SLOVENKA VYHLÁSILA JUBILEJNÉHO 25. OTCA ROKA

V piatok 19. júna 2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláci v Bratislave
vyhlásil týždenník Slovenka výsledky jubilejného 25. ročníka čitateľskej ankety
OTEC ROKA, ktorá je najstaršou nepretržite trvajúcou časopiseckou anketou
na Slovensku. Víťaza, Ľubomíra Peknušu (52), z Teplička nad Váhom, si vybrali
čitatelia týždenníka Slovenka a online portálu ŽenskýWeb.sk.
Zámerom ankety bolo od začiatku upozorňovať na význam otca v rodine, hovoriť o potrebe
mužského vzoru pri výchove detí. Začiatkom deväťdesiatych rokov, keď redakcia vyhlasovala
prvé ročníky ankety, neboli samozrejmosťou otcovia pri pôrode či na rodičovskej dovolenke a
s kočíkmi ich bolo vidieť oveľa menej ako dnes. Týždenník Slovenka s prispením ďalších
médií, ktoré o tému prejavovali záujem, tak prispel k zmene pohľadu na postavenie otcov v
rodinách na Slovensku.
Pravidlá samotnej ankety sú jednoduché: Spomedzi návrhov od čitateľov vyberie redakcia päť
otcov, ktorých predstaví v časopise a o víťazovi rozhoduje čitateľské hlasovanie. Počas
dvadsiatich piatich ročníkov takto verejnosť spoznala desiatky mužov, ktorí môžu byť pre
iných inšpiráciou a príkladom v tom, ako zvládajú neraz aj veľmi zložité životné situácie,
neutekajú od problémov, a často dokážu nahradiť aj chýbajúcu matku alebo sa stanú
náhradnými rodičmi opustených detí. Symbolom ankety Otec roka je putovný drevený koník.
Anketa Otec roka prispela aj k udomácneniu DŇA OTCOV na Slovensku. Od roku 1993 sa
výsledky ankety vyhlasujú v tretiu júnovú nedeľu (alebo v jej predvečer), ktorá sa vo
viacerých krajinách sveta oslavuje ako Deň otcov. Sviatok vznikol začiatkom minulého storočia
v USA, odkiaľ sa rozšíril do Kanady a do viacerých európskych štátov. U nás bol tento sviatok
neznámy, ale vďaka úsiliu týždenníka Slovenka aj ďalších médií sa postupne dostával do
povedomia verejnosti, začali sa organizovať podujatia k tomuto sviatku a postupne sa Deň
otcov dostal aj do slovenských kalendárov.
V ostatných rokoch redakcia Slovenky oceňuje a mediálne známych otcov. Tentoraz získal
cenu herec Roman Pomajbo, otec troch dcér, ktorý sa zo o svojich otcovských pocitov verejne
vyznáva aj v úspešnom predstavení OCKO.
Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov sa pozvaným hosťom predstavili speváčky Nikolka
Nosá, Božena Ferancová, Jana Lieskovská a Mária Čírová, tanečníci z tanečnej akadémie Petra
Modrovského Dansovia a na záver sa predstavili malé modelky v kolekcii návrhára Róberta
Bartolena a značka Hackett London.

NOMINÁCIE V ROKU 2015
1. JURAJ ŠIMUNEK (34), Nové Zámky
Súkromný veterinárny lekár je otcom šesťročnej Karolínky a trojročného Tomáška. Pred dva a
pol rokom malá Kajka ochorela na leukémiu a liečba trvala dva roky. Zatiaľ čo sa jeho
manželka doma starala o mladšieho syna, otec trávil s Kajkou čas na detskej onkológii. Aj keď
sa s manželkou na čas vymenili, s ročným žihadlom si doma veľmi neoddýchol. Po roku liečby
Kajka následkom chemoterapie prestala chodiť a doteraz sa učí nanovo používať nohy. Liečba
aj rehabilitácia si vyžaduje veľa času a dosť peňazí, ale mladý otec sa nesťažuje. „Hlavne, že
sa máme radi, sme živí, ostatné nie je dôležité. Našťastie pracujeme ako včely a všetko sa
nám darí zvládať,“ hovorí.
2. JOZEF POVEC (41), Spišské Tomášovce
Už ako chlapec si hovoril, že jeho deti nikdy nesmú zažiť to, čo sám zažil v detstve. Jeho
rodičia sa rozviedli pre otcov alkoholizmus a Jozef veľmi skoro nahrádzal otca svojim dvom
mladším súrodencom. Stal sa profesionálnym vojakom, pôsobil v niekoľkých zahraničných
misiách, ale zostal dobrým synom a zodpovedným otcom svojich dvoch detí. Len nedávno ho
preložili do blízkeho Prešova, ale sedemnásť rokov pôsobil v Martine a domov do Spišských
Tomášoviec dochádzal na víkendy. V ostatných rokoch jeho manželka cestuje za prácou do
Rakúska a on sa cez víkendy stará o domácnosť, varí, perie, upratuje. Štrnásťročný Dominik a
desaťročná Michaela však vedia, že ich otec je predovšetkým správny chlap, ktorý vždy dodrží
dané slovo.
3. IVAN FEKIAČ (33), Detva
Od malička bojoval so svojím telesným hendikepom a vďaka dôsledným rodičom sa naučil
ovládať neposlušnú ľavú časť tela. Stal sa fundovaným informatikom, hral na gitare, chodil s
deťmi do táborov, ale možno ani nedúfal, že sa raz stane aj otcom. Jeho manželka Lenka má
ťažší hendikep ako on, preto okolie príchod ich dieťaťa očakávalo s obavami. Keď sa im
narodil zdravý chlapček, Ivan dal v práci výpoveď, aby mohol byť manželke nápomocný.
Podstatná časť starostlivosti o malého Maťka je na ňom. Kúpe, kŕmi, kočíkuje, nakupuje, varí.
Keď mal jeho syn osem mesiacov, opäť sa vrátil k svojej práci informatika v chránenej dielni v
Spojenej škole v Detve, ale ďalej je manželke veľkou oporou.
4. DUŠAN ČELIGA (44) Ivanka pri Nitre
Je otcom sedemnásťročných dvojičiek Veroniky a Samuela, o ktoré sa už sedem rokov stará
sám, len s pomocou svojej mamy. Zatiaľ čo on pracoval v zahraničí, aby finančne zabezpečil
rodinu, jeho partnerka sa o deti nestarala a neskôr od nich odišla. Dvojičky boli súdom
zverené do výchovy otca, ktorý to má o to ťažšie, že syn Samko má telesné aj mentálne
postihnutie a nedokáže sa sám o seba postarať. Vyštudovaný zootechnik sa stal jeho
opatrovateľom. Pomáha mu s bežnými činnosťami, vozí ho do špeciálnej školy v Nitre. Popri
tom sa venuje práci okolo domu a v záhrade,

5. ĽUBOMÍR PEKNUŠA (52), Teplička nad Váhom
Ich dcéra mala už pätnásť rokov, keď sa manželom Peknušovcom narodil Jožko s diagnózou
detská mozgová obrna. Pán Ľubomír, ktorý dovtedy ako podlahár cestoval na týždňovky,
zmenil zamestnanie, aby bol bližšie a mohol pomáhať manželke s postihnutým chlapčekom.
Jožko má však už štrnásť rokov a jeho mama, ktorá je diabetička a jej zdravotný stav sa rokmi
zhoršuje, nemá dosť síl na jeho dvíhanie. Pred dvoma rokmi sa teda otec stal synovým
opatrovateľom a obetavo sa stará aj o chorú manželku. Popri tom sa usiluje prispieť do
rodinného rozpočtu príležitostnými brigádami a stíha sa spolu s Jožkom venovať svojmu
celoživotnému koníčku – chovu poštových holubov.

