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Minulý mesiac sme sa 
podrobne zamýšľali 

nad tým, ako s láskou, rešpektom 
a toleranciou pristupovať k de-

ťom, ktoré sú nadmieru naviazané 
na mamu alebo príliš plačlivé. 

Tentoraz sme si vzali na mušku 
pomalé deti, „malých šašov“, 

teda extrovertov, ktorí sa snažia 
pritiahnuť na seba pozornosť 

v každej situácii a za každú cenu, 
ale aj introvertov a úzkostné deti. 
O odborné rady sme opäť požia-
dali psychologičku Mgr. Denisu 

Maderovú, ktorá pracuje s deťmi 
aj dospelými v zdravotníckom 

centre Hippokrates a v súkromnej 
psychologickej poradni Sunrise 

v Bratislave. 

„MALÉHO ŠAŠA“

INTROVERTA?

MÁTE DOMA

ALEBO

POMALÉ DIEŤA
Spočiatku sa nám všetky deti zdajú byť pomalé a je to tak úplne 

v poriadku. Malé dieťa nemá šancu obliecť či obuť sa tak rýchlo, ako 
to stíha dospelý. Nevie ani tak rýchlo chodiť, nech by sa akokoľvek 
ponáhľalo, takže zbytočne mu budete nadávať, keď potrebujete sti- 
hnúť termín u lekára alebo rannú škôlku. No väčšina detí ako rastie, 
ich tempo sa zrýchľuje. Vždy je však v kolektíve niekto, na koho sa 
čaká. Posledný v jedálni doje, v šatni sa posledný oblečie alebo pre-
zlečie na telocvik, rovnako posledný odovzdáva pani učiteľke dokres-
lený obrázok alebo vyrátanú úlohu z matematiky. Slimák, šuchtoš, 
zaspatý – to sú slová, ktoré tieto deti ustavične počúvajú. Rodičia aj 
pani učiteľky sa snažia „zrýchliť ich“. Je to ale vôbec možné? Nie je 
takýto temperament jednoducho vrodená záležitosť a nič s tým neu-
robíme, akurát dieťa znervóznime a zneistíme?

„Často to býva osobnostná záležitosť. Niektoré deti sú už odma-
lička pomalšie, majú pomalšie psychomotorické tempo. Niekedy 
dieťa môže byť aj rýchle v činoch, správaní, napríklad rýchlo behá 
a neposedí, ale pomalšie myslí, potrebuje si všetko dvakrát premys-
lieť a až potom konať. Vidíme to najmä u hyperaktívnych detí, kde 
je nerovnomerné psychomotorické tempo s tempom pracovným, 
prípadne s tempom reakcie. Tempo reakcie je u nich nepomerne 
rýchlejšie. V tomto prípade to určite treba rešpektovať. Aj introvertné 
deti bývajú pomalšie. Keď naše dieťa viac prežíva veci vo vnútri, nad 
všetkým sa zamýšľa, hrá sa samo a vystačí si, je možné, že niečo mu 
dlhšie trvá alebo potrebuje viac času na vysvetlenie. A to by sme mali 

tiež rešpektovať. Rodičia vedia, aké je ich dieťa, a preto, keď potrebu-
jú byť niekde načas, mali by s tým dopredu rátať a vytvoriť taký režim, 
aby sa všetko stíhalo, aby to nebolo v zhone a aby dieťa zbytočne 
nestresovali tým, že mu budú nadávať – toto nestihneš, si pomalý,“ radí 
psychologička Mgr. Maderová.

No okrem toho sú aj deti, ktoré sú občas pomalé preto, lebo sa im 
nechce. Tie treba trošku poduriť, vysvetliť im, že sa musíme ponáhľať. 
„Je to o režime a pravidlách, ktoré rodičia nastolia, ale psychomo-
torické tempo treba svojím spôsobom akceptovať. U starších detí sa 
pomalšie tempo premieta aj do školských povinností, dieťaťu naprí-
klad dlhšie trvá, kým si urobí domáce úlohy. Neznamená to, že ich 
urobí zle, alebo že niečo nevie, len potrebuje na to dlhší čas. Keď už sú 
odchýlky výraznejšie a učiteľka v škole nás upozorňuje na to, že dieťa 
nestíha, odporúčam zájsť na vyšetrenie k psychológovi. Ten zistí, či 
dieťa má pomalšie psychomotorické tempo, či je za tým hyperaktivita, 
alebo nepomer medzi myslením a aktivitou, prípadne, či tam nie je 
porucha pozornosti. Toto všetko treba psychologicky posúdiť vrátane 
toho, či dieťa vôbec je schopné zvládnuť bežné školské nároky. No ak 
je to len o tom, že dieťa je pomalšie ako jeho súrodenec, či kamaráti 
v škôlke, treba tieto odlišnosti akceptovať a neporovnávať ho.“ 

Rodičia a najmä učitelia sú často nahnevaní, že dieťa je „zasne-
né“. Vidieť, že nevníma, čo sa okolo neho deje, myslí na niečo iné, 
väčšinou sa obzerá okolo seba, pozoruje okolie, a preto sa nestihne 
napríklad prezliecť na telesnú výchovu. Čo môžeme urobiť, aby po-
stupovalo rýchlejšie? 
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„Tieto deti sú vo vlastnom emocionálnom svete alebo vo svojich 
predstavách, preto treba sústrediť ich pozornosť na realitu a prí-
tomnosť. Niekedy potrebujú akoby impulz zvonku, aby vedeli, čo 
sa deje. Musíme im dať najavo, že sme tu a o päť minút odchádza-
me. Potrebujú vnímať čas. Rodič ich musí jasne upozorniť na to, 
čo treba urobiť a opäť si treba nechať nejakú časovú rezervu, 
lebo im to zrejme bude trvať dlhšie. Ak ich chceme motivovať, 
aby sa ponáhľali, stačí ich citlivo upozorniť na to, že – pozri, os-
tatné deti už idú, poď ideme aj my. Ty si šikovný, ty to zvládneš. 
Ale netrestať ich za to, nezahanbovať, nepodceňovať. Rodičia by 
mali dieťa rešpektovať v jeho pomalosti, ale zároveň ho môžu 
podporiť v tom, aby bolo rýchlejšie. Je dobré pochváliť dieťa, keď 
niečo stihne – Teraz sa ti to podarilo rýchlejšie ako minule a skús 
to aj nabudúce, možno budeš ešte rýchlejší. Ale zase nemá zmy-
sel prehnane deti motivovať, aby boli najlepšie a najrýchlejšie. 
Nie každé dieťa na to má. A to, že nie je veľmi akčné, aktívne 
a sebavedome sa presadzujúce v kolektíve, ešte neznamená, že 
musí byť hlúpe. Introverti prežívajú život viac vnútorne a môžu 
to byť inteligentné deti, aj keď sa nepotrebujú tak veľmi presadiť 
ako extroverti. Majú však svoje kvality a treba ich rešpektovať,“ 
upozorňuje psychologička Mgr. Maderová. 

INTROVERTNÉ DIEŤA
Už viackrát sme spomenuli malých introvertov. Sú to deti, ktoré sa 

obracajú viac do svojho vnútra ako navonok, zameriavajú sa na vlast-
ný vnútorný svet, žijú vo svojich fantáziách a predstavách. Sú ml-
čanlivé, hĺbavé, ticho pozorujú okolie a od ostatných si zachovávajú 
odstup. Milujú samotu, už v najmenšom veku si aj pri hrách vystačia 
samy so sebou. Preto sa často javia ako nespoločenské. Nie je to ale 
celkom tak. Priateľov majú, no možno dvoch – troch. Nepotrebujú 
sa kamarátiť s každým. Pri dospelých takéto správanie akceptujeme. 
Pri deťoch nám prekáža. O deťoch máme totiž predstavu, že musia 
byť veselé, spoločenské, s každým sa hneď musia dať do reči, ľahko 
sa skamarátia. Preto rodičia malých introvertov majú nutkanie svoje 
deti „prerábať“. Nasilu ich na detskom ihrisku alebo v škôlke posiela-
jú za kamarátmi, dokonca im dohadzujú priateľstvá. Po škole zase ne-
raz kričia na svoje deti, aby šli von a našli si kamarátov a nesedeli stále 
len pri knihách (malí introverti sú často knihomoli). Robia správne? 
Alebo by tieto deti mali jednoducho nechať tak a nemeniť ich?
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„Mala by byť medzi tým rovnováha – medzi akceptovaním samoty 
dieťaťa, toho, že si chce doma čítať knihu, a tým, že by sa malo 
predsa len aj zapájať do kolektívu. Určite je dobré, aby rodičia dá-
vali dieťaťu návrhy, ako s kamarátmi tráviť voľný čas, ale nemali 
by ho nútiť nasilu. Treba si však uvedomiť, že deti sa musia socia-
lizovať a nie je dobré, keď sa úplne izolujú od kamarátov. V pred-
školskom a mladšom školskom veku je pre ne prirodzené, že sa 
učia hrou. Potrebujú sa hrať, komunikovať, potrebujú interakcie 
s rovesníkmi, potrebujú si rozvíjať aj verbálnu inteligenciu, nielen 
tú neverbálnu. Čiže socializácia je z hľadiska praktického života 
pre ne dôležitá. Ale treba rešpektovať aj to, že dieťaťu sa do toho 
niekedy nechce, no mali by sme ustriehnuť, aby nezostalo úplne 
samo a neizolovalo sa od kamarátov,“ konštatuje Mgr. Maderová. 

Dodáva, že introvertným deťom možno pomôcť aj prostredníc-
tvom vhodne zvoleného krúžku. Kolektívne športy podporia deti 
v socializácii a sú vhodné pre utiahnutejšie deti, ktoré si menej veria. 
Sebavedomie viac posilní zase individuálny šport, v ktorom dieťa 
vynikne. Individuálny šport je výborný aj pre hyperaktívne deti, pre-
tože sa naučia pravidlám a naučia sa pracovať so svojou energiou 
a nasmerovať ju správnym smerom. „Vždy je dobré zapojiť dieťa 
do nejakej športovej činnosti, aby buď nabralo sebavedomie alebo sa 
naučilo s deťmi spolupracovať.“ 

EXTROVERTNÉ DIEŤA
Opakom introvertných detí sú malí extroverti. Sú spoločenskí, 

zhovorčiví, impulzívni, nemajú problém nadviazať kontakty. Sú 
orientovaní na vonkajší svet, radi vynikajú v spoločnosti a pútajú 
na seba pozornosť. U dieťaťa sa to niekedy prejavuje aj tak, že sa 
správa ako „malý šašo“. Za každú cenu potrebuje, aby si ho niekto 
všimol, preto robí opičky, vtípky, všetko komentuje, nahlas vykrikuje. 
Problém to môže byť najmä v škole, takéto deti často nosia domov 
poznámky, že vyrušujú na hodine. Ako ich správne viesť? 

„Každé dieťa potrebuje pozornosť a niektoré deti si ju 
priam pýtajú a strhávajú na seba. Dôležité je, aby 
rodičia odmalička venovali svojim deťom dostatok 
pozornosti, ale na druhej strane, aby to veľmi 
nepreháňali. Opäť tu musí byť rovnováha. 
Ako malí šašovia sa často prejavujú 
práve tie deti, ktorým rodičia venovali 
priveľa pozornosti a pochvaly v naj-
menšom veku a teraz nedokážu 
zvládnuť, že nie vždy musia byť 

stredobodom pozor-
nosti. Ak rodičia 
dieťa až prehna-
ne podporujú 
v sebavedomí, 
nadmieru ho 
chvália, niekedy 
to prinesie také 
úskalia, že má príliš vysoké 
sebavedomie, ťažko zvláda zlyhanie a prehru. 
A keď sa v detstve nenaučí brať prehru ako 
bežnú súčasť života, tak to bude ťažko zvládať 

v dospelosti. Z takýchto detí potom môžu 
vyrásť ľudia veľmi zameraní na kariéru, 
workoholici, ktorí si svoje ego 
posilňujú tým, že majú nadprie-
merné výkony v práci. To ale 
so sebou neskôr môže 

priniesť syndróm vyhorenia, únavový syndróm a panické stavy. Se-
bavedomie je veľmi dôležité, ale malo by byť primerané. Rovnako 
ocenenie a pozornosť, ktoré dieťaťu venujeme by mali byť akurát-
ne – ani prehnané, ani primalé. Odporúčam harmonickú výchovu, 
čo znamená, že dieťa oceníme, keď sa mu niečo podarí, ale keď 
v niečom nevyniká a niečo mu nejde, pravdivo okomentujeme aj 
to a povieme – to sa stáva, nemôžeš byť predsa vo všetkom prvý. 
Môžeš sa však o to znovu pokúsiť,“ radí psychologička.

Rodičia ale často robia pravý opak. Veď kto ešte nikdy nenechal 
svoje malé dieťa vyhrať v spoločenskej hre, len preto, aby nebolo 

smutné, aby neplakalo a aby videl, ako sa z výhry teší? Lenže 
práve spoločenská hra je príležitosť, pri ktorej si deti 

môžu prirodzene a citlivo prežiť aj prehru. „Áno, 
je dobré, keď si deti takto zažijú prehru. Treba 

to však dávkovať primerane veku. U menších 
detí opatrnejšie, tie staršie treba naučiť 

prehru zvládať a motivovať na to, aby sa 
nevzdali a pokúšali sa znovu 
vyhrať. Hra je hra, no má 
svoje pravidlá a vyhrať 
nemôžu všetci. Rodičia 
by mali učiť deti, že 
pravidlá sa pri hre 
musia rešpektovať 

a keď hráme spra-
vodlivo podľa nich, 

tak jednoducho 
raz vyhrá jeden, raz 
druhý. Rodičia nechá-
vajú malé deti vyhrať 
a keď sú potom väčšie 

a začnú v kolektí-
ve, napríklad 
už v škôlke či 
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v prvých ročníkoch základnej školy, medzi deťmi 
prehrávať, je to pre ne ťažšie. Oveľa jednoduchšie 

je, keď si deti prejdú prvými prehrami doma pri ro-
dičoch, pričom rodič ich primerane a citlivo podporí 
slovami ako – nevadí, nič sa nedeje, nabudúce zase možno 
vyhráš, treba skúšať ďalej... Takto deti zároveň učíme, aby 

sa nevzdávali, aby sa aj neskôr v živote pokúšali bojovať 
a ísť ďalej. Lebo deti, ktoré nemajú rady prehru, sa rýchlo 

vzdajú a to nie je veľmi dobré. Môžeme tak u nich podporiť 
narcistické črty osobnosti. (Je to nezvládnutý narcizmus.)“ 

hovorí Mgr. Maderová. 

ÚZKOSTNÉ DIEŤA
A nakoniec sa pozrime na to, ako by sme vo výchove mali pristu-

povať k deťom, ktoré sú úzkostné. Deti sa s touto črtou osobnosti 
môžu narodiť alebo sa úzkostlivosť ako vlastnosť vytvára už v pre-
natálnom období, po pôrode a v  ranom detstve zhruba do 6 rokov, 
na čo vplýva viac faktorov, napríklad psychické a fyzické zdravie ma-
mičky počas tehotenstva, zdravie dieťatka, samotný pôrod, a po pô-
rode najmä vzťahová väzba medzi mamičkou a dieťaťom. 

Niekedy deti k úzkostlivosti tak trošku „dotlačíme“ my, rodičia, keď 
sme príliš úzkostní, bojíme sa o ne, pred všetkým ich varujeme, vždy 
máme po ruke zopár negatívnych skúseností, ktoré by sa im mohli 
stať, ak... A zrazu sa čudujeme, že dieťa sa borí s úzkosťami. Niekedy 
to zájde až tak ďaleko, že neostáva iné, ako vyhľadať odbornú pomoc.

Pri úzkostných deťoch väčšinou prvé reálne problémy prichádzajú 
s nástupom do škôlky. Predtým si mama môže všimnúť, že dieťa ne-
chce ostať bez nej samo, má úzku vzťahovú väzbu na ňu, až strach. Keď 
príde škôlka, dieťa si nevie zvyknúť v novom prostredí, nevie byť bez 
mamy. A pretrváva to aj v čase, keď už by malo mať adaptačnú fázu 
dávno za sebou. Potom príde škola a dieťa môže dlhodobo plakať, keď 
má ísť ráno do školy, má psychosomatické problémy, bolí ho bruško, 
nevie zaspať, alebo sa v noci budí, má nočné mory, objaví sa nechu-
tenstvo... Tu už určite treba vyhľadať pomoc. Keď si rodič nie je istý, 
či zájsť za psychológom alebo nie, môže to skonzultovať s učiteľkou. 
Tá má skúsenosti a vidí, ako sa dieťa v škole prejavuje. Keď povie, že 
všetko je v poriadku, dejú sa len bežné veci a dieťa to časom zvládne, 
tak to riešiť netreba. Ale keď učiteľka povie, že dieťa v škole veľa plače, 
nevie sa sústrediť na školskú činnosť, ani zapojiť sa do žiadnej aktivity, 
je dobré radšej vyhľadať psychológa. Terapia sa v tomto prípade môže 
robiť aj cez rodiča,“ hovorí psychologička Mgr. Maderová.

Podľa jej slov, to, čo my, rodičia, zanedbáme vo výchove našich 
detí, s tým sa ony neskôr musia vyrovnávať v dospelosti. Napríklad 
aj formou psychoterapie. „Všetky chyby, ktoré urobíme vo výchove 
a môžu naše dieťa zraniť v ranom detstve zhruba do obdobia 6 
rokov života, sú prirodzené a dopúšťame sa ich všetci, lebo nikto sa 
nenarodil ako rodič. A tak ich zažije každý, pretože neexistuje ide-
álna výchova, neexistuje obdobie, v ktorom by sme nezažili každý 
na vlastnej koži nejaké zranenie. No ak toto zranenie trvalo príliš 
dlho, je traumatizujúce a spôsobí ranu na duši dieťaťa. V dospe-
losti potom človeku môže prísť do života nejaká situácia, ktorá mu 
robí ťažkosti a on zistí, že ju nevie zvládnuť. Ako človek dospieva, 
stále má väčšiu zodpovednosť a musí zvládať viac a viac. Veľa ráz si 
ľudia ešte okolo 20 rokov vôbec neuvedomujú, aký je život nároč-
ný. Už v tomto veku pritom nastupujú prvé životné krízy. Vek okolo 
21 rokov je obdobím dospievania a prichádza kríza identity. Keď 
človek začne pracovať, je tu fáza adaptácie na prácu, ďalej obdobie 
budovania kariéry a produktívneho veku, keď sa mu najviac darí. 
Potom ale prichádzajú partnerské problémy, narodenie dieťaťa, 
prípadne úmrtia a iné životné krízy, pri ktorých sa prejaví aj to, 
do akej miery máme zvládnuté svoje rané zranenia, rané traumy.

Ak je človek v dospelom veku depresívny, lebo krízy ťažšie zvláda, 
hľadá odpovede. Pýta sa, prečo sa mu to deje a vtedy je psychoterapia 
ako cesta zrenia alebo dozrievania. Lebo zranenia v ranom detstve 
môžu spôsobiť, že v niektorých veciach sme možno úplne nedozreli 
a tu môžeme dozrievať celý život. Celý život má človek možnosť do-
zrieť vo svojich nedokonalostiach a takto sa liečiť. Problémy si často 
riešime tiež cez vzťahy. Keď nám príde niekto do života, vždy nám 
niečo vyrieši a posunieme sa ďalej. Každý človek, ktorého v živote 
stretneme, nás niečím obohatí – takto dozrievame.“

Monika Bothová

pre vaše bábätká

Špeciálne mlieko

Poradňa Klubu mamičiek
0800 444 004

po-pi 8:30–16:00 / volajte zadarmo
www.klub-mamiciek.sk / info@klub-mamiciek.sk
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