
Psychologické odporúčania pre rodičov a deti  

Mimoriadne vládne opatrenia zasiahli všetky domácnosti na Slovensku. Obmedzenie 

pohybu, práca z domu či zatvorenie škôl sú pre mnohých skúškou psychiky aj medziľudských 

vzťahov.  

Jedným z dôležitých faktorov pri spomalení šírenia nákazy je sociálna izolácia 

a karanténa. V praxi to znamená obmedzenie kontaktov mimo spoločnej domácnosti, skrátenie 

vychádzok na nevyhnutné účely a vyhýbanie sa miestam s vyššou frekvenciou pohybu. Firmy 

za týchto podmienok prechádzajú na home office, takisto školy presedlali na systém domácej 

výučby, ktorý si aj od rodičov vyžaduje nemalý podiel angažovanosti.  

Pod tlakom sú tak najmä rodičia, ktorí musia zvládnuť obvyklé pracovné povinnosti 

v zmenenom režime, pomôcť s úlohami svojim deťom a navyše venovať zvýšenú starostlivosť 

starnúcim rodičom, ktorí sú v čase epidémie tou najohrozenejšou skupinou. Strachy a úzkosti 

súvisiace s obavou o zdravie seba a svojich blízkych môžu byť omnoho väčším problémom než 

šíriaci sa koronavírus. Ako teda zvládnuť túto mimoriadnu situáciu bez paniky a stresu? 

Dôležité v tejto situácii je nepanikáriť a informácie si dávkovať postupne. Aj keď má 

človek odrazu viac času, neprospeje mu celý deň hľadať na internete správy o nákaze a strašiť 

nimi svoje okolie. Je rozumné vybrať si jeden čas a spôsob, kedy a odkiaľ chceme čerpať nové 

informácie, a ostať imúnny voči rôznym videám, článkom a hoaxom, ktoré sa každý deň šíria 

internetom priamo do našich schránok.  

Z praktických činností je to vhodné obdobie napríklad na aktualizáciu životopisu, 

pretriedenie šatníka a uskladnenie zimných vecí, premiestnenie nábytku či upratanie 

v emailovej stránke. Čas strávený doma tak nemusí byť len nutným zlom a obetou. Pri troche 

snahy je možné vnímať ho ako dar, ktorý nám môže pomôcť urobiť si poriadok v prioritách, 

spomaliť tempo a užívať si v zdraví prítomnosť našich najbližších.  

Rola rodiča 

Jednou z najnáročnejších úloh dospelých v tomto období je rola rodiča. Rodičia by mali 

hlavne pomôcť zmierniť účinky stresu na deti zameraním ich pozornosti na bežné rutinné 

činnosti a denný rozvrh. Pamätajme si, že deti budú sledovať správanie rodičov a ich 

emocionálne reakcie, aby získali návody pre zvládanie ich vlastných pocitov. Hovorme 

s deťmi o tom čo sa deje. Komunikácia je v takejto krízovej dobe veľmi dôležitá. Tak ako my 

potrebujeme rozumieť tomu čo sa deje, a prečo sa to deje, takisto to potrebujú aj naše deti. 

Diskutujme s deťmi o správach týkajúcich sa koronavírusu – pomôžme deťom získať pravdivé 

a veku primerané informácie. Odpovedajme im primerane na otázky, ale snažme sa nevystrašiť 

ich ešte viac ako sú. Tato situácia je nová pre nás všetkých, a neznámeho sa bojíme všetci. 

Vysvetlite deťom, že pri dodržiavaní všetkých pravidiel, hygieny a nestretávania sa, sa situácia 

zlepší a dostaneme sa do bežných koľají.  

Nešírte paniku, deti opakujú vaše správanie, ste pre nich ako zrkadlo. Dá sa povedať, že 

v istom zmysle je to pre naše dieťa ľahšie – nemusí riešiť finančné ťažkosti, zháňanie liekov, 

rúšok a informáciám zo správ nerozumie. Na druhej strane, keď vidí vystrašených rodičov, 

uplakanú maminu, prežíva zmenu denného režimu a nedostane vysvetlenie primerané jeho 

veku, predstavuje to preň nadmernú záťaž.“ Platí pravidlo, že čím viac budú rodičia v pohode, 

tým viac pomôžu deťom toto obdobie zvládnuť. 



Ako teda všetky tieto výzvy zvládnuť a nepremrhať pritom zbytočne čas?  

Odpoveďou je vytvorenie si denného harmonogramu. Ranné vstávanie, nemusí byť tak skoro 

ako do školy, ale po raňajšej hygiene by sme sa mali spolu s deťmi dohodnúť na rozvrhu 

respektíve manažovaní dňa.  

Mal by obsahovať prácu na školských povinnostiach, i keď nie tak striktne od 8.00 do 13.30 

napríklad, ale tak aby sme sa poučili, oddýchli si, spolu sa porozprávali, vyšli si cez obed na 

prechádzku po čerstvom vzduchu slnku, ale nie do skupinky detí. Potom sa spolu pohrajme 

(karty, spoločenské hry, kreatívne činnosti, ) poprípade malé domáce koncerty detí ktoré majú 

v ZUŠ záujmové krúžky, aby sa zdokonaľovali aj vo svojich talentoch a nadaní, a najmä aby 

potešili pyšných rodičov, po koncerte si urobte malé občerstvenie , a rodinné šťastie je doma. 

Hovorme s deťmi o náplni voľného času, pretože je rozdiel či sa zahráme spolu nejakú 

spoločenskú hru, či pôjdeme von na čerstvý vzduch, alebo chcú deti sedieť počas voľného času 

pred televízorom, mobilom alebo počítačom. Pri elektronických médiách sa trochu pozastavím, 

nakoľko v tejto dobe zavretých škôl stúpa tendencia detí tráviť čas práve s nimi. Táto situácia 

spojená s karanténou je zvlášť náročná pre tínedžerov, ktorí prahnú po kontakte 

s rovesníkmi a musia ich realizovať len pomocou sociálnych médií. Podľa Svetovej 

zdravotníckej organizácie WHO by napr. deti do dvoch rokov nemali sedieť pred PC, tabletom 

a mobilom vôbec, a staršie deti nie viac ako 2 hodiny denne. Doba strávená pri týchto médiách 

totiž koreluje s výskytom zdravotných problémov ako je zlé držanie tela, bolesti krčnej a celej 

chrbtice, problémy s očami, poruchy spánku, obezita. Je teda povinnosťou nás rodičov čas 

strávený pred obrazovkou u detí korigovať.  

Ako si teda poradiť v týchto náročných dňoch? 

1. Nezanedbávajte učenie – Karanténa nie sú prázdniny. To, že deti nechodia do školy 

neznamená, že sa nemusia učiť. Väčším je potrebné stanoviť čas na školské záležitosti 

a pravidelne ich kontrolovať, s mladšími je dôležité na pár hodín denne sadnúť nad 

knižky a doháňať zadané učivo. Z organizačného a vývojového hľadiska by som 

mohla doporučiť podporovať deti v samostatnosti a zodpovednosti. Zároveň im však 

buďme k dispozícii, keď nás potrebujú a skontrolujme ich. 

Vzdelávacie portály, aplikácie a interaktívne zošity 

 Pre predškolákov je v čase karanténnych prázdnin prístupná aplikácia Alfík, ktorá 

ponúka množstvo tvorivých, logických a vzdelávacích aktivít pre deti od troch rokov. 

Aplikáciu môžete momentálne bezplatne využívať s kódom ucimesadoma. 

 Česká aplikácia Včielka je od minulého roku dostupná aj v slovenskej verzii. Jej 

pôvodné zameranie je určené pre deti s poruchami učenia a na osvojenie si čitateľských 

zručností. Dá sa však využiť aj na tréning čítania s porozumením a nácvik poznávania 

písmen. S kódom UCIMESADOMA je možné využiť ju 6 týždňov zdarma. 

 Portály spoločnosti Agemsoft pre mladšie školské deti Kozmix.sk a Moj.kozmix.sk 

obsahujú stovky lekcií pre 11 predmetov a sú k dispozícií na základe registrácie a 

zadania aktivačného kódu: skolazdomu. 

 Rovnaké podmienky platia pre portál Fenomenysveta.sk, ktorý je určený pre staršie 

deti na druhom stupni. Prostredníctvom videí z produkcie BBC a pridružených aktivít 

tento portál vzdeláva deti hravou a zaujímavou formou. 

  Bezplatne je momentálne k dispozícii aj aplikácia VocaBee zameraná na vyučovanie 

cudzích jazykov.  

https://programalf.com/alfik/index.html?lng=sk
https://www.vcielka.online/app/
https://www.kozmix.sk/
https://moj.kozmix.sk/
https://moj.kozmix.sk/
https://www.fenomenysveta.sk/
https://www.wocabee.app/


  Matematiku si môžu deti precvičiť vďaka voľne prístupnému webu Úlohy z 

matematiky.  

 Metodický portál Lepšia geografia, za ktorým stojí rovnomenné občianske združenie, 

ponúka väčšinu obsahu portálu zdarma pre všetkých. Učitelia aj rodičia na ňom nájdu 

množstvo online kvízov, hier a zadaní.  

  Interaktívne pracovné zošity zo všetkých školských predmetov aj testovania piatakov 

a    deviatakov dáva plne k dispozícii vydavateľstvo Taktik.  

Štedrá ponuka materiálov je k dispozícii po zadaní kódu TAKTIKNADOMA. 

 

 

Taktiež je k dispozícii portál viki.iedu.sk, teda centrálne úložisko digitálneho edukačného 

obsahu. Tento web ponúka obrovské množstvo vzdelávacích materiálov – nazrite do tajomstiev 

prírody, objavujte svet čísiel, hudby, umenia, náboženstva i jazykov. Viki má v sebe múdrosť 

v podobe tisícov vzdelávacích materiálov z rôznych predmetov. 

Ďalším tipom je Facebooková skupina – „Zavretá Škola“, do ktorej sa môžete pridať a doslova 

nasávať veľké množstvo tipov od rodičov a učiteľov, ktorí tam pridávajú rôzne odkazy, tipy 

a triky, ako zvládnuť domácu výučbu. Na Facebooku môžete vyskúšať aj túto skupinu – 

ŠKOLA – ŠKOLSTVO. Pre učiteľov, rodičov a žiakov. 

Medzi ďalšie tipy patrí : Dejepis inak, Matika za 3 minúty , alebo JurajVie . Ak máte záujem 

a zaujímavé a skutočne prínosné videá z oblasti výučby jazykov, tak skúste napr. YouTube 

kanál Bronislav Sobotka, ktorý ponúka množstvo videí, kde sa toho vaše deti, ale aj vy veľa 

naučíte.  

Ďalším výborným spôsobom, ako prečkať dlhé dni karantény, je aj čítanie rozprávok. Hoci v 

bežných dňoch ide o vynikajúci rituál, ktorý upevňuje rodinné vzťahy, v súčasnej situácii 

rodičom bezpochyby padne vhod, ak ich niekto zastúpi. 

 Osobnú iniciatívu prejavili napríklad herečka Zuzana Fialová či spisovateľ Braňo 

Jobus, ktorí na pokračovanie čítajú na svojich sociálnych sieťach. 

 K pravidelnému večernému čítaniu rozprávok sa prostredníctvom podcastov pridáva aj 

denník SME, ktorý uvádza špeciálnu večernú edíciu Dobrého rána. Rozprávky zo 

Zlatého fondu bude každý deň čítať Robert Roth. 

 Veľmi príjemne môžete stráviť večer aj vďaka kníhkupectvu Martinus, ktoré na svojom 

Youtube kanáli každý deň pozýva jedného umelca, aby deťom prečítal z knihy podľa 

vlastného výberu. 

2.      Vyhraďte si čas na hry – Užívať si spoločné chvíle, či už pri stolných alebo kartových 

hrách si počas týchto dní môžeme vychutnávať naplno. Trávenie času spoločnými hrami len 

upevní rodinné putá a vzťahy. 

3.      Aj povinnosti môžu byť zábava – Zapojte deti do plnenia každodenných povinností. Či 

už pôjde o pomoc s varením alebo upratovaním, najmä menšie ratolesti sa pri nich zabavia a aj 

vám pôjde všetko pekne od ruky. 

4.      Povzbuďte kreativitu – Pobyt doma nám dáva možnosť rozvíjať svoju kreativitu. Deti, 

ktoré navštevujú umeleckú školu by určite nemali prestať tvoriť len preto, že tam práve 

nechodia. Podporte ich maliarske či hudobné nadanie a v budúcnosti sa vám za to odvďačia. 

https://www.matika.in/sk/
https://www.matika.in/sk/
https://lepsiageografia.sk/lepsia-geografia-je-v-case-zatvorenia-skol-zadarmo-pozrite-si-co-vsetko-na-nej-pre-skolakov-najdete/
https://www.taktik.sk/
https://viki.iedu.sk/landing
https://www.facebook.com/groups/183413825829035/?ref=group_header
https://www.youtube.com/user/BBSobotka
https://www.youtube.com/user/BBSobotka
https://www.instagram.com/zuzana_fialova_official/?hl=sk
https://www.facebook.com/branislav.jobus
https://www.facebook.com/branislav.jobus
https://domov.sme.sk/t/4104/dobre-rano-denny-podcast-dennika-sme?ref=menu


5.      Čerstvý vzduch je potrebný – Určite počas karantény nezanedbávajte pobyt na čerstvom 

vzduchu. Trávte maximum času na záhrade či terase.  

Prechádzky v prírode tiež nie sú zakázané. Počasie prajem aj niektorým športom, vyhnite sa 

však ihriskám a miestam s veľkým počtom ľudí. 

6.      Rozprávajte sa o všetkom – Komunikácia je základom všetkých vzťahov. Pri hektickom 

pracovnom živote ju často zanedbávame, čo je veľká chyba. Rozprávajte sa o pocitoch, 

náladách, myšlienkach,o všetkom.  

Nezabúdajme však aj na seba, milí rodičia! 

Zmenený harmonogram oboch partnerov, pracovné povinnosti prenesené do domáceho 

prostredia, nutnosť zabezpečiť program pre deti či zachovať normálny beh domácnosti sú ako 

tlakový hrniec pripravený kedykoľvek vybuchnúť. V situácii, keď jeden ani druhý nemôže 

odísť na dlhší čas von vyvetrať si hlavu, je to len otázkou času. Ako však zvládnuť napätie vo 

vlastnej domácnosti?  

Kľúčom je zabudnúť na dokonalosť. Cieľom nie je dokonalá domáca idylka, ale 

zabezpečenie bežného fungovania. To si v týchto podmienkach bude vyžadovať omnoho viac 

rešpektu a ochoty tlmiť svoje reakcie a nedať priechod hnevu a negatívnym emóciám. Časový 

plán a harmonogram pomôže aj nám dospelým, ktorí potrebujeme popri „domácej škole“ 

zvládnuť aj svoju prácu. Pri práci z domu je dôležité nájsť si vhodné a tiché miesto a určiť si 

čas, počas ktorého ma nikto nebude vyrušovať. Je vhodné tento čas skĺbiť s časom, kedy deti 

vykonávajú svoje školské povinnosti. Prestávky na jedlo, kávu či malú prechádzku po byte by 

mali zostať zachované. Je však dobré udržiavať si myseľ v pracovnom nastavení. Taktiež je 

dôležité mať aj voľný čas pre seba. Aj keď je to v niektorých situáciách náročné, doprajme si 

pár minút.  

Poprosme partnera o pomoc, striedajme sa pri deťoch, buďme voči sebe ohľaduplní 

a doprajem si malú psychohygienu. Prejdime sa so psom, čítajme pár kapitol z knižky, upečme 

koláč, hlavne si doprajme chvíľu aj pre seba. 

Dá sa teda táto situácia vnímať pozitívne? 

Dobrá správa! Dá! Tešme sa že sme konečne spolu a veľa, veľa sa rozprávajme a 

vzájomne aktívne počúvajme. Nielen ušami, ale aj srdcom a celým telom, aby deti videli, že 

stojíme pri nich, a všetky zákernosti života zvládneme SPOLU! Je na rodičoch, aby urobili z 

tejto situácie krásne spomienky pre deti. 

Spracovala :  Mgr. Mariana Kuráková, školskápsychologička ZŠ M. R. Štefánika 

Lučenec                                                    


