
 

 

Milí rodičia, kolegyne, kolegovia, 

v životoch každého z nás prichádzajú nečakané situácie. 

Situácie, ktoré nás môžu do veľkej miery negatívne ovplyvniť a zanechať v nás, či v našich deťoch 

bolestivú spomienku. 

Bolo tomu tak aj v mesiaci jún, kedy sa stala tragická udalosť v Žilinskom kraji.  

Dané situácie nevieme ovplyvniť, jednoducho sa stanú. Na všetko však existuje riešenie a preto, čo 

môžeme po takejto nepríjemnej záťažovej či traumatickej udalosti urobiť je VYHĽADANIE 

POMOCI. 

Táto pomoc nepredstavuje 

hanbu.  

Práve naopak, vyjadruje to 

SILU človeka, ktorú možno 

len na chvíľu stratil. No aj 

s našou pomocou mu ju 

pomôžeme nájsť. 

V prípade potreby vieme Vám a Vašim deťom, či žiakom poskytnúť bezpečný priestor a komplexnú 

starostlivosť, pričom sa o Vás a Vaše deti postará náš tím odborníkov – psychológov, terapeutov.  

V rámci našej činnosti poskytneme poradenstvo, terapeutické vedenie a v prípade potreby delegujeme 

k potrebným špecialistom (detskí klinickí psychológovia, pedopsychiatri, a i.) 

 

Neváhajte nás preto kontaktovať: 

Naše kontakty: 

pracovisko Žilina +421 944 028 727 scsppza@gmail.com 

pracovisko Martin +421 948 833 430 scsppmt@gmail.com 

pracovisko Rajec +421 908 145 622 scspprajec@gmail.com 

 

 

V prípade potreby môžete kontaktovať aj: 

Linka detskej istoty bezplatná NON STOP 116 111 potrebujem@pomoc.sk 

Linka pre ľudí v krízovej životnej situácií 0800 120 024  

Linka Detskej dôvery Po - Pia 14:00 - 20:00 hod 0907 401 749 odkazy@linkadeti.sk 

Linka dôvery Nezábudka bezplatná NON STOP 0800 500 566  

Internetová poradňa pre mladých chatová a emailová poradňa-  www.ipcko.sk 
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Záťažová situácia predstavuje disproporiu medzi požiadavkami, nárokmi danej situácie 

a kapacitnými možnosťami, či schopnosťami človeka, ktoré potrebuje na jej zvládnutie. 

 

Keď ide o ohrozenie života, 

organizmus zapne špeciálne 

mechanizmy, ktoré umožnia 

prežitie a sú súčasťou našej 

genetickej výbavy.  

Akonáhle nebezpečenstvo 

odozneje, tieto mechanizmy 

sa opäť „stiahnu do úzadia“.  

Ide o:  

 útok 

 útek 

 zamrznutie 

 

Po odznení týchto mechanizmov môžu ľudia po záťažovej situácii reagovať rôzne, veľa krát 

sa tieto reakcie objavujú až po istom čase od tejto situácie a ľudia preto spočiatku často 

nadobudnú dojem, že ich sa situácia hlbšie nedotkla.  

 

 

Traumou zasiahnutý organizmus totižto nemusí 

rozpoznať, že nebezpečenstvo pominulo a tak naďalej 

funguje ako počas ohrozenia - čím sa vyčerpávajú 

jeho energetické rezervy a zároveň sa jeho reakcie 

v každodenných situáciách javia neprimerané.  

Reakcie traumatizovaných ľudí sa môžu zvonku javiť 

ako nelogické, nezmyselné alebo dokonca bláznivé. 

V skutočnosti sú ich reakcie prirodzenou a normálnou 

odpoveďou na nenormálne skúsenosti. 

 

 

Takéto posttraumatické nastavenie organizmu má svoj jasný 

odraz v nervovej sústave človeka. Traumatizovaný človek 

nedokáže tento vnútorný alarm vypnúť sám a vôľová snaha a 

vlastné sily obvykle nestačia na zvládnutie pretrvávajúcich 

následkov traumy. Často je potrebná odborná 

psychoterapeutická pomoc. 



 

 

Bežné reakcie organizmu po záťažovej situácii / traumatickej udalosti sú: 

 Zmeny v emocionálnej regulácii: napr. trvalý 

smútok až depresia, samovražedné 

myšlienky, nekontrolovaný alebo potlačený 

hnev  

 Zmeny vo vedomí: napr., poruchy pamäti 

 Zmeny v sebavnímaní: bezmocnosť, pocity 

hanby, viny 

 Zmeny vo vzťahoch k druhým: napr. izolácia, 

nedôvera 

 Zmeny v chápaní zmyslu: napr. strata viery, 

pocity beznádeje a zúfalstva 

 

Aby sme záťažovú situáciu zvládli čo najlepšie, respektíve aby sme sa s ňou vedeli vyrovnať, 

existujú rôzne COPINGOVÉ stratégie: 

1. Stratégie zamerané na rozhodovacie 

procesy- človek poznáva a definuje 

význam záťažovej situácie, prehodnocuje 

ju a redefinuje problém. Napr. strata 

peňazí sa spočiatku javí ako katastrofa, 

neskôr ako nepríjemnosť. 

2. Stratégia zameraná na riešenie 

problému - postupne sa rieši problém ako 

ktorýkoľvek iný, hľadá sa tvorivé riešenie 

situácie  

3. Stratégia zameraná na city, emócie- 

cieľom je nepodľahnúť negatívnym 

emóciám, neprimeraným náladám, 

zúfalstvu, beznádeji. Ide o metódy citovej 

autoregulácie a vybitie napätia 

primeranou formou.  

 

 

 

 

 

 

 



 

A čo naši najmenší? 

Podobne ako dospelí aj väčšina detí reaguje na 

traumatickú udalosť až po dlhšom čase.  

Spočiatku sa Vám môže zdať, že udalosť nevyvolala vo 

Vašom dieťati žiadne nepríjemné pocity.  

Tie sa môžu objaviť až postupom času – daná reakcia je 

prirodzená a je preto potrebné monitorovať svoje dieťa 

a v prípade akýchkoľvek neistôt z Vašej strany je potrebné 

kontaktovať odborníkov.  

 

 

Niektoré bežné reakcie Vášho dieťaťa môžu byť:  

 

 

 Dieťa prežíva strach a neprimerane reaguje najmä v noci alebo mimo dosahu rodičov 

 Dieťa vyžaduje neustálu prítomnosť svojich rodičov, oproti minulosti je viac 

závislejšie na prítomností dospelých – prípadne neustále vyhľadáva prítomnosť 

učiteľov.  

 Môže sa objaviť tzv. „detské „ 

správanie, z ktorého už dávno 

pred udalosťou vyrástlo (cmúľať 

si prst, infantilné správanie, 

maznanie, hrové aktivity 

zodpovedajúce nižšiemu veku...) 

 Vaše dieťa môže mať nočné 

mory a môže mať problémy so 

spánkom 

 Môžu sa objaviť 

psychosomatické ťažkosti – bolesti brucha, hlavy 

 Vaše dieťa môže byť viac nezbedné ako obvykle, prítomné sú prvky agresie 

 Vaše dieťa môže mať záchvaty hnevu a môže sa snažiť upútať na seba pozornosť 

neobvyklým spôsobom  

 V školskom prostredí začne klesať jeho výkon, ťažšie sa mu učí 

 

Ako pomôcť deťom? 

 Rodičia a ďalší dospelí môžu dieťaťu pomôcť zotaviť sa mnohými spôsobmi: 

 

o Neustále hovorte - o tom, čo sa deje, o tom,  čo deti  potrebujú. Pomáha to 

deťom zabrániť tomu, aby sa cítili osamotení, izolovaní a nepochopení. 



 

 

o Vypočujte si ich a porozprávajte sa o všetkom, čo potrebujú. Čestná, otvorená 

diskusia je najlepšia, pretože neznáma je často desivejšia ako realita pre deti. 

Dokonca aj veľmi malé deti vedia, že sa niečo deje a realita je pre nich ľahšie 

zvládnuteľná ako neznáma. 

 

o Niektoré deti budú potrebovať osobitnú podporu alebo osobitnú pozornosť, 

najmä pred spaním. Vypočujte ich, vytvorte si „krabičku obáv“ do ktorej môže 

dieťa „vložiť“ svoje obavy a strach 

(dieťa napíše alebo nakreslí svoje 

obavy na papier a ten je vložený do 

tejto krabičky) 

 

o Umožnite deťom vyjadriť, ako sa 

cítia. Pocity sú súčasťou procesu 

hojenia. Podporte dieťa a 

poskytnite mu čas na spracovanie 

svojich emócii a myšlienok. 

 

o Robte veci ako rodina a uistite sa, 

že máte čas na zábavu a 

obohacujúce časy. Spoločná 

zábava prenáša rodinu mnohými 

ťažkými časmi. 

 

o Rovnako ako dospelí, väčšina detí 

sa prispôsobí a bude rásť krízou s 

láskou a podporou svojej rodiny a 

priateľov.  

 

 

 

 

Ak sú však reakcie dieťaťa obzvlášť závažné alebo pretrvávajú dlhšiu dobu, prípadne  máte 

ďalšie obavy z toho, ako Vaše dieťa reaguje na traumatickú udalosť, 

 NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ 
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