nebudem. Do Vianoc to mu-
sím tajiť, aby som sa udržala na škole,“ 
žmurkne Tánička.
„Si taká štíhlučká,“ povie jej matka a s úľu-
bou sa na ňu zadíva. 
„Budem babka,“ povie radostne svojej 
dcére. „Robota ťa počká, tá ti neujde.“ 
„Ale zabezpečiť sa musím. Dnes je všetko 
drahé.“
Všetky jej tri dcéry sú útle malé žieňatá. 
Žiadne babizne. V mužoch vzbudzujú 
túžbu ochraňovať ich. Zuza, najstaršia, 
bude rodiť na Vianoce, možno na Nový rok. 
Tánička je už tiež na poriadku, ešte Zlatič-
ka. Ten jej Dobroš sa akosi nemá k činu, 
hoci chodia spolu už poriadne dlho, teraz 
sú dokonca spolu na dovolenke v Španiel-
sku, hoci je už september, veď deti nemajú, 
tak nech si užívajú. Už spolu aj bývajú, nad 
čím treba prižmúriť oko, veď inak sa, chú-
ďa, ani nevydá.

V prvý deň školského roku išla Tánička do 
školy ako omámená. Musela vziať to tried-
nictvo, inak by ju tam nezamestnali. Ria-
diteľka ju prehovárala: „Skúste to, aj keď 
ste neskúsená.“ Hm. V slohu by také niečo 
opravila. Ale riaditeľku nemôže opravovať. 
„Sú to len primáni, malé deti, kým vyrastú, 
zvyknete si na ne,“ povedala riaditeľka.
No tak dobre, zvykať si nebude, lebo ne-
musí, ale inak – prečo nie, za triednictvo 
sú napokon príplatky, a keď sa to teho-
tenstvo už nebude dať viac tajiť, nech si za 
ňu hľadajú náhradu. Niekedy vo februári 
alebo začiatkom marca pôjde na materskú. 
Dovtedy to nejako prežije. Aspoň jej budú 
vyplácať príspevok a v prípade toho naj-
horšieho scenára bude mať aj miesto, kam 
by sa mohla vrátiť. Ale to naozaj len v prí-
pade najhoršieho scenára. Zostane doma 
tri roky, to najmenej. Potom by mohli mať 
ďalšie. Vráti sa – ak vôbec a ak vôbec sem – 
najskôr o takých šesť rokov. 
Hneď na tretí deň školského roku ju na 
výchovnom koncerte naštval ten šťúply 
blondiačik Lukáš. Taký milý, ale keď ho 
upozornila, aby sa nebavil, len sa na ňu 
pozrel a povedal: „Prosím? A prečo nie? 
Koncert ma nebaví. Tak sa bavím.“ Pove-
dala si, nebudem sa rozčuľovať, lebo po-
tratím a moje plány budú fuč. A tak mu 
napísala poznámku. Potom ďalšiu, a po-
tom ešte ďalšiu. Písala tie poznámky kaž-
dý deň. Najmä chlapcom. Keď sa nedialo 
nič mimoriadne, dievčatká ju informovali 
o tom, čo chalani stvárajú cez prestávku. 
Keď sa Tánička začala vypytovať špeciálne 
na toho blondiačika Lukáša, čo jej začal piť 
krv hneď na tretí deň, dievčatá jej ochotne 
porozprávali, ako na hodinách vyrušuje, 
ako jednu potkol a inú štuchol. Sú také 
milé. Po mesiaci za ňou chodia už samé 
a hovoria jej, ktorý chlapec čo zlé robí. 
Zavolala si Lukášových rodičov. Dúfala, že 
príde matka. Chcela jej povedať, že navrh-
ne jej syna na vyhadzov zo školy, ale prišiel 
otec, a tak trochu ubrala. No upozornila 
ho, že môže ten vyhadzov navrhnúť, ak…
Skočil jej do reči.
„Milá pani učiteľka, deti máte zvládnuť vy, 
nato ste tu. Ak ho budete chcieť vyhodiť, 
musíte dodržať istý postup.“

No dobre. Dúfala, že sa toho malého drzáňa 
zbaví, že ho rodičia preložia na inú školu, 
aby sa vyhli ďalším nepríjemnostiam, ale 
keď to nepochopili, ona sa nedá len tak 
znechutiť. A veď do tých Vianoc to už ne-
jako vydrží. 
Riaditeľka si ju zavolala, lebo niekto sa na 
ňu sťažoval. Vraj nezvláda prácu s deťmi. 
Dala jej ofi ciálny príkaz, podpísaný aj škol-
skou psychologičkou, aby viedla triednické 
hodiny tak, aby sa kolektív detí utužil. No 
dobre, budú mať, čo chcú. Na najbližšej 
triednickej dala deťom za úlohu, aby napí-
sali, kto im zo spolužiačok a spolužiakov 
najviac vadí. Vyšiel z toho ten malý Lukáš. 
Rozplakal sa, nikto s ním nechcel sedieť. 
Trochu jej ho prišlo ľúto, ale potom si po-
vedala, že nemal provokovať. A keď sa s ním 
chcela porozprávať, vytrhol sa jej. Tak mu 
navrhla pokarhanie triednej. Možno sa 
nazbiera aj na dvojku zo správania. Veď sa 
uvidí, kto z koho. No aj tak, Tánička si uve-
domila, aké má šťastie, že jej nedali tried-
nictvo vo vedľajšej triede, tam je ten čierny, 
ten Afričan. Ani nemá otca. Asociál. Zato 
tento útly blondiačik, niektoré učiteľky ho 
aj ľutujú. Bože. Ako ho Tánička neznáša, 
fuj. Ani vidieť ho nemôže. Ak sa jej narodí 
chlapec, určite sa nebude volať Lukáš, hoci 
predtým sa jej to meno celkom páčilo. 
Ale aj tak, má vlastne šťastie, že to nie je 
tak ako kedysi, keď žena musela doniesť pri 
vstupe do zamestnania potvrdenie z gyne-
kológie o tom, že nie je tehotná. 

„Daj si pozor na bruško,“ povie jej láskavo 
muž, keď sa štverá po rebríku, aby dočiahla 
na hornú policu.
Usmeje sa na neho. Jej život je v dobrých 
rukách.

Jana Juráňová

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