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ÚVOD 

 

Pre mnohé mladé ženy môže byť náročné prijať nový sociálny status „matky“ po príchode ich 

dieťaťa na svet. Touto brožúrkou poskytneme pomoc matkám vyrovnať sa s ich novou úlohou 

a podporíme prevzatie zodpovednosti za svoju novú pozíciu v živote, ktorú zastávajú.  

Dôležitou súčasťou pri raste dieťaťa je dosiahnutie jeho optimálnej psychomotorickej, 

kognitívnej, sociálnej a emocionálnej úrovne. Správna prvá starostlivosť o dieťa je veľmi 

dôležitá  a ovplyvňuje život dieťatka po zvyšok jeho života. Základné hygienické návyky, 

zdravotná gramotnosť, zdravá výživa a priateľská atmosféra. Dôležitá je socializácia medzi 

majoritu a zlepšenie znalosti Slovenského jazyka.  

Detstvo je obdobím obrovských príležitostí, ale aj rizík. Pre nás je toto poznanie dostatočne 

silným dôvodom pre to, aby sme obyvateľom sídelnej časti mesta pomohli rozvíjať a 

skvalitniť život rodičov, ale aj ich detí.  

Našim hlavným cieľom je mentoring a sprevádzanie rómskych asistentiek, ktoré terénnou 

formou chodia do domácností v segregovanej rómskej komunite a pomáhajú matkám a ich 

deťom pri bežnej starostlivosti o dieťa.  

Zvýšenú pozornosť venujeme všetkým deťom od novorodencov až po dovŕšenie 3 rokov 

(vrátane). Všetky aktivity z našej strany sú smerované na bezporuchové fungovanie 

rodičovstva, tvorenie zdravého životného štýlu celej rodiny, podporu výchovy a vzdelávania a 

pomoc pri nadobúdaní základných praktických zručností v starostlivosti o domácnosť. 

 

 

 

 

 



           

4 
 

MÁTE DOMA NOVORODENCA? 

Po príchode z nemocnice domov mamičky s novorodencom zažívajú mnohé radosti ale aj 

starosti z toho, či všetko samé zvládnu. Majú obavy z povinností, ktoré ich čakajú.  

Pre každého člena rodiny sú prvé spoločné dni nové a vzácne. Mamičky, ktoré majú staršie 

deti už poznajú povinnosti, ktoré ich čakajú, ale nesmú zabudnúť na staršieho súrodenca 

a pripraviť ho na to, že má doma bračeka, alebo sestričku. Doprajte im preto dostatok času na 

zoznámenie sa. Návštevy širšej rodiny, starých rodičov, priateľov a susedov nechajte na 

neskorší čas, ale ak chcete mať pri sebe svoju mamu, zavolajte ju, je to úplne v poriadku. 

Určite vám rada pomôže s domácnosťou a novorodencom. Vaše pocity sú dôležité, preto 

neváhajte a riaďte sa nimi tak, ako cítite. Ostatným členom rodiny vysvetlite, že sa na nich  

tešíte, ale trochu neskôr. 

Dôležité  povinnosti: 

Príchod ďalšieho člena do rodiny nám ukladá množstvo úloh, ktoré je potrebné vybaviť. 

Našťastie, väčšinu povinností zvládne otec bábätka sám. Je potrebné vybaviť rodný list 

dieťaťa na matrike v tom meste, kde sa dieťatko narodilo, preukaz poistenca vo vybranej 

zdravotnej poisťovni a  kontaktovať detského lekára. Väčšinou prvú návštevu poistenca lekár 

uskutoční v rodine. Ak chcete poberať rôzne formy príspevkov a prídavkov, treba o ne  

požiadať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.  
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POTREBNÁ VÝBAVA PRE DIEŤATKO 

Na príchod dieťatka sa mamičky pripravujú už počas tehotenstva. Nie vždy však vedia, keď 

ide o prvé dieťa, čo všetko budú potrebovať, aké množstvo a aké veľkosti. Aby na niečo 

nezabudli uvádzame tabuľku, ktorá na začiatku pomôže zorientovať sa. Nie všetky veci je 

nutné mať doma hneď. Mamičky ich dokúpia neskôr podľa veľkosti novorodenca. 

Mamičky, ak dopredu nechcete vedieť pohlavie novorodenca, kupujte veci v neutrálnych 

farbách, no ak viete, môžete využiť farby typické pre chlapčeka, alebo dievčatko – modré, 

alebo ružové. 

Veľkosti v obchodoch sú označované rôzne: 

Podľa mesiacov 

 Early Baby (Tiny Baby) 

 New Baby 

 0-3 mesiacov 

 3-6 mesiacov 

 6-9 mesiacov 

 9-12 mesiacov 

Podľa centimetrov 

 44 cm 

 50 cm 

 56 cm 

 62 cm 

 68 cm 

 74 cm 

Podľa kilogramov 

 do 3,5 kg 

 do 4,5 kg 

 do 6,5 kg 

 do 8 kg 

 

Alebo kombinácia vyššie uvedených veľkostí. 

Nekupujte naraz veľa vecí, počítajte s tým, že dieťa veľmi rýchle rastie. U každého výrobcu 

môže byť označovanie veľkostí podľa mesiacov alebo centimetrov iné. Pridŕžajte sa teda 

veľkosti bábätka v centimetroch. Zvyčajne má novorodenec veľkosť asi 50-51 cm a váži do 

3,5 kg. Môže sa však dieťa narodiť aj predčasne, alebo s vyššou pôrodnou váhou. 

Odporúčame začať s veľkosťou 56 cm  a je vhodné  mať ho pripravené už pred pôrodom, ale 

len málo kusov. Je dobré riadiť sa podľa ročného obdobia, ak sa dieťatko narodí v letných 

mesiacoch, zimný overal kupujeme až neskôr.  
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Čo máme kúpiť? 

Bavlnené košieľky – 5 kusov 

Body s krátkym rukávom – 5 kusov (podľa ročného obdobia aj menej) 

Body s dlhým rukávom – 5 kusov (podľa ročného obdobia aj menej) 

Dupačky – 5 kusov 

Pyžamko – 3 kusy 

Na zimu hrubšiu čiapočku, v lete a na jar bavlnenú – 2 kusy 

Zimný overal aj s rukavičkami – 1 kus 

Ponožky – 5 kusov (podľa ročného obdobia) 

Tepláčiky so zašitou ponožkou – 3 kusy 

Mikina alebo svetrík– 2 kusy 

Nohavice  – 2 kusy  

Rukavičky proti poškriabaniu – 1 kus.  

Sami sa rozhodnite, či ich využijete. Myslite na to len vtedy, ak si všimnete, že sa dieťa 

škriabe. Preto je lepšie pravidelne strihať nechtíky, aby k poškriabaniu nedochádzalo. 

Umožníte tak dieťaťu spoznávať rukami okolie. Vhodným riešením môžu byť tričká, alebo 

dupačky so všitými rukavičkami.  

Neskôr sami uvidíte, aký typ a veľkosť oblečenia vám vyhovuje a budete ho kupovať neskôr. 

Zo začiatku je vhodné po každom praní novorodencovi všetky veci vyžehliť, lebo dezinfekcia 

teplou žehličkou zničí baktérie z vody, v ktorej sme prali. Predíde sa tak rôznym infekciám. 

 

 

http://www.market24.sk/body-s-kratkym-rukavom/
http://www.market24.sk/body-s-dlhym-rukavom/
http://www.market24.sk/dupacky-a-pyzamka/
http://www.market24.sk/dupacky-a-pyzamka/
http://www.market24.sk/detske-ciapky-satky/
http://www.market24.sk/overaly/
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PLAČE NÁM DIEŤATKO?  

Pozorovaním dieťatka zistíme, ako sa správa v rôznych situáciách. To nám pomôže spoznať 

príčinu, prečo plače. Dbajme vždy na to, aby malo uspokojené základné potreby: hlad, 

potrebu prebaliť, potrebu blízkosti, či tepla. Pri kolikách pomasírovať bruško a pocvičiť 

nožičkami. Je ideálne, aby sme sa o novorodenca starali tak, aby k plaču nedochádzalo.  

Detičky svojimi citlivými zmyslami vnímajú aj iné veci: krik v rodine, vycíti, ak je matka 

nervózna, nemá pokoj a kľud a vyrušujú ho nepríjemné zvuky. Len plačom nám to vedia 

povedať: Môže ich niečo tlačiť, svrbieť, pichať, omínať... Môžu sa zľaknúť hluku. Vtedy 

treba dieťatko zobrať na ruky a utíšiť ho.  

Môže sa stať, že dieťatko má upchatý noštek a nevie  dýchať nosom. Takéto príznaky 

nesmieme podceniť a ak sa vyskytne zvýšená teplota, musíme navštíviť lekára.  Všímame si 

aj pohyb tela, ktorým nám dieťa môže naznačiť, aký má problém. 
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KOJENIE A KŔMENIE 

Najlepšou výživou dieťaťa je kojenie. Zo zdravotných dôvodov sa môže stať, že mamička 

kojiť nemôže a preto lekár určí, aká umelá výživa je pre dieťa vhodná. V období kojenia 

matka by nemala požívať žiadne návykové látky- alkohol, fajčenie. Dávať si pozor na stravu- 

pitie kávy a jedenie takých potravín, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na dieťa, napr. veľa 

strukovín. 

Čo budete potrebovať na kŕmenie bábätka? 

Fľašky aspoň  na začiatok 2 kusy vo veľkosti 125 ml. Niektoré bábätká upokojí aj cumlík, ale 

na silu ho dávať nem 

usíme.   

Ohrievač na detskú stravu a na mlieko – nie je vhodné ohrievať mlieko v mikrovlnnej rúre. 

Ak nemáte ohrievač, postačí aj hrnček s teplou vodou, do ktorej ponoríme fľašku s mliekom. 

Ak kojíte, zaobstarajte si odsávačku mlieka. V obchodoch dostať rôzne druhy a môžu byť 

manuálne, ale aj elektronické. Manuálna odsávačka je vhodná na príležitostné odsávanie 

mlieka. Ak máte veľa mlieka, je vhodná elektronická odsávačka. Mlieko môžete uchovať 

v chladničke, a v noci kŕmiť z fľašky, alebo sa informujte, kde ho  môžete odovzdať. 

Materské mlieko je vzácne, mnohým novorodencom  chýba  a v nemocnici ho určite príjmu.  

Ďalším vhodným pomocníkom je vankúš na dojčenie, ktorý môžete využiť už počas 

tehotenstva. 

Mamičky, ktoré koja potrebujú aj absorbčné vložky do podprsenky. Dajú sa kúpiť 

jednorazové alebo bavlnené, ktoré sa môžu prať. 

Ak kŕmite dieťatko z fľašky, musíte ju sterilizovať aspoň do 6 mesiacov veku bábätka. 

Sterilizovať je možné vyváraním. Fľaška musí byť celá ponorená v hrnci s vodou a je 

potrebné ju nechať variť aspoň 20 minút. 
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DĹŽKA SPÁNKU  

Nechajte spať novorodenca tak dlho, ako potrebuje. Keď bude hladný, zobudí sa sám. Stáva 

sa, že dieťatko nerobí rozdiel medzi dňom a nocou a hore je vtedy, keď vy spíte. Preto robte 

rozdiely medzi denným a nočným spánkom. Pri dennom spánku ukladajte dieťa do kočíka 

a na noc ho dávajte do postieľky. Postupne dieťa privykajte rituálom pred nočným spaním. 

V miestnosti by mala byť tma a príjemná teplota asi 20°C. Stlmte svetlo, uložte dieťa do 

spacieho vaku, pustite mu hrací kolotoč, alebo mu zaspievajte uspávanku. Ak v noci kojíte, 

snažte sa byť potichu a dieťaťu sa neprihovárajte. 

Tým, že bábätko rastie, denný spánok sa skracuje. Zo začiatku dieťa spí dvakrát cez deň. Keď 

bude mať 6 mesiacov, nemalo by spať cez deň viac ako dve hodiny. 

 

Zdroj: https://akonamaterstvo.sk/denny-a-nocny-spanok-babatka/ 

 

Postieľka – rozmer postieľky býva  120 x 60 cm, ale je v predaji aj väčšia postieľka 140 x 70 

cm, ktorú môžete využiť na dlhšiu dobu, pretože sa z nej dá urobiť postieľka bez mreží.  

Matrac – v obchodoch majú niekoľko druhov matracov rôznej hrúbky a zloženia. Veľkosť 

matraca má byť taká istá ako veľkosť postieľky. Je vhodné kúpiť postieľku už s matracom.  

Ak chcete mať monitor dychu pre dieťa, matrac by mal byť hrubý do 10 cm. 

Posteľná bielizeň – plachty do postieľky si zaobstarajte aspoň tri kusy, aby sa mohli po 

zašpinení hneď vymeniť. Pre novorodenca budete potrebovať tzv. hniezdo, pretože vankúš sa 

neodporúča používať až do 2 rokov veku dieťaťa. 

https://akonamaterstvo.sk/denny-a-nocny-spanok-babatka/
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AKO SPRÁVNE PREBAĽOVAŤ? 

Dieťatko položte na podložku na prebaľovanie. Vyzlečte mu dupačky a rozopnite mu plienku. 

Dieťatko zoberte a pod tečúcou teplou vodou mu umyte zadoček detským mydlom. 

V krajných prípadoch môžete využiť vlhčené utierky, ktoré hneď zahodíte.  

Prebaľovanie dievčatka 

Ak použijete vlhčené utierky, zotrite stolicu a očistite bruško a kožné záhyby nôh. Utierajte 

zhora, smerom dolu k zadočku. Potom zdvihnite dievčatku nožičky, očistite genitálie tiež 

smerom ku konečníku. Posladný očistite konačník, celý zadoček a stehná. Proti zapareninám 

použite detský krém. 

Prebaľovanie chlapčeka 

Stáva sa, že hneď ako rozbalíte chlapčekovi plienku, začne močiť, preto dávajte pozor. 

Stolicu utrite z bruška, z kožných záhybov okolo nožičiek a genitálií. Nadvihnite miešok hore 

a utrite pokožku pod ním. Zdvihnite penis a očistite ho smerom od tela. Chyťte chlapčeka za 

nožičky, nadvihnite ich a očistite zadoček, konečník a stehná. Po dôkladnom očistení natrite 

zadoček detským krémom proti zapareninám. Uprednostnite umývanie chlapčeka teplou 

vodou a detským mydlom miesto vlhčených utierok. 

Čo potrebujeme na prebaľovanie? 

Plienky – záleží na vás, či budete používať jednorazové plienky, ktoré sa dajú kúpiť 

v obchode, alebo látkové plienky, ktoré budete pravidelne prať. Môžete ich aj striedať.  

Krém na zapareniny – pri každom prebaľovaní natierajte zadoček a nožičky dieťaťa 

vhodným detským krémom, ako ochranu proti zapareninám. 

Čistiace obrúsky – na trhu dostať viac druhov vlhčených utierok. Záleží na mamičke, ktorý 

druh uprednostní. Vlhčené utierky sa dajú  urobiť aj doma. Nastriháme perlan a namočíme ho 

do vody zmiešanej s detským olejom. Ak ho dáme do fľaštičky s rozprašovačom, možeme ho 

využiť aj na cestovanie. 

Prebaľovacia podložka – mala by byť umývateľná so zvýšenými okrajmi, aby bolo bábätko 

počas prebaľovania v bezpečí. Pod hlavičku dieťatka môžete podložiť bavlnenú plienku, aby 

sa mu v lete nespotila hlavička. 
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VYZLIEKANIE A OBLIEKANIE 

Oblečenie pre novorodenca si zaobstarajte z prírodných materiálov tak, aby bolo vzdušné, 

pohodlné a aby dieťatko neobmedzovalo v pohybe. Nezabudnite na to, že sa bude často prať 

aj pri vyšších teplotách. Zo začiatku budete musieť novorodenca prezliekať často, skoro tak 

často, ako ho budete prebaľovať. 

Výhodné je nakúpiť základné oblečenie vo veľkosti 56 alebo 62 a oblečenie postupne 

dokúpite: 

4 overaly, 3 svetríky, 5 body, 3 pyžamá, ponožky, rukavičky, 3 čiapočky a oblečenie vhodné 

zimu ako otepľovačky, alebo kombinéza. 

Zo začiatku veďte dieťa k tomu, aby spolupracovalo pri obliekaní a vyzliekaní. Už v dvoch 

rokoch my malo dieťa vedieť dať si  dole ponožky, nohavice a vyzliecť tričko. Keď bude mať 

tri roky, malo by sa vedieť aj  obliekať samo. 

Ako mu pri prezliekaní pomôcť? 

• Jednotlivé kúsky oblečenia nachystajte v takom poradí, v akom si ich bude obliekať. 

 

• Na obliekanie  mu doprajte dostatok času. 

• Sukne a nohavice kupujte radšej na gumu. 

• Oblečenie kupujte s veľkými gombíkmi alebo na zips. 

• Učte dieťa  gombíky zapnúť zdola hore. 

• Každú činnosť pri obliekaní urobte zábavnú, aby to dieťa zaujalo. 

• Obuv kupujte na suchý zips. 
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AKO DIEŤATKO KÚPAŤ? 
 

Pri kúpaní bábätka dbajte na dostatočnú teplotu v miestnosti. Do vaničky napustite teplú vodu 

do výšky najviac 10 cm. Vhodnú teplotu vody zistíte teplomerom, alebo ponorením lakťa do 

vody. Dieťa musíte držať pevne v obidvoch rukách a opatrne ho vkladajte do vaničky najskôr 

nožičkami a potom celým telom. Ak nemáte vo vaničke ležadlo, jednu ruku vložte pod 

hlavičku bábätka a druhou rukou ho začnite umývať. Používajte detské mydlo, alebo penu do 

kúpeľa.  Najskôr umyte tváričku a vlásky, potom celé telíčko. Počas kúpania sa dieťatku 

prihovárajte a usmievajte sa. Celé kúpanie by nemalo trvať viac, ako 3-4 minúty. Veľký pozor 

si dávajte pri vyberaní dieťatka, aby sa vám mokré nevyšmyklo z rúk. Zabaľte ho do 

pripravenej osušky a do sucha utrite.  

Čo potrebujeme na kúpanie? 

Na kúpanie novorodenca môžete použiť lavór, alebo detskú vaničku tak, aby vám to čo 

najlepšie vyhovovalo. Pri malom dieťatku dajte do vaničky ležadlo, ale dávajte pozor, aby sa 

vám pri kúpaní nezošmyklo do vody. Na umývanie použite hubku alebo žinku. Z detskej 

kozmetiky je najlepšia pena do kúpeľa, detské mydlo a detský šampón  na vlásky. 

Nepoužívajte kozmetiku pre dospelých, aby ste mu nespôsobili kožné problémy. Po okúpaní 

dieťatka ho dôkladne osušte osuškou, alebo uterákom. Ošetrite mu pokožku detským 

olejčekom, alebo detským telovým mliekom. Dieťatko môžete obliecť a na koniec mu očešte 

detskou kefkou na vlásky a ostrihajte mu nechty.  

Na kúpanie budete potrebovať: telové mlieko, detský olej, šampón, alebo detské mydlo.  

nožnice na nechty, osušku alebo uterák, kefku na vlásky.  

Väčším deťom vložte do vane protišmykovú podložku a neodchádzajte od dieťaťa, aj keď 

samé sedí vo vani a hrá sa. V obchodoch dostať kúpiť vhodné hračky do vody. 
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SPRÁVNE ZAOBCHÁDZANIE  

Zo začiatku môžete mať obavy chytiť dieťatko a manipulovať s ním. Nemusíte mať strach. 

Veľmi rýchlo sa naučíte s ním správne zaobchádzať.  

Ako zdvihnúť bábätko: 

Pri dvíhaní bábätka vložte jednu ruku pod jeho hlavičku a krk. Druhú ruku dajte pod zadoček. 

Dávajte pozor, aby mu hlavička neprepadla dozadu a aby bola podopretá. Posuňte si hlavičku 

na predlaktie, alebo rameno a pomaly ho zdvihnite. Stále ho pridŕžajte pod zadočkom. Aby sa 

bábätko nezľaklo, že ho nečakane zdvíhate, rozprávajte sa s ním. Tak sa bude cítiť bezpečne. 

Ak budete mať istotu, môžete vyskúšať držanie „na tigríka“, pri ktorom dieťatko leží na 

predlaktí, hlavičkou dolu. No pri väčších deťoch to už neskúšajte, lebo celé telo leží len na 

predlaktí. 

Ako položiť bábätko: 

Pri položení bábätka do kočíka, alebo do postieľky dbajte na to, aby malo stále podopretú 

hlavičku a krk. Najskôr položte na podložku zadoček. Potom vytiahnite spod zadočka ruku 

a jemne ňou pridržte hlavičku bábätka tak, aby ste mohli vytiahnuť druhú ruku spod hlavičky. 

Zabránite tak prepadnutiu hlavičky dozadu. Dieťa má spať na chrbátiku, aby sa predišlo 

syndrómu náhleho úmrtia dojčiat. Občas dajte dieťatko na bruško a hlavičku mu otočte nabok. 

Túto polohu skúšajte len vtedy, keď je dieťa hore. Dávajte pozor na to, aby ste mu otáčali 

hlavičku  raz na jednu a raz na druhú stranu a vyrovnajte mu uško, na ktorom leží. 
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PRIRODZENÝ VÝVOJ DIEŤAŤA 

V tabuľkách podľa veku sa dá zistiť, či sa dieťa vyvíja správne. Dozvieme sa, aká je jeho 

manuálna zručnosť, telesná obratnosť, čo má podľa určitého veku vedieť, ako sú vyvinuté 

zmyslové orgány. Zisťujeme, aká je jeho koordinácia tela, hrubá a jemná motorika a čo je 

dieťa schopné urobiť. Sledujeme, ako prebieha jeho sociálny a citový vývoj, ako sa správa 

a ako sa hrá. 

 

Vek Zrak, sluch, reč 
Manuálna 

zručnosť 

Telesná 

obratnosť 

Správanie a 

hry 

Prvý a druhý 

mesiac 

 

Reaguje na hračku, 

zvuky a svetlo.  Otáča 

za nimi hlavu a oči. 

Ruky má zovreté 

v päsť. Ak mu 

vsuniete prst do 

dlane, pevne sa 

ho chytí. 

Bábätko 

väčšinou leží na 

chrbte s hlavou 

otočenou nabok. 

Ak ho posadíte,  

hlavička mu 

klesne dopredu. 

Pri dojčení 

a prebaľovaní 

sleduje 

matku. Ak ho 

vezmete do 

náručia, 

prestane 

plakať. 

POHYB 

 

Na druhý 

mesiac 

• v obmedzenej miere dieťa kontroluje pohyby rúk a nôh; 

• chvíľu vie udržať v rukách mäkkú hračku; 

• snaží sa chvíľu udržať hlavu hore; 

• už lepšie ovláda krk; 

• ak dieťa niekto drží, pár sekúnd udrží  hlavu; 

• postupne zmiznú reflexy – Morov aj  uchopovací reflex. 

KOORDI- 

NÁCIA 

Na druhý 

mesiac 

• s prstami už viacej hýbe a má otvorené dlane; 

• hrá sa s rukami a sleduje svoje prsty; 

• snaží sa natiahnuť a chytiť hračku rukou, ale nedarí sa mu ju ešte presne  

   trafiť 

REČ 

Na druhý 

mesiac 

• ak je pokojné vydáva zvuky, ktoré sa podobajú samohláskam; 

• keď ho niekto zdvihne, mrnká a upokojí sa; 

• očami hľadá zdroj zvuku – ide o známe hlasy a zvuky; 

• pozoruje ľudí, ich gestá a reč – niekedy sa zdá, že odpovedá a rozpráva sa s 

    nami; 

• svoju radostnú náladu vyjadruje pohybmi nôh a rúk. 

ČO SA UČÍ 

Na druhý 

mesiac 

• zameriava svoj pohľad a sleduje na krátku vzdialenosť predmet pred očami; 

• zbystrí pozornosť na hudbu, vedia ho upokojiť zvuky v pozadí – hluk 

práčky, vysávača, motor auta; 

• prejaví nadšenie nad činnosťou, ktorú už pozná a vie, čo bude nasledovať; 

• rozlišuje  hlasy ľudí, vie odlíšiť iné chute (čaj, prevarenú vodu) a vône. 

https://mamaaja.sk/clanky/babatko/novorodenec-a-jeho-reflexy
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AKO 

PREBIEHA 

JEHO 

SOCIÁLNY 

A CITOVÝ 

ŽIVOT 

 

Na druhý 

mesiac 

• začína sa usmievať a úsmev opätuje; 

• vie si získať pozornosť iných a teší sa z nej; 

• menej spí cez deň a v noci dokáže prespať už celú noc 

 

Vek Zrak, sluch, reč 
Manuálna 

zručnosť 
Telesná 

obratnosť 
Správanie a 

hry 

Tretí a štvrtý 

mesiac 

 

Hlavu a oči otáča 

za zvukom a  

usmeje sa. Vníma 

ľudskú tvár. Ak je 

hračka blízko jeho 

tvári, zbiehajú sa 

mu oči. 

Samé otvára 

a zatvára ruky, 

pozoruje ich. Na 

malú chvíľu 

udrží hračku 

v ruke. 

Na chrbátiku mu 

už hlavička 

neprepadá na 

jednu alebo na 

druhú stranu. Na 

brušku zdvíha 

hlavičku aj 

hrudník. Kope 

nožičkami. 

Keď sa s ním 

hráte a spievate 

mu, vie prejaviť 

radosť. V 5-6 

týždňoch sa 

usmieva. 

ČO DOKÁŽE 

Štvrtý mesiac 

• Dobre vie pohybovať hlavou. 

• Keď leží na chrbte vie zdvihnúť hlavu a pozrieť sa hore. Otáča hlavičkou 

a vie ju udržať 

• Keď leží na chrbte, vie zdvihnúť hlavu a pozrieť sa na  nožičky. 

• Úchop, ktorý mal predtým slabší, má teraz silnejší až tak, že sa 

s vystretými ručičkami za našej pomoci vie posadiť.  

• Keď leží na brušku snaží sa chytať rôzne predmety, udrží váhu hlavy 

a hrudníka, pričom používa jednu ruku a druhou sa snaží udržať.  

• Svaly na  chrbte a šiji sa zosilňujú. 

• Brušné a hrudnú svalstvo mu silnie a vie sa za pomoci dospelého posadiť. 

• Otočí sa z chrbta na bok a na bruško. 

• Orientuje sa v okolí a rozvíja sa mu zmyslové vnímanie 

• Manipuluje s predmetmi, ktoré vidí a tým sa mu zlepšuje koordinácia oko-

ruka. 

• Sleduje pohyb predmetov niekedy len jedným očkom, pričom druhé  akoby 

nevnímalo, čo sa postupne napraví. 

• Rozlišuje tváre a ich výrazy. 

• Usmieva sa. 
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9 

mesiacov 

Opakuje zvuky 

po dospelých. 

Používa viac 

slabík, kričí aby 

upútalo na seba 

pozornosť. 

Chápe význam 

slov nie, daj pápá 

Počas kŕmenia 

si samé berie do 

ruky lyžičku. 

Jenou rukou 

zdvíha predmety 

a podáva si 

hračku z jednej 

ruky do druhej. 

Samé sa posadí 

a vydrží dlhšie 

sedieť. Na zemi 

sa pretáča 

a pokúša sa 

loziť po štyroch. 

Ak sa môže 

chytiť, vie sa pri 

nábytku 

postaviť. 

Hľadá hračku, 

ak mu vypadne 

z ruky. Pred 

cudzími ľuďmi 

sa schováva 

a drží sa 

dospelého, 

ktorého pozná. 

 

ČO DOKÁŽE 

• Keď je dieťa hore, zaujíma sa o okolie, otáča sa z chrbátika na bruško a 

späť 

• Otáčanie zvláda bez problémov. 

• Pohojdáva sa na kolienkach a ide dopredu, alebo dozadu. 

• Niektoré deti už samé lozia po štyroch. Podliezaním, preliezaním, 

vyliezaním a zliezaním si  precvičujú celé telo. 

 

Vek Zrak, sluch, reč 
Manuálna 

zručnosť 
Telesná 

obratnosť 
Správanie a 

hry 

6 mesiacov 

Automaticky otočí 

hlavu za hlasom, 

vie  kričať a skúša 

vyslovovať slabiky 

„ba“, „ma“ 

Pri chytaní 

hračiek používa 

dve ruky a dáva 

si ich do úst. 

Naťahuje sa za 

predmetmi. 

Pretáča sa 

z chrbta na 

brucho, zdvíha 

hlavičku 

a hrudník. 

S oporou už sedí. 

Počas hry 

vydáva rôzne 

zvuky – smeje 

sa, kričí. Ak 

pustí hračku, 

nehľadá ju. 

Začína cítiť 

strach 

a úzkosť, keď 

nevidí 

mamičku. 

ČO DOKÁŽE 

• Niektoré detí sa dokážu  pritiahnuť nielen do sedu, ale aj do stoja.  

• Za pomoci sa dieťa dokáže prehnúť a postaviť rovno z ľahu do stoja. 

• Jeho úchop je veľmi silný.  

• Na konci 6. mesiaca môžu sa niektoré deti plaziť za pomoci rúk. 

• Zámerné prekladá predmety z jednej ruky do druhej. 

• Spoznáva predmety tým, že ich otáča a prevracia do rôznych polôh. 

Vek Zrak, sluch, reč 
Manuálna 

zručnosť 

Telesná 

obratnosť 

Správanie a 

hry 
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• Niektoré deti sa prevaľujú po brušku, iné uprednostňujú plazenie pred 

lezením, alebo sa vyťahujú rovno do stoja. 

• Majú tendenciu „chodiť“. 

• V 8. – 9. mesiaci sa vie dieťa postaviť na obe nohy do stoja, tak že sa 

pevne drží nábytku alebo ohrádky a stojí bez pohybu. 

• Zdvihne zo zeme predmet a vie sa udržať jednou rukou. 

• Urobí v stoji predklon a podrep a znovu sa vie postaviť. 

• Ku koncu obdobia udržiava rovnováhu tak, že sa oprie bokom, alebo 

hrudníkom o nábytok. 

• Vie sa občas hrať v stoji. 

• Je potrebné v tomto období dopriať mu čo najviac spontánneho pohybu vo 

voľnom priestore. Nie je vhodné dávať dieťa na dlho do hopsadiel alebo 

chodúliek.  

 

Vek Zrak, sluch, reč 
Manuálna 

zručnosť 
Telesná obratnosť Správanie a hry 

 

12 mesiacov 

(1 rok) 

Reaguje na svoje 

meno, vydáva rôzne 

zvuky, spája 

niektoré slabiky 

s pohybom, napr. 

ťap-ťap ťapušky, 

pápá. 

Pije s pomocou 

z hrnčeka, drží 

lyžičku a chce 

ju používať. 

Ukáže na 

hračku, ktorú 

chce. 

Lezie rýchlo 

a dobre sedí. 

Chodí okolo 

nábytku, chvíľu 

samé stojí 

a s pomocou sa 

pokúša chodiť. 

Pomáha pri 

obliekaní, kýva 

a tlieska 

rukami. Do 

krabice dáva 

hračky a znovu 

ich vyberá 

a hádže ich po 

zemi. 

 

HRUBÁ 

MOTORIK

A 

• Stojí pri nábytku, postaví sa na špičky, alebo len na jednu nohu 

• Urobí prvé  krôčiky  

• Keď sa naučí chodiť, vie sa bez držania posadiť a znovu postaviť. 

• Vie zdvihnúť nohu a prekročiť prekážku, chce s pomocou chodiť po 

schodoch 

• Deťom spevnel  úchop a preto vedia visieť za ruky 

 

JEMNÁ 

MOTORIK

A 

• U dieťaťa sa rozvojom rôznych pohybov ruky rozvíja aj  intelekt a získava 

nové skúsenosti. 

• Ruka už siaha s väčšou istotou smerom k pozorovanému predmetu. 

• Už pred uchopením predmetu ruku prispôsobuje veľkosti a tvaru predmetu.  

• Vie už presne a isto zamieriť ruku s hračkou k cieľu, napríklad pri vkladaní 

mince do pokladničky. 

• Je schopné naučiť sa postaviť kocku na kocku.  

• Zlepšuje sa jeho koordinácia a už vie vykonávať každou rukou iný pohyb 

napr. držať fľašku a druhou rukou sa hrať. 
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Vek Zrak, sluch, reč 
Manuálna 

zručnosť 
Telesná 

obratnosť 
Správanie a hry 

15 mesiacov 

Chápe viaceré 

slová a vie ich aj 

vysloviť. 

Rozumie 

príkazom 

a poslúcha ich, 

napr. podaj 

bábiku. 

Postaví komín 

z kociek, je 

lyžičkou. Ak mu 

podáte hračku, vie 

ju vrátiť späť 

Zo stoja sa zohne 

pre hračku, lozí po 

schodoch, ale 

chodí ešte 

z nohami od seba. 

Pomáha pri 

obliekaní a je 

zručnejšie. Je 

závislé na 

mamičke. 

JE 

SCHOPNÉ 

• samostatne chodiť; 

• s pomocou rúk chodiť po schodoch; 

• povedať pár slov – stačí aj jedno; 

• samostatne si pozerať knihy a otáčať stránky; 

• smiať sa; 

• používať hračky, ktoré sa ťahajú alebo tlačia; 

• zohnúť sa a znovu sa postaviť.  

 

Vek Zrak, sluch, reč 
Manuálna 

zručnosť 
Telesná obratnosť Správanie a hry 

 

18 mesiacov 

(1 rok a pol) 

Vie už 6–20 slov, ale 

rozumie viacerým 

slovám. Vie spievať 

a hovoriť riekanky 

Viac používa 

jednu ruku, 

v ktorej drží aj 

pastelku a čmára 

ňou. Zdvihne 

malé predmety 

pinzetovým 

úchopom 

Chodiť už vie, ale 

behá horšie. 

Vyjde po 

schodoch, ak sa 

niekoho drží. Zo 

schodov zlieza 

pospiatky. 

 

Vie si vyzuť 

topánky, 

ponožky aj 

čiapku. Vie sa 

hrať samo. 

 

ČO VIE 

• vysloviť asi 15 slov; 

• najesť sa lyžicou; 

• dobre  kráčať a postupne aj behať; 

• čmárať; 

• s radosťou loziť; 

• vyliezť na stolček, alebo na malú stoličku; 

• ukázať na to, čo chce. 
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Vek Zrak, sluch, reč 
Manuálna 

zručnosť 
Telesná obratnosť Správanie a hry 

 

24 mesiacov 

(2 roky) 

Pozná viac ako 50 

slov. Vie vytvoriť 

vetu z dvoch alebo 

viacerých slov. Pýta 

sa: „Čo je to?“. 

Kreslí kruhy a 

bodky. Spoznáva 

blízkych ľudí na 

fotkách. 

Koordinovane 

behá a chodí 

dozadu, vylieza na 

nábytok a zlieza z 

neho. Jazdí na 

odrážadle. Chodí 

po schodoch sám 

a drží sa zábradlia. 

Dieťa stále chodí 

za mamou. Rado 

je v spoločnosti 

detí, ale nehrá sa 

s nimi. 

 

ČO VIE 

• samostatne chodiť po schodoch; 

• sedieť na malej stoličke; 

• vyzliecť si niektoré časti oblečenia; 

• hrať sa „akože“ hry – kŕmiť bábiku, opravovať auto a pod.;  

• postaviť komín zo 4 kociek; 

• utekať; 

• gúľať a tlačiť väčšie predmety; 

• preniesť hračku niekde inde; 

• ukázať v knižke rôzne obrázky; 

• ukázať časti svojho tela a neskôr ich pomenovať; 

• hrať sa samé v spoločnosti iných detí; 

• aktívne používať 20 slov – najmä podstatných mien; 

• pravdepodobne bude vedieť: zapnúť televízor, otvoriť a zatvoriť  dvere, 

používať celé vety,  poskakovať, upratať hračky na miesto 

• rozpozná svoju pozíciu v rodine; 

• napodobňuje gestá a mimiku dospelých. 

 

 

Vek Zrak, sluch, reč 
Manuálna 

zručnosť 
Telesná obratnosť Správanie a hry 

  

30 mesiacov   

(2 a pol roka) 

Už vie použiť 200 

slov, pýta sa otázky 

„čo?“, „ako?“. Vie už 

niekoľko riekaniek. 

Spozná sa na fotke. 

Nakreslí  rovnú 

čiaru a kruh. 

Samostatne je 

lyžičkou aj 

vidličkou. 

Vylezie na 

preliezačku. Vie 

kopnúť do lopty a 

jazdiť na trojkolke. 

Začína mať 

záchvaty zlosti. 

Nevie sa ešte 

podeliť o hračku. 

Rado sa hrá hry 

„na niečo“. 

  

ČO VIE 

• umývať a utierať si ruky do osušky; 

• umyť si s pomocou zuby; 

• obliecť a vyzliecť si nohavice; 

• kresliť s pastelkou. 

 

JEMNÁ 

MOTORIKA 

Vložiť kocku do správneho otvoru. Vie postaviť kocky na seba, otáča 

kľučkou, kľúčom. Pri spoločnom čítaní vie samo otočiť stránku. Dopĺňa sám 
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text rozprávky, riekanky, alebo básničky. Samé si umyje ruky a vyzlečie  si 

časť oblečenia. Udrží ceruzku v ruke a čmára. Kresba je pre nás len 

čmáranicou, ale pre neho má konkrétny dej a význam.  

HRUBÁ 

MOTORIKA 

Najväčší pokrok vidíme v hrubej motorike. Dieťa vie hádzať a kopať loptu, i 

keď nie vždy smerom, ktorým  by chcelo. Teší ho chôdza po schodoch, ktoré 

opakovane schádza hore a dolu. Samostatne sa drží zábradlia.  

 

Začína sa rozvíjať vnímanie hĺbky, no priestorové videnie nie je ešte na 

dostatočnej úrovni. Preto dieťa vidí len to, čo je pred ním. Zlepšuje sa jazdenie 

na trojkolke, hoci pedálovanie mu ešte robí problémy. 

Dieťa lepšie chápe rozdiel medzi dňom a nocou a aktivitami, ktoré sa s nimi 

spájajú. Opakujúce sa pravidelné činnosti a rituály mu pomáhajú upevňovať 

správne návyky- kúpeľ, pyžamko, rozprávka na dobrú noc. V tomto veku je 

veľmi dôležitý spánok. Dieťa má spať 11 – 14 hodín a počas dňa aspoň 

jedenkrát. 

 

 

Vek Zrak, sluch, reč 
Manuálna 

zručnosť 

Telesná 

obratnosť 
Správanie a hry 

 

36 mesiacov 

(3 roky) 

Vie povedať svoje 

celé meno aj koľko 

má rokov. Pozná 3 

farby- červenú, 

modrú, žltú. Vie 

prerozprávať 

rozprávku a povedať 

svoj zážitok. 

Natiahne si samé 

nohavice 

a nakreslí 

človeka. Používa 

detské nožnice. 

Pri chôdzi po 

schodoch strieda 

nohy a vie chodiť 

po špičkách. 

Dospelým 

pomáha pri 

domácich prácach 

a bežných 

činnostiach. Vie 

požičať hračku 

a hrať sa s inými 

deťmi. 

 

ČO VIE 

• vie povedať celé svoje meno a priezvisko;  

• odpovedať na jednoduché otázky; 

• jeho slovám už rozumejú aj iní ľudia; 

• pamätá si krátke príbehy a vie o nich hovoriť; 

• pozná niektoré farby; 

• rozpoznáva známe objekty v okolí a aj na  obrázku. 

 

JEMNÁ 

A HRUBÁ 

MOTORIKA 

V tomto období sa upevňuje návyk používania nočníka. Je u každého dieťaťa 

individuálny. Počas kúpania sa deti vedia samé umývať a tak spolupracovať 

s rodičmi. Jemná motorika sa zlepšuje. Vidíme to zvlášť pri jedení, ale 

nemôžeme očakávať úplnú samostatnosť. Buďte preto pripravení na možný 

neporiadok pri jeho kŕmení sa.  

Do kolektívu detí sa už lepšie zapája a hrá sa s nimi. Uprednostňuje 
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námetové hry, v ktorých napodobňuje dospelých, napr. na vodičov, na 

mamičku. Alebo sa hrá na súrodencov. Rád si spieva, vie viacero riekaniek 

a básničiek. 

HRUBÁ 

MOTORIKA 

• hádže, chytá loptu a kope do nej; 

• smelšie chodí hore a dole po schodoch – ale drží sa vás za ruku alebo 

zábradlia. 

 

Obľúbené sú tiež činnosti ako:  

• vyskakovanie; 

• jazdenie na trojkolke, alebo odrážadle; 

• vyzliekanie a obliekanie, ale ešte potrebuje  pomoc; 

• kreslenie kruhov a čiar na papier a na chodník; 

• otáčanie kľúčom 

• otváranie a zatváranie dverí; 

• prevracanie strán v knihe. 

 

EMOCIONÁL- 

NY VÝVIN 

Toto obdobie sa nazýva aj „prvé obdobie vzdoru“. Neznamená však, že ide 

o vzdor proti príkazom rodičov. Ide o to, že dieťa sa mimoriadne zaujíma 

o svoje okolie, chce bádať a objavovať. Nechápe preto zákazy a príkazy 

rodičov. Prezieravý rodič uspokojí zvedavosť dieťaťa, aby predišiel 

prípadnému konfliktu. Dieťa začína vnímať veľa rôznych emócií, ako hanbu 

a vinu. Pre toto obdobie sú typické záchvaty zlosti, lebo dieťa nemá takú 

slovnú zásobu, aby vedelo vyjadriť čo chce a dohodnúť sa s rodičmi. Nie je 

to chybou dieťaťa, ale nezrelosťou jeho nervovej sústavy. Vníma emócie aj 

ostatných členov rodiny a opakuje po nich.  

Veľkou zmenou pre dieťa je jeho vstup do materskej školy. Učí sa 

prispôsobovať v kolektíve iných detí a rešpektovať autoritu učiteľky. 

Kolektív detí mu pomôže zaradiť sa medzi nich a lepšie zvládnuť rôzne 

spoločenské pravidlá, napr. pozdraviť sa, poprosiť, poďakovať 

a ospravedlniť sa. Čím viacej sa doma dieťaťu budeme venovať, tým bude 

rýchlejšia jeho adaptácia na materskú školu.   
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CESTUJEME S KOČÍKOM AUTOBUSOM A AUTOM  

Aby ste si mohli vybrať ten správny kočiar, musíte si dopredu uvedomiť, v akom prostredí ho 

budete používať. Pri nákupe kočíka si všimnite veľkosť koliesok.  Menšie  kolieska 

potrebujete do mesta, kde sú dobré cesty a väčšie  kolieska pri prechádzke v prírode. Berte do 

úvahy aj ročné obdobie. Pre deti narodené na zimu, sú vhodné väčšie  kolieska do snehu. 

Záleží na Vás, aký kočík si zakúpite. Určite je dôležité vedieť, ako a kde budete kočík 

využívať.  

Autosedačka je tiež dôležitou súčasťou výbavy. Autosedačka – tzv. vajíčko – zaručuje 

bezpečnosť dieťaťa pri cestovaní v aute. Je vždy otočená proti smeru jazdy, či už na prednom 

alebo zadnom sedadle, aby v prípade prudkého brzdenia dieťa nespadlo tvárou na zem.  Ak je 

vajíčko umiestnené vpredu, je nevyhnutné vypnúť Airbag.  

Väčšie deti sú umiestnené v autosedačkách a prichytené bezpečnostnými pásmi, ktoré sú 

súčasťou výbavy auta. V zimnom období je potrebné do kočíka a autosedačky kúpiť fusak. 

Využíva sa v pevnej vaničke, prenosnej taške, ako i neskôr v športovej časti kočiara. Preto 

myslite na to už pri nákupe, lebo do budete potrebovať dlhšie obdobie. 

Pri nastupovaní do dopravného prostriedku a vystupovaní z neho – autobusu, alebo vlaku 

treba dávať pozor na to, aby sa dieťa na schodoch nevyšmyklo a nespadlo na ne. Preto rúčka 

kočiara vždy smeruje dovnútra. Závisí aj od toho, aký máme kočiar a podľa neho sa snažte  

bezpečne nastupovať  a vystupovať.  
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BEZPEČNOSŤ DIEŤAŤA V DOMÁCNOSTI 

Hneď ako dieťa začne loziť, zaujíma sa o okolie, ktoré chce preskúmať. Preto musíme 

domácnosť vybaviť rôznymi ochrannými prvkami. Nebezpečné veci odložte z dosahu 

dieťaťa. Do elektrických zásuviek dajte kryty z umelej hmoty, ktoré sa dajú kúpiť v elektro 

obchodoch. Najväčšie nebezpečenstvo číha na dieťa v kuchyni. Preto keď varíte, skúste dať 

dieťa do ohrádky, alebo do ležadla. Odkladajte veci ďalej od okraja kuchynskej linky a stola, 

aby ste predišli nešťastiu v podobe obarenia horúcou polievkou, alebo kávou.  

Okná – vybavte ich bezpečnostnou poistkou, ktorá nedovolí oknu otvoriť sa dokorán. 

Radiátor – horúci radiátor prikryte dekou, alebo uterákom. 

Postieľka –nedávajte do postieľky veľké hračky, aby sa pomocou nich dieťa samé nepokúsilo  

vyjsť z postieľky. Na postieľku nepriväzujte žiadne hračky, aby si šnúrku neomotalo okolo 

tela alebo krku.  

Hračky – upratujte hračky do skriniek, políc, alebo košíkov len do výšky dieťaťa, aby si 

mohlo samé vybrať hračku a zároveň tak môžete učiť dieťa, aby si po hre samé odložilo 

hračku na miesto. 

Rohy – na všetky ostré rohy, napríklad stola dajte chrániče, aby si dieťa nerozbilo hlavičku. 

Čo je pre dieťa v kuchyni nebezpečné: 

Potravinové fólie a igelitové vrecká, alebo tašky – odložte do zabezpečenej skrinky, aby sa 

dieťa s nimi neudusilo. 

Pracie a čistiace prostriedky – všetky chemikálie v domácnosti uložte do najvyššej skrinky, 

kde dieťa nedočiahne a ktorú nevie otvoriť. 

Horúce nádoby a nápoje – vždy  dávajte dozadu kuchynskej linky, kam dieťa nedočiahne. 

Predídete tak zbytočným popáleninám. Taniere dávajte na jedálenský stôl vždy do stredu. 

Ostré predmety – nože a vidličky nenechávajte zbytočne v dosahu dieťaťa. Po použití ich 

hneď odložte do zásuvky tak, aby sa dieťa do nej nedostalo. Prípadne ju zaistite 

bezpečnostnou poistkou. 

Chladnička a mraziak – bezpečnostnú poistku namontujte aj na dvere. 

Odpadkový kôš – postarajte sa o to, aby sa dieťa k nemu nedostalo a aby nezačalo skúmať, 

čo v ňom je. 

https://www.feedo.sk/baby-ono-zamok-univerzalny-pre-zasuvky-a-chladnicky-biely/
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Rúra – naučte dieťa nechytať rúru, aj keď nie je horúca. Predídete tak zbytočným úrazom.  

Sporák – okolo varnej dosky a sporáku sa dá kúpiť ohrádka, aby ho dieťa nemohlo chytiť. 

Používajte zadné horáky, alebo platne, aby dieťa nechytilo, alebo nestiahlo na seba plný 

hrniec, či  panvicu.  

Čo je pre dieťa nebezpečné v kúpeľni: 

Čistiace a kozmetické prostriedky – uložte čo najvyššie mimo dosah detí. Aj kozmetické 

prípravky, ktoré sú určené pre deti. Žiletky odložte do skrinky  na bezpečné miesto. 

Lieky – všetky lieky majte v domácnosti mimo dosah detí. Najlepšie v skrinke, ktorá sa dá 

zamknúť. 

Vaňa – vždy buďte s dieťaťom v kúpeľni, ak ho kúpete a používajte protišmykovú podložku. 

Ak máte vo vani napustenú vodu, dieťa samé v kúpeľni nenechávajte.  

Vyhrievacie telesá a radiátory – zakryte ich uterákmi. 
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PREDCHÁDZANIE OCHORENIAM A DOMÁCA LEKÁRNIČKA 

Ako najlepšie zabezpečiť zdravie dieťaťa: 

1. Kojenie. Pre zdravie dieťaťa je dôležité kojiť ho aspoň 6 mesiacov. Materské mlieko 

zlepšuje imunitu dieťaťa a zvyšuje odolnosť voči chorobám. 

2. Všímajte si zdravotný stav ľudí vo vašom okolí a chráňte svoje dieťa pred stykom s 

chorými ľuďmi. Niektorí rodičia si myslia, že ,,soplík" nie je choroba. Ak ho však dostane 

novorodenec, môže to byť pre neho nebezpečné. Aj väčšie deti môžu mať soplík a pritom 

nemusia mať iné príznaky. No stáva sa, že deti s nižšou odolnosťou zareagujú na neliečený 

soplík zvýšenou teplotou, alebo aj zápalom dýchacích ciest. Preto zabráňte kontaktu s 

chorými osobami. 

3. Očkovanie. Zúčastnite sa povinného očkovania proti detským a infekčným chorobám, tak 

ako vám to nariadi lekár.  

4. Primerané oblečenie. Obliekajte dieťa primerane podľa počasia. Znesie skôr mierny chlad, 

ako prehriatie, spotenie a následné ochladenie. Dieťa obliekajte tak, ako obliekate seba. 

Využite viac tenkých vrstiev, ktoré sa dajú vyzliecť, alebo obliecť. Berte do úvahy aj 

okolnosť, či dieťa sedí v kočiariku, alebo sa pohybuje. Počas pohybu je vhodné ľahšie 

oblečenie.  Ak idete na dlhšiu cestu, majte po ruke náhradné oblečenie 

5. Základné hygienické návyky sú dôležité, preto ich dodržiavajte. Aj sami si často a dobre 

umývajte ruky mydlom a naučte to robiť aj vaše deti. Tak sa vyhnete chorobám „špinavých 

rúk“- napr. žltačke, alebo rôznym iným črevným ochoreniam. Umývanie rúk po použití WC 

by malo byť samozrejmosťou. Na utieranie rúk majú mať deti vlastný uterák ako aj  pohárik 

na zubnú kefku. Naučte deti, aby nezdvíhali zo zeme žiadne predmety a nedávali si ich do úst. 

Každá osoba v domácnosti by mala mať svoj príbor. Deti nemajú spoločne jesť so 

súrodencami, alebo kamarátmi z jedného taniera.  Po ochorení vždy vymeňte zubnú kefku.   

6. Dostatok spánku.  Doprajte deťom dostatočne dlhý a kvalitný spánok. Ospalé dieťa  je viac 

unavené a skôr ochorie.  

7. Primeraná výživa. Nezabúdajte na dostatočné množstvo tekutín počas celého dňa. 

Podávajte vlažné tekutiny aj počas choroby.  

8. Prívod vitamínov. V zimnom období zvýšte príjem vitamínu C vo forme ovocia a zeleniny. 

Vitamíny podávajte preventívne, aby nedošlo k prepuknutiu choroby. Dôležitý je aj 

dostatočný prísun vitamínov zo skupiny B a D. Vitamíny je potrebné podávať už v 

predchorobí, pretože ak sa choroba objaví, vyššie dávky sú neúčinné. 
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9. Škodlivé látky. Nekupujte potraviny a sladkosti, ktoré obsahujú zvýšené množstvo umelých 

prísad a farbív.  

10. Pravidelný denný režim. Dodržiavajte  pravidelné stravovanie, pravidelný pobyt vonku 

spojený s pohybom a pravidelný spánok približne v tú istú hodinu. Tak sa dieťa naučí 

dennému režimu. 

11. V zime byt neprekurujte. Myslite na to, že malé deti nemajú vyvinutú termoregulačnú 

schopnosť. Preto sa v teple  rýchlo rozohrejú a v zime rýchlo schladia. Myslite na to pri 

obliekaní dieťaťa na prechádzku.  Pri veľkom rozdiele teploty medzi exteriérom a interiérom 

sa dieťa nedokáže rýchlo prispôsobiť. 

12. Doma nefajčite. Dieťa by sa nemalo zdržiavať v zafajčených miestnostiach. Rovnako 

nechoďte von, keď je vonku prašné prostredie, smog, alebo inverzia. 

13. Počas zimného obdobia zvlhčujte vzduch. Počas vykurovacieho obdobia je vzduch 

väčšinou suchý. Dajte na radiátor mokrý uterák, pretože suchý vzduch vysušuje sliznice nosa, 

 ústnej dutiny a hrdla.. Suchá sliznica  nevie odolávať infekcii. 

14. Kloktanie. Je dobré naučiť väčšie dieťa kloktať mierne slanou a vlažnou vodou. Už pri 

malej infekcií nám tento spôsob pomôže prekonať začínajúce ochorenie, ktoré nemusí ani 

vypuknúť. Aj na mandliach sa môžu zachytiť zvyšky jedla, ktoré sa rozkladajú a môžu 

spôsobiť infekcie. 

15. Kúpanie. Ak bude dieťa väčšie, uprednostníme sprchovanie pred kúpaním. Nebudeme tak 

vystavovať dievčence možným zápalom močových ciest.  Dodržiavajte hygienu po každej 

stolici. 

16. Strava. Naučte sa variť tak, ako varili naši starí rodičia. Využívali kapustu, zemiaky, kel, 

cibuľu, cesnak, strukoviny a cez zimu sudovú kapustu... a pod. Ak ich zaradíte pravidelne do 

stravy, prispejete k prirodzenej odolnosti vášho dieťaťa proti chorobám. 
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V  každej domácnosti by mala byť vybavená lekárnička pre poskytnutie prvej pomoci. 

Čo by malo byť v lekárničke: 

• rôzne druhy a veľkosti náplastí, 

• nožnice, 

• pinzeta, 

• jednorazové rukavice, 

• elastický obväz, 

• sterilný krycí obväz, 

• trojcípa šatka, 

• dezinfekcia na rany 

• dezinfekčné ubrúsky, 

• spofaplast, 

• tekutý púder, 

• lieky na bolesť, 

• teplomer, 

• kvapky do nosa, 

• kvapky do očí, 

• lieky na zmiernenie horúčky. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.feedo.sk/hartmann-domaca-retro-lekarnicka/
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SPOLUPRÁCA S PEDIATROM 

Po prepustení z nemocnice by ste mali navštíviť detského lekára v najbližší pracovný deň. 

Ešte predtým, než sa za ním vyberiete, mu vopred zavolajte a dohodnite sa na presnom 

termíne. V prípade, že nebývate príliš ďaleko, môže pediater vyšetriť bábätko aj u vás doma, 

čo vám určite padne vhod. 

Ak pôjdete vy za ním, nezabudnite si so sebou zobrať prepúšťaciu správu z pôrodnice a 

prihlášku na verejné zdravotné poistenie. Informujte detského lekára do ktorej zdravotnej 

poisťovne  chcete dieťa prihlásiť. 

 Vývoj dieťaťa je pravidelne sledovaný detským lekárom. Zvyšovanie hmotnosti a výšky 

znamená, že sa dieťa vyvíja správne. Zároveň  dodržiavajte všetky termíny, ktoré  lekár určí. 

Pravidelnou kontrolou budete mať istotu, že je všetko v poriadku a nič ste nezanedbali.  

 

Čo treba robiť, aby sa ochorenie neopakovalo: 

 

Predovšetkým každé ochorenie treba poriadne doliečiť. Dodržiavajte rady lekára a nedávajte 

dieťa predčasne do kolektívu. Organizmus je po chorobe oslabený a nedokáže sa brániť ani 

bežným infekciám, ktoré by inak zvládol bez problémov. V chrípkovom období sa vyhnite 

návštevám preplnených priestorov a obmedzte  cestovanie prostriedkami hromadnej dopravy. 
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SPOLOČNÝ ŽIVOT S RODINOU 
 

V dnešnej dobe sa stáva, že v rodinách prevláda autoritatívna výchova, ktorá je plná zákazov 

a príkazov. Dieťa nás síce poslúchne, ale neuvedomujeme si, že  vychováme tak ľudí, ktorí 

majú nízke sebavedommie. Nie sú potom schopní postaviť sa za svoj názor, dosiahnuť 

stanovený cieľ, alebo sa nebudú vedieť brániť pred šikanou rovesníkov. Naopak, výsledkom 

môže byť aj odmietanie zo strany dieťaťa a vzdor, ktorý sa prejaví  neschopnosťou 

rešpektovať iný názor, alebo autoritu v škole.  

 

Opakom veľmi prísnej výchovy je výchova bez určenia hraníc a pravidiel. Láska rodičov by 

mala v sebe zahŕňať dostatočné porozumenie dieťaťa. Zvoľte si preto taký spôsob výchovy, v 

ktorom bude vyvážená láska a pozornosť so stanovenými pravidlami. Naučte sa s dieťaťom 

rozprávať, aby sa vám neskôr vedelo zdôveriť, ak ho bude niečo trápiť. Aj vzťahy v rodine 

majú veľký význam, pretože dieťa odpozoruje správanie, ktoré je medzi dospelými. Preto 

vytvorte doma také prostredie, v ktorom sa budete všetci cítiť šťastní a spokojní.  
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ZÁVER 

 
Táto publikácia vznikla pre potreby projektu Rozvoj rómskych detí rovnako. Je určená pre 

rómskych asistentov, aby pri výkone svojho pracovného zaradenia vedeli správne nasmerovať 

matku a jej blízku rodinu pri starostlivosti detí, ktorí sú z málo podnetného prostredia a žijú v 

sociálne vylúčenej komunite. Aby vedeli rómski asistenti sprevádzať matku a jej dieťa a 

podporili správny vývin a starostlivosť o deti. 

 

Cieľom projektu je starostlivosť a vzdelávanie rómskych deti vo veku od 0 do 3 rokov a 

rozvoj rodičovských zručností prostredníctvom vzdelávania 3 asistentiek. 

 

Rómske asistentky vytvárajú pozitívne vzťahy medzi opatrujúcou osobou (napr. rodičom) a 

dieťaťom, vedia rozpoznať psychický stav dieťaťa, vedia správne odpozorovať vývinové 

etapy dieťaťa.  Vedia pomenovať rodičovské  zručnosti a podporiť rozvoj dieťaťa po všetkých  

stránkach.  

  

Hlavnou aktivitou projektu je raná starostlivosť detí prostredníctvom  vzdelávania rómskych 

matiek, ktorá je vykonávaná terénnou formou a uskutočňovaná v rodine dieťaťa, v jeho 

prirodzenom prostredí. Hlavným cieľom je, aby  dieťa v rozsahu svojich osobnostných 

predpokladov získalo primeranú možnosť vyvíjať sa v každom štádiu svojho veku. 

 

Mentor  pomáha nastaviť program starostlivosti a vzdelávania pre každé dieťa individuálne 

a podľa jeho potrieb.  

 

Starostlivosť o deti je vykonávaná aj skupinovou formou prostredníctvom Materského klubu 

v Komunitnom centre SPOKOJNOSŤ- centrum sociálnych služieb, n.o., kde sa stretávajú 

matky spolu s deťmi. Cieľom je vytvorenie kvalitnej starostlivosti a raného vzdelávania a 

výmena osobných skúseností medzi matkami a deťmi. 
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PRÍLOHA A: VÝBAVA PRE DIEŤA 

 

• Kočík s taškou 

• Detská autosedačka 

• Detská postieľka 

• Spací vak 

• Vankúš a prikrývka 

• Detská sedačka ku kuchynskému stolu 
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PRÍLOHA B: OBLEČENIE 

• Body s krátkym rukávom 

• Body s dlhým rukávom 

• Dupačky / pyžamko 

• Hrubšia čiapočka, v lete a na jar bavlnená  

• Zimný overal 

• Rukavičky 

• Ponožky  

• Tepláčiky , polodupačky 

• Svetrík / mikina 

• Nohavice, suknička 

• Rukavičky proti poškriabaniu  

• Podbradník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.market24.sk/body-s-kratkym-rukavom/
http://www.market24.sk/body-s-dlhym-rukavom/
http://www.market24.sk/dupacky-a-pyzamka/
http://www.market24.sk/detske-ciapky-satky/
http://www.market24.sk/overaly/
http://www.market24.sk/bavlnene-teplacky/
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PRÍLOHA C: POTREBY PRE DOJČENIE A KŔMENIE 

• Hygienické prsné vložky 

• Dve dojčiace podprsenky 

• Vankúš na dojčenie 

• Odsávačka mlieka 

• Plastová alebo sklenená fľaška   

• Cumlík 

• Umelé mlieko 

• Čaj 

• Detská výživa kúpená z obchodu 

• Šťavy z ovocia 

• Podbradník 
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PRÍLOHA D: PREBAĽOVANIE 

 

• Prebaľovací pult 

• Prebaľovacia podložka  

• Plienky - látkové, z obchodu 

• Vlhčené obrúsky 

• Detské mydlo 

• Prebaľovacia taška 

• Olej, masť na zapareniny 
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PRÍLOHA E: KÚPANIE 

• Vanička 

• Žinka 

• Uterák 

• Pena do kúpeľa 

• Olej 

• Detské mydlo 

• Vatové tyčinky 

• Odsávačka na soplík 
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PRÍLOHA F: BEZPEČNOSŤ V DOMÁCNOSTI 

 

• Kuchyňa- igelitové vrecká, kôš na odpadky 

• Kúpeľňa- Čistiace prostriedky 

• Zásuvky 

• Malé predmety 

• Sklo a sklenené poháre 

• Lieky 

• Alkohol 

• Cigarety 
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