
STRESOVÁ STUPNICA 
STUPNICA SOCIÁLNEJ PRISPÔSOBIVOSTI 

 

Prečítajte si nasledujúci zoznam udalostí, ktoré ste prežili počas POSLEDNÝCH 12 MESIACOV. 

SČÍTAJTE BODOVÉ HODNOTY VŠETKÝCH iba vami VYZNAČENÝCH UDALOSTÍ 

a výsledok porovnajte s tabuľkou bodového vyhodnotenia. 

Získate predstavu o tom, aké nebezpečenstvo ochorenia vám hrozí ako dôsledok stresu. 

smrť partnera 

 

100 

rozvod 73 

manželská rozluka 65 

uväzenie blízkeho člena rodiny 63 

smrť blízkeho člena rodiny  63 

ľahšia choroba, nehoda 

 

53 

svadba 50 

strata zamestnania 47 

Urovnanie manželského sporu, zmierenie sa s partnerom 45 

odchod do dôchodku 45 

choroba blízkej osoby 44 

tehotenstvo 40 

sexuálne problémy 39 

narodenie dieťaťa 39 

reorganizácia v podniku 39 

negatívna zmena platu 38 

smrť priateľa 37 

zmena zamestnania 36 

manželský spor, časté hádky 35 

splácanie väčšej pôžičky 31 

neschopnosť splácania väčšej pôžičky, či hypotéky 30 

väčšia zodpovednosť v zamestnaní 

 

29 

odchod dieťaťa z domu 29 

problematický vzťah s rodičmi partnera 29 

významný osobný úspech 28 

nástup manželky do zamestnania, alebo jej odchod zo zamestnania 26 

začiatok, alebo ukončenie štúdia 26 

zmena životných a sociálnych podmienok 25 

zmena určitých osobných návykov 24 

problém s vedúcim v zamestnaní 23 

zmena pracovného času, alebo pracovných podmienok 20 

zmena bydliska 20 

zmena školy 20 

zmena v odpočinku 19 

zmena v cirkevných aktivitách 19 

zmena vo verejnoprospešných aktivitách 18 

Splácanie menšej pôžičky 17 

zmena spánkových návykov 16 

zmena počtu stretnutí v rodinnom kruhu 15 

zmena stravovacích návykov 15 

dovolenka, prázdniny 13 

Vianoce 12 

drobné priestupky v zákone 11 



PORADIE JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK  

do istej miery závisí od kultúry a charakterových rysov osobnosti. 

Napriek tomu tento test, ktorý vypracoval dr. Richard H. Rahe a dr. Thomas H. Holmes, už pomohol mnohým ľuďom. 

VŠIMNITE SI, že niektoré udalosti, ktoré sa všeobecne pokladajú za pozitívne (svadba, osobný úspech, dovolenka.... ) 

tiež spôsobujú stres. 

NIEKTORÝ PSYCHOLÓGOVIA doplnili tento test o manželskú neveru, ktorej priradili rovnaký počet bodov ako 

rozvodu, či rozchodu. 

ZA POVŠIMNUTIE STOJÍ I FAKT,  že zmena v cirkevnej aktivite u Európanov nie je taká dôležitá ako v krajine, 

kde autori robili tento výskum. Tamojší obyvatelia sú väčšinou členmi protestantských cirkvi a vyrastali v prostredí, 

kde bola náboženská aktivita samozrejmosťou. 

 

BODOVÉ VYHODNOTENIE: 

menej ako 150    - BEZ VÝZNAMNÝCH PROBLÉMOV 

150 - 199             - MIERNE ZNEPOKOJIVÉ – 33% pravdepodobného ochorenia 

200 – 299            - STREDNE ZNEPOKOJIVÉ – 50% pravdepodobnosti ochorenia 

viac ako 300       - KRITICKÝ STAV – 80% pravdepodobného ochorenia 

CELKOVÝ SÚČET BODOV JE SÚHRNOM ZA CELÝ ROK 

 

S T R E S  
je každý podnet, ktorý naruší a rozhádže naše vnútorné prostredie 

Nadmerný stres škodí duševnému a telesnému zdraviu  
a preto mu musíme odolávať a zvládať ho 

 

NAJVÄČŠÍ ZDROJOM STRESU SME MY SAMI  
   naše negatívne pocity 

   výčitky svedomia 

   prílišné nároky na seba 

 
 

P R V Á   P O M O C   
1.   Voda - napiť sa 

2.   Vzduch - otvoriť okno, dýchať sústredene do brucha 

3.   Hlas - krikom spevom si uvoľnite zovreté hrdlo 

4.   Pozícia leva - široko otvoriť ústa, napnúť všetky svaly na tvári  

5.   Držanie tela - vzpriamiť sa, narovnať chrbát, vypnúť plecia 

6.   Dotyk - objatie, masáž dlaní, tváre 

7.   Pohyb - vybiť sa pracou svalov 

8.   Kolísanie zboka nabok - pravidelný pohyb navodí pokoj 

9.   Zdieľanie - niekomu povedať, alebo  opisovať svoj problém 

10. Natiahnutie a uvoľnenie svalov 
 

 

 



 
 

Literatúra : Julian Meglosa, Zvládni svoj stres! Kniha o duševnom zdraví, 1998, Advent-Orion ISBN 80-88719-81-X 


