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Hovorí sa, že dnešní rodičia svoje deti príliš „ofukujú“, pridlho vodia za ručičku 
a už odmalička za ne robia to, čo by deti hravo zvládli samy. Výsledkom je vraj aj 
to, že ich brzdia v samostatnosti a neraz sa stane, že dieťa už ide do školy a ešte 
sa nevie poriadne obliecť, zašnurovať si šnúrky na topánkach, starší si nedokážu 
pripraviť niečo malé na olovrant, umyť si topánky či povysávať svoju izbu. Ako učiť 
deti samostatnosti tak, aby im to pomohlo do života a aby sme nepremeškali ten 
správny okamih, keď sú na to vývinovo pripravené?

AKO UČIŤ DETI 
SAMOSTATNOSTI? 1
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„Mami, mne sa tak strašne nechce,“ lenivo 
preťahuje každú hlásku moja 12-ročná dcé-
ra a zvalí sa na posteľ. Vzápätí dvihne hlavu 
a s úsmevom dodá: „Nemohla by si ma dnes 
do školy pripraviť ty?“ Pozriem na ňu ako 
na zjavenie. Do školy chodí už šiesty rok a na-
posledy som ju pripravovala, keď bola prváč-
ka. Aj to len počas prvých týždňov, potom to 
už zvládala sama. Lenže teraz sa jej nechce. 
A okrem toho, ako rýchlo dodá, jej spolu-
žiačku mama pripravuje do školy každý deň 
a chystá jej aj oblečenie. Dosť ma to prekvapi-
lo. Som presvedčená, že toto už musí zvládnuť 
každé 12-ročné dieťa bez pomoci rodičov. 

Na druhej strane mám kamarátky, ktorých 
deti už dávno zvládajú samy to, čo moje ešte 
nie. Možno to vedia, ale ich k tomu nepúš-
ťam... Napríklad 12-ročná Lea si každé ráno 
sama pripravuje raňajky aj desiatu do školy. 
Jej mama pracuje doma a vstáva až o ôsmej, 
keď je už dcéra v škole. Druhá kamarátka 
zaviedla doma pravidlo, že raz do týždňa ne-
pripravuje večeru ona, ale niektorá z jej dcér 
– staršia má 14 rokov, mladšia 12. „Funguje to 
perfektne. Deň vopred mi musia oznámiť, čo 
budú chystať, aby som im nakúpila potrebné 
potraviny a na ďalší deň urobia nejaké jed-
noduché jedlo, napríklad cestoviny so zeleni-
nou, arabský chlieb so šalátom alebo niečo, čo 
rýchlo upečú v rúre, napríklad kúsky lososa,“ 
hovorí. A ja jej len tíško závidím. Rovnako 
ako Katka, ktorej 3-ročný syn ešte nemôže ísť 
do škôlky, lebo nielenže nevie ísť sám na zá-
chod, ale si po jeho použití ani poriadne ne-
natiahne späť nohavice.

„Asi je to moja chyba, že som ho neviedla 
k samostatnosti. Vždy bol veľmi pomalý, väč-
šinou sme sa niekam ponáhľali, a tak som ho 
rýchlo obliekla aj obula. Teraz sa mi to takto vra-
cia. Keď od neho chcem, aby niečo robil sám, 
väčšinou len piští,“ smutne krčí ramenami. 

Keď sú deti nesamostatné a bez našej po-
moci nerobia to, čo ich rovesníci, často sme na-
hnevaní. „Ja v tvojom veku už som upratovala 

celý byt... a umývala som každý deň mame ria-
dy... chodila som už sama autobusom cez pol 
mesta...“ hovorievame v takýchto situáciách. 
Ale potom je tu samostatnosť, ktorá nás priam 
desí – napríklad, keď 11-ročné dieťa chce ísť 
s kamarátmi samo autobusom do kina. 

PROSTREDIE NIE JE TAKÉ  
BEZPEČNÉ AKO KEDYSI

So samostatnosťou detí to vôbec nie je 
také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. 
Potvrdzuje nám to aj poradenská a klinická 
psychologička Mgr. Denisa Maderová, ktorá 
pracuje v psychologickej ambulancii Sunrise 
a v súkromnom zdravotníckom centre Hip-
pokrates v Bratislave. Spýtali sme sa jej, či sú 
naše deti naozaj menej samostatné ako v mi-
nulosti a či to súvisí práve s hyperprotektív-
nou výchovou rodičov. 

„Rodičia sa dnes o deti viac boja. Ale určite 
to nie je len o tom, že by ich chceli nadmer-
ne ochraňovať a robiť všetko za ne, alebo že 
by ich chceli podporovať v závislosti. Boja sa, 
pretože vyrastajú v prostredí, ktoré nie je také 
bezpečné ako kedysi. Aj to, že deti nechodia 
samy autobusom do školy a zo školy, často nie 
je o komforte, ale práve o bezpečnosti. Sa-
mozrejme, všetko má svoje pre a proti a po-
máhanie a zľahčovanie života deťom sa spája 
s tým, že u nich podporujeme závislosť. Deti 
si na to zvyknú, potom je to už aj o pohodl-
nosti a tým pádom ťažšie fungujú samy. V po-
rovnaní s minulosťou sa určite predĺžil čas, 
odkedy sú deti samostatnejšie. Napríklad ešte 
pred 15 rokmi deti už v prvej triede základnej 
školy chodievali samy autobusom do školy aj  
zo školy. Dnes väčšinou chodia s rodičmi. Iné 
to môže byť v menších mestách a na dedinách, 
kde sa ľudia viac poznajú a deti vedia, koho 
môžu požiadať o pomoc, keby sa niečo stalo. 
No vo veľkých mestách to tak nie je, a preto je 
pochopiteľné, že rodičia sa o deti viac stara-
jú,“ hovorí Mgr. Maderová.   

Podľa jej slov, toto by sme nemali považo-
vať za hyperprotektívnu výchovu. O hy-
perprotektívnej výchove hovoríme vtedy, 
keď rodičia robia za dieťa úkony, ktoré 
by bez problémov zvládlo samo. „Týka sa 
to napríklad obliekania a chystania vecí 
do školy. Tu očakávame, že by deti mali 
byť samostatné, hoci treba podotknúť, že 
je veľký rozdiel medzi dieťaťom na prvom 
a druhom stupni ZŠ. Deti na prvom stupni 
treba ešte kontrolovať, pomáhať im a ra-
diť. Nie je to o tom, že rodič im nachys-
tá veci do školy, ale o tom, že je pri nich, 
keď si ich chystajú, skontroluje, či na niečo 
nezabudli. Deti sú samostatné a emocio-
nálne zrelé, až keď prichádzajú na druhý 
stupeň ZŠ. A to, že pomôžeme dieťaťu 
na prvom stupni zvládať jeho školské po-
vinnosti, podľa mňa neznamená, že bude 
na druhom stupni menej samostatné. Len 
si na samostatnosť musí zvykať postupne 
a treba ho  samostatnosti naučiť. Na druhej 
strane, keď už dieťa chodí do školy, určite 
by sme ho nemali kŕmiť či obliekať, hoci 
viem, že niektorí rodičia to robia.“

CHOĎTE NA TO POSTUPNE
Ako ďalej hovorí Mgr. Maderová, pre deti 

je dôležitý režim, ktorý ich učí zodpovednosti 
aj samostatnosti. Keď dieťa vie, že keď sa hrá, 
potom si musí upratať hračky a keď príde zo 
školy, musí si urobiť úlohy a nachystať veci 
do školy, alebo keď ho naučíme večer si chystať 
oblečenie na ďalší deň, postupne to robí samo  
bez toho, aby sme mu to museli prikazovať. 
„Keď však rodičia dlho robia všetky tieto veci 
za dieťa, nemôžu sa čudovať, že keď zrazu po-
žadujú, aby to robilo samo, dieťa odmieta. Po-
tom sa rodičia často hnevajú na deti, že sú nesa-
mostatné, nevedia si samy vybrať, čo by si chceli 
obliecť alebo jesť. Treba sa ale zamyslieť aj nad 
tým, či sme nespravili chybu, že sme dlho roz-
hodovali a robili veci za ne, či sme im vôbec 
dali možnosť prejaviť svoju samostatnosť.“

Psychologička tiež upozorňuje, že treba 
brať do úvahy aj individualitu dieťaťa. Kým 
niektoré deti sú aktívne, chcú všetko robiť 
samy, sú odvážne a nezávislé, iné sú viac 
naviazané na rodičov, sú tichšie, introvert-
né a sú rady, keď im rodičia pomôžu, vyba-
via alebo priamo urobia niektoré veci za ne. 
„V predškolskom veku často až do druhej 
triedy ZŠ sú deti hanblivejšie, utiahnuté 
v rámci sociálnych kontaktov. Preto sa nie-
kedy nepozdravia, nepoďakujú, hoci ich 
to učíme od najmenšieho veku. Nie je to 
o tom, že by boli nevychované či drzé, ale 
ony sa možno hanbia pozdraviť, niečo si 
vypýtať, poďakovať. Mali by sme to rešpek-
tovať a nenútiť ich, ale napríklad poďakovať 
za ne alebo pre ne niečo vypýtať. Berme to 
ako individualitu dieťaťa, že sa hanbí a má 
strach prejaviť sa v sociálnych kontaktoch, 
ale časom sa  to zmení. Niektoré deti sú 
odvážne a extrovertné odmalička, iným 
to chvíľu trvá, kým sa osmelia, netreba im 
za to nadávať, ani brať to ako našu hanbu 
či osobné zlyhanie, keď sa dieťa napríklad 
nepozdraví,“ konštatuje Mgr. Maderová.
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JEDINÁČIK, TEN TO ĽAHKÉ NEMÁ...
...spieva sa v jednej piesni. Opak však 

môže byť pravdou. Niekedy to môže mať ľah-
šie práve preto, že rodičia sa mu snažia všetko 
uľahčiť. Skôr či neskôr sa ale táto skutočnosť 
môže v živote stať jeho slabinou. 

„Najstaršiemu dieťaťu v rodine sa rodičia 
väčšinou venujú najviac. Keď je navyše dlho-
dobo jedináčik a má stopercentnú pozornosť 
rodičov, môže sa stať, že sa o neho budú starať 
viac, ako by bolo treba. Dieťa môže mať neustá-
ly pocit dôležitosti, čo v rámci vývinu ega môže 
byť problém – môže byť egocentrické, ťažšie sa 
bude prispôsobovať a keď ho rodičia odmalič-
ka nezapájajú aj do  úloh a prác v domácnosti, 
nemôžu byť neskôr prekvapení, že im nepomá-
ha. Nie je to tým, že by si ich nevážilo, ale keď 
ho nevedú k tomu, že si má po sebe upratať 
hračky či celú izbu, pripraviť si veci do školy, 
vyniesť smeti a urobiť dáke pomocné práce, 
môže to byť problém,“ hovorí Mgr. Maderová.

Treba si uvedomiť aj to, že my a naše správa-
nie je to, čo tvaruje dieťa. „Veľa závisí aj od po-
vahy rodičov. Ak sa o dieťa príliš boja, sú úzkost-
nejší alebo mu nedôverujú, aj ono si môže me-
nej veriť a bude viac nesamostatné. Na druhej 
strane, keď sú rodičia zaneprázdnení a pone-
chajú trochu viac zodpovednosti za vykonanie 
nejakých úloh na svojom dieťati – čo ale nezna-
mená, že sa oň nezaujímajú alebo naň nemajú 
čas popri pracovných a rodinných záležitostiach 
– musia sa deti naučiť určité povinnosti a úlohy 
zvládnuť samy. To  ich aj osobnostne posilní. 
Platí, že čím menej činností robia rodičia za svo-
je deti, tým sú ich deti samostatnejšie. Nesmú 
však mať pritom pocit, že sa o ne rodičia neza-
ujímajú, či nestarajú. Ak sú odkázané prevažne 
samy na seba, to ich síce môže posilniť, no môžu 
sa cítiť zároveň osamelo a nemilované. Preto sa 
treba vyhnúť snahe naučiť deti byť samostatné 
tak povediac ‚chladným odchovom‘ alebo tvrdý-
mi princípmi. Deti vždy potrebujú cítiť starostli-
vosť a pozornosť svojich rodičov.“

JA SÁM!
Okolo troch rokov, niekedy aj skôr, prichá-

dza obdobie, keď dieťa chce byť samostatné 
a obyčajne to dáva najavo slovami „Ja sám“! 
Mgr. Maderová radí: Ak je to možné, dovoľ-
te mu to. „Keď vám dieťa chce ukázať, že už 

zvláda niektoré úkony – napríklad chce samo 
postaviť niečo z kociek alebo sa obuť či obliecť, 
nechajte ho. Ak chce pomáhať pri varení, vždy 
mu môžete dať jednoduché úkony, pri ktorých 
si neublíži. Ak niečo nie je bezpečné, treba mu 
to vysvetliť. Malo by to fungovať tak, že ak si 
dieťa neverí, treba mu pomôcť, povzbudzovať 
ho a keď si príliš verí a príliš chce, treba ho 
naučiť, aby bolo opatrné a bralo do úvahy aj 
riziká, lebo zodpovedný je len rodič.“ 

Psychologička tiež zdôrazňuje, že na prvom 
mieste je vždy to, aby rodičia zabezpečovali 
základné potreby dieťaťa, kam patrí najmä 
pocit bezpečia a pocit akceptácie. „Od na-
rodenia musí dieťa vedieť, že mama je tu  
pre neho, a že ho miluje také, aké je. Inak má 
pocit, že je nemilované, pričom sa cíti opus-
tené alebo nie dosť dobré. To neskôr môže 
spôsobovať depresie a úzkostné stavy.“ 

V období vzdoru sa často stáva, že dieťa 
odmieta poslúchať. Napríklad keď mu pri-
kážete upratať hračky, ono ich ešte viac roz-
hádže. A zrazu nevie urobiť poriadok. Keď 

do toho začnete kričať – Musíš to upratať!, nie 
je to dobré. „Dieťa v tomto stave jednoducho 
nie je schopné svoje hračky upratať. Potrebuje 
urobiť neplechu, niečo zlé a cíti potrebu byť 
milované aj za takýchto okolností. Keď ho ale 
rodičia neberú také, aké je, dieťa si vytvorí  
o sebe obraz – Asi nie som dosť dobré také, aké som 
– a buď začne veľmi poslúchať, alebo, naopak, 
začne robiť zle. Keď rodičia majú veľké nároky 
a nie sú empatickí, môže sa to vyhrotiť.“ 

Stále však platí, že dieťa potrebuje hrani-
ce. Ale keď mu ich zadávame, nemali by sme 
to robiť príkazmi, ale skôr nahlas pomenovať 
hnev alebo smútok dieťaťa, uistiť ho, že je v po-
riadku aj to, keď sa hnevá, a nepovedať mu: „Si 
zlý!“ Treba mu povedať – „Ja viem, že ty si dobrý 
chlapček (alebo dievčatko), a viem aj to, že to vieš 
urobiť aj iným spôsobom, ak chceš. Ak chceš, môžeme 
to skúsiť spolu. Pomôžem ti.“ Dieťa musí vedieť 
prijať aj to, že nemôže vždy dostať to, čo chce. 
No nie preto, že je zlé alebo že si to nezaslúži, 
ale jednoducho preto, lebo teraz to nejde. Ak 
však dieťa so svojím vzdorom neprestáva, rodič 
má právo povedať mu dôrazne – „Nie!“,  a ono 
to musí akceptovať,“ hovorí Mgr. Maderová.

KEDY POMÁHAŤ A KEDY NIE
Sú deti, ktoré sú odmalička zodpovedné 

a sú také, ktoré sa samostatnosti a zodpoved-
nosti učia ťažšie. Napríklad chodia už do štvrtej 
či piatej triedy, no neustále si niečo zabúdajú 
doma – raz je to zošit, potom úbor na telesnú 
alebo pomôcky na výtvarnú výchovu... Dnes, 
v časoch mobilov a možnosti voľného pracov-
ného času u mnohých rodičov, sa neraz stane, 
že dieťa zavolá mame alebo otcovi a oni nabeh-
nú so zabudnutými vecami do školy. Je to tak 
správne? Mal by byť rodič ten, na ktorého sa 
dieťa môže spoľahnúť vždy a ktorý ho nenechá 
„padnúť“? Alebo by sme to mali v tej správnej 
chvíli uťať a nechať dieťa, nech si zažije dôsledky 
svojej nezodpovednosti, aj keď by to znamenalo 
napríklad päťku či poznámku v žiackej knižke? 
Je dobré, keď za dieťa vždy všetko „vyžehlíme“?

„Toto je často o úzkostlivosti a zodpoved-
nosti samotných rodičov. Keď je ich dieťa ne-
zodpovedné, majú pocit vlastného zlyhania 
alebo predstava, že dieťa bude mať v škole 
problémy u nich vyvolá reakciu, že radšej idú 
a donesú mu zabudnuté pomôcky. Myslím si, 
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ladnej školy vo výnimočných prípadoch, nie 
opakovane. Dá sa tomu predísť, keď rodičia 
pomáhajú deťom chystať si tašku do školy 
alebo aspoň skontrolujú, či si všetko zbalilo. 
V tomto veku sú deti ešte nezrelé a závislé 
od našej pomoci. No nemyslím si, že je dobré 
vždy zachraňovať situáciu a opakovane utekať 
so zabudnutými pomôckami do školy. Keď sa 
to stane raz, tak dobre, dieťa sa môže potešiť, že 
mu rodič pomohol. Ale keď sa to deje opako-
vane, je dobré, nech si zažije ten pocit a nesie si 
za to zodpovednosť. Aj keď dostane päťku, je to 
preň ponaučenie. Vidí, čo ho čaká, keď sa bude 
takto správať ďalej. Čiže priamo vidí, že to musí 
zmeniť a nabudúce musí viac dbať na prípravu. 
Takto sa deti učia zodpovednosti. A učiť by sa 
to mali na prvom stupni ZŠ, druhý stupeň je 
už len odzrkadlením toho, aký systém si dieťa 
vytvorilo. Na prvom stupni by sme ale určite 
nemali všetko nechať na dieťati. Ak donesie zlú 
známku, nekričať, že je to jeho vina a má sa 
učiť, ale sadnúť si k nemu, zistiť, čomu nerozu-
mie a doučiť ho to,“ odpovedá Mgr. Maderová.

A dodáva: „Na druhom stupni, keď už sa 
začína puberta a obdobie ega, sa dieťa môže 
hanbiť, keď mu rodič v niektorých veciach 
pomáha. Keď chce byť samostatné, mali by 
sme to rešpektovať. Napríklad, keď nám die-
ťa povie, že chce ísť samo do školy, je dobré 
ho nechať. Môžeme ho odkontrolovať naprí-
klad pomocou mobilu, či to zvládlo, či prišlo 
do školy v poriadku, môžeme sa dohodnúť, že 
po príchode do šatne nám zavolá alebo pošle 
esemesku. Na toto sú mobily dobré. Ale zase 
nemali by sme deti kontrolovať neustále.“ 

HALÓ, KDE SI?
Aj starším deťom sa stáva, že rodičia to s te-

lefonovaním preháňajú. Keď sú vonku s ka-
marátmi, neraz im aj trikrát zazvoní telefón 
s otázkami typu: „Haló, kde si? A čo robíš? 
A kedy už prídeš?“ Vášho tínedžera to môže 
nielen otravovať, ale zároveň tak zraňujete 
dôveru medzi vami. 

„Keď je dobrý vzťah medzi rodičmi a die-
ťaťom, treba sa naň spoľahnúť a nevyvolávať 
mu. Radšej sa vopred dohodnúť, že keď dorazí  
ku kamarátovi, tak nám zavolá alebo pošle ese-
mesku a tiež si povedzme, kedy má byť doma 
a že keď nepríde načas, voláme mu. Je dobré, 
aby dieťa vedelo, že to nie je kontrola, ale že 
sa oň bojíme a potrebujeme vedieť, kde je a či 
je v poriadku. Deti sú empatické, pochopia to. 
Keď ale opakovane nerobia to, na čom sa do-
hodneme – nezavolajú nám, neprídu domov 
načas – znamená to, že nás nerešpektujú a to 
tiež o niečom vypovedá. Buď sme ako rodičia 
príliš prísni, dieťa má samé pravidlá a búri sa, 
alebo má, naopak, príliš veľa slobody a cíti, že 
rodičovi je to v podstate jedno. Oboje nie je 
správne. Dieťa potrebuje hranice a musí sa od-
malička učiť rešpektovať dohody. Avšak malým 
deťom sa môže stať, že prídu domov neskoro, 
lebo ešte nevedia celkom dobre sledovať čas, 
najmä keď sa pohrúžia do hry. Keď im povie-
me, že majú byť o piatej doma, ťažko môžeme 
očakávať, že prídu na minútu presne. Preto 
je lepšie sa s nimi dohodnúť, že im o trištvrte 
na päť zavoláme a ony sa zdvihnú a idú do-
mov,“ radí Mgr. Maderová. 

DNES IDEM CELKOM SAMA!
Kamarátka mi spomínala veselú príhodu, 

ako sa jej 9-ročná dcéra rozhodla, že ide sama 

na tanečnú. Nemala to ďaleko, asi tri zastávky 
autobusom. Kamarátka sa však o ňu veľmi bála 
a tak odišla z práce skôr a nenápadne ju celú 
cestu sledovala. Raz sa dokonca musela prikrčiť 
za lavičku, aby ju obzerajúca sa dcéra nezbada-
la, čo starší pán so psom ohodnotil ťukaním si 
na čelo... Ako by reagovalo dieťa, keby ju tam 
objavilo? Vnímalo by to ako zradenie dôvery? 

„Ak by to bol pubertiak, zrejme by to vní-
mal presne takto. Ale dieťa do 10 rokov by sa 
na to pozeralo inak, najmä keby mu mama 
vysvetlila, že sa oň  bojí. Kontrola pri malých 
deťoch je úplne v poriadku, rodičia majú 
na ňu právo. Je dobré, keď si odsledujú, či 
dieťa už naozaj zvládne samo ísť autobusom 
na krúžok, najmä keď ide prvýkrát. Ono si to 
potrebuje natrénovať a učí sa až cvikom,“ od-
povedá Mgr. Maderová.

Zdôrazňuje, že deti do 10 rokov môžu mať 
problém so správnym odhadnutím vzdialenosti 
a rýchlosti premávky áut. „Ich posúdenie a od-
had rýchlosti z hľadiska myslenia a predstavivos-
ti ešte nie sú dostatočne vyvinuté. Nevedia od-

hadnúť, či stihnú prejsť na druhú stranu cesty, 
kým sa priblíži auto. Myslia si, že by to zvládli, 
lebo nevedia presne odhadnúť vzdialenosť auta, 
ktorá je bezpečná pre možnosť prejsť na druhú 
stranu cesty. Môžu sa aj báť alebo zrazu zľaknúť, 
či zazmätkovať, a stane sa nehoda. Rovnako 
deti nevedia odhadnúť ani výšku. Predškolá-
ci, prváci, či druháci v ZŠ pozerajú Spidermana 
a naivne by podľa jeho vzoru skákali z okna. No 
treba brať vážne skutočnosť, že deti v tomto veku 
nevedia posúdiť reálne výšku, zdá sa im menšia, 
a vtedy ani nevnímajú hroziace nebezpečenstvo. 
Preto nedokážu byť zodpovedné ani za mladšie-
ho súrodenca. Vývinovo na všetky tieto situácie 
ešte nie sú dostatočne osobnostne, kognitívne 
ani motoricky  zrelé.“  

Monika Bothová 

V pokračovaní článku sa dozviete viac o tom, 
kedy by už dieťa malo vedieť vybrať si veci 
na oblečenie, ísť do obchodu nakúpiť, zostať 
večer  doma, keď rodičia idú do divadla či pri-
praviť si čosi jesť.


