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Úvod 
Už prvé štúdie zo zahraničia poukázali na viaceré negatívne dopady, ktoré mal začiatok 
pandémie COVID-19 na psychické zdravie detí, napr. problémy s koncentráciou, iritabilitu, 
nepokoj, nervozitu či osamelosť, predĺžil sa ich čas trávený za obrazovkami a skrátil čas s 
kamarátmi (1, 2). U rodičov bolo pozorované prežívanie zvýšeného stresu (3) a negatívneho 
afektu (4), pričom viac zasiahnuté boli matky, rodičia s menším počtom sociálnych kontaktov, 
s viacerými deťmi alebo mladšími deťmi (5). 
V časoch prírodných katastrof či pandémií sú výrazne ohrozenejšie rozličné zraniteľné skupiny, 
ako napríklad ľudia s predchádzajúcimi duševnými poruchami (6). Porucha autistického 
spektra (PAS) je pervazívne neurovývinové ochorenie charakterizované deficitmi v recipročnej 
sociálnej interakcii a komunikácii a úzko vymedzenými, repetitívnymi vzorcami správania 
a záujmov (7). Medzi ďalšie príznaky PAS, ktoré znamenajú špecifické výzvy v prežívaní 
pandémie, patria hlavne problémy so zvládaním zmien a znížené adaptačné stratégie, zlá 
tolerancia neistoty, deficity intelektu či exekutívnych funkcií, zlé rozpoznávanie a zvládanie 
emócií alebo ich sebaregulácia či časté komorbidity ako ADHD, úzkosť či depresia (8).  
Pri porovnaní negatívnych dôsledkov, aké mala pandémia na deti, tie s PAS boli negatívne 
ovplyvnené hlavne narušením rutín, zatiaľ čo neurotypické deti sociálnou izoláciou (9). 
Zavretie škôl a zavedenie online výučby mohlo mať pre jedincov s PAS za následok zvýšenie 
ako aj zníženie stresu (10), keďže prinieslo na jednej strane stratu niektorých intervencií 
ponúkaných školskými zariadeniami, no na druhej strane znížené požiadavky na socializáciu. 
Ďalšie zahraničné výskumy reportujú u jedincov s PAS od začiatku pandémie nárast agresivity, 
zmeny v stravovaní, zhoršenie komunikačných schopností, spánkové problémy či zhoršenie 
príznakov PAS ako sú manierizmy, pohybové a rečové stereotypie (11). U viac než 1/3 detí s 
PAS sa zvýšilo problémové správanie a tie, u ktorých sa problémové správanie prejavovalo už 
pred pandémiou, mali 2x vyššiu šancu zažívať ho intenzívnejšie a častejšie (12). 
Starostlivosť o deti s PAS je vo všeobecnosti náročnejšia, nielen kvôli samotným príznakom a 
stigme spojenej s ochorením, ale aj kvôli častým sprievodným ochoreniam, gastrointestinálnym 
a spánkovým problémom. Rodičia s deťmi s PAS zažívajú vo všeobecnosti viac rodičovského 
stresu než rodiny neurotypických detí, ale aj viac než rodičia detí s inými poruchami ako 
Downov syndróm, mozgová obrna či narušenie intelektu (13). Počas pandémie COVID-19 sa 
prevalencia depresie, úzkosti a stresu u rodičov detí so špeciálnymi potrebami zvýšila (14), 
rovnako ako aj problémy so zvládaním plánovania denných povinností či voľného času (12). U 
detí s PAS aj ich rodičov sa výrazne zvýšilo prežívanie úzkosti a u rodičov mladších detí s PAS, 
alebo detí s vyššou mierou symptómov PAS, bola pozorovaná vyššia miera stresu (15). 
 
Materiál a metódy 
Vzhľadom na pandemickú situáciu prebiehal zber dát online formou. Vytvorili sme rozsiahly 
dotazník, ktorý bol následne rozoslaný rodičom, ktorých deťom bola v predchádzajúcom 



období diagnostikovaná porucha autistického spektra v Akademickom centre výskumu autizmu 
na Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty a následne bol dotazník ďalej šírený online. 
Dotazník zahŕňal viaceré sekcie venované psychickému zdraviu rodičov a detí, ako napríklad 
prevalenciu spánkových problémov detí, najvýznamnejšie stresory pre rodičov či dostupnosť 
terapií pre deti s PAS, avšak predovšetkým sa zameriaval na prevalenciu depresie, úzkosti 
a stresu rodičov a maladaptívneho správania ich detí. Príznaky depresie, úzkosti a stresu 
rodičov sme merali dotazníkom Depression Anxiety and Stress Scale DASS-42 (Lovibond & 
Lovibond, 1995). Externalizované (problémy s pozornosťou, sebaovládaním, agresia, 
nerešpektovanie pravidiel) a internalizované (úzkosť, strach, smútok, apatia, „stiahnutie sa do 
seba“) problémové správanie detí sme merali 2 rovnomennými subškálami vybranými 
z Vineland Adaptive Behavior Scales–Third Edition (Sparrow et al., 2016). Našu výskumnú 
vzorku tvorilo 506 rodičov, z ktorých 236 má dieťa s PAS. Počas prvej vlny pandémie COVID-
19 na Slovensku bolo oslovených 179 rodičov, počas druhej vlny 153 a počas tretej vlny 174.  
Štatistické spracovanie dát bolo vykonané prostredníctvom štatistického programu SPSS 
(Statistical Package for Social Science) verzia 25 (International Business Machines Corp., New 
Orchard Road, Armonk, New York, USA). Z balíka štatistických metód bol použitý Chi-
kvadrát s Yate korekciou continuity, t-test pre porovnanie dvoch nezávislých výberov, 
Pearsonova korelačná analýza, analýza kovariancie (ANCOVA). 
 
  
Výsledky 
Počas prvého zberu dát nebol zaznamenaný štatistický rozdiel medzi rodičmi PAS detí oproti 
rodičom neurotypických detí v skóre DASS s výnimkou škály úzkosti (t(177)=2.610, p=0.010, 
d=0.38). Počas druhého zberu sme celkovo zaznamenali masívne zhoršenie výsledkov rodičov 
detí s PAS vo všetkých škálach (F(1,328)=8.171, p=0.005, η2=0.024), čím sa preukázal 
interakčný efekt vplyvu pandémie ako aj diagnózy dieťaťa. Podrobnejšie sledovanie 
interakčného efektu potvrdilo štatisticky významne vyššie hodnoty rodičov detí s PAS počas 
druhej vlny v porovnaní s rodičmi neurotypických detí. Medzi druhou a treťou vlnou sme 
nepozorovali žiadne signifikantné rozdiely v strese, úzkosti a ani strese rodičov detí s PAS, 
naopak u rodičov neurotypických detí sme pozorovali signifikantné zvýšenie stresu (t=2.018, 
p=0.045, d=0.31). Počas tretej vlny sa rozdiely medzi rodičmi detí s PAS a rodičmi 
neurotypických detí  preukázali len v škále depresie t(177)=3.560, p<0.001, d=0.54). Celkové 
výsledky viacnásobnej analýzy kovariancie v zameraní na prežívanie počas všetkých troch vĺn 
preukázali interakčný vplyv diagnózy dieťaťa, ako aj vlny pandémie pri strese (F(2,500)=4.646, 
p=0.010, η2=0.018) a depresii (F(2,500)=4.233, p=0.015, η2=0.017). Interakčný efekt pri 
úzkosti sme nepozovali (F(2,500)=2.222, p=0.109, η2=0.009). Zmeny prevalencie príznakov 
depresie, úzkosti a stresu u rodičov oboch skupín ilustruje Graf č.1. 

 
Graf. 1 Zmeny prevalencie depresie, úzkosti a stresu rodičov v priebehu 1.-3.vlny pandémie 
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V prípade internalizovaného maladaptívneho správania (F(2,682)=66.012, p=0.113, η2=0.004) 
ako aj externalizovaného maladaptívneho správania (F(2,682)=0.936, p=0.783, eta=0.000) sa 
nepreukázali vplyvy vĺn pandémie na výsledky. Pri podrobnejších analýzach sme zistili 
zvýšenie internalizovaného maladaptívneho správania počas druhej vlny u PAS detí 
(t(153)=2.324, p=0.021, d=1.45) a zároveň zníženie externalizovaného maladaptívneho 
správania u neurotypických detí (t(175)=2.594, p=0.010, d=0.39), pričom toto správanie bolo 
opäť zvýšené na pôvodnú úroveň počas tretej vlny (t(177)=2.420, p<0.001, d=0.63). Počas 
všetkých meraní nezávisle od obdobia pandémie dosahovali PAS deti výrazne vyššie 
internalizované (F(2,682)=5249.946, p<0.001, eta=1.00) ako aj externalizované maladaptívne 
správanie F(2,682)=1190.921, p<0.001, eta=1.00), čím bol hlavný efekt diagnózy potvrdený. 
Zmeny v maladaptívnom správaní detí v priebehu pandémie sú znázornené aj v Grafe č. 2. 
 
 

 
Graf. 2 Zmeny prevalencie externalizovaného a internalizovaného maladaptívneho správania 
detí od obdobia pred pandémiou po 3.vlnu 
 
Diskusia 
Naše výsledky sa ukázali byť čiastočne v kontraste so zahraničnými štúdiami, ktoré už počas 
prvej vlny pandémie COVID-19 reportovali zhoršenie psychického stavu detí aj rodičov (1-5). 
V našej výskumnej vzorke bola u oboch skupín rodičov prevalencia depresie, úzkosti aj stresu 
relatívne nízka, s výnimkou zvýšenej úzkosti rodičov detí s PAS. Pri interpretácii výsledkov je 
samozrejme nutné zohľadniť špecifiká vývinu pandemickej situácie na Slovensku počas prvej, 
druhej a tretej vlny. Počas prvej vlny boli napriek relatívne nízkym počtom nakazených na 
Slovensku rýchlo zavedené  prísne opatrenia pre zníženie šírenia vírusu, vrátane zatvorenia 
všetkých školských zariadení, tak ako aj všetkých zariadení poskytujúcich terapie pre deti 
s PAS. Vďaka priaznivej pandemickej situácii však prvá vlna netrvala dlho a Slovensko bolo 
považované za jednu z krajín, ktoré zvládli prvú vlnu pandémie dobre. 
Počas druhej vlny bolo Slovensko dramaticky viac zasiahnuté, či už počtom nakazených, 
počtom úmrtí či dopadom na zdravotný systém a ekonomiku. V našom výskume počas druhej 
vlny obe skupiny rodičov zažívali zvýšenú mieru príznakov depresie, úzkosti a stresu, avšak 
psychický stav rodičov detí s PAS sa zhoršil oveľa významnejšie, v súlade so zahraničnými 
štúdiami z tohto obdobia (12, 14, 16). Medzi prvou a druhou vlnou sa významne nezmenilo 
externalizované maladaptívne správanie detí s PAS, ale znížilo sa u neurotypických detí, ktoré 
sa pravdepodobne flexibilnejšie adaptovali na situáciu a naučili rešpektovať nutné obmedzenia. 
Naopak internalizované maladaptívne správanie (úzkosť, strach, smútok, apatia, „stiahnutie sa 
do seba“) sa nezmenilo u neurotypických detí, ale významne narástlo u detí s PAS.  
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Zatiaľ čo v psychickom zdraví rodičov detí s PAS nenastali medzi 2. a 3. vlnou žiadne 
signifikantné zmeny, pozorovali sme signifikantné zvýšenie stresu u rodičov neurotypických 
detí. Počas tretej vlny sa teda rozdiely medzi rodičmi oboch skupín skoro vyrovnali, rozdiely 
v strese a úzkosti boli štatisticky nevýznamné, u rodičov detí s PAS sme zistili pretrvávajúcu 
vyššiu prevalenciu depresie. U neurotypických detí sme pozorovali zvýšenie externalizovaného 
maladaptívneho správania,  u detí s PAS boli zmeny v tomto smere minimálne. Tretia vlna bola 
na Slovensku počtami nakazených veľmi podobná druhej, avšak množstvo zavedených opatrení 
bolo nižšie a školy fungovali prezenčnou formou. Ako sme pozorovali aj v našom výskume, 
významne stúpla dostupnosť rozličných intervencií pre deti s PAS. Je možné predpokladať, že 
zlepšenie dostupnosti terapií ako aj návrat k prezenčnej výučbe mohli u rodín s deťmi s PAS 
zabrániť ďalšiemu zhoršeniu psychického stavu, aký nastal u rodičov neurotypických detí.  
V súlade so štúdiou Rogowskej a spol., (17) aj naše závery naznačujú, že existujú významné 
rozdiely v miere psychických ťažkostí, ktoré ľudia prežívali počas prvej, druhej a tretej vlny 
pandémie COVID-19. Výsledky nášho výskumu je samozrejme potrebné interpretovať aj 
s ohľadom na jeho limity, predovšetkým na skutočnosť, že išlo o sériu troch prierezových štúdií 
a o online zber dát sebahodnotiacimi metódami. Naše výsledky však jasne poukazujú na to, že 
pandémia COVID-19 mala negatívny dopad na duševné zdravie mnohých rodín na Slovensku, 
avšak dopad na rodiny s deťmi s poruchou autistického spektra bol závažnejší. Zvýšená 
dostupnosť rôznych intervencií a otvorenie škôl, ktoré môžu plniť odľahčovaciu funkciu hlavne 
pre rodičov detí s PAS sú jedným z možných vysvetlení prečo sa rozdiely v psychickom zdraví 
rodičov počas tretej vlny takmer vyrovnali. Aj z tejto štúdie vyplýva potreba zvýšenia 
dostupnosti terapií nielen pre deti s PAS, ale aj ich rodičov, resp. potreba dostupnosti terapií 
v širšom kontexte.  
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