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K dominantným témam prvého roka s bábätkom patrí psychomotorický vývin a bu-
dovanie vzťahovej väzby s matkou alebo inou hlavnou opatrujúcou osobou. Z bez-
branného nemluvňaťa sa v priebehu niekoľkých mesiacov stáva vzpriamená bytosť, 
ktorá nielenže má svoje túžby a želania, ale dokáže sa za nimi aj sama cielene vydať. 
V prvom roku sa zdá, akoby pre ňu existoval len jeden jediný človek, ktorý znamená 
celý svet. 

Čím viac sa blížia prvé narodeniny, tým viac je vám jasné, že už nemáte do činenia 
s bezbranným bábätkom. Pred vašimi očami sa mení, rozvíja sa a denne prináša 
nové a nové výzvy. Obdobie zhruba od jedného do dvoch rokov je o chôdzi a väčšej 
samostatnosti. Je o postupnej explózii slov a uvedomení si sily, ktorú ich používanie 
ukrýva. Dieťa sa otvára svetu, ktorý vníma úplne novými očami. Zmeny vo vedomí 
sa odrážajú aj vo vyspelejšom prístupe k hre, ktorá sa stáva vyjadrovacím prostried-
kom vlastného prežívania a dôležitých tém. Druhý rok z pohľadu rozvoja mozgu a 
osobnosti dieťatka sme preskúmali so slovenskou psychologičkou a hrovou terape-
utkou Katarínou Godarskou a uznávaným španielskym neuropsychológom Álvarom 
Bilbaom. 

Vzťah k ľuďom 
Okolo jedného roka má už dieťa vyvinutú vzťahovú väzbu k jednej osobe, zvyčajne 
mame. Typ väzby, ktorú si dieťa vytvorí, závisí od spôsobu, akým k nemu táto oso-
ba v prvých mesiacoch života pristupovala. Ak sa prejavovalo láskavé rodičovstvo 
a dieťatko bolo v prijatí, vytvorí sa bezpečná vzťahová väzba, ktorá je základným 
kameňom duševného zdravia nielen v detstve, ale aj v dospelosti. S teóriou vzťa-
hových väzieb prišiel psychoanalytik John Bowlby v 50. rokoch minulého storočia 
a nadviazalo na ňu veľa ďalších výskumov. Všetky smerujú k jedinému – človek sa 
bytostne potrebuje pripútať k svojej opatrujúcej osobe/matke, a to už v prvých de-
viatich mesiacoch života. Hoci na toto obdobie nemáme spomienky, pocit bezpečia 
a istoty sa nám vryje hlboko pod kožu a ovplyvňuje nás po celý život. 

Evoluční psychológovia predpokladajú, že potreba pripútania sa u ľudí vyvinula ako 
ochrana pred predátormi pred tisíckami rokov. Základom bezpečnej vzťahovej väz-
by je citlivá a empatická matka, ktorá reaguje na potreby dieťaťa. Nielen sa o neho 
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kajšej hrane. U starších detí, kde už tukový vankúšik nie je prítomný, je to pasívna 
podpora. Svaly, ktoré sa podieľajú na držaní a tlmiacej funkcii klenby, by mali byť 
aktívne, nie tlmené. 

Ako vybrať správnu veľkosť?
Pred kúpou topánok treba nôžku správne odmerať. Novinkou pre niektorých rodi-
čov môže byť, že nemeriame iba dĺžku, ale aj šírku nôžky. Na trhu nájdete viacero 
meradiel nôh aj topánok, no najmä pri menších deťoch je presnejšie použiť metódu 
obkresľovania na papier. Budete pritom potrebovať okrem papiera aj ceruzku a pra-
vítko. 

Meranie nôžky krok za krokom

1. Na podlahu umiestnite papier a pripevnite 
ho lepiacou páskou alebo izolepou. 

2. Dieťatko postavte nôžkou na papier tak, 
aby stálo pevne a  vzpriamene, nikam sa ne-
nakláňalo, o nič sa neopieralo, aby koleno stálo 
rovno. Prsty musia byť vystreté. Pravdepodob-
ne budete potrebovať druhú osobu, ktorá ho 
zatiaľ zabaví. 

3. Vezmite si zastrúhanú krátku ceruzku 
a  obkreslite nôžku tak, aby smerovala kolmo 
na papier. Netlačte príliš na nohu a ani sa od 
nej nevzďaľujte. 

4. Keď ste s obkreslením hotoví, bodkou na 
ňom označte stred päty a  stred najdlhšieho 
prsta. Body spojte pomocou pravítka a úsečku 
odmerajte. Práve ste zistili dĺžku chodidla. 

5. Slabšou čiarou označte os chodidla. Tá je 
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Ploché nohy a padajúce členky
Ploché nohy sú strašiakom mnohých rodičov. V  skutočnosti sú v  našej populácii 
veľmi zriedkavé. Najčastejšie sa u  nás vyskytujú diagnózy plochovbočená noha 
a  hyperpronačný syndróm. V  oboch prípadoch noha síce na prvý pohľad pri zá-
ťaži vyzerá plocho, no pri pohľade na samotné chodidlo klenbu vidíme. Dochádza 
k tomu vtedy, keď členky alebo kolená padajú dovnútra a tým tlačia vnútorné strany 
chodidiel k zemi. Príčiny sú rôzne – svalové napätie, hypermobilita, hyperlaxacita 
(chabosť) väzov, tvar kostí, oslabenie niektorých svalových skupín, rôzne ťažkosti 
v psychomotorickom vývine, nedostatok pohybovej záťaže, nedostatok podnetov 
pre chodidlo, nesprávne topánky alebo kombinácia viacerých z týchto faktorov. Nie-
ktoré z nich sú vrodené a nezmôžeme s nimi nič, ďalšie patria k rizikovým faktorom, 
ktoré môžeme vedome minimalizovať. 

Valgózne (vpadnuté) členky má dnes veľké percento detí vrátane môjho. Môže nás 
ale tešiť, že tento stav nie je nezvrátiteľný. Dôležité je nielen zistiť diagnózu, ale 
aj odhaliť príčinu, ktorá môže byť u každého dieťaťa iná. Skúsený fyzioterapeut či 
fyzioterapeutka zistí, ktoré skupiny svalov treba posilniť, ktoré zlozvyky treba od-
strániť, a namieša ideálny koktail cvikov pre vaše dieťa. Zároveň odporučí vhodné 

Odtlačok detskej nohy na podoskope pred začiatkom terapie a po 8 mesiacoch, kde vidieť výrazný posun v klenbe. 
Terapia zahŕňala na mieru zostavenú sériu cvikov, ktoré doma s dieťaťom cvičili rodičia.. 

Zdroj: Feesio.
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integrácia.

Hrubá motorika

Hrubá motorika predstavuje ovládanie svalových skupín veľkých svalov v horných aj 
dolných končatinách a trupu, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie rovnováhy tela v 
sede, stoji, pri chôdzi, behu, pri zmene polohy. Tiež ovplyvňujú vnímanie tela, rých-
losť našich reakcií, rovnováhu a silu. Zároveň vytvárajú základ na jemnú motoriku. 

Jemná motorika

Jemná motorika zahŕňa ovládanie svalových skupín zodpovedných za presné a 
malé pohyby rúk, prstov, zápästí, chodidiel, prstov na nohách, ale aj pier, jazyka a 
očí. Patria sem napríklad pohyby natiahnutia, uchopenia, narábania s objektmi aj 
kontrolované pohyby pri písaní, kreslení a iných podobných zručnostiach. Jemná 
motorika tiež zahŕňa zrak v podobe koordinácie ruka – oko. Vizuálno-motorické 
zručnosti potrebujeme na koordinovanie rúk, nôh a zvyšku tela. 

Ďalšie úlohy pre nôžky 

V  druhom roku chôdza postupne zahŕňa aj zme-
ny smerov, úrovní a  pohyby vpravo, vľavo, vpred 
aj vzad. Dieťa sa dokáže otočiť okolo svojej osi do 
oboch strán. Mení sa aj dynamika, vnímame schop-
nosť dieťaťa zrýchliť pohyb alebo ho spomaliť. 
V  začiatkoch chôdze dieťa ešte nevníma priestor 
na zemi pod nohami, pretože potrebuje zrak a po-
hľad fi xovať pred seba na udržanie rovnováhy. Keď 
nadobudne väčšiu istotu, dokáže už kontrolovať, či 
o niečo nezakopne. 

„Chôdza, na ktorú musí dieťatko sústrediť celú svoju pozornosť, sa postupne 
mení na nástroj presunu v priestore. To súvisí aj s faktom, že čím viac sa 
chôdza automatizuje, tým viac dieťa dokáže využívať ruky na prenos rôz-
nych vecí, pretože už nemusí toľko vyvažovať. Z chôdze sa stáva viac pro-
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Prvé slová
Rozvoj reči u detí obvykle nastupuje v podobnom období ako chôdza a vôbec to nie 
je náhoda. Vieme, že pohyb a rozvoj mozgu idú ruka v ruke. Vzpriamená poloha, 
prvé kroky do priestoru a napokon samostatná chôdza sú pre dieťa obrovským míľ-
nikom a zmenou vo vnímaní sveta. Posunie sa o stupienok vyššie na novú úroveň 
a doslova krok po kroku sa mu začína rozväzovať aj jazyk. Rodičia napäto očakávajú 
prvé slovo, niektorí v rodine už stávkujú, aké asi bude.

Zvyčajne sa objavuje v  pásme od desiateho do štrnásteho mesiaca, najčastejšie 
okolo jedného roka. Cesta k nemu sa však začína o niečo skôr. Okolo ôsmeho, devia-
teho mesiaca dieťa začína pomaly rozumieť významu slov a dokáže na ne zareago-
vať. Postupne chápe, kedy sa používa „pápá“, ukáže na mamu, keď sa opýtate, kde 
je, zastaví sa, keď na niečo poviete „no-no“, začína používať gestá, jeho komunikácia 
má čoraz častejšie jasný zámer. Toto všetko sú signály, že prvé slovo je za dvera-
mi a spomedzi rôznych zvukov a džavotania ho budete vedieť rozoznať. Odborná 
garantka tejto kapitoly, klinická logopédka Barbara Králiková, hovorí, že prvé slovo 
dieťaťa sa môže viazať na osobu, napríklad „mama“, „tata“, na pozitívnu emóciu 
a túžbu, napríklad „ham“, alebo aj na zvieratko, napríklad „havo“. Nemusí to však 
takto vôbec byť, prvé slovo sa nemusí podobať a často sa ani nepodobá na nič, čo 
poznáme v dospeláckom slovníku. Môže to byť aj slabika alebo zhluk hlások, ktoré 
však majú svoj jasný, identifikovateľný význam. To znamená, že dokážete presne 
určiť, že keď povie „dada“, myslí tým loptu. Jedným slovom však môže pomenovávať 
aj viac rôznych vecí, takže okrem lopty to môže byť ešte aj jabĺčko a stolička. V na-
šej spoločnosti koluje domnienka, že chlapci začínajú hovoriť neskôr ako dievčatá. 
Logopédka ubezpečuje, že ide o mýtus, i keď je pravda, že pokiaľ ide o  jazykové 
poruchy, tie zasahujú vo väčšej miere chlapcov než dievčatá.

Dieťa vo svojom druhom roku dynamicky rozvíja svoju slovnú zásobu, okolo 18. me-
siaca už tvorí dvojslovné vety a ku koncu tohto obdobia sa do komunikácie dostá-
vajú aj otázky. Jeho pasívna slovná zásoba, teda objem slov, ktorým rozumie, ale ich 
ešte nepoužíva, je omnoho širšia než aktívna. Významné slovenské logopédky a vý-
skumníčky Katarína Horňáková, Svetlana Kapalková a Marína Mikulajová vo svojom 
diele Kniha o detskej reči (2005) uvádzajú, že okolo 12. mesiaca tvorí slovnú zásobu 
dieťaťa 1 až 16 slov, v 18 mesiacoch je to 50 až 70 slov, priemerné dvojročné dieťa 
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oblasti na vyladenie aj informácie, o  ktorých som presvedčená, že vám pomôžu 
k väčšej rodinnej pohode a spokojnosti. No nečakajte, že vás to privedie na obláčik, 
kde budete nonstop kŕmiť jednorožce. Nie je možné byť neustále v emóciách radosti 
a šťastia. Je v poriadku aj smútiť, hnevať sa, strachovať, hanbiť či znervóznieť. Tieto 
pocity nemusíme potláčať. Sú našou prirodzenou súčasťou, každý z nich má svoj 
dôležitý význam. Problém nastáva až vtedy, ak sa niektorými cítime prevalcovaní či 
paralyzovaní. Nesnažte sa vyškriabať na vrchol blaha a šťastia, radšej sa vyberte na 
cestu rovnováhy, pokoja a vyrovnanosti. 

7 krokov k pohodovejšiemu rodičovstvu
Možno máte niektoré z týchto bodov dávno v malíčku, možno bude pre vás každý 
jeden náročný. Jedno vám viem sľúbiť určite. Ak tieto kroky alebo aspoň niektoré z 
nich postupne zakomponujete do svojho života, nie jednorazovo, ale pravidelne a 
dlhodobo, budete sa cítiť o poznanie lepšie. Vaše problémy to nezmyje, bielizeň sa 
bude stále kopiť a deti budú stále robiť neporiadok. Zmení sa však váš uhol pohľadu 
a pribudne energia. Možno si vytvoríte v domácnosti oveľa lepší systém, možno si 
najmete pomoc s upratovaním, možno inak zorganizujete čas s dieťatkom tak, aby 
ste si ho užívali a nielen ho prežívali. Možnosti sú otvorené, všetko je to len o super-
hrdinovi vo vašom vnútri. 

Krok 1. Upratať si poradie 
vzťahov

Na prvý pohľad to môže znieť 
triviálne. Vzťahy sú jasné. V tej 
najužšej rodine sú predsa ro-
dičia a  deti. Bodka. My však 
pôjdeme trochu hlbšie. 

1. JA + JA
Úplne na prvom mieste musí 
byť vzťah seba k sebe. Nie je to 
žiadne sebectvo, je to sebaúcta. 
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Rodič rastie a vyvíja sa
Keď sa vám podarí rozlúčiť sa s rolou obete alebo keď získate sebavedomie a pocit, 
že ste sa v rámci svojho rodičovstva v niečom zlepšili, nevracajte sa späť a nevy-
čítajte si, že ste mali v minulosti niečo urobiť inak. Dôverujte tomu, že rodič robí to 
najlepšie, čo v danom momente a za daných okolností dokáže. Je celkom prirodze-
né, že sa postupne vyvíja spolu s dieťaťom. 

„Učíme sa a  rastieme. Každý čo i  len trošku vedomý rodič robí obrovský 
progres. S každým týždňom, mesiacom, s každým ďalším dieťaťom je pln-
šou bytosťou.“ 

Katarína Barniaková

Rastúce deti však niekedy môžu otvoriť staré rany, traumy a nespracované témy 
z detstva samotnej mamy či otca. Psychologička Katarína Barniaková vysvetľuje, že 
ich v nejakej miere prežívajú nanovo, prehodnocujú, čo sami dostali ako deti od svo-
jich rodičov. Niekedy môžu byť takéto návraty do ďalekej minulosti veľmi bolestivé. 
Vtedy môžete svoj prístup k vlastným ratolestiam, svoju láskavosť a blízkosť vnímať 
ako nástroj na preliečenie toho malého dieťaťa v sebe. 

Britská psychoterapeutka Philippa Perry vo svojej knihe Toto mali čítať naši rodičia 
hovorí, že ak sa človek nevyrovná s tým, čo ho ťaží z obdobia detstva, môže to mať 
potom dosah na vzťahy s jeho deťmi. Podvedome začne opakovať tie isté vzorce, 
ktoré jemu samému spôsobovali trápenie. Autorka odporúča vybaliť batoh svojho 
detstva, preskúmať, čo v ňom je, čo všetko sa stalo, aké pocity to vyvolávalo a aký 
pocit z toho pramení dnes. Keď sa všetko vybalí a zhodnotí, do batoha treba vrátiť 
len to, čo je ešte stále potrebné.

Sú však traumy, úzkosti a ťaživé spomienky nielen z detstva, ale možno aj z nedáv-
nej minulosti, ktoré človek nedokáže spracovať sám. Bolesti na duši sa prehlbujú 
a blokujú schopnosť tešiť sa zo života. Ak sú smútok či iné ťaživé pocity prítomné 
každodenne a nedovolia vám normálne fungovať, potom je čas vyhľadať pomoc. 
Otázka však je, akú formu pomoci a od koho potrebujete. Tu je zoznam ľudí a profe-
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„Mikrobióm nie je vec, ktorú dieťa získa raz vďaka užívaniu kvapiek a má ju 
na celý život. Sú to skutoční obyvatelia, ktorí majú svoje nároky na prežitie a 
na to, aby mohli vykonávať svoju prácu. Keď prospievajú pozitívne mikróby, 
škodlivé nemajú priestor na život. Pokiaľ dieťa nemá dostatočne osídlený 
mikrobióm, môže sa to odraziť na jeho imunite, alergických prejavoch či in-
toleranciách. Čoraz častejšie sa hovorí o jeho vplyve na mozog. Ovplyvňuje 
tvorbu serotonínu4, môže mať vplyv na pozornosť a kognitívne schopnosti 
dieťaťa. Látky produkované črevným mikrobiómom môžu zasahovať do ex-
presie génov, negatívne ovplyvňovať neurologické funkcie a byť spúšťačom 
autoimunitných ochorení. Dosah nevyváženého mikrobiómu na organizmus 
môže byť obrovský. Udržať si ho zdravý dokážete pomocou kvalitných po-
travín a dostatku rozmanitých druhov vlákniny. Práve to je na tom to pekné, 
ide to prirodzene.“ 

Diana Kemp

Skladba jedálnička
Vedci neustále podrobujú skúmaniu rôzne typy kuchýň a hľadajú pre človeka ten 
najideálnejší a najvyváženejší tanier. K dokonalosti sa môžu len jemne priblížiť, pre-
tože každý je jedinečný, každý má inú genetický výbavu, predispozície, stavbu tela, 
povahové črty aj  chute. Odporúčania odborníkov sa s  pribúdajúcimi výskumami 
menia. Jedna vec sa však už dlhé roky nezmenila a viac-menej sa na nej zhoduje 
väčšina špecialistov. Najlepšie meno má zo všetkých na svete stredomorská kuchy-
ňa. Znamená to veľa ovocia, zeleniny, orechov, semienok, strukovín, byliniek, ce-
lozrnných obilnín, rozmanitých korenín, kvalitných tukov a rýb, doplnené o umierne-
nú konzumáciu bieleho mäsa, vajíčok, jogurtov, syrov a ojedinele červeného mäsa. 
Strava dospelých aj detí by mala byť naklonená v prospech rastlinných zdrojov.

Môže sa javiť, že takí vegetariáni a vegáni idú správnou cestou. Výživová expert-
ka však upozorňuje, že aj rastlinná strava môže byť vysoko spracovaná a nutrič-

4  Takzvaný hormón šťastia alebo dobrej nálady.
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ne prázdna. Odborné spoločnosti neodporúčajú vegetariánstvo a  vegánstvo ako 
vhodný stravovací model pre deti. Nie však preto, že by bolo samo o sebe zlé či 
nebezpečné. Dôvodom je, že takýto prístup v stravovaní si vyžaduje vysokú úroveň 
vedomostí o výžive zo strany rodičov, aby dokázali pre dieťa vhodnou kombináciou 
surovín zabezpečiť dostatok živín. Ak sú teda v  tejto oblasti dostatočne vzdela-
ní, rozumejú jednotlivým zložkám stravy, radia sa s odborníkmi, nemusí byť ani ve-
getariánstvo či vegánstvo problémom.

Zásady racionálneho stravovania pre deti aj dospelých podľa Diany 
Kemp

• 2/6 našej stravy by mali 
tvoriť živočíšne zdro-
je bielkovín a  tuku, ako 
ryby, vajíčka, biele mäso 
a mliečne produkty.

• 1/6 by mali tvoriť rastlin-
né zdroje bielkovín, tuku 
a  vlákniny, ako strukovi-
ny, obilniny, orechy, se-
mená, panenské rastlinné 
oleje.

• 2/6 by mali patriť zelenine 
rôznych farieb a na mno-
ho spôsobov. 

• 1/6 by malo tvoriť ovocie, najmä sezónne a lokálne. 

Pitný režim dieťaťa má tvoriť najmä voda, občasne nesladený čaj bez obsahu teínu. 
Dospelí si môžu dopriať aj kávu a rôzne čaje. Zdravý životný štýl dotvára spánkový 
režim, naplnená potreba sebarealizácie a každodenný pohyb, ktorý má pozitívny 
vplyv na trávenie, prekrvenie orgánov, využitie živín a prirodzenú detoxikáciu. 

Zdravý jedálniček nemusí obsahovať všetky tieto zložky na dennej báze, stačí ich 
nakombinovať v priebehu týždňa. Telo si vytvára zásoby a nie je nevyhnutné prijať 



133

Raňajky
PEČIVO + NÁTIERKA + ČERSTVÁ ZELENINA

Formy pečiva: chlieb, toasty, rožky, žemle, hrianky, sendvič
Základ: krémový tvarohový syr, cottage cheese, tvaroh, kyslá smotana, jogurt 
Prísady: ryba, mrkva, varená cvikla, zeler, cuketa, tekvica, medvedí cesnak, 
avokádo, vajíčko, cesnak, cibuľka, bryndza, červená šošovica, cícer, fazuľa, 
sója 
Bylinky/vňate: pažítka, žerucha, petržlenová vňať, zelerová vňať, kôpor, ba-
zalka

OBILNINOVÁ KAŠA + OVOCIE + ORIEŠKOVÉ MASLO + POSÝPKA

Kaša: uvarená vo vode, rastlinnom mlieku alebo živočíšnom mlieku buď 
z  rozmixovaného celého zrna, vo forme vločiek, krupice, prípadne kvalitná 
instantná
Obilnina: ryža, pšeno, ovos, kukurica, špalda, pšenica, pohánka, jačmeň, qu-
inoa
Orieškové maslo: mandľové, lieskovcové, kešu
Ovocie: ovocné pyré, kúsky sezónneho čerstvého ovocia, lyofi lizované ovocie
Posýpka: kakao, pre menšie deti karob, kokos, mleté/drvené oriešky, ľanové 
semienka, škorica

PLNENÉ ZAPEČENÉ TORTILLOVÉ PLACKY

Plnka: cottage, ricotta, tvaroh, feta, kyslá smotana + strúhaný syr + strúhaná 
mrkva, cibuľka, cesnak, olivy, ryba, šalát, avokádo, sušené paradajky, uhorka, 
kapusta, kukurica
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Rodičia detí po prvom roku sú už väčšinou zladení so svojimi pediatrami, vedia, 
kde je najbližšia detská pohotovosť, a veľmi dobre poznajú svoje dieťa, aby dokázali 
rozpoznať krízovú situáciu. S druhým rokom však aj v oblasti detského zdravia pri-
chádzajú nové výzvy. Dieťa už tak ľahko neschováme v lete pred slnkom ani pred 
kliešťami, pomaly sa začne rozbiehať aj kolotoč detských viróz, jeho zvedavosť ho 
môže prinútiť strčiť si niečo do nosa či do ucha. Skúsená pediatrička Zuzana Lin-
kayová preto zodpovedala najčastejšie otázky o zdraví detí, ktoré prekročili hranicu 
bábätkovského veku. 

„Vaše bábätko sa zmenilo na batoľa a začína na svojich nôžkach objavovať 
svet. Ak ešte nechodí do kolektívu, chorobnosť detí v tomto období nie je 
vysoká. Svoje dieťatko už poznáte, viete, ako sa zvyčajne správa, čo je pre 
neho prirodzené, ako reaguje. Toto je veľmi dôležité pri každej chorobe. Pri 
chorôbkach je dôležité sledovať jeho správanie. Ak sa správa ako zvyčajne, 
hlavne keď mu poklesne teplota, hrá sa, má záujem o okolie, nemusíme sa 
obávať. Ak sa však správanie dieťatka rapídne zmení, nemá záujem o hru a 
okolie, treba spozornieť.“ 

Zuzana Linkayová

Najčastejšie zdravotné problémy detí 
v druhom roku 

Prehriatie, úpal, úžeh

Príčina
Vyvolávajúca príčina je trochu rozdielna, ale následný stav a problémy sú veľmi po-
dobné. Úžeh vzniká pôsobením slnečného žiarenia hlavne na nervovú sústavu a je 
zväčša spojený aj so spálením kože alebo výrazným opálením. Najčastejšie vzni-
ká dlhým pobytom na priamom slnku bez pokrývky hlavy. Úpal je prehriatie, ktoré 
nemusí byť spojené s pobytom na slnku. Môže byť dôsledkom pobytu v prehriatej 
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