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„Mali by sme brať 
do úvahy prirodzené vývinové 

štádiá, ktorými dieťa prechádza. Naj-
silnejšia vzťahová väzba medzi matkou 

a dieťaťom je od narodenia do prvého roku 
života. Ak je v tomto období narušená, môže to 

ovplyvniť jeho ďalší život. Keď totiž najmenšie deti 
nemajú dobrú vzťahovú väzbu, v dospelosti môžu 

trpieť napríklad úzkosťami, depresiami, poruchami 
príjmu potravy, závislosti a pocitmi nechceného 

dieťaťa, teda človek má pocit, že sem nepatrí, že ho 
nikto nemá rád, môže sa cítiť stratený, myslí si, že 
nezapadá do spoločnosti. Samozrejme, dieťatko 

je závislé od  mamy aj po prvom roku života 
a vzťahová väzba je stále dôležitá, ale 
postupne sa už pomaly začína sociali-

zovať,“ vysvetľuje psychologička 
Mgr. Maderová.

KEĎ SI DIEŤA 
PÝTA OBJATIE, PÝTA OBJATIE, 

DAJTEDAJTEDAJTE
MUMU

HO!

V škole nás naučili množ-
stvo vecí. Dodnes vieme 
naspamäť Pytagorovu 
vetu či Archimedov zákon, 
recitujeme vybrané slová 
aj chemické značky. Nikto 
nás však neučí rodičov-
stvu. A práve tu sme často 
bezradní. Napríklad pri výchove 
detí, ktoré sa zdajú byť v niečom 
iné, ako ostatné. Detí, ktoré sú príliš 
naviazané na mamu, príliš plačlivé 
alebo príliš pomalé, introvertné či, 
naopak, extrovertné, úzkostné... 
Táto ich  odlišnosť nás občas hne-
vá, okolie na ňu hľadí odmietavo, 
viní nás z neschopnosti dobre 
vychovať svoje dieťa, a tak robíme 
všetko pre to, aby sa jej naše deti 
zbavili. Po dobrom, po zlom, podľa rád 
z knižiek, od kamarátok, mám či svokier. 
Mnohé z rád však nielenže nezaberajú, 
ale dosiahneme pri nich pravý opak. 

Aj keď niečo robíme s najlepším úmyslom, 
môžeme tým dieťaťu uškodiť. Svojimi vý-
chovnými postupmi v ňom môžeme vyvolať 
zmätok, ohroziť jeho pocit bezpečia a istoty. 
Dokonca ho môžeme zraniť natoľko, že toto 
zranenie si bude v sebe niesť celý svoj život 
a bude ovplyvňovať jeho ďalšie kroky, part-
nerské vzťahy, pocity šťastia a spokojnosti. 

Samozrejme, žiadny rodič nie je doko-
nalý a každý z nás občas robí chyby. A je 
to úplne v poriadku. Ide o to, aby chyby 
neprevažovali nad ostatnými krokmi a aby 
nad všetkým bola láska, rešpekt a tole-
rancia. A práve to je cieľom tohto článku. 
Viete ako s láskou, rešpektom a toleranciou 
pristupovať k deťom, ktoré sú príliš naviaza-
né na mamu alebo nadmieru plačlivé? 

O odborné rady sme požiadali psycholo-
gičku Mgr. Denisu Maderovú, ktorá pracuje 
s deťmi aj dospelými v zdravotníckom centre 
Hippokrates a v súkromnej psychologickej 
poradni Sunrise v Bratislave. 

1. DIEŤA PRÍLIŠ 
NAVIAZANÉ NA MAMU

Sú deti, pri ktorých mama nemôže odísť 
ani na záchod, lebo ju musia mať stále na do-
hľad. Nedajbože, aby mama odišla na chvíľu 
z domu! To hneď plačú, niektoré  odmietajú 
aj jesť. A keď idú niekam s ňou, stále sa držia 
pri nej, najlepšie im je v jej náručí. Napríklad 
na návšteve jej sedia na kolenách, hrajú sa 
vedľa nej, odmietajú čo i len nazrieť do ved-
ľajšej izby, kde sa veselo hrajú ich rovesníci 
a možno aj súrodenci. Takto sa pritom ne-
správajú len v cudzom prostredí, ale aj v ta-
kom, ktoré im je dobre známe. Čím je dieťa 
staršie, tým viac to rodičom prekáža. V prvom 
rade sa pýtajú, do akého veku je takéto sil-
né naviazanie dieťaťa na matku normálne 
a kedy už majú začať „pracovať“ na tom, aby 
sa od nej postupne odpútavalo.

Dieťa sa nám môže javiť ako silne naviaza-
né na mamu najmä po prvom polroku života. 
Je to preto, že zhruba v  6. – 7. mesiaci vzniká 
prvá separačná úzkosť, strach z odlúčenia. 
„Do tohto času si dieťa myslí, že je spojené 
s mamou tak, akoby boli jeden celok. Keď 
mamu nevidí, bojí sa, že sa mu stratí a viac 
sa nevráti. Ešte si nevie predstaviť, že objekt 
mimo neho samostatne existuje, aj keď ho ne-
vidí, a vráti sa späť. Separačná úzkosť môže 
trvať rôzne dlho a keď ju dieťa zvládne, začne 
sa viac orientovať aj na druhých ľudí. Dovtedy 
je preň stredobodom vesmíru matka. A hoci 
dôležití sú obaja rodičia, najmenšie deti si 
vnútorný pocit istoty vytvárajú prostredníc-
tvom  mamy, nie otca,“ dodáva.

Sotva dieťa prejde obdobím separačnej 
úzkosti, nastupuje pre rodičov ďalšia zaťaž-
kávajúca skúška – obdobie prvého detského 

vzdoru. V tom čase si dieťa zároveň postupne 
zvyká na cudzích ľudí, odvyká od plienok, učí 
sa samo jesť aj obliekať. „Je fajn, keď mama 
môže byť s dieťaťom doma až do jeho tretieho 
roku a ono má šancu prejsť si týmito rôzny-
mi obdobiami za pomoci mamy. Je to preň 
tak oveľa jednoduchšie. Taktiež je dobré, keď 
obdobie vzdoru s ním prekonáva mama, nie 
vychovávateľka v jasličkách či v škôlke, ktorá 
má na starosti viac detí. Inak sa môže stať, že 
obdobie vzdoru bude veľmi búrlivé a výrazné, 
lebo v škôlke sa dieťa nemôže až tak prejaviť 
a doma si to potom kompenzuje pri rodičoch. 
Do troch rokov sa formuje osobnosť dieťaťa, 
upevňuje sa identita, utvára sa Ja. Dieťa sa 
musí presadiť výrokom Ja, vynucuje si pozor-
nosť a potrebuje, aby bolo stredobodom ve-
smíru, aby si ho rodičia všimli, oceňovali ho, 
akceptovali, chválili a podporovali.“
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Psychologička tiež 
upozorňuje na to, že ak si dieťa 

v istom období zrazu vyžaduje viac 
objatí a väčšiu blízkosť mamy, možno prežíva 
nejaké strachy, ťažšie obdobie, niečo sa s ním 

deje, alebo potrebuje mať znovu pocit istoty. Je to 
akoby sa takto vracalo do obdobia, keď si potrebuje po-

silniť a upevniť pocit istoty od rodičov. A rodičia by mu ho 
určite mali dať. „Opäť tu platí, že deti prechádzajú rôznymi 

vývinovými obdobiami, ktoré ich ovplyvňujú. Napríklad 
od 4 do 6 rokov sa boja strašidiel, toto obdobie sa nazýva 
aj magické. Boja sa tmy, preto nechcú spávať samy v izbe, 
boja sa ísť samy do kúpeľne a podobne. Keď ich rodičia 

do toho nútia, tak ich vystavujú tejto úzkosti. Mali by sme 
robiť presný opak – umožniť dieťaťu, aby za nami prišlo, 
keď sa bojí a zostalo s nami, napríklad aj v noci, keď sa 

zobudí. Taktiež okolo 8 – 10 rokov si deti začínajú 
uvedomovať smrť, boja sa jej,  zamýšľajú sa aj 

nad vlastnou existenciou. Opäť to treba 
rešpektovať a poskytovať im pocit 

bezpečia a istoty.“ 
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AK ŠKOLÁK NECHCE ÍSŤ OD MAMY
Hoci niektorí školáci sa navonok javia ako 

samostatní, my, rodičia, veľmi dobre vieme, 
že máme doma „mamičkára“. Prejavuje sa to 
napríklad tak, že hoci už má 6 rokov, nechce 
ísť spať na víkend k starým rodičom, odmie-
ta ísť v lete do tábora alebo so spolužiakmi 
do školy v prírode. Niektorí rodičia však o ta-
kýchto veciach nediskutujú a dieťa z domu 
na pár dní vyšupnú, aj keď dopredu vedia, že 
tam bude plakať alebo ochorie (prepojenie 
emočný stres a znížená imunita je všeobecne 
známe). Je to tak správne? Treba dieťa nútiť 
do toho, aby sa od nás odpútalo a naučilo sa 
byť aj bez mamy, alebo máme akceptovať, že 
na to možno ešte nie je pripravené a nechať 
ho doma pri sebe?

„Myslím, že rodičia by mali rešpektovať 
svoje dieťa. Možno by bolo dobré, keby vedeli 
nájsť nejaký spôsob, ako ho prehovoriť. Nie-
kedy je dieťa len neisté a bojí sa, no ak mu 
rozumne vysvetlíme, že tam bude mať kama-
rátov, nové zážitky, spozná nové miesta, bude 
robiť zaujímavé veci, tak zmení názor a nako-
niec sa vráti spokojné. Ale keď je to tak, že die-
ťa silne nechce odísť, tak by som neodporúčala 
nútiť ho. Pretože, ak to urobíme, vystavujeme 
ho úzkosti a strachu z toho, že tam bude samo 
bez rodičov,“ hovorí Mgr. Maderová.

Dodáva, že keď je dieťa veľmi závislé 
od rodičov, treba ho socializovať a odpútavať 
pomaly, nie nasilu a nie naraz. „To, že silná 
vzťahová väzba a závislosť dieťaťa od mamy 
trvá aj po šiestom roku života, môže závisieť 
aj od osobnosti a povahy dieťatka, dieťa môže 
byť úzkostlivejšie a citlivejšie, mohlo preko-
nať v detstve ťažšie choroby, prípadne mohlo 
byť z nejakých dôvodov častejšie odlúčené 
od mamy. Alebo to môže byť o tom, že mama 
držala dieťa vo väčšej závislosti od seba, ona 
sama je úzkostlivá a bojí sa oň, nepodporova-
la ho k samostatnosti. Môže to byť spôsobené  
tým, že rodičia robili veľa vecí zaňho v období, 
keď by ich už zvládlo samo. Niektoré deti rodi-
čia do šesť rokov nadmieru chránia, všetko ro-
bia za ne a zrazu príde prvá trieda a chcú, aby 
už boli veľké a samostatné. Ale zo dňa na deň 
to nebude. Okrem toho stále platí, že keď si 
dieťa vyžaduje naše objatie, hoci už má 10 či 
12 rokov, treba mu ho dopriať. Stále totiž nie je 
dosť veľké na to, aby fungovalo samo.“  

ODPÚTAVANIE A SOCIÁLNA  
ZRELOSŤ

Zhruba okolo troch rokov, keď už dieťa 
funguje samostatnejšie, malo by byť schopné 
postupného odpútavania sa od mamy a so-
cializácie v škôlke. Nastáva obdobie sociálnej 
zrelosti. Neplatí to však vždy. Niektoré deti sú 
stále ešte dosť naviazané na mamu. „Či už je 
dieťa schopné odpútať sa od mamy, záleží aj 
na jeho povahe, na tom, či nebolo vážne alebo 
často choré, do akého obdobia bolo dojčené, 
ako sa vyvíjal vzťah k dieťaťu zo strany matky. 
Napríklad, keď sú mamy príliš úzkostné, pod-
porujú dieťa v jeho závislosti. Úzkostná matka 
preto ťažko môže očakávať, že dieťa bude zrazu 
vo veku trochu rokov samostatné a pripravené 
na škôlku. Tam musí rodič najskôr začať praco-
vať sám na sebe,“ konštatuje Mgr. Maderová.

Ak dieťa ráno plače pri odprevádzaní do škôl-
ky, mamičkám radí, aby sa skúsili spoľahnúť 
na učiteľky a na otecka. „Ak je v škôlke skúse-
ná učiteľka, môže pomôcť dieťaťu socializo-
vať sa. Taktiež je dobré, keď ho ráno odvádza 
do škôlky otec, ktorý k nemu nemá až takú 
emočnú vzťahovú väzbu ako matka. Záro-
veň by sme ale mali vedieť, že od dieťaťa ne-
môžeme očakávať, aby bolo zo dňa na deň 
zrelé a samostatné. Keď si pýta bezpečie 
od mamy, potrebuje objímanie, treba mu 
ho dať. Ešte minimálne do 6 rokov je veľmi 
dôležitá bližšia vzťahová väzba, dieťa ešte po-
trebuje veľa objatí, dotyky, pretože vnútorný 
pocit istoty stále musí získavať od mamy. Čas 
na výraznejšie osamostatňovanie v podstate 
začína až nástupom do školy, kde už je iný 
režim, povinnosti a autorita učiteľa je niekedy 
silnejšia ako rodičovská autorita, ktorá ustu-
puje mierne do úzadia.“ 
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„Môže to byť aj povahová 
črta, že dieťa je plačlivé, potrebuje 

viac nehy, mojkania, viac ubezpečovania, 
že všetko bude v poriadku, čiže je prirodzene 

úzkostlivejšie, lebo úzkostlivosť môže byť aj ako 
vlastnosť osobnosti. Dôvodov, prečo je to tak, môže 

byť viac. Jedným z tých najčastejších je, že dieťa prekonalo 
nejaké ochorenia, a preto vzťahová väzba s mamičkou je príliš 

silná. Ale v období vzdoru si takto môže vynucovať aj pozornosť. 
Zhruba do jedného roku života, keď deti plačú, tak plačú preto, že 

to tak cítia, ohlasujú takto svoje potreby a všetky ich potreby by mali 
byť naplnené. V tomto veku dieťa rozhodne s mamou nemanipuluje, 
pretože vôbec nevie, čo to je. Bez mamy by skrátka neprežilo, plačom 

ju privoláva a mama by ho nikdy nemala nechať dlho plakať. Nie je 
dobré, nechať plačúce dieťa ležať v postieľke, lebo sa obávame, že 
si potom zvykne na rukách, alebo že si takto bude vynucovať našu 

pozornosť. Keď malé dieťa chce ísť na ruky, tak jednoducho 
potrebuje byť na rukách. A mamičky by to mali akceptovať. 
Mali by deti nosiť na svojom tele, pretože vzťahová väzba sa 
vytvára cez bezprostredný kontakt telo na telo. Dieťa bolo 

deväť mesiacov v brušku spojené s matkou a keď ho 
mama nosí, pripomína mu to práve tieto pocity 

istoty a bezpečia, ktoré sú najdôležitejšie pre 
zdravý duševný vývoj v dospelosti.“ 

vysvetľuje Mgr. Maderová.

„Keď si dieťa pýta obja-
tie a nedostane ho v detstve, 

je bežné, že si ho pýta aj v neskoršom 
veku. A mamičky sú prekvapené, že prečo 

je to tak, veď už by sa toľko túliť nemalo. Lenže 
dieťa si tú potrebu musí dosýtiť a dosycuje si ju 

v podstate po celý život, keď nedostane od rodičov 
to, čo by malo. Každé dieťa primárne od matky dostáva 

pocit bezpečia a istoty. Ak mu ho mama nedá, spolu 
s vedomím seba samého (sebavedomím), nemá k nemu 
láskyplný prístup, nedostáva sa mu množstvo dotykov, 
ohľaduplnosti, podpory a oceňovania, tak si to v dospe-

losti musí vykompenzovať. Často si to potom dospelí 
ľudia riešia aj v rámci psychoterapie. Môžu byť závislí 

od  partnerov, od detí alebo sa nevedia ani v do-
spelosti odpútať od vlastných rodičov. Obdobie 

od narodenia do prvého roku života má vo 
všeobecnosti veľký vplyv na vytváranie 

akýchkoľvek závislostí,“ hovorí 
Mgr. Maderová.

„Staršie dieťa už je schopné 
počkať, no menšie nie. Ono plače, 

pretože si samo nevie pomôcť. Tohto 
sa treba držať, keď máme doma dojča, ktoré 
plače a dvoj- či trojročného súrodenca, ktorý 

si v rovnakom čase plačom vynucuje pozornosť. 
Samozrejme, keď mladšie dieťa spí, mama sa môže 

naplno venovať staršiemu. Ale, ak obe deti plačú, staršie 
chvíľu počká, no treba mu to vysvetliť a ubezpečiť ho, že 
príde rad aj naňho a nebude to dlho trvať. Aby zas ne-
získalo pocit, že jeho mladší súrodenec je preferovaný. 
A mama by mala venovať pozornosť najskôr jednému, 

potom druhému a nie obidvom naraz. Alebo si 
menšie dieťa vezme na ruky, upokojí ho a druhé 

zapojí do aktivity. Vždy však treba rozlišovať, 
ktoré dieťa plače preto, že si vynucuje našu 

pozornosť a ktoré nás v tom okamihu 
naozaj potrebuje.“

POVEDZTE NIE „STUDENÉMU 
ODCHOVU“

Buďme zhovievaví k svojim deťom a keď sa 
potrebujú pritúliť, tak si ich pritúľme. Chápme 
ich strachy aj obavy a nevysmievajme sa z nich. 
A to aj v prípade, že máme pocit, že dieťa je už 
dosť veľké na to, aby bolo samostatné, racionál-
ne a že už by nemalo byť také nalepené na mat-
ku. Pretože, ak sa rozhodneme pre tzv. studený 
odchov, dieťa tým môže trpieť aj v dospelosti.

by sme mu to v zdravej  miere umožniť. Tre-
ba mu povedať, aké nástrahy naňho číhajú, 
čo všetko sa môže udiať, ale samotné roz-
hodnutie aj zodpovednosť potom už nechať 
na ňom.“

2. PLAČLIVÉ  DIEŤA
Niektoré deti sú odmalička 

príliš plačlivé – ľútostivo sa rozplačú, 
keď im niekto vezme hračku, alebo 

keď sa čo len trošku udrú, keď sa 
veci neudejú tak, ako si predsta-
vovali, ale napríklad aj vtedy, keď 
sa im nepodarí nakresliť pekný 
obrázok či v staršom veku, keď ich 
pani učiteľka skritizuje za diktát 
alebo písomku. Je to povahová črta, 
je za tým precitlivenosť alebo snaha 
s nami manipulovať?

vynucuje. Ale môže to byť aj o tom, že si pýta 
pozornosť, lebo jej má málo. Preto je dôležité, 
aby sa mu mama venovala. Keď je mamička 
s dieťaťom a ono jej niečo hovorí, mala by ho 
počúvať, mala by ísť za ním, keď ju volá a po-
zerať sa na to, čo jej ukazuje. Keď totiž mama 
zareaguje tak, že teraz nie, teraz  nemám čas, die-
ťa sa môže rozplakať, aby si jej pozornosť vynú-
tilo. Niekedy si ale deti vynucujú pozornosť aj 
od mám, ktoré, paradoxne, deťom venujú až 
príliš veľkú pozornosť, stále sú s nimi, všímajú 
si ich a oceňujú ich a keď to tak chvíľočku nie 
je, dieťa sa rozplače. Tu treba ustriehnuť, aby 
sa naše dieťatko nestalo malým tyranom a ne-
začalo si vynucovať pozornosť ustavične.“

DVE DETI, DVOJNÁSOBNÝ PLAČ
Keď sú doma dve malé deti a spustia plač 

naraz, mama nevie, kam skôr skočiť. Psycho-
logička radí uprednostniť mladšie dieťa.

Zdôrazňuje, že keď dieťa do jedného roka 
plače a bojí sa odísť od mamy, nie je to preto, 
že by ňou chcelo manipulovať. Je to preto, že 
pociťuje prirodzený strach a úzkosť z toho, že 
mama sa už nevráti. „No zhruba v troch ro-
koch už dieťa môže plakať aj preto, že si niečo 

PUBERTA – 
DRUHÝ VZDOR

Keď deti prichádzajú do pu-
berty, dávajú nám najavo, že nás 
nepotrebujú. Aj v tomto neľah-
kom období by však rodič mal 
byť pripravený na to, že jeho die-
ťa stále od neho potrebuje ubez-
pečenie, že je milované. „Pubertu 
nazývame aj obdobím druhého 
vzdoru. Pubertiak si potrebuje do-
kázať, že je akceptovaný taký, aký je 
a že ho rodičia budú mať radi, aj keď 
urobí niečo, čo sa im nepáči. Preto, 
keď deti začínajú rebelovať, netreba ich 
veľmi karhať.  Rodičia by mali určiť pevné 
hranice a jasné pravidlá, ale zároveň by mali 
mať ohľaduplný prístup a mali by akceptovať 
názory svojich tínedžerov, aj fakt, že môžu 
chcieť niečo iné ako dospelí. Hoci aj 3-ročné 
dieťa v období prvého vzdoru chce niečo iné 
ako rodičia, rozhodovaciu právomoc majú len 
oni, lebo dieťa ešte nevie, čo je preň dobré. 
Ale v puberte si dieťa chce skúsiť aj to, s čím 
rodičia nesúhlasia alebo na čo majú iný ná-
zor, chce sa učiť na vlastných chybách. A mali 

Rodičia aj starí rodičia často k plačlivému 
dieťaťu pristupujú spôsobom Nerev, nie si 

malý!... Chlapci neplačú... Nehanbíš sa? Kaž-
dý sa na teba pozerá a všetky deti sa ti budú 

smiať... Ako to vplýva na naše dieťa? 
„Nemyslím si, že by rodičia mali 

takto zastrašovať deti, alebo sa im 
vysmievať. Skôr by ich mali po-
vzbudzovať slovami – Si veľký, ty to 
už zvládneš, tebe sa to podarí. Samo-
zrejme, môžeme dieťaťu ukázať, že 
jeho kamaráti neplačú, ale veľmi 
opatrne a citlivo – Pozri, tam sa de-
tičky pekne hrajú a ty plačeš. Čo keby si 
radšej išiel hrať sa spolu s nimi? Ma-
mička môže neistému dieťatku na-

vrhnúť aj svoju pomoc slovami - Ak 
sa bojíš, pôjdem s tebou, vyskúšame spolu, 

aké to je...Dôležité je, aby rodičia dieťa 
nezhodili, aby ho neponižovali, ale aby 

mu dali možnosť rastu. Mali by dieťa skôr 
vhodne motivovať,“ odporúča na záver psy-

chologička Mgr. Denisa Maderová.  

Monika Bothová

V decembrovom 

čísle Dieťaťa sa so psy-

chologičkou Mgr. Deni-

sou Maderovou pozrieme 

na to, čo robiť a čo nie pri 

pomalých, úzkostných, 

introvertných a extro-

vertných deťoch. 


