
Odporúčania psychológa k riešeniu záťažových situácií detí: 
 
Je pravdepodobné, že Vaše dieťa malo na Vás rôzne otázky, na ktoré ste viac alebo menej vedeli 
odpovedať. Je možné, že sa pýta alebo sa bude pýtať aj naďalej, bude sa chcieť podeliť o pocity, ktoré 
prežíva:  

 Je dôležité aj naďalej mu poskytovať informácie veku primeraným spôsobom.  
 Každé dieťa je iné a môže vyjadrovať svoje pocity iným spôsobom – môže byť stále 

vystrašené, úzkostné, nahnevané, môže mať problémy s koncentráciou pozornosti, spánkom 
a pod. Toto sú bezprostredné reakcie na stres a záťaž, najmä ak pretrvávajú dlhšiu dobu. 

 Venujte pozornosť svojmu dieťaťu a umožnite mu prežívať jeho pocity s porozumením 
a podporou.  

 
Mladí ľudia sa často obracajú na sociálne siete s cieľom zistiť, čo o udalosti hovoria iní ľudia (najmä 
ich rovesníci) a vyhľadávajú aj ďalšie detaily: 

 Je preto dôležité, aby ste monitorovali, čo Vaše dieťa vyhľadáva a ako spracováva 
informácie, ku ktorým sa tam dostane.  

 Všímajte si, prosím aj príspevky, ktoré Vaše dieťa uverejňuje na sociálnych sieťach.“ 
 
Radi by sme Vás informovali, že v našej škole pracuje tím pre ochranu detí a zraniteľných osôb pre 
podporu našich študentov a ich adaptáciu v záťažových situáciách. 
Zároveň spolupracujeme s CPPPaP na Brnianskej ul., v ktorého pôsobnosti je naša škola. Veríme, že 
psychológa budeme na našej škole mať najneskôr od septembra. V tejto súvislosti Vás chceme 
poprosiť, podporte svoje deti, aby neváhali a takúto možnosť pomoci využili. 
 
Ak potrebujete ďalšie informácie alebo rady, ako postupovať, môžete využiť tieto kontakty: 

 Školský podporný tím pre ochranu detí a zraniteľných osôb – 
ochrana.maloletych@gmail.com 

 Centrum poradenstva a prevencie - 02/54 77 55 60 p. Rankovová 
 Linka detskej istoty – 0800/116 111 
 IPčko – Internetová poradňa pre mladých – https://ipcko.sk/ 
 Informačná kancelária pre obete trestných činov v Bratislave, Klientske centrum, 

Tomášikova 46, Bratislava, tel: 0961 046 014, 0908 / 794 281, e-mail: 
miroslav.schlesinger@minv.sk 

 
 
 
 


