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Ako poradenský špeciálny pedagóg pracujem s inak obdarenými deťmi a samozrejme aj ich rodinami 

v centre špeciálnopedagogického poradenstva, ktorého som sama zriaďovateľkou. V rámci 

špeciálnopedagogického centra poskytujem špeciálnopedagogickú diagnostiku a poradenstvo pre 

všetky druhy zdravotného znevýhodnenia – zdravotného postihnutia. Som vďačná všetkým deťom, že 

na určitý čas môžem byť ich súčasťou, sprievodcom niekedy aj navigáciou ich napredovania. 

 

Počas mojej odbornej praxe som si uvedomila, že najväčším problémom pre rodičov je, ak sa im 

narodí dieťa so „šmatlavým jazýčkom“ (myslím tým dieťa, ktoré má oneskorený alebo narušený vývin 

reči). Ako sa hovorí v ľudovom prísloví: „Nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie.“ Pre rodiča 

je veľmi náročné porozumieť potrebám, ktoré nedokáže dieťa komunikovať. Hľadať cesty 

porozumenia je veľmi náročné a objavenie jeho výnimočnosti (v každom dieťati je vždy skryté) je 

preto veľmi ťažké. Rudkovým rodičom v tejto knižke sa to však podarilo, objavili u Rudka záujem 

o rozprávky, a tak prostredníctvom nich dokážu porozumieť potrebám svojho syna. 

 

Prínos netradičného spracovania rozprávky/príbehu (s textom na bočnej lište) vidím v tom, že Rudkov 

príbeh môže s deťmi stále rásť a podporí aj čítanie s porozumením, ktoré je v súčasnosti nástupom 

technológií u detí oslabené. Každé stretnutie s dieťaťom inak obdareným je pre mňa príbehom 

(niektoré sú veľmi silné), ale po prečítaní príbehu O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom som slzy 

neudržala. 

 

Sú rozprávky, ktoré si pamätáme z detstva na celý život, iné po prečítaní zabudneme. Želám knižke 

O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom, aby bola jednou z tých, ktoré si deti ponesú v spomienkach na celý 

život a osvoja si poznanie: 

„Ako dobre, že je Rudko náš!“ ako povedala Hanka z príbehu. 

 

Rakúsky spisovateľ Johannes Mario Simel v knihe o dievčatku s mentálnym postihnutím napísal: 

„Nikto nie je ostrov, sú medzi nami a potrebujú nás.“ Po prečítaní príbehu o Rudkovi by som rada 

tento citát upravila a doplnila: „Nikto nie je ostrov, ste medzi nami a potrebujeme vás. Ako dobre, že 

je Rudko náš.“ A postava Rudka zastupuje všetky deti, ktoré prišli na svet so zdravotným 

znevýhodnením a otvárajú nám oči a srdcia. 
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