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ZVERIŤ SVOJE DIEŤA OPATROVATEĽKE DNES UŽ NIE JE LUXUS, ALE
MOŽNOSŤ, AKO MU V ÚTLOM VEKU ROZŠÍRIŤ OBZORY

Zahraničné pestúnky
Ako naučiť deti odmalička po anglicky,
po španielsky, nemecky, čínsky či
po rusky? Známa fotografka PETRA
REHÁKOVÁ FICOVÁ (36) si po prvom pôrode
zaobstarala cudzojazyčnú výpomoc
a vďaka tomu teraz skvalitňuje život
mnohým, aj prominentným rodinám.
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V

yužívať pomoc so starost rodzenou cestou a od
livosťou o deti, prípadne raného veku. Vždy sa
o domácnosť, je dnes mi veľmi páčilo vidieť
absolútne bežná prax. Dvorná rovesníkov študujú
fotografka speváčky Dary Rolins cich v zahraničí ale
(49) Petra Reháková Ficová už po bo pochádzajúcich
čas prvého tehotenstva vedela, že z bilingválnej rodiny,
svojej umeleckej roboty sa vzdať ako pri komunikácii
nechce, preto začala
intenzívne uvažovať PETRA má tri deti a štyri roky jej
s nimi pomáhala SAMANTA. Dnes
nad využitím slu sú spoločníčky v biznise.
žieb profesionálnej
opatrovateľky. „Túto
tému som so svojou
rodinou, s kamarát
kami a so známymi
rozoberala často.
Vedela som, že neja
kú výpomoc budem
po narodení prvej
dcéry potrebovať,
ale túžila som mať
zahraničnú opatro
vateľku, aby sa moje
dieťa a neskôr ďalšie
deti naučili cudzí
jazyk absolútne pri

To, že k deťom chce výpomoc,
PETRA vedela už počas
prvého tehotenstva.

prepínajú do viacerých cudzích
jazykov naraz. Je to obrovská deví
za, ktorá do života prináša výhody.
Okrem toho my sme z generácie,
ktorá používa najmä angličtinu,
ale ďalšie generácie, ako naprí
klad generácia mojich detí, pre ne
už bude angličtina samozrejmosť.
Pridanou hodnotou sa tak stane
až ďalší jazyk,“ povedala nám
Petra, ktorá si vďaka silnej túžbe
úplnou náhodou do života
pritiahla brazílsku opatro
vateľku.
Našla ju vďaka inze
rátu na Facebooku.
„Samanta je zo São
Paula, ale sedem
rokov žila v Bue
nos Aires, preto
hovorí výborne
po španielsky.
Na Slovensko
prišla kvôli pria
teľovi a hľadala si tu
prácu. S opatrovaním už
mala skúsenosti, tak sme si s ňou
dohodli stretnutie a bola u nás šty
ri roky. Vďaka nej moje deti teraz
hovoria plynule po španielsky. Do
konca tak, až musím priznať, že
im už nestačím a nerozumiem,“
priznala so smiechom. Prijať
opatrovateľku z Južnej Ameriky
pod svoju strechu preto považuje
za jedno z najlepších rozhodnutí
v živote.
Spokojnosť rodiny a detí au
tomaticky vzbudzovala záujem

Dôveruj, ale preveruj

Deti MÁRIE ČÍROVEJ
sa zdokonaľujú
v anglickom jazyku.

dni a okrem detí sa starajú o do
mácnosť, iné prichádzajú za deť
mi popoludní na pár hodín. Ďalšie
zas musia mať vodičský preukaz,
aby zverené ratolesti vyzdvihli
zo školy, prípadne odviezli na
krúžok. „Dokonca poskytujeme

Ako cudzojazyčné opatrovateľky
si privyrábajú najmä študentky
farmácie, medicíny, ale aj zrelé
ženy, ktoré na Slovensko prices
tovali kvôli práci svojho manžela
a pomocou v cudzej domácnosti si
skrátka vypĺňajú voľný čas. „Príbe
hy a osudy týchto ľudí sú naozaj
rôzne. V portfóliu máme aj profe
sionálne opatrovateľky, ktoré si tú
žia prísť privyrobiť do Európy a po
sielať peniaze rodine. Pochádzajú
väčšinou z krajín tretieho sveta,“
vysvetlila vyhľadávaná fotografka.
Aby sa v podnikaní vopred vy
hla akýmkoľvek neočakávaným
problémom, všetky zahraničné
opatrovateľky musia prejsť až tro
mi výberovým kolami. „Ľudí si vy
beráme v podstate z celého sveta,
ale aby uspeli, musia mať kvalit
ný životopis, skúsenosti s prácou
s deťmi aj referencie z predošlých
zamestnaní.“ Tie následne Petrina
bývala opatrovateľka, dnes spo
ločníčka v biznise,
preveruje. „Ak sú
referencie dobré,
podľa požiadaviek
a potreby klientov
posielame videovi
zitky opatrovateliek
do daných rodín.
Ak sa im konkrétna
opatrovateľka zapá
či, dochádza k osob
nému stretnutiu,
kde sa doladí spolu
práca.“
Požiadavky na
opatrovateľky bývajú
Deti markizáckej moderátorky
rôzne. Niektoré pra
rovnako využívajú službu
cujú aj päť dní v týž
doučovania cudzieho jazyka.
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okolia, ktoré rovnako zatúžilo po
prirodzenom spôsobe nasávania
cudzieho jazyka u svojich rato
lestí. „Mala som od známych via
cero požiadaviek, či cez Samantu
nevieme zohnať nejakú jej sester
nicu, kamarátku, známu, ktorá
by vypomohla v iných domácnos
tiach. V priebehu štyroch rokov
sme pár opatrovateliek dohodli,
a keď sme aj so Samantou videli
dopyt z okolia, na základe toho
a zároveň vďaka mojej osobnej
skúsenosti sme založili agentúru.
Tá dnes zastrešuje cudzokrajných
ľudí a sprostredkúva im prácu
v tejto oblasti.“

KACHÚTOVCI si
doučovanie angličtiny
pochvaľujú.

doučovanie pre deti. Máme naprí
klad fantastického chlapca z Me
xika, ktorý hlavne deťom v škol
skom veku vymýšľa rôzne športo
vé aktivity. Mamička s 11-ročným
a so 16-ročným synom mi na jeho
adresu práve písala. Synom totiž
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PETRA so svojou predošlou opatrovateľkou SAMANTOU zo São Paula
rozbehla podnikanie. Súčasná opatrovateľka ANA pochádza z Ekvádora.
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Deti Petry Ficovej
hovoria plynule po
španielsky vďaka
svojej opatrovateľke.
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ŽIVOT

LENKA ŠOÓŠOVÁ s manželom
režisérom RICHARDOM RAIMANOM.

pomáha so španielčinou a tomu
staršiemu sa za tri mesiace zlepšili
známky v škole o dva stupne, čo je
výborný výsledok,“ pochválila sa
nám Petra.

Záujem majú aj celebrity

Služby, ktoré spolu so Samantou
začali poskytovať na profesio
nálnej úrovni, do veľkej miery
oslovili viaceré ženy z prostredia
šoubiznisu. Vďaka nim tak pro
minentné domácnosti fungujú
v spoločnosti zahraničných opat
rovateliek, prípadne doučovateľov
cudzieho jazyka. „Napríklad Márii
Čírovej (33) a Lenke Šóošovej (45)
sme dohodili učiteľa angličtiny,
ktorý hravou formou komunikuje
s deťmi. Nejde teda o klasické uče
nie v lavici so zošitom, ale opatro
vateľ a deti spolu idú napríklad na
ihrisko, do múzea, na výstavu…
U Márie doma napríklad vymýšľa
jú pesničky, keďže je hudobníčka.
Skrátka, robia rôzne veci, ktoré
deti vo voľnom čase bavia. To všet
ko sa deje za prítomnosti ‚native
speakera‘ z anglického Cambrid
gea. Obe spomínané rodiny si
prítomnosť takejto výpomoci veľ
mi pochvaľujú,“ povedala známa
fotografka jednak na margo troj
násobnej maminy Márie Čírovej
a jednak markizáckej moderátor
ky Lenky Šóošovej. Tá je mamou
dvoch neposedných chlapcov, čiže
doučovanie angličtiny prostred
níctvom športových aktivít je pre
nich to pravé.
Zahraničnú výpomoc sa roz
hodol vyhľadať aj raper Majk
Spirit (37) so svojou ukrajinskou
manželkou Máriou (36) pre dcéru
Ariu (1). Podľa slov spevákovej
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Napriek tomu, že moderátor
ka markizáckej Smotánky Erika
Judínyová (51) si kvôli dcére a pre
pandémiu zorganizovala doma
home office, na pár hodín má
k dispozícii dlhoročnú opatrova
teľku pani Martu s bohatými skú
senosťami. Pre malú Ellu (1) spolu
s manželom
Štefanom
Skrúcaným
(61) nedávno
zabezpečila
aj Brazílčan
ku Etiene.
Dcérke sa
venuje pár
hodín trikrát
do týždňa.
„Zabezpečili
sme ju preto,
aby mala El
la kontakt aj
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ERIKA s manželom ŠTEFANOM chcú
pre svoju dcéru ELLU len to nalepšie.
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LEU by MONIKA
chcela brávať
so sebou do
Štrasburgu.
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MAJK SPRIT s manželkou MÁRIOU
hľadali opatrovateľku dlho. Dnes sú
spokojní so staršou paňou zo Škótska.
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krásnej manželky tú správ
nu osobu k svojej dcére hľadali
dlho. „Napokon sa nám podarilo
stretnúť niekoho, komu môžeme
veriť,“ prezradila Mária Dušička
s dôvetkom: „Opatrovateľka je
skvelá učiteľka, priateľka a spo
ločnosť na hranie pre malú Ariu.“
Spomínaná pani pochádza zo
Škótska. „A je naozaj fantastická.
Mária a Majk ju začali hľadať, keď
mala ich dcéra asi deväť alebo de
sať mesiacov. Ich opatrovateľka je
bývalá pôrodná asistentka, takže
má zdravotnícke vzdelanie a k to
mu ešte učí angličtinu. Sú s ňou
extrémne spokojní. Nedávno sme
si o tom písali s Máriou, ktorá mi
povedala, že aj malá Aria ju má
veľmi rada, a z toho sa teším,“ do
plnila Petra s tým, že v portfóliu
má aj ďalšie známe mená. „Aktu
álne riešime pomoc pre Moniku
Beňovú (53). Priala by si, aby sa jej
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Po zahraničnej opatrovateľke pre
dcéru Leu túži aj MONIKA BEŇOVÁ.

Zatiaľ sme spokojní, lebo vhodne
dopĺňa služby našej slovenskej
opatrovateľky,“ vysvetlila nám Eri
ka. Aj ona sa tak pridala k radom
spokojných rodičov využívajúcich
zahraničnú výpomoc.
Najväčšiu výhodu tejto služby
vidí Petra Reháková Ficová najmä
v prirodzenom učení sa cudzieho
jazyka u malých detí. „Nasávajú
jazyk ako špongia. Už ročné dieťa,
ktorému hovoríte rôzne pokyny,
vám postupne začína rozumieť
a toto sa môže naučiť aj v cudzom
jazyku. Dokonca naraz aj v troch
jazykoch, pokiaľ nejde o dieťa s re
čovou poruchou. Od roka a pol ná
sledne dokáže používať slovenské
aj cudzojazyčné slovíčka a postup
ne začne rozprávať v oboch jazy
koch. Mám to absolútne odskúša
né na svojich troch deťoch, ktoré
sú v rôznych vekových kategóri
ách. Ale, samozrejme, nie som je
diná na svete. Je veľa bilingválnych
rodín alebo dnes už aj rodín so
zahraničnými opatrovateľkami,“
ozrejmila. Okrem prirodzenej vý
učby cudzieho jazyka vidí obrov
skú výhodu v zachovaní vlastného
súkromia. „Veľa klientov vyžaduje
cudzojazyčnú opatrovateľku práve
preto, aby nedošlo napríklad k vy
nášaniu informácií z ich rodiny
a k rôznym ďalším nepríjemnos
tiam. Zachovanie súkromia býva
častou požiadavkou a v podstate

maličká Lea (1) začala učiť pomaly
aj iný jazyk než slovenský. Samot
ná Monika plynule hovorí niekoľ
kými jazykmi a vie, aká devíza do
života je cudzí jazyk.“

s inými ľuďmi, aby nebola plachá
a viac sa socializovala. Snažíme sa
teda rozvíjať jednak jej sociálne
väzby a zároveň chceme, aby bo
la v kontakte s cudzím jazykom.

sa to dá brať aj ako pridaná hod
nota,“ uzavrela.
REDAKCIA
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