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OTÁZKY A ODPOVEDE
Radí PhDr. et Mgr. Oľga JAROŠOVÁ
zo súkromnej sociálnej poradne
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Mám jedenásťročnú dcéru, ktorú sedem rokov vychovávam sama. Od rozvodu sa s ňou otec stretáva asi dvakrát ročne, na pár minút. Na jej výživu
neprispieva, nevytvoril si s ňou vzťah. Pred dvoma rokmi mi však diagnostikovali onkologické ochorenie a stav sa mi zhoršuje. So starostlivosťou
o dcéru mi pomáha sestra, ktorá ju aj vychová, keby prišlo k najhoršiemu. No
bojím sa, že zo zištných dôvodov sa ozve otec, ktorý by nemal záujem ani tak
o dcéru, ako o byt. Dá sa jeho nárokom zabrániť?
Marína

Mám deväťročného syna.
S jeho otcom sme sa
rozviedli. O syna sa nikdy
nestaral. Bol viackrát vo väzení,
má problémy s drogami. Syn ho
ani poriadne nepozná, hanbíme
sa za neho. Pred rokom som uzavrela nové manželstvo a môj druhý
manžel by si rád syna osvojil. Ako
mám postupovať?
Ditta

Začnite tým, že na súd podľa
miesta bydliska podáte návrh
na adoptovanie syna manželom
matky. Súd musí najprv biologického otca zbaviť rodičovských
práv a povinností. Jednoduchšie
by bolo, keby biologický otec s vaším návrhom súhlasil. Súd môže
rozhodnúť aj bez jeho súhlasu, ak
je to v najlepšom záujme dieťaťa.
Na pojednávaní sa vyjadrí aj
kolízny opatrovník príslušného
úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny, ktorý vás predtým určite
navštívi, aby prešetril pomery
a porozprával sa s vami, vaším
manželom aj so synom. Ten istý
opatrovník vykoná aj pohovor
s biologickým otcom.
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Zdravie

Keby došlo k „najhoršiemu“, bolo by najlepšie požiadať súd, nech zverí dcéru do
náhradnej osobnej starostlivosti vašej sestry. Podľa vašich slov to bude najlepší
záujem dieťaťa. Pozná vašu dcéru od narodenia, v ťažkých chvíľach je pri vás,
pomáha so zabezpečovaním starostlivosti a výchovy, má s dieťaťom vytvorený
citový vzťah… Ak aj dcérka prejaví vôľu žiť s vašou sestrou, súd to vezme do
úvahy. Keď sa definitívne rozhodnete, navštívte aj so sestrou príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí. Keď bude
dcérka schopná v tej chvíli vypovedať, môže úrad navštíviť s vami. Jeho pracovníci vám musia byť nápomocní pri spísaní všetkých potrebných návrhov na súd.
Poskytnú vám potrebné inštrukcie nielen v tomto smere, ale aj v možnostiach
finančných štátnych dávok.

S manželom sa rozvádzame. Dcéra nemá ani dva roky, som s ňou doma, od narodenia sa o ňu
starám prevažne ja, manžel je často v práci. No teraz sa mi vyhráža striedavou osobnou starostlivosťou. Má dcéru rád, ale vôbec si to neviem predstaviť! Chce si zabezpečiť opatrovateľku, ale
veď ja som matka a dieťa je ešte veľmi malé.
Linda

V zmysle zákona o rodine majú rodičia rovnaké práva a povinnosti. Súd preferuje dohodu rodičov, lebo tí by mali najlepšie vedieť, čo je pre ich dieťa najlepšie. Ak sa nedohodnete, rozhoduje
súd, čo bude asi aj váš prípad. Súd rozhodne o tom najlepšom pre dieťa, až potom pre rodiča.
Je pravda, že dcéra je malá a ak ste vy na rodičovskej dovolenke a od narodenia sa o ňu staráte,
pravdepodobne je k vám pripútanejšia a nijaká opatrovateľka jej nič
také nedá. To sú všetko vaše výhody. Pri rozumnej argumentácii
a odsunutí emócií nabok by to mal prijať aj manžel. Snažte sa
mu vysvetliť, že v budúcnosti nebudete mať problém, ak sa
s dcérou bude stretávať častejšie. Prípadne mu navrhnite
neobmedzený styk – kedykoľvek a na ako dlho bude
chcieť on a hlavne dcérka. Snažte sa byť konštruktívni
a aj dieťaťu ukázať, že hoci ako manželia končíte,
ako rodičia nezlyhávate. Teraz to bude cítiť,
v budúcnosti aj chápať. Požiadajte o pomoc psychológa alebo využite mediáciu. Je na škodu,
že v našej spoločnosti sa ľudia stále „hanbia“
vyhľadať pomoc odborníkov.

Otázky píšte na izdravie@7plus.sk

