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„R odičia môžu prežívať 
smútok, potlačený hnev 
a ďalšie pocity“, objasňuje 
špecializovaná psycho-

terapeutka Katarína Štefaničiaková. 
„Často sa objavia depresívne prejavy, 
seba obviňovanie, pesimistické zmýšľanie, 
seba deštrukčné správanie a emocionálne 
vzdialenie sa vo vzťahu či už s dieťaťom 
alebo medzi rodičmi. Sú to prirodzené  
obranné mechanizmy, ktoré však zabra-
ňujú rodičom vyrovnať sa s postihnutím 
dieťaťa, s ich reálnou situáciou, narúšajú 
vzťahy, často spôsobujú sociálnu izoláciu 
rodiny alebo jej členov, či výskyt psychoso-
matických problémov.“
Ako prežíva rodič novú skutočnosť, že 
jeho dieťa má vývinovú poruchu?

Čo potrebujú rodiČia detí 
s vývinovými poruchami?

Fázy, v ktorých sa môže rodič nachádzať 
pri diagnostikovaní vývinových porúch 
u svojho dieťaťa približuje špecializovaná 
psychoterapeutka Katarína Štefaničiaková:

Šok
Šok sa dostaví, keď sme zasiahnutí príliš 
silnými emóciami (napr. vyrieknutím 
diagnózy). Náš mozog spustí ochranný 
mechanizmus, ktorý blokuje naše pocity 
a tým chráni našu psychiku pred naru-
šením. Ľudia väčšinou uvádzajú, že nič 
nepociťujú, emócie sú otupené alebo 
prežívajú ďalší stav úzkosti. Napríklad 
budete pokračovať v živote akoby sa nič 
nestalo (popretie), poviete si, že je to len 
prechodné obdobie bez potreby riešenia, 
pokúsite sa svoje emócie potláčať alebo 

odďalovať , začnete sa vyhýbať  rodinné-
mu prostrediu a pod..

Hnev
Hnev, ktorý môže prekrývať pocit viny 
alebo ľútosť či smútok. Úzkosť bráni pred 
skutočným pocitom, ktorým je väčšinou 
hnev a spôsobuje utrpenie. Človek môže 
robiť iracionálne rozhodnutia, byť emoci-
onálne neprístupný, psychicky vzdialený 
od dieťaťa, cítiť sa napäto, vyčerpane. Byť 
podráždený, reagovať impulzívne. Byť 
plačlivý. Mať pretrvávajúce pocity smútku 
či zníženú reguláciu emócii. Prežívať ob-
dobie zmätku v emóciách, myšlienkach. 
Mať nedostatok motivácie. Neschopnosť 
udržiavať normálne činnosti. Neschop-
nosť sústrediť sa. Môžu sa dostaviť 

Dozvedieť sa, že dieťa 
trpí vývinovou poruchou, 
je pre rodiča rana. Rodina 
sa naraz ocitne v situácii, 
ktorú nečakala a ktorú ne-
pozná. Prijať fakt, že dieťa 
sa odlišuje od ostatných 
detí, je často pre rodičov 
jedna z najťažších vecí. 
Rodičia pociťujú bezmoc-
nosť, vyčerpanie a zúfal-
stvo. Ocitnú sa v bludnom 
kruhu otázok typu: Prečo 
práve my? Čo teraz? Ako 
ďalej? Dá sa to vôbec 
zvládnuť? Dostaví sa apa-
tia, beznádej, frustrácia. 
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Prijímateľ zabezpečí, aby na webovej stránke boli zverejnené minimálne rovnaké povinné 
prvky/informácie ako je požadované pre Informačné materiály.  
Tabuľka prehľadnou formou definuje povinnosť použitia prvkov/informácií podľa bodov a), b) a c) 
definovaných v bode B. 

Názov a) b) c) 
Webová stránka + + + 
 

Technické charakteristiky opatrení v oblasti informovania 
a komunikácie 
  
Pri využívaní loga ESF a EFRR s odkazom na Európsku úniu a loga OP ĽZ je potrebné dodržiavať 
pravidlá definované v Dizajn manuáli OP Ľudské zdroje (logotyp, proporcie, farebnosť logotypu, 
grafické prepojenia a ďalšie). Dizajn manuál ako aj logá sú prístupné aj na internetovej stránke 
www.esf.gov.sk.  
Technické charakteristiky loga príslušného SO sú zadefinované v dizajn manuáli príslušného SO 
prístupnom na internetovej stránke SO.  
Pre všetky výstupy definované v bodoch B, D až G zároveň platí, že: 

1. z dôvodu zabránenia zvýšenej propagácie samotného prijímateľa musia byť informácie o 
prijímateľovi obmedzené na uvedenie názvu prijímateľa, kontaktu na prijímateľa, prípadne 
loga prijímateľa. Iné stručné informácie o prijímateľovi sú prístupné iba v súvislosti s popisom 
aktivít projektu;  
 

2. informácie o projekte, dosiahnutých výsledkoch projektu, resp. o ESF a EFRR a pod., musia 
mať jednoduchú a nespochybniteľnú väčšinu nad všetkými informáciami v rámci 
konkrétneho výstupu (viac ako 50%).  

 

Správne používané logá v zmysle Dizajn manuálu OP ĽZ: 
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Grafické prepojenie loga OP ĽZ s logom ESF a EFRR v zmysle Dizajn manuálu OP ĽZ: 

 

Šarmantná zena – ZDRAVIEˇ Šarmantná zena – ZDRAVIEˇ

psychosomatické problémy ako napríklad 
bolesti hlavy, brucha, svalov a ďalšie.

Akceptácia
Jedným z posledných štádií pri vysoko 
záťažovej situácii je jej  akceptácia. Nezna-
mená to definitívne zvládnutie všetkých 

záťaží, ale už reakcie sú v zmenenej - pri-
jateľnejšej podobe. Zároveň to zname-
ná, že sme prijali situáciu a tak máme 
možnosť vidieť nové spôsoby a aktívne 
sa stavať k danej situácii, či problémom. 
Napomôcť tak dieťaťu.

„Spomenuté štádiá sú síce prirodzené 
obranné mechanizmy a reakcie, vzniknutej 
novej situácii však nepomôžu a nič nerie-
šia. Preto je dôležité čím skôr pozbierať 
sily a zaujať aktívny postoj,“ uzatvára 
špecializovaná psychoterapeutka Katarína 
Štefaničiaková.

Ako efektívne zvládať svoje pocity 
a emócie, ako sa vysporiadať s da-
nou záťažovou situáciou?
Ak si máme zachovať svoje duševné 
zdravie, musíme byť schopní vnímať svoje 
pocity, vedieť ich identifikovať, dávať ich 
najavo a vedieť ich reflektovať. Ľudia, 
zvlášť v situáciách, ktoré sú náročné, 
majú problém orientovať sa v pocitoch. 
Preto by sa  rodičia detí s vývinovými 
poruchami rozhodne nemali uzatvárať do 

svojho problémového kruhu, ale aktívne 
vyhľadať pomoc. Poradenstvo rodičom 
má dôležité miesto v celom systéme 
psychologickej, terapeutickej a sociálnej 
pomoci.  

Pomocnú ruku poskytuje projekt 
Poradenstvo a osveta pre rodiny detí so 
zdravotným znevýhodnením ohroze-
ných diskrimináciou, ktorý sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho sociálneho 
fondu a Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného programu 
Ľudské zdroje.


