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ÍK Dieťa v  centre odbornej pozornosti – práve 
takto sme nazvali odborný časopis pre pe-
dagogických a  odborných zamestnancov 

v  systéme výchovného poradenstva a  prevencie. 
Impulzom pre prípravu tohto typu odborného ča-
sopisu bola konferencia Dieťa v ohrození. Počas nej 
mnohí z účastníkov identifi kovali potrebu získavať 
inšpirácie z praxe, informácie o trendoch v systéme 
výchovného poradenstva a  prevencie, zaujímavé 
odkazy, užitočné kontakty, ktoré pomôžu profesio-
nálom ku kontinuálnemu rozvoju. Teším sa, že sme 
sa od myšlienky posunuli k realite a už po necelých 
šiestich mesiacoch od zadefi novania tejto dôležitej 
potreby môžete čítať prvé číslo. 

Téma, ktorou štartujeme prvého číslo prvého roč-
níka časopisu je v  súčasnosti jednou z  najdôleži-
tejších výziev vo výchovnom poradenstve a  prevencii – zavádzanie multidisplinárneho 
prístupu k  riešeniu výchovno-vzdelávacích potrieb detí. V  jednotlivých článkoch, kazu-
istikách, rozhovore a pohľadoch kľúčových aktérov máte príležitosť odborne sa ponoriť 
nielen do samotnej témy, ale získať inšpiráciu a zapáliť iskru pre multidisplinárny prístup. 
U seba, u kolegov, u spolupracovníkov. 

Som presvedčená, že nový časopis bude prínosom pre vašu bežnú prax a naopak, vaše 
skúsenosti z praxe obohatia časopis, ktorý začína cestu svojho života. 

Želám vám, aj nám, aby sme si v našich každodenných odborných dilemách našli čas na 
získanie inšpirácie, odvahy, odhodlania a vnútorného ohňa robiť veci tak, aby dieťa a jeho 
rodina boli vždy v centre našej odbornej pozornosti. 

JANETTE MOTLOVÁ

riaditeľka Výskumného ústavu detskej 
psychológie a patopsychológie
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PhDr. Bronislava Kundrátová je dlhoročnou výskumnou pracovníčkou vo Vý-
skumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. K jej odborným 
záujmom patrí problematika detí zo znevýhodňujúceho sociálneho prostredia, ich 
vzdelávania, ale najmä diagnostiky a rediagnostiky. Zaoberá sa tiež príčinami škol-
ských neúspechov a v Detskom centre VV  VÚDPaPu poskytuje psychologické služby 
deťom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám. Od septembra 2018 pôsobí ako ve-
dúca Detského centra pre vzdelávanie a výskum.

Veľa sa o  ňom hovorí, 

málo sa o  ňom medzi 

laikmi vie. Čo to vlast-

ne je multidisciplinárny 

prístup?

Pri multidisciplinárnom 
prístupe sa pri riešení 
rôzneho problému spá-
jajú viaceré disciplíny 
a rovnako i viacerí odbor-
níci. Problém riešia spo-
ločne, každý z  pohľadu 
vlastného odboru. Taký-
to postup je efektívnejší 
nielen pre odborníkov 

pri stanovení diagnózy a naplánovaní intervenč-
ných postupov, ale aj pre rodiny s  deťmi, ktoré 
potrebujú pomoc. V prípade Detského centra to 
znamená, že rodina môže podľa potreby dieťaťa 
a jeho problému využiť služby viacerých odbor-
níkov pod „jednou strechou“. Nemusí chodiť z 
jednej inštitúcie do  druhej. Multidisciplinárnosť 
by som prirovnala k  skladačke puzzle. Každý 
odborník má svoj „dielik“ a  spoločne vytvárajú 
alebo skladajú čo najkomplexnejší obraz o  die-
ťati. Niekedy svoj dielik vyberú a pracujú s ním, 
inokedy ho priložia k ostatným. To, čo sa dozve-
dia od ostatných kolegov, im pomôže ich dielik 
„správne“ umiestniť.

Akým skupinám detí môžete na základe mul-

tidisciplinárneho prístupu pomáhať?

Multidisciplinárnosť nie je viazaná na konkrét-
nu skupinu detí alebo diagnóz. Je to prístup, pri 
ktorom vstupujú do riešenia problému dieťaťa 
a jeho rodiny podľa potreby viacerí odborníci. Aj 

rodina so zdravým dieťaťom môže v rôznych vý-
vinových etapách dieťaťa potrebovať pomoc via-
cerých odborníkov. Napríklad môže potrebovať 
psychológa z  dôvodu výchovných problémov 
a logopéda z dôvodu dyslálie. Samozrejme tento 
typ prístupu je najefektívnejší pri rôznych dru-
hoch postihnutia – pri neštandardnom vývine 
dieťaťa, pri rôznych typoch vývinových porúch 
učenia, ADHD, rečových a  jazykových problé-
moch, ale aj pri riešení krízovej situácie celej ro-
diny.

Čo všetko pri tomto prístupe kombinujete? 

U  nás v  Detskom centre tvoria multidisciplinár-
ny tím psychológovia, psychológ arteterapeut, 
špeciálni pedagógovia, logopéd, fyzioterapeut, 
sociálny poradca, klinická psychologička, pred-
školská pedagogička, liečebná pedagogička, 
koterapeutka (zdravotná sestra) a  konzultačne 
aj neurológ. Podľa typu daného problému môžu 
spolupracovať viacerí odborníci.

Vo všeobecnosti pri postihnutých deťoch napr. 
s  DMO/centrálnou koordinačnou poruchou 
spolupracujú neurológ a fyzioterapeut. Sociálny 
poradca rieši v tomto prípade peňažné príspev-
ky a kompenzačné pomôcky, psychológ sleduje 
psychomotorický vývin, špeciálny pedagóg 
poskytuje špeciálnopedagogickú terapiu, pod-
necovanie, stimuláciu. Pri poruchách učenia 
multidisciplinárny tím tvoria psychológ a  špe-
ciálny pedagóg, podľa potreby logopéd alebo 
neurológ. Ak je to potrebné, spolupracujeme 
aj s  inými zariadeniam a  ich odborníkmi, naprí-
klad s  pedopsychiatrami, surdopédmi, tyfl opé-
dmi. Pri školských a  výkonových problémových 
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výchovným poradcom, školským psychológom, 
špeciálnym pedagógom a  triednym učiteľom. 
Cieľom všetkých spomínaných intervencií nie je 
„opraviť“ dieťa, ale pomôcť zvýšiť kvalitu života 
dieťaťa a celej jeho rodiny v zmysle optimálneho 
začlenenia do bežného života.

Vedia o multidisciplinárnom prístupe rodičia? 

Vyhľadávajú ho? Alebo sa o ňom vie pomerne 

málo?

Na túto otázku neviem jednoznačne odpovedať. 
Ak sú rodičia spokojní s  našimi službami, infor-
mujú o nás svojich známych alebo rodiny, ktoré 
sa ocitnú v  podobnej životnej situácii. Neviem, 
či rodičia rozmýšľajú nad multidisciplinárnos-
ťou, ale určite sú spokojní s tým, že majú viacero 
odborníkov takpovediac pod jednou strechou. 
Veľa rodičov ani netuší, že idú do multidiscipli-
nárneho zariadenia. Potrebujú napríklad iba 
psychológa, následne podľa daného problému 
dieťaťa im môžeme ponúknuť aj iných odborní-
kov (logopéda, špeciálneho pedagóga). Niektoré 
rodiny, hlavne s postihnutým alebo postihnutím 
ohrozeným dieťaťom, odosielajú do Detského 
centra VV zdravotnícke zariadenia, ktoré majú 
o jeho  zameraní viac informácií. 

Kam sa multidisciplinárny prístup posunul 

rokmi? Zvýrazňujú sa napríklad iné potreby, 

priority ako kedysi?

Áno, menia sa problémy a  potreby rodín. 
V súčasnosti ide hlavne o celý okruh problémov 
rodiny v  krízovej situácii, v  porozvodovej 
situácii, problémom je striedavá výchova. Ide ale 
o  problematiku, ktorej sa cielene nevenujeme, 
nemáme na to ľudské kapacity, ani špeciálne 
odborné zameranie. Je spoločensky veľmi 
naliehavá potreba riešiť tento okruh problémov, 
domnievam sa však, že to nie je naša parketa. 
Predsa len DC VV vzniklo na pomoc deťom s po-
stihnutím, aj keď za tie roky sa venujeme celej 
škále problémov, ktoré súvisia s neštandardným, 
ale aj štandardným vývinom. V poslednom ob-
dobí výrazne pribúda rodín s  deťmi s  podozre-
ním na poruchu autistického spektra. Opäť je to 
škála problémov, ktorým sa cielene nevenuje-
me, v  našom zariadení nediagnostikujeme PAS, 
ale môžeme spolupracovať so špecializovanými 
zariadeniami, napríklad v oblasti posudzovania 
úrovne kognitívneho vývinu a zaškolenia. 

Posledné roky sledujeme aj nárast počtu detí, 
ktoré zlyhávajú v  škole. Podstatne viac riešime 
podozrenie na vývinovú poruchu učenia. Ne-
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rodiny alebo zle nastaveným výchovno-vzdelá-
vacím systémom a hlavne jeho obsahom. 

Využívate v  tomto prípade nejaké špeciálne 

pomôcky?

Multidisciplinárny prístup nie je o  pomôckach, 
ale o samotnom prístupe, o zosúladení ľudí rôz-
nej odbornosti. Samozrejme, že sa snažíme za-
kúpiť čo najvhodnejšie a  najnovšie rehabilitač-
né pomôcky, alebo získať prístup k  najnovším 
testom a diagnostickým nástrojom ako aj stimu-
lačným a  rozvíjajúcim programom. Snažíme sa 
vzdelávať, častokrát na vlastné náklady.

Čo by vám prácu ešte viac uľahčilo? 

Chýba nám hlavne čas na konzultácie, vzájomnú 
komunikáciu medzi odborníkmi, výmenu skúse-
ností.

Keby sme mali rodičom ponúknuť praktic-

ké informácie, ako ich usmerniť? Na koho sa 

majú obrátiť, ak chcú, aby problém ich dieťaťa 

bol riešený multidisciplinárne?

V  predškolskom veku by mohli rodičov infor-
movať pediatri. Predsa len sú to odborníci prvé-
ho kontaktu. Ale problém je, že nie vždy sa dá 
na začiatku odhadnúť (resp. často sa to nedá 
vedieť), že daný problém by mal riešiť multi-
disciplinárny tím. Pri zdravotnom postihnutí 
sa dá skôr predpokladať, že dieťa a  jeho rodina 
budú potrebovať pomoc viacerých odborníkov. 
V  prípade rodín s  postihnutým dieťaťom sú 
ale prvými odborníkmi, s  ktorými rodičia 
komunikujú, predsa len lekári alebo odborníci 
z oblasti zdravotníctva. 

Pri celom okruhu problémov, ktoré sa týkajú ško-
ly a podvýkonnosti by mohli rodičov informovať 
výchovní poradcovia, ktorí sú na každej škole. 
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Medziodborová spolupráca

Zložité javy reality nemožno úspešne sledovať 
z  pozície jednotlivých izolovaných vedných od-
borov. Preto sa vo vede čoraz viac presadzuje 
syntetizujúci prístup. J. Viewegh (1999) hovo-
rí priam o  ére „interdisciplinarity“. Sledovanie 
tohho javu z rôznych uhlov pohľadu zodpovedá 
jeho mnohorozmernosti. Jav sa rozprestiera ako-
by „naprieč“ teritóriom viacerých vied (tamtiež) 
a tie sa snažia ho vysvetliť nielen samostatne, ale 
aj v spolupráci, z ktorej vzniká nová interdisciplí-
na na ich pomedzí.

Podľa J. Viewegha (tamže) je práve psychológia 
akousi „priečnou vedou“, kto-
rá vytvára premostenie medzi 
viacerými biologickými a  spo-
ločenskými vedami. D. Kováč 
(1996) o  nej hovorí ako o  ba-
zálnej vede o  človeku, ktorý 
sa vyvinul na mnohoúrovňovú 
anorganicko-biologicko-psy-
chicko-sociálno-kultúrno-du-
chovnú bytosť. Poznanie jeho 
psychickej reality je nemožné 
bez poznania vplyvu ostatných 
realít. A nielen poznanie, ale aj 
intervencia do jeho vývinu. 

Zakladateľ Detského centra 
v  Mníchove T. Hellbrűgge 
(1991) chápe sociálnu pediatriu 
ako priesečník medicíny, psy-
chológie a etológie. Osou jeho 
koncepcie vývinovej rehabi-
litácie zameranej na pomoc 
postihnutým a  postihnutím 
ohrozeným deťom je sociálny 
vývin. Piliermi sú:

Všetko pod jednou strechou

Magdaléna ŠPOTÁKOVÁ, Vladimír DOČKAL

• raná interdisciplinárna diagnostika,
• raná interdisciplinárna terapia,
• včasné sociálne začleňovanie dieťaťa.

Sociálne začleňovanie sa začína v  rodine a  po-
kračuje integráciou v bežnom predškolskom za-
riadení a v škole. Je cieľom i dôležitým prostried-
kom vývinovej rehabilitácie.

Cieľ našich intervencií

Postihnuté dieťa nie je „pokazený“ človek, kto-
rého treba opraviť, ale svojbytná forma ľudskej 
existencie, s  ktorou sa treba naučiť žiť (Špotá-



DIE ŤA V CENTRE ODBORNE J POZORNOSTI |  1/2019 8

O
D

BO
RN

É 
PR

ÍS
PE

VK
Y ková, 1999). Vyžaduje to nielen intervenciu do 

prejavov dieťaťa, ale aj zásahy do jeho prostre-
dia – pomoc rodičom, spoluprácu so školou, úsi-
lie o zmenu postojov society, ale často aj našich 
vlastných postojov. Intervencie sú zamerané nie 
na chorobu, syndróm, symptóm, ale na dieťa 
a jeho sociálnu sieť; ich zmyslom je pomôcť po-
stihnutému zvýšiť kvalitu jeho života (Hughes et 
al., 1995). V tomto zmysle o našej úspešnosti ne-
rozhodujú odborníci, ale najmä klienti sami.

počkať, kým sa upokojí, eliminuje to jeho strach 
a pomáha mierniť prípadnú bolesť spojenú s jeho 
ošetrením. Ak dospelí nehľadajú a  nenaprávajú 
iba jeho defi city, ale odhaľujú a podporujú jeho 
silné stránky, spontánnosť a tvorivosť, posilňuje 
to jeho sebadôveru. Ak sa na tom istom mieste 
môže stretávať s inými postihnutými ale aj zdra-
vými deťmi a uzatvárať nové priateľstvá, rozširuje 
to jeho sociálnu sieť ako možný zdroj zvládania 
životných ťažkostí (Křivohlavý, Zděnková, 2000). 

Čo prináša deťom?

Vlastné postihnutie vníma dieťa ako prirodze-
nú súčasť seba samého. Postihnutie preň nie je 
hendikepom – tým sú sociálne dôsledky onoho 
postihnutia (Arvyová, 1995). Hendikepom sú aj 
časté návštevy cudzích ľudí v  bielych plášťoch, 
čakanie v neosobných čakárňach, strach z nezná-
meho za dverami ambulancií, to všetko často na-
miesto hry, prechádzky, či dokonca medzi dvomi 
dojčeniami. Aj prežívanie bolesti je podmienené 
psychosociálne, dieťa fi ltruje bolestivé stimuly 
svojimi osobnostnými vlastnosťami, skúsenosťa-
mi, napodobňuje reakcie rodičov a iných preňho 
významných ľudí (Mareš et al., 1997). Preto je dô-
ležité, do akého prostredia a k akým odborníkom 
chodí. Ak má väčšinu služieb sústredených na 
známom mieste, kde je množstvo hračiek, dospe-
lí chodia v pestrom civilnom oblečení, majú čas 

Z čoho profi tujú rodičia?

Myšlienka poskytnúť služby rôznych odborní-
kov na jednom mieste nevyžaduje interdiscipli-
nárnu teóriu. Z  pohľadu rodičov je to splnenie 
oprávnenej a praktickej požiadavky – ušetriť čas 
a nepríjemnosti spojené s blúdením po rôznych 
zariadeniach, v ktorých v každom riešia len jeden 
z  problémov ich postihnutého dieťaťa. Systém 
„všetko pod jednou strechou“ dáva tiež nádej, že 
rodičia budú priebežne a  podrobne informovať 
o všetkom, čo súvisí s ich dieťaťom, jeho stavom, 
perspektívou a  cestami k  nej. Rodina potrebuje 
pravdivé, pozitívne orientované a  zrozumiteľné 
informácie o  diagnostike, etiológii, prognóze, 
o  prípadnej genetickej záťaži (Prevendárová, 
1998). Rodičom postihnutých detí sa často zdajú 
nedosiahnuteľné už prvé míľniky na ceste k  sa-
mostatnej sociálnej existencii ich dieťaťa – na-
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Ak majú možnosť vidieť svoje dieťa nielen napre-
dovať u  rôznych odborníkov, ale na tom istom 
mieste aj tráviť deň v zmiešanej skupine zdravých 
a postihnutých detí, môže to zmierniť ich pocho-
piteľné a často oprávnené obavy. 

A čo prináša nám?

Mnohoraké problémy rodiny s postihnutým die-
ťaťom priam nútia k multidisciplinárnej spoluprá-
ci. Avšak koordinovaný postup odborníkov z rôz-
nych oblastí je prakticky neuskutočniteľný, ak 
každý z nich pracuje na inom pracovisku. Ani špe-
cialisti „pod jednou strechou“ nevychádzajú v prí-
stupe k postihnutému dieťaťu zo spoločnej teórie 
človeka, jeho vývinu, normality a patológie, môžu 

sa však vo väčšej miere vzájomne inšpirovať, kon-
zultovať a  tým obohacovať svoj odborný obzor. 
K riešeným problémom pristupujeme každý s vý-
bavou vlastnej disciplíny, jej poňatím diagnostiky, 
terapie i priorít. Naše prístupy sú akoby dielikmi 
v skladačke, ktorej podoba je odrazom neúplnos-
ti našich poznatkov. Ak sa však dieliky dopĺňajú, 
výsledný obraz jednotnej diagnózy a následných 
postupov je výhodou nielen pre dieťa a jeho rodi-
čov, ale aj pre odborníkov, ktorí sa na spoločných 
postupoch zhodli. Ak dieliky do seba nezapadajú, 
jednotlivé zistenia či navrhované postupy si pro-
tirečia, je to pre nás výzva, aby sme si problémy 
prediskutovali, kriticky prehodnocovali svoje po-
stupy a hľadali k spoločnému klientovi spoločný 
prístup. Fakt, že klienta takto lepšie spoznáme, 
nám umožňuje obohacovať sa nielen odborne, 
ale aj ľudsky (Dočkal, 1999). 
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Multidisciplinarita

Multidisciplinarita poskytuje riešenie problému 
z pohľadu viacerých nezávislých disciplín.

Každá disciplína problém defi nuje a rieši svojimi 
metódami, na základe vlastných teoretických 
konceptov, používa vlastný jazyk. Riešenie je súč-
tom čiastkových záverov.

Ak sa dá problém rozdeliť na čiastkové problé-
my a tie je možné následne priradiť jednotlivým 
disciplínam, je multidisciplinárny prístup posta-
čujúci.

Príklad: súčasná diagnóza dyslálie a skoliózy.

Interdisciplinarita

Problém sa rieši kooperáciou medzi jednotlivý-
mi disciplínami. Využívajú sa prístupy a spôsoby 
uchopenia problémov alebo metódy rôznych 
odborov. Riešenie je syntézou.

Možný je vznik nových odborov: neuropsycholó-
gia, geofyzika, mikrobiológia.

Problém sa väčšinou nedá rozdeliť na nesúvisia-
ce čiastkové problémy.

Prepojenia sa môžu objaviť už pri diagnostike, 
pri terapeutických postupoch a v súvislostiach 
s  rodinou alebo so školou. Medzi nimi existujú 
vzájomné dynamické vzťahy.

Príklad: oneskorený vývin reči a výchovné prob-
lémy.

Multidisciplinárny, interdisciplinárny 

a transdisciplinárny prístup

Magdaléna ŠPOTÁKOVÁ

Transdisciplinarita

Neexistuje jednotné vymedzenie termínu. Ide 
o koncepty presahujúce jeden odbor (napr. evo-
lúcia, spätná väzba). Vyznačuje sa odmietaním 
delenia na objekt a subjekt výskumu. Zároveň 
ide o odmietanie separácie oblastí do jednotli-
vých disciplín, poznatky využíva pre nové účely.

Rieši globálne problémy (chudoba, ekologická 
hrozba).

Existuje tu prepojenie vedy s praxou a s aktérmi 
v spoločnosti (vrátane verejnosti).

Prípadne môže ísť o prepojenie rôznych oblastí 
poznania bez výsadného postavenia vedy.

V  Detskom centre pre vzdelávanie a  výskum sa 
snažíme o fl exibilné utváranie odborného tímu 
podľa typu problému, vývinového obdobia 
a podľa predstáv rodiny. Hľadáme priority a po-
stupy v tíme – snažíme sa o vytváranie zmyslu-
plnej skladačky odborných prístupov pri nee-
xistencii jednotnej teórie. Celkové zameranie 
smeruje na rodinu – skladačka je neúčinná, ak 
nezahŕňa potreby, možnosti a názory rodiny.
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U detí s detskou mozgovou obrnou a inými teles-
nými postihnutiami je dôležitá spoločná potreba 
zahájenia včasnej intervencie a  poradenstva čo 
najskôr. U detí vývinovo ohrozených rodina naj-
skôr prichádza do kontaktu v nemocnici so zdra-
votníkmi. Neskôr sa pridávajú ostatní odborníci, 
ktorí musia komunikovať a úzko spolupracovať, 
aby bol efekt ranej starostlivosti a včasnej inter-
vencie čo najvyšší. 

DMO je porucha hybnosti a postúry, ktorá spôso-
buje obmedzenie činnosti. Je následkom prena-
tálnej, postnatálnej, alebo včasnej postnatálnej 
lézie vyvíjajúceho sa mozgu. Nie je to stav prog-
resívny a nemenný. K motorickým poruchám 
sa pridružujú poruchy vnímania, kognitívnych 
schopností, reči, senzorické poruchy, prípadne 
epilepsia. (Kraus a kolektív, 2005)

Rozdelenie DMO podľa 

miesta poškodenia 

mozgu

Spastická forma DMO

Vzniká pri poškodení v mo-
torickej časti mozgu, pričom 
ide o poškodenie horného 
motoneurónu. Je najčastejšou 
formou DMO, diagnostikuje 
sa až u 70-80 % postihnutých 
jedincov. (www.dietasdmo.sk) 

Spolupráca s fyzioterapeutom

Rané poradenstvo a včasná 

intervencia u detí s DMO a iným 

telesným postihnutím

Viera FEDOROVÁ, DC VV VÚDPaP

Rozoznávame: 
 Bilatelárnu formu, ktorá sa delí na diparézu (po-
stihnuté je celé telo, ale dolné končatiny pozna-
teľne viac) a  kvadruparézu (postihnuté je celé 
telo). 

 Rozoznávame aj unilaterálnu formu, keď hovo-
ríme o  hemiparéze. Postihnutá je polovica tela, 
trup je hypotonický a končatiny spastické. Deti, 
ktoré sú predčasne narodené, majú v tomto prí-
pade v horšom stave dolné končatiny. Deti, na-
rodené v termíne, majú horšiu hornú končatinu. 
Hemiparéza môže byť aj získaná napr. pri tumo-
re, po traume, či infekcii.
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syndróm

Prejavom je celkové zníženíe svalového napätia 
na trupe a končatinách. Prítomný je väčší rozsah 
pohybu v  kĺboch, chôdza je neistá. Vyskytuje 
sa prevažne v  dojčenskom veku, okolo tretie-
ho roku dieťaťa prechádza do niektorých spas-
tických, alebo najčastejšie do dyskinetických 
foriem. Vo výnimočných prípadoch môže táto 
forma zotrvať, v  tomto prípade hovoríme o  tzv. 
trvalom hypotonickom syndróme.

Dyskinetická DMO

Vzniká pri poškodení bazálnych ganglií, ktoré 
zodpovedajú za nastavenie počiatočného napä-
tia, plánovanie a riadenie pohybu, kontrolujú spo-
jenie emócií a motoriky. K ich poškodeniu dochá-
dza pri pôrode. Túto formu DMO rozdeľujeme na: 

Dystonickú formu, ktorá sa prejavuje hypokiné-
zou a  hypotonusom. Deti s  touto formou DMO 
sa veľmi nehýbu. Ich svalové napätie sa striedavo 
zvýši a následne nastane hypotónia. Známa je aj 
choreoatetoidno-atetoidná forma, ktorá je typic-
ká hyperkinézou a hypotóniou. 

Ataktická forma DMO

V tomto prípade je postihnutý mozoček, naruše-
né sú rovnovážne reakcie, koordinácia pohybu, 
prítomný je zväčšený rozsah pohybu, jeho zlé 
smerovanie a znížené svalové napätie. Oči a hla-
vu používa dieťa k stabilizácii a kontrole pohybu 
– je ťažké použiť oči nezávisle od pohybu hlavy. 
Problém je aj s kontrolou jazyka a čeľuste, čo sa 
odzrkadlí na príjme potravy, reči a koordinácii 
s dýchaním (Kraus a kolektív, 2005).

Diagnostika v ranom veku

Je veľmi dôležitá hlavne pre deti narodené pred-
časne, alebo pri komplikáciách pri pôrode, či 
krátko po ňom. Vyšetrujeme polohové reakcie, 
refl exy, využívame rôzne zobrazovacie metódy 
(USG mozgu, MR u 85 % DMO je nález, EMG, EEG, 
očné), sledujeme a hodnotíme motorické prejavy 

pomocou Prechtlovej metódy a najvyššie dosiah-
nuté globálne pohybové vzory spolu s ich kvan-
titou a kvalitou v jednotlivých trimenonoch.

Konečné stanovenie diagnózy je na neurológovi, 
nie však skôr ako v jednom roku. V Európe sa táto 
hranica posúva až po dosiahnutí štvrtého roku, 
lebo niektoré poruchy sa môžu manifestovať až 
keď sa daná štruktúra mozgu zapojí do funk-
cie. Naopak pri nedonosených novorodencoch 
môžu po dvoch rokoch ustúpiť a syndrómy, napr. 
Retov môžu byť chybne vedené ako DMO.

Nedonosenci a patologickí 

novorodenci

Tvoria skupinu detí, najviac ohrozenú DMO. In-
tervencia zo strany fyzioterapeuta začína už v in-
kubátore, správnym polohovaním, dlahovaním, 
terapiou zameranou na rozvoj dýchania a pre-
hĺtania.

Po prepustení z nemocnice a odporučení neuro-
lógom v terapii pokračujeme ambulantne.

V novorodeneckom období sú najčastejšie odpo-
rúčané do terapie diagnózy: centrálna tonusová 
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tonický syndróm, hypotonický syndróm, asymet-
ria hlavy, trupu, poruchy vegetatívnych funkcií, 
akými sú dýchanie, obehové problémy, termore-
gulácia, zmena spontánnej hybnosti. 

V dojčenskom období k  nám často prichádzajú 
deti s poruchami tonusu, oneskoreným motoric-
kým vývinom, s problémami s príjmom potravy, 
zvýšenou saliváciou, držaním rúčky v päsť, pre-
ferenciou jednej polohy, rôznymi asymetriami, 
neskôr chôdzou po špičkách a častým padaním.

Terapia

Do terapie sa od začiatku intenzívne zapájajú aj 
rodičia ako koterapeuti a pri vedení dieťaťa sa 
stávajú našimi partnermi. Výber a kombinácia 
terapií je individuálna podľa stavu dieťaťa a mož-
ností, aj schopností rodičov. Od toho sa odvíja aj 
počet kontrol v ambulancii. 

 V terapii DMO využívame plasticitu mozgu, čo je 
špecifi cká schopnosť nervovej sústavy prispôso-
bovať sa a vytvárať nové synapsy. Najvýraznejšia 
je v prvých mesiacoch života, v dvanástom roku 
vrcholí a v seniorskom veku je minimálna. Preto 
je veľmi dôležité začať s intenzívnou terapiou čo 
najskôr. Podporiť plasticitu a schopnosť učenia je 
možné fyzickou aktivitou. 

Medzi najčastejšie používané prístupy v terapii 
patrí Bobath koncept, Vojtova metóda, bazálna 
stimulácia, orofaciálna stimulácia, ergoterapia, 
canisterapia, hipoterapia, fyzikálna terapia, hy-
drokinezioterapia, tejpovanie, podávanie botu-

lotoxínových injekcií do spastických svalov, orté-
zovanie, dlahovanie a operačné korekcie. 

Kompenzačné pomôcky a  polohovanie sú tiež 
súčasťou včasnej terapie. Fyzioterapeut ich spolu 
s lekárom a  protetikom musia vedieť v správny 
čas odporučiť, vybrať, nastaviť a vysvetliť dôleži-
tosť používania i obsluhu. Patria medzi ne naprí-
klad topánky, ortézy nočné a denné, vertikalizač-
né stojany, stoličky, chodítka, vozíky, trojkolky.

Telesné postihnutia

Môžeme rozdeliť na vrodené, kam patria rôzne 
deformity končatín, rázštepy a získané postihnu-
tia, napríklad po zápalovom ochorení, úraze CNS, 
chrbtice, periférnych nervov, po onkologickom 
ochorení. Telesné postihnutie môže tak isto súvi-
sieť aj s genetickými syndrómami.

Pri všetkých spomínaných diagnózach je dôležitý 
včasný nástup fyzioterapie, zapojenie rodiča ako 
koterapeuta a partnera, pretože rodič je ten, kto 
najlepšie pozná svoje dieťa, jeho potreby a všim-
ne si aj najmenšiu zmenu jeho správania.

V súčasnosti dochádza k výraznému skvalitneniu 
starostlivosti pôrodníkov a neonatológov a  tým 
sa mení aj profi l detí s DMO. Vyskytuje sa menej 
ťažkých hybných porúch, ale je viac kognitívnych, 
viac porúch správania, učenia a na dôležitosti 
stúpa starostlivosť – špeciálnopedagogická, psy-
chologická, logopedická, psychiatrická, sociálna. 
Veľmi dôležitá je teda spolupráca multidiscipli-
nárneho tímu z rôznych oblastí a čo najvčasnejší 
nástup intervencie.
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V predškolskom veku sa utvárajú základy formo-
vania dieťaťa v citovej oblasti, budujú sa pevné 
základy emocionálnej inteligencie. Emocionál-

ny svet detí predškolského veku je odrazom 

toho, čo sa deje okolo nich. Pre optimálny emo-
cionálny vývin detí je mimoriadne dôležité ako 
starajúce sa osoby:
 sprostredkovávajú svoje postoje a názory
 pristupujú k potrebám dieťaťa
 sa vciťujú do prežívania dieťaťa
 vytvárajú emocionálnu atmosféru v prostredí, 

kde dieťa žije.

Emocionálnu výchovu u detí predškolského 
veku je možné stimulovať aj prostredníctvom ak-
tivít, ktoré sa zameriavajú na prežívanie rôznych 
emócií, ich vnímanie a refl ektovanie. Takýmto 

spôsobom sa deti môžu postupne naučiť svo-

je emócie poznávať, rozlišovať, orientovať sa 

v  tom, čo pre nich tá ktorá emócia znamená 

a  ako ich môžu prijateľne prejavovať. Rozvoj 
tejto oblasti vývinu u  detí predstavuje pre uči-
teľov v materskej škole veľkú výzvu naučiť deti 
i žiakov chápať a zdieľať svoje emócie, čím sa zvý-
šia ich šance v živote na úspech (Jarešová, 2015).

Emocionálne gramotné deti sa vyznačujú na-

sledovnými charakteristikami (Dobrotová, 

2015):

 lepšie poznajú dôsledky svojho správania 
a konania a sú zodpovednejšie,

 sú citlivejšie k citom iných,
 sú asertívnejšie, sú spoločenskejšie a obľú-

benejšie,
 sú prosociálne aj pri riešení interpersonálnych 

problémov a ochotnejšie pomáhať,
 sú ohľaduplnejšie a zaujímajú sa o druhých 

a ich potreby,

Emocionálne zručnosti u detí 

predškolského veku

Zuzana VOJTOVÁ

 sú harmonickejšie a demokratickejšie,
 majú vyššiu sebaúctu.

Do základných komponentov emocionálnej inte-
ligencie patria:
 emocionálne sebauvedomovanie
 ovládanie emócií
 komunikácia 
 osobné rozhodovanie
 empatia
 zaobchádzanie so vzťahmi.

Dieťa sa v predškolskom veku dokáže pomerne 

dobre orientovať v základných emóciách, ako 
sú: hnev, strach, radosť, smútok, vie svoje pre-

žívanie pomenovať, identifi kovať u iných ľudí. 
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emócií. Dieťa sa učí ovládať vonkajšie prejavy 
emócií tak, ako si to želá okolie a na toto seba-
ovládanie je dokonca hrdé. Začínajú sa obja-

vovať i vyššie city, t. j. estetické, intelektové, 

mravné a city spojené so sebahodnotením. 
Dieťa sa postupne zapája do skupinovej hry, vie 
sa dohodnúť na pravidlách a priebehu hry, zotr-
vať v nej dlhší čas.
Dieťa môže byť vystavované rôznym citovým 

zážitkom, ako je trauma, stres, frustrácia, kon-
fl ikt, ktoré však nedokáže spracovať ako posilňu-
júcu skúsenosť. Potláčanie negatívneho zážit-

ku sa naďalej prejavuje v podobe desivých snov, 
úzkostí, či psychosomatických ťažkostí a pod. 
(Pružinská, 2006).
Emocionálna výchova, v tomto zmysle, by mala 
byť prevenciou pred emocionálnymi poruchami, 
s ktorými sa môže učiteľ v predškolskom veku 
stretnúť a to v podobe:
 Neurózy: Dieťa nezvláda svoje emócie, nekon-

troluje sa, hnevá sa, je nervózne (resp. nepri-
merane živé a má prehnané reakcie na určité 
podnety).

 Psychopatie: Emócie dieťaťa sú nesprávne 
orientované.

 Apatie: Neschopnosti emocionálneho pre-
žívania, vymiznutie emocionálneho záujmu 
o okolie.

Sebaregulácia u detí predškolského 

veku

Sebaregulácia je vedomé riadenie myšlienok, 

správania a emócií. Jednoducho povedané, je 
to schopnosť zastaviť sa, porozmýšľať a potom 
konať (angl. stop, think and act). Iný termín, ktorý 
sa so sebareguláciou úzko spája sú „exekutívne 

funkcie“. Exekutívne funkcie pozostávajú z troch 
komponentov: fl exibility pozornosti, inhibičnej 
kontroly a pracovnej pamäti.
 Flexibilita pozornosti/kognitívna fl exibilita: 

Ide o schopnosť venovať pozornosť a zamerať 
sa na úlohu a schopnosť presunúť pozornosť 
z jednej úlohy na druhú, ak je to potrebné.

 Pracovná pamäť: Schopnosť udržať a spraco-
vať informáciu. Od detí v materskej škole sa ne-

ustále vyžaduje, aby používali svoju pracovnú 
pamäť, aby si zapamätali inštrukcie a pravidlá 
a tie následne plnili. Inštrukcie, ktoré deti do-
stávajú, sú buď jednoduché (jednokrokové), 
alebo komplexné (viackrokové).

 Inhibícia: Schopnosť zastaviť impulz a na-
miesto neho vybrať inú, vhodnejšiu reakciu. 
Sem patrí aj upokojenie sa dieťaťa, keď je na-
hnevané, striedanie sa pri hre, čakanie alebo 
odloženie potešenia.

Exekutívne funkcie sa síce vzájomne odlišujú, ale 
často idú ruka v ruke. Napríklad na to, aby dieťa 
použilo zručnosti inhibície, potrebuje pracovnú 
pamäť, aby si pamätalo vhodné alternatívne re-
akcie, ktoré má využiť namiesto impulzov. Aby si 
tú náhradnú reakciu pamätalo, muselo tej infor-
mácii predtým venovať pozornosť (McClelland, 
Tomney, 2016).

Príklad

Nasledujúci príklad ilustruje spojenie všetkých 

exekutívnych funkcií: Pri spoločnom presune detí 

mala Sofi a vždy tendenciu strčiť do dieťaťa, kto-

ré jej stálo v ceste. Jej učiteľka Eva sa vždy snažila 

v tejto situácii Sofi i pripomenúť, že má povedať: 

„Môžeš sa posunúť, prosím, a počkať, kým spolu-

žiak sám ustúpi z cesty, namiesto strkania?“ Po čase 

pani učiteľka sledovala s uspokojením, ako Sofi a 

používala stále viacej slov a menej strkania.

Sebaregulácia sa objavuje počas dňa v mater-

skej škole skoro pri každej aktivite – od ranné-
ho spoločného kruhu, počas vzdelávacích aktivít, 
pohybu vonku, obeda, umývania, ako aj pri prí-
chode a odchode zo škôlky.
Nesmieme však zabúdať na jeden dôležitý kom-

ponent sebaregulácie, a tým je kontext (ako 
fyzický tak aj emocionálny), v ktorom sa od detí 
očakáva sebaregulácia. Napríklad venovať po-
zornosť počas ranného kruhu môže byť ľahké pre 
Luciu v deň, keď je dobre oddýchnutá, najedená. 
Učiteľka vybrala jej obľúbenú knihu a Janko (kto-
rý má problémy so sebareguláciou a máva čas-
té záchvaty hnevu počas ranného kruhu) práve 
chýba. Ale bola by sebaregulácia pre Luciu taká 
jednoduchá, ak by mala ťažké ráno, nechcelo sa 
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smutná? Učiteľka by v ten deň nemala čas na prí-
pravu ranného kruhu a čítala by pre Luciu nezau-
jímavý a príliš dlhý príbeh? 

Vzťah medzi emóciami a správaním 

Okolitý kontext ovplyvňuje nielen vývin sebare-
gulácie u dieťaťa, ale aj jeho schopnosť sebare-
gulácie v danom okamžiku. To, čo sa odohráva 
v  domácom a školskom prostredí dieťaťa, má 
vplyv na emocionálny stav dieťaťa. Výskumy uka-
zujú, že emócie majú silný vplyv na sebaregulá-
ciu (napr. pozornosť a pamäť), ako aj na učenie. 
V úvode kapitoly bola sebaregulácia defi novaná 
skôr cez myšlienky a správanie – to sú tzv. „stu-

dené“ aspekty sebaregulácie, ktoré sa aktivujú, 
keď sú deťom zadané skôr abstraktné úlohy, ako 
zoraďovanie farieb alebo čísel. „Horúce“ aspek-

ty regulácie sa skôr aktivujú, keď deti musia ro-
biť úlohy, ktoré sa spájajú s emóciami a motivá-
ciou, ako pracovať na frustrujúcej úlohe alebo na 
oddialenom uspokojení.

Príklad

Matej miloval hru Kubo velí a presne dodržiaval 
inštrukcie, rovnako aj pri hre na „Zamrznutie“ do-
kázal okamžite z divokého tanca zamrznúť a ne-
pohnúť sa. Pri týchto hrách boli Matejove schop-
nosti sebaregulácie silné. Boli však aj situácie, keď 
si napríklad nevedel zaviazať šnúrku na topánke 
a na otázku učiteľky, či mu môže pomôcť, nahne-
vane topánku zahodil. Alebo ak mu iné dieťa pri 
výtvarnej zobralo lepidlo, v hneve zhodil dieťa na 
zem a zobral si lepidlo naspäť. V týchto emocio-
nálne vypätých situáciách sa Matejova schopnosť 
najprv porozmýšľať a potom konať, akoby stratila. 

V tomto prípade malo dieťa ťažkosti s tzv. „horú-
cimi“ aspektmi sebaregulácie. Prirodzenou reak-
ciou mozgu pri emocionálne nabitých situáciách 
je už známy „útok alebo útek“. Ako reakcia na 
stres alebo intenzívne emócie, produkuje mozog 
kortizol – hormón, ktorý nám pomáha zareago-
vať na nebezpečenstvo rýchlo, ale tiež inhibuje 
dráhy prefrontálnej kôry mozgu (oblasti v moz-
gu spojenej so sebareguláciou). Keď sa učitelia 

naučia rozpoznať túto situáciu u detí, môžu ich 
prostredníctvom upokojujúcich stratégií podpo-
riť, aby keď sú deti nahnevané, dokázali efektívne 
regulovať svoje emócie.

Aktivity podporujúce sociálny 

a emocionálny rozvoj

City a emócie detí sú veľmi krehké. Pôsobiť na ich 
city a cez ne formovať osobnosť dieťaťa je veľmi 
zodpovedné a náročné.
Pre učiteľa je veľmi dôležité získať si dôveru 

dieťaťa. Znamená to mať s ním vzťah. Dospelý 
sa má snažiť porozumieť tomu, čo deti potrebujú 
a prežívajú, jasne a efektívne s nimi komunikovať 
a tak vytvárať podmienky pre ich emocionálny 
rozvoj. Či je to rodič alebo učiteľ a chce, aby dieťa 
malo dostatočne rozvinutú emocionálnu inteli-
genciu, je potrebné vytvoriť si vzťah založený 

na bezpodmienečnej láske k dieťaťu.

Jednou z dôležitých úloh učiteľa pri podpore 
sociálneho a emocionálneho rozvoja detí je byť 

vzorom očakávaného správania. Rešpektova-
nie druhých detí, spolupráca, schopnosť kom-
promisov, vyjadrovanie emócií, to je správanie, 
ktoré pre deti učiteľ stelesňuje a napomáha tak 
vytvárať priateľskú komunitu v triede. Deti budú 
napodobňovať príklad učiteľa a adekvátne rea-
govať na atmosféru, ktorú udáva. Učiteľ musí na-
hlas opísať kroky príslušnej činnosti, aby sa mohli 
do nej zapojiť aj mladšie deti. Deti musia počuť 
nahlas vyslovené myšlienkové procesy učiteľa, 
ktoré sprevádzajú jeho správanie.
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na emocionálny vývin. Deti sa najlepšie učia vtedy, 
keď sa cítia bezpečne a spokojne. K  vytvoreniu 
emocionálne bezpečného prostredia prispieva 
veľa faktorov:
 Emocionálna podpora: Medzi vlastnosti uči-

teľa, ktoré vytvárajú emocionálne podporné 
prostredie patria empatia, prijatie, autentic-
kosť, rešpekt a citlivý prístup. Empatický učiteľ 
vie prijať názory iných. Vie sa prispôsobiť nála-
de dieťaťa, reaguje na jeho pocity a vie nezau-
jate posúdiť emócie.

 Akceptovanie emócií dieťaťa: Neexistujú 
dobré a zlé emócie. Všetky emócie sú opráv-
nené. Učiteľ musí uznať emócie, ktoré dieťa 
prejavuje a nepopierať ich, ani nenútiť dieťa ku 
konfrontácii s nimi, alebo ich ignorovať.

 Vyjadrovanie emócií slovami: Keďže sa deti 
učia na základe osobnej skúsenosti, je užitoč-
né, keď niekto ich emócie pomenuje a opí-
še: „Sofi a, vyzeráš nahnevane“, učiteľ spája 
konkrétny zážitok s pojmom hnev a obohacuje 
tak slovník dieťaťa o slová v tejto oblasti.

 Dôslednosť/predvídateľnosť: Ak má dieťa 
možnosť predpovedať emocionálne reakcie 
dospelých a spoľahnúť sa na ne, nadobúda 
tým pocit istoty a dôvery.

Sociálne a emocionálne zručnosti sa mode-

lujú v každom okamihu počas celého dňa. 
Využite akúkoľvek udalosť v triede na posilnenie 
týchto zručností. Kladenie otázok je neoceniteľ-
ná metóda, ktorú môže učiteľ využívať pri inte-
rakcii s deťmi. Otázky primerané stupňu vývinu 
dieťaťa môžu postupne podporovať rozvoj jeho 
kognitívnych myšlienkových pochodov. Otázky 
pomáhajú dieťaťu dosiahnuť novú úroveň po-
znania a učiteľovi poskytujú informácie potreb-
né pri hodnotení dieťaťa.

Podpora vlastnej identity 

a sebaúcty

Aktivity, ktoré pomôžu deťom hovoriť o sebe, 

o svojej rodine, kultúrnom zázemí:

 Deti podnecujeme k dramatizácii, v rámci kto-
rej stvárňujú seba a  členov svojej rodiny. Na 

uľahčenie zapojenia sa detí do tejto aktivity, 
kladie učiteľ deťom konkrétne otázky: „Čo si 
musíš pripraviť ráno pred odchodom do škôlky? 
Čo si musíš urobiť predtým, ako ideš spať?“

 Ako podnet na diskusiu ukážme deťom ob-
rázky: „Toto je mama. Číta dcére knihu. Čo robí 
Vaša mamička spoločne s Vami? Toto je otecko. 
Umýva riad po večeri. Čo robí doma Váš otecko?“ 
Pomenovanie niektorých konkrétnych pred-
metov pomáha deťom naučiť sa nové veci zo 
svojho okolia.

 S deťmi urobíme individuálne alebo spoloč-
né kroniky „Všetko o mne“ (obľúbené činnos-
ti v  škole, doma, obľúbené jedlo alebo farby, 
priatelia atď.) a „Moja rodina“ (členovia rodiny 
alebo zábavné aktivity, ktoré rodina podniká 
cez víkend, cez prázdniny alebo po večeri).

Aktivity, v ktorých deti predstavujú svoje 

rodiny niekedy môžu poskytnúť informá-

cie o  neštandardnom výchovnom pôsobení, 

alebo o závažnom konfl ikte v rámci rodiny. 
V  takej situácii je potrebné citlivo zareagovať 
a v prípade potreby vyžiadať konzultáciu so psy-
chológom. Pokiaľ sú v triede deti zo sociálne zne-
výhodneného prostredia, vyberáme otázky týka-
júce sa rodiny a ich spoločných zážitkov tak, aby 
sme eliminovali stav, kedy dieťa nebude schopné 
odpovedať, pretože s danou situáciou nemá na 
rozdiel od ostatných detí žiadnu skúsenosť (napr. 
výlet alebo dovolenka cez prázdniny).

Aktivity, ktoré pomôžu deťom prejaviť po-

zitívny postoj k  sebe a k  iným (Danielsová, 

Staff ordová, 2006):

 Deti kreslia svoj portrét.
 Deti spájajú rozstrihané časti ľudského tela 

a pri tom podporujú pozitívne predstavy 
o sebe samých: „Čo mám na sebe rád/rada?“

 Na utvorenie uvoľnenej atmosféry použijeme 
hudobné skladby: „Páči sa ti táto pesnička? 
Spievate podobné pesničky aj doma, alebo sa 
od tejto odlišujú?“

 Niektoré deti potrebujú istotu, že majú v ško-
le najlepšieho priateľa, ktorý sedí blízko nich, 
môžu sa s ním hrať a pod. Sprostredkujeme 
priateľstvo medzi takýmto dieťaťom a jeho ro-
vesníkom, ktorý bude „najlepší priateľ“.
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tím obrázkov obľúbených činností, jedál, farieb 
a pod. a zostavíme z nich spolu koláž.

 Pri lúčení rodičov s deťmi zabezpečíme prí-
tomnosť učiteľa. Na uľahčenie lúčenia môže 
byť zaužívaný rituál – rodič si môže s dieťaťom 
čítať alebo kresliť, dieťa má vedieť koľko s ním 
rodič môže ostať: „Tvoja mamička s tebou zosta-
ne 5 (10) minút a potom musí odísť.“

 Dieťa môže pre rodiča nakresliť obrázok alebo 
nadiktovať list, ktorý zoberie so sebou domov.

Aktivity na podporu sebadôvery dieťaťa:

 Učiteľ pripraví škatuľu s prúžkami papiera, 
z ktorých sa dá urobiť reťaz. Vždy, keď si die-
ťa osvojí novú zručnosť, alebo je úspešné pri 
triednych aktivitách, učiteľ to napíše na prúžok 
a pripojí ho na reťaz.

 Pri vytváraní nových situácií na precvičenie 
práve naučených zručností podporujeme se-
badôveru detí – napr. ak sa deti učili počítať na-
spamäť do päť, dovolíme deťom vybrať si pred-
mety, ktoré chcú spočítať. Necháme deti sedieť 
na desiatu po piatich a prestrieť päť hrnčekov, 
päť tanierikov a pod. Aj miesta na sedenie mô-
žeme očíslovať a deti pri usadení musia nájsť 
správne číslo. Takto sa učenie stáva zmysluplné 
a užitočné.

 Na konci dňa sa môže každý podeliť s ostatný-
mi v skupine o pozitívny zážitok dňa. Môžeme 
klásť pomocné otázky: „Pracoval si pri stole ši-
kovných rúk? Čo si robil? Aké farby si použil?“

 Dieťa môže nadiktovať učiteľovi odkaz pre ro-
dičov s informáciou, čo v ten deň v škôlke do-
siahol.

Podpora nezávislosti u detí

Deťom by mali byť prostredie triedy, očaká-
vania učiteľa, ako aj denné rutinné činnosti 
zrozumiteľné. Poličky s pomôckami a materiálmi 
v triede je vhodné označiť nálepkami. Často po-
užívané pomôcky umiestnime v dolných polič-
kách.
V triede je vhodné mať viditeľne vyvesený denný 
plán s obrázkami zobrazujúcimi konkrétne čin-
nosti.

Povzbudzujeme kamarátske vzťahy medzi 
deťmi, to im umožní vzájomne si pomáhať 
a nežiadať o pomoc len dospelých.
Ak dieťa žiada o pomoc v prípade, keď to nie je 
potrebné, učiteľ by mal dieťa povzbudiť, aby 

sa pokúsilo úlohu alebo činnosť urobiť samo-

statne. „Budem sa pozerať, ako poskladáš túto 
skladačku. Ktoré časti vyskúšaš ako prvé? Čo urobíš 
teraz?“ Keď dieťa opäť žiada o pomoc: Prosím ťa, 
ukáž mi skladačku, keď ju dokončíš.“ Povzbudzuje-
me dieťa, aby nadviazalo na predchádzajúce skú-
senosti, napríklad: „Pamätáš sa, minule si to urobil 
sám. Vieš, že ty to dokážeš. Skús to!“
Pokiaľ sa v materskej škole pracuje v centrách ak-
tivít, v triede umiestnime zoznam všetkých detí. 
Dieťa, ktoré pracuje v danom centre môže ozna-
čiť svoje meno na zozname. Dieťa môže tak sle-
dovať svoj denný plán práce a učiteľ má prehľad 
o jeho obľúbených činnostiach.

Podpora sebakontroly a pozitívnych interak-

cií a uvedomovanie si rôznych emócií:

 Počas ranného kruhu vyzveme každé dieťa, 
aby povedalo niečo pozitívne (pekné) o kama-
rátovi alebo kamarátke, ktorý sedí vedľa neho.

 Pomáhame deťom vyjadrovať emócie vhod-
ným spôsobom – učiteľ sám vyjadruje pocity 
a demonštruje ich. „Som smutný, pretože dnes 
pri hre niekto roztrhal knihu.“

 Učiteľ môže pripraviť stolovú hru s obrázkami 
znázorňujúcimi rôzne emócie. Keď dieťa dosta-
ne obrázok, môže si vybrať niektorú z odpove-
dí a 1) pomenovať daný pocit a 2) povedať, čo 
mohlo vyvolať tento pocit.

 Pri komunikácii s deťmi o emóciách je vhodné, 
aby učiteľ komunikoval s bábkou alebo zvie-
ratkom. Deti často radšej komunikujú s hrač-
kou, keď sa ich pýtame na to, ako sa cítia. Na 
vhodné vyjadrenie pocitov použijeme bábku 
alebo zvieratko: „Rexík je dnes šťastný, pretože 
mu Janka povedala básničku.“

 Z papiera zhotovíme bábky, ktorých výrazy 
tváre vyjadrujú rôzne emócie. Keď deti nevedia 
vyjadriť svoje pocity, pomôžu si bábkou.

 S deťmi sa zahrajme hru, pri ktorej sa háda: 
„Koho je to hlas?“ Pri tejto hre sa jedno dieťa 
schová a druhé musí hádať podľa hlasu, kto 
je schovaný. Deťom vysvetlíme, aký hlas majú 
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strachu.
 Na prechádzke si deti nazbierajú rôzne ka-

mienky. Pomocou temperových farieb nama-
ľujú každý kameň či skupinu kamienkov tak, 
aby znázorňovali časť tváre (oči, nos, ústa, 
obočie atď.). Na papier si nakreslia obrys tvá-
re. Na pokyn učiteľky každé dieťa z kameňov 
vytvorí tvár, ako sa momentálne cíti. Následne 
učiteľ s deťmi vedie rozhovor o pocitoch, ktoré 
znázornili.

 Vytvoríme s deťmi spoločne knihu o emóciách 
pre celú triedu.

 Prostredníctvom diskusie deti spomínajú, čo 
pekné a čo škaredé zažili za posledný týždeň, 
mesiac, t. j. inventarizujú svoje city, pocity 
v škole: Najprv necháme deti voľne hovoriť. 
Druhým krokom je rozbor situácií, aj nepríjem-
ných – spoločné zamyslenie sa nad tým, či sa 
im dá predísť, či sa nedá na ne pozerať inak. 
Zmyslom cvičení je posilňovanie pozitívneho 
prežívania, t. j. aby si deti viac všímali pozitív-
ne veci, aby sa naučili inak pozerať na udalosti 
a javy okolo nich, aby sa učili udržať emócie „vo 
svojich rukách“ – teda učili sa sebaovládaniu.

Stratégie zamerané na sociálne 

potreby detí

Temperament dieťaťa a jeho osobnosť majú 
vplyv na to, akým spôsobom učitelia pristupu-
jú a reagujú na dieťa. Výskumy ukázali, že deti 
s vysoko reaktívnym temperamentom hodnoti-

li učitelia ako menej „vzdelávateľné“, s deťmi 

s „ľahším“ temperamentom trávia učitelia 

viacej času. Súlad medzi dieťaťom a  dospelým 
(učiteľom/rodičom) sa označuje ako dobrá zhoda 
(angl. goodness of fi t) – ide o kompatibilitu me-
dzi temperamentom dieťaťa a jeho prostredím, 
kam patrí aj prostredie vzdelávania. Učitelia by 

mali posilňovať dobrú zhodu vo vzťahu k de-

ťom a prispôsobovať svoj výchovný prístup, 

aby bol v súlade s  temperamentom každého 

jednotlivého dieťaťa. Úlohou učiteľa je vytvoriť 
také prostredie, ktoré stimuluje učenie detí s rôz-
nym temperamentom (Danielsová, Staff ordová, 
2006).

Plaché/zdráhavé dieťa nerado spolupracuje 
alebo sa bojí spolupracovať. Chýba mu základ 
správania, potrebný na kontakt s ostatnými. Uči-
teľ môže podporiť sociálny vývin týchto detí vyu-
žívaním nasledujúcich stratégií:
 Poskytnutie bezpečného miesta, odkiaľ 

môžu pozorovať činnosť ostatných. Plaché 
deti sa často veľa naučia pozorovaním a  pro-
stredníctvom neho sa plne zúčastňujú na čin-
nostiach druhých.

 Vytvorenie stálych a predvídateľných rutin-
ných činností. Deti so zábranami sa budú cítiť 
istejšie, keď budú vedieť, kde sú uložené po-
môcky a kedy prebiehajú jednotlivé činnosti.

 Povzbudzovanie k spolupráci: Učiteľ môže 
dieťaťu posunúť hračku bližšie. Zadať spoloč-
nú úlohu vo dvojici s iným dieťaťom, aby ľahšie 
nadviazalo kamarátstvo. Môže na dieťa pre-
niesť zodpovednosť o  starostlivosť o domáce 
zvieratko v triede – niekedy deti s odlišnosťou 
zaujme takéto zvieratko viac ako iné deti.

 Neverbálne činnosti výtvarné, hudobné či ta-
nečné môžu tiež podporiť dieťa, aby sa prejavi-
lo.

 Využívanie pozitívnej podpory: Tichý úsmev, 
prikývnutie alebo pohladenie môže byť efek-
tívnejšie, ako prejav pochvaly pred veľkou sku-
pinou. Dieťa nemusíme nútiť, aby sa zapájalo, 
skôr mu venujeme individuálnu pozornosť, 
aby nadobudlo dôveru, ktorú potrebuje, než 
sa pripojí k aktivitám.
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správanie môže byť hyperaktívne až nepriateľské. 
Učiteľ musí stanoviť jasné pravidlá a stratégie, 
ktoré podporujú sebakontrolu dieťaťa a vedú ho 
k vnútornej zodpovednosti. Môže aplikovať na-
sledovné postupy:
 Obmedzenie hluku a vizuálnej stimulácie. 

V triede by mali byť miesta, kde sa deti môžu 
hrať mimo hlavného hluku a iných aktivít. Nie-
ktoré hyperaktívne deti sú nadmerne stimulo-
vané vizuálne aj sluchovo a lepšie sa sústredia 
v pokojnom a štruktúrovanom prostredí. Iné 
nadmerne aktívne deti vyžadujú skôr intenzív-
nu stimuláciu, inak strácajú záujem.

 Udeľovanie zrozumiteľných pokynov. Deti 
musia rozumieť tomu, čo sa od nich očakáva. 
Niektoré majú rady presne určené miesto na 
sedenie. Deti musia poznať a chápať pravidlá 
triedy. Na agresívne prejavy správania treba 
reagovať okamžite. Využívať krátke „prestávky“ 
na utíšenie príliš stimulovaného správania.

 Vytváranie príležitostí k sebaregulácii sprá-

vania (viac v kapitole Sebaregulácia u detí).
Deti sú neustále vyzývané k používaniu sebaregu-
lácie počas dňa v malých i veľkých skupinách. Vý-
skumy poukazujú na to, že deti, ktoré majú problé-
my so sebareguláciou, majú ťažkosti s budovaním 
si pozitívnych vzťahov, udržiavaním pozornosti, 
dodržiavaním pokynov a kontrolou nechcených 
impulzov. A to všetko ovplyvňuje učenie aj to, ako 
budú deti neskôr úspešné v škole. Preto je dôleži-
té podporovať rozvoj sebaregulácie v ranom det-
stve. Existujú jednoduché spôsoby ako integrovať 
sebareguláciu do praxe v materskej škole.

Návrhy, ako pomôcť deťom naučiť 

sa zvládať intenzívne emócie

1) Začneme tým, že deti naučíme „čo ukľudne-

ný“ znamená. Deti, často počujú frázu „ukľudni 
sa“, ale čo ukľudnený/pokojný znamená pre die-
ťa? Môžeme deťom poskytnúť príležitosti, aby 
pochopili, ako sa ich telo cíti, keď sú v pokoji, do-
kážu jasne rozmýšľať a účinne sa ovládať.
Nacvičujeme dýchanie zhlboka. Deti ležia na 
chrbte a na bruchu majú plyšové zvieratko a sle-
dujú ako sa zdvíha a klesá.

Zapojíme deti do naťahovacích cvikov alebo 

jogy. Deti sa naťahujú, ako keď zbierajú jabĺč-
ka alebo sa predkláňajú k zemi a napodobňujú 
vytváranie snehových gúľ. Deťom ukazujeme 
a skúšame s nimi jednoduché jogové pozície. 
Deti sa môžu učiť ovládať svoje telo prostredníc-
tvom pomalého tancovania a pohybu. Napríklad 
tancovať na spomalenú klasickú hudbu. Ale-
bo pri presune detí z jedného miesta na druhé 
(napr. na dvor), nechať ich chodiť čo najpomalšie 
ako korytnačka alebo slimák. Pomáha aj spieva-
nie upokojujúcich pesničiek.
Pomáhame deťom naučiť sa všímať si, čo sa 

deje v ich tele počas pokojných a vysoko in-

tenzívnych aktivít. Požiadame deti, aby si polo-
žili ruky na hruď a cítili, ako rýchlo im bije srdce 
potom, ako skákali alebo rýchlo tancovali. Potom 
pri pokojných aktivitách si to tiež môžu vyskúšať, 
aby si všimli rozdiel.

2) Naučíme deti rozpoznávať ako vyzerá celá 

paleta emócií a ako ich cítime. Môžeme pri tom 
čítať knihy a príbehy a použiť rolové hranie, ktoré 
sprostredkuje rôzne emócie, najmä tie, s ktorými 
majú deti v triede ťažkosti (napr. hnev, frustrácia, 
sklamanie).
Kladieme deťom otázky, ktoré im pomôžu 

rozpoznávať, ako sa rôzne emócie prejavujú 

a ako ich prežívame (buď hrdinovia príbehov, 
alebo samotné deti); porozumieť, že sa odohrá-
vajú rôzne veci, ktoré tieto pocity vyvolávajú a čo 
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sme ich vhodne prejavili a zvládali. Učenie detí 
o zvládaní emócií v emocionálne neutrálnych si-
tuáciách dáva dobrý základ, ktorý umožní deťom 
využívať tieto zručnosti v emocionálne nároč-
ných situáciách.

3) Venujeme pozornosť uznaniu a oceňovaniu 

emócií u detí. To, že pomáhame deťom rozpo-
znávať emócie, ktoré majú, je významným kro-
kom k tomu, aby sa ich naučili primerane ovládať.
Pomenovávame pocity detí, keď prežívajú ne-
príjemné alebo intenzívne emócie, ako frustrá-
ciu, hnev, sklamanie alebo smútok, aby vedeli, že 
tieto emócie sú v poriadku (Vyzerá to tak, že si 
frustrovaný. Ja sa tiež cítim frustrovaná, keď sa mi 
niečo nedarí urobiť.) 
Nechávame deťom čas, aby prejavili svoje 

nepríjemné emócie a  pomáhame im, aby to 

urobili vhodným spôsobom. Napríklad udrieť 

druhé dieťa z frustrácie nie je vhodný spôsob 
ako prejaviť hnev v akejkoľvek situácii, ale pove-
dať „Hnevám sa!“ a buchnúť alebo stláčať vankúš 
v „relaxačnom kútiku“ je v poriadku. Deti potre-
bujú, aby sme ich naučili a poskytli im príležitosti 
vyskúšať si stratégie, ktoré nahradia ich impulzy. 
Tieto stratégie, ako prejavovať primerane svoje 
emócie, je tiež lepšie skúšať a modelovať mimo 
napätých situácií, aby boli deti lepšie pripravené 
na tie vypätejšie situácie.

Aktivity na podporu sebaregulácie 

dieťaťa

Dirigent (ranný kruh alebo malá 

skupina)

Pomôcky:

 sada triednych hudobných nástrojov (alebo 
ručne vyrobených – rumba gule, bubienky atď.)
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Postup: Každé dieťa dostane nástroj. Učiteľ povie, 
že je dirigent a oni sú orchester. Keď dirigent hýbe 
paličkou, orchester hrá na nástroje. Keď dirigent 
zloží paličku, orchester prestane hrať. Ak dirigent 
zase kýva paličkou, orchester opäť hrá. Namiesto 
hrania na nástrojoch môžu deti hýbať svojim telom 
(napríklad tlieskať rukami alebo dupať nohami).
Odporúčanie: Dobré je deťom vysvetliť inštruk-
ciu ešte predtým, než dostanú nástroje, lebo po-
tom si ich budú chcieť všetky hneď vyskúšať. Pri 
práci s malou skupinou, si môžu aj deti vyskúšať 
rolu dirigenta. Bude sa im páčiť, ako ostatné deti 
budú reagovať na ich pohyby a povely.
Iné varianty: Pri náročnejšom variante tejto ak-
tivity hrajú deti rýchlejšie alebo pomalšie podľa 
rýchlosti paličky dirigenta. Alebo deti hrajú hru 
opačne – požiadajte deti, aby hrali na svojich ná-
strojoch, keď dirigent zloží dirigentskú paličku 
a naopak prestali hrať, pri pohybe paličky diri-
genta. Tiež môžu deti hrať hlasnejšie, keď je pa-
lička vysoko a tichšie, keď je palička nízko.
K hre možno pridať ďalší povel, ktorý musia deti 
sledovať na dirigentovi. Napríklad, deti môžu 
hrať na nástrojoch, len keď si dirigent drží nos 
a hýbe paličkou, ale nie keď len hýbe paličkou.
Táto aktivita pomáha deťom cvičiť si pozornosť 
tým, že sa musia sústrediť na dirigenta, cvičiť si 
pracovnú pamäť, keď si musia pamätať, ktoré 
pohyby znamenajú začiatok a ukončenie, alebo 
rýchlo a pomaly a cvičia si inhibíciu, keď majú na 
povel začať a prestať. Táto aktivita tiež podporuje 
hudobné zručnosti, jemnú a hrubú motoriku.

Predstavenie triedneho kamaráta 

(bábky) (ranný kruh)

Pomôcky: bábka plyšového zvieratka
Veková kategória: 3 – 6 ročné deti
Postup: Učiteľ drží za chrbtom bábku a povie 
deťom, že má nového kamaráta, ktorého im chce 
predstaviť. (Pozn. je v poriadku, ak sa deťom 
povie, že je to len bábka a deti budú predstie-
rať, že je živá). Povedzte deťom, že nový kama-
rát sa cíti trochu vystrašene a ľahko ho vyrušia 
hlasné zvuky a hlasy. Spýtajte sa detí, či si ho 
chcú podržať alebo sa ho dotknúť. Deti najskôr 
na stretnutie s bábkou pripravte: Všetci spolu sa 
párkrát zhlboka nadýchnite, aby ste upokojili svo-

je telo. Nacvičte si šepkanie, aby deti vedeli, ako 
vyzerá tichý hlas a ukážte deťom ako bábku po-
hladkať jemným dotykom. Obíďte kruh, aby si 
mohlo každé dieťa pohladkať a podržať bábku. 
Triedny kamarát sa môže pripojiť počas pokoj-
ných aktivít (napr. čítaní knihy) a môže slúžiť ako 
konkrétna pripomienka, že pri tejto aktivite po-
trebujeme ukázať pokoj v našom tele.
Táto aktivita podporuje budovanie emocionálnej 
regulácie tým, že pomáha deťom prežívať poci-
ty upokojenia a nacvičovať stratégie, ako uviesť 
telo do pokojného stavu (napr. hlboké dýchanie). 
Pri tejto aktivite deti tiež nacvičujú pozornosť, 
sledovanie inštrukcií a striedanie sa. 

Ružové okuliare

Cieľ: Vedieť vyjadriť a prejaviť cit. Uvedomiť si 
vplyv emócií na naše správanie.
Veková kategória: 3 – 6 ročné deti
Pomôcky: papierové okuliare
Postup: V triede máme „špeciálne“ okuliare. Sú 
to okuliare šťastia, každý, kto si ich nasadí, všet-
ko vidí pozitívne, kladne, „šťastnými očami“. Deti 
sedia v kruhu na koberci. Každý si postupne na-
sadí „špeciálne“ okuliare, povie, čo pozitívne cez 
okuliare vidí, ako sa cíti, čo ho robí šťastným, ako 
prežíva šťastný deň, čo urobí, aby jeho deň bol 
krásny, s kým by chcel stráviť šťastný deň. Deti sa 
postupne vystriedajú.
Refl exia: Na záver sa učiteľka s deťmi v komu-
nikačnom kruhu porozpráva o  ich pocitoch 
z jednotlivých typov predstáv. Aké dni prežíva-
jú najčastejšie, aké emócie prežívajú, keď majú 
šťastný/prípadne nešťastný deň. Ako emócie 
ovplyvňujú náš život. Aký deň prežívajú práve te-
raz. Ktorí ľudia majú najväčší vplyv na ich emócie, 
napr. rodičia, kamaráti, dospelí, súrodenci a pod. 
Ktoré situácie sú pre nich emočne vypäté, ktoré 
im prinášajú radosť a spokojnosť, ktoré smútok.
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Adam a Leo sa spolu hrajú počas voľnej hry v materskej škôlke. Obidvoch zaujala nová kuchynka a dohadujú sa, 
že urobia palacinky. Adam vyberie suroviny na palacinky a Leo nachystá panvicu a nástroje. Všetko ide dobre, 
až kým si Leo neoblečie jedinú zásteru, ktorú majú v triede a ohlási, že je kuchár. Bohužiaľ Adam chce byť tiež 
kuchárom a obaja chlapci sa začnú násilne doťahovať o zásteru.
Pani učiteľka Dana do toho zasiahne a pokojne navrhne, že obaja môžu byť kuchármi a zásteru si striedať. 
Než ale dohovorí, Leo buchne Adama po hlave drevenou varechou a on začne plakať. S pocitom frustrácie 
si pani učiteľka Dana predstaví, ako kričí na Lea „Pozri, čo si teraz urobil!“, ale namiesto toho sa zhlboka na-
dýchne a rieši konfl ikt medzi chlapcami pokojne.
Tento príklad demonštruje zlyhanie v sebaregulácii oboch chlapcov, ktorí sa začali hádať o zásteru, na-
miesto použitia slov alebo iných metód, ktoré by viedli ku kompromisu. Leo tiež preukázal ťažkosti, keď 
nedokázal prestať a počúvať slovám pani učiteľky predtým, ako zareagoval a buchol Adama varechou. Pre 
pani učiteľku je tento scenár príkladom úspešnej sebaregulácie, keďže nedovolila, aby ju premohla frustrá-
cia a dokázala pokojne previesť Lea krokmi, ako porozmýšľať o svojich činoch, ospravedlniť sa kamarátovi, 
spýtať sa ho, či je v poriadku a urobiť nápravu.

 E M O C I O N Á L N E  Z R U Č N O S T I

Vek 3 roky

1. Vyjadruje rôzne emócie správaním, slovami alebo výrazom tváre 1 2 3 4 5
2. Čaká s požiadavkou alebo ju na dobu niekoľkých minút odloží
3. Pri zapojení do hry prejavuje radosť 1 2 3 4 5
4. Prejavuje preferenciu určitých detí v triede 1 2 3 4 5
5. Pozná príslušnosť k pohlaviu (chlapec/dievča) 1 2 3 4 5

Vek 4 roky

6. Dokáže sa vcítiť do niektorých pocitov druhých (smútok, strach, radosť) 1 2 3 4 5
7. V zodpovedajúcej situácii dokáže prejaviť súcit s človekom alebo zvieraťom (výrazom 

tváre, gestom alebo slovne)
1 2 3 4 5

8. Je hrdé na svoje dosiahnuté úspechy 1 2 3 4 5
9. Problémy s rovesníkmi rieši prevažne presviedčaním alebo vyjednávaním 1 2 3 4 5

10. Dáva prednosť spoločnosti iných detí pred dospelými 1 2 3 4 5
11. Vie vysvetliť príčiny pocitov iných ľudí 1 2 3 4 5
12. Dokáže pochváliť a podporovať iné dieťa alebo mu pomáha 1 2 3 4 5
13. Pri vzdelávacích aktivitách dáva pozor a vo vhodných situáciách sa zapája 1 2 3 4 5
14. Pri pokusoch plniť úlohy prejavuje istotu 1 2 3 4 5

 Vek 5 rokov

15. Prejavuje záujem o to, byť samostatné 1 2 3 4 5
16. Dokáže regulovať svoje emócie (nadšenie, smútok, frustráciu) počas voľnej hry a pri hre 

s rovesníkmi
1 2 3 4 5

17. Konfl iktné situácie zvláda bez väčších ťažkostí 1 2 3 4 5
18. Pozitívne sa vyjadruje o svojej jedinečnosti a schopnostiach 1 2 3 4 5
19. Samostatne nadväzuje priateľstvo s inými deťmi 1 2 3 4 5
20. Prejavuje ohľaduplnosť voči deťom aj dospelým, adekvátne situácii prejavuje súcit 1 2 3 4 5
21. Lepšie sa ovláda a neprežíva už tak výrazné emocionálne výkyvy 1 2 3 4 5
22. Prejavuje vôľu a úsilie pri prekonávaní prekážok (nevzdáva činnosť po prvom neúspechu) 1 2 3 4 5
23. Pri vypĺňaní pracovného listu, výtvarnej činnosti, skladaní stavebníc a i. prejavuje vytrvalosť 1 2 3 4 5
24. Dokáže ukončiť jednu aktivitu a prejsť k druhej 1 2 3 4 5

Vek 6 rokov

25. Rozlišuje medzi hrou a úlohou, ktorú je potrebné dokončiť 1 2 3 4 5
26. Pri vzdelávacej aktivite dáva pozor a ignoruje rušenie práve nezapojenými rovesníkmi 

alebo dospelými prichádzajúcimi do miestnosti
1 2 3 4 5

27. Dokáže si zapamätať viackrokové inštrukcie a konať podľa nich 1 2 3 4 5

Charakteristika bodového hodnotenia:

1 – zvláda samostatne/bežne sa prejavuje, 2 – vo väčšine bežných situácií zvláda bez pomoci, v niektorých situáciách pomoc, potrebuje/
väčšinou sa prejavuje, 3 – v niektorých situáciách zvláda bez pomoci/niekedy sa prejavuje, 4 – zvláda len s pomocou/prejavuje sa 
výnimočne, 5 – nezvláda/neprejavuje sa
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Pedagogická diagnostika 

K hodnoteniu detí je potrebné v tomto období 
pristupovať citlivo, nakoľko deti v tomto veku 
veľmi citlivo prežívajú svoje neúspechy, objavujú 
sa u nich pocity hanby či viny. Predškolský vek 

považujeme za počiatočnú fázu rozvoja cito-

vého života dieťaťa, obsahuje kvality, s ktorými 
disponuje dospelý jedinec. V  období predškol-
ského veku sa dieťa začína posudzovať a hodno-
tiť vo vzťahu k vlastným charakteristikám a tieto 
návyky sa pre dieťa môžu stať akýmsi vzorom 
toho, aký by mal život byť.

Na orientačné hodnotenie emocionálnych 
schopností dieťaťa predškolského veku je mož-
né použiť nižšie uvedenú posudzovaciu sché-

mu. Posudzovacia schéma môže byť užitočným 
pomocníkom na sledovanie vývinu s časovým 
odstupom. Na zvýšenie objektivity získaných 
informácií je vhodné, ak dieťa nezávisle na sebe 
hodnotí viacej osôb. Výsledky orientačného po-
súdenia by mali učiteľovi slúžiť ako návod na 
voľbu aktivít podporujúcich rozvoj v emočnej 

oblasti.
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Je zrejmé, že účinne sa dá pomáhať vtedy, ak na 
riešení participuje multidisciplinárny tím, a ak sú 
do riešenia zapojení viacerí odborníci aj inštitú-
cie, s  dôrazom na dialóg, participáciu a  spolu-
prácu. Všetci zúčastnení odborníci sú v  pozícii 
rovnocenných partnerov voči prijímateľovi sta-
rostlivosti, ktorý spolurozhoduje o jej postupoch 
a realizácii, pričom sa zachováva jedinečnosť kaž-
dého klienta a  jeho rodiny. Tímová spolupráca 
medzi rôznymi vednými disciplínami umožňuje 
nachádzať spoločné črty v  pracovných postu-
poch uplatňovaných v rôznych profesiách, ktoré 
sú od seba navzájom izolované.   Pre tento prí-
stup je charakteristické, že profesionáli, ktorí ho 
uplatňujú, prichádzajú k záverom spoločne s iný-
mi odborníkmi. Zároveň klienta prostredníctvom 
poradenstva, konzultácií, workshopov, facilitácií, 
a pod. podporujú v hľadaní a spoluvytváraní no-
vých riešení. Veľký význam pritom zohráva re-
fl exia všetkých zúčastnených osôb. Ich spoluprá-
ca je spoločnou zodpovednosťou všetkých, ktorí 
sa podieľajú na riešení problému.

V  rámci multidisciplinárneho tímu (MDT) ide 
o spoluprácu odborníkov z rôznych profesií pre 
klienta/dieťa a jeho rodinu pri riešení problému 
alebo náročnej životnej situácie. Tieto tímy pre-
pájajú zdravotníckych, sociálnych pracovníkov, 
učiteľov, špeciálnych a  liečebných pedagógov, 
psychológov, terapeutov, atď. a klientov, ktorým 
je služba poskytovaná. Medziodborová spolu-
práca ponúka komplexné využitie služieb odbor-
níkov oproti nekoordinovanej starostlivosti, kedy 
sa jedinec často ocitá uprostred protichodných 
očakávaní a požiadaviek. 

(spracované podľa www.vdialogu.sk) 

 Multidisciplinárny prístup – 

východiská a ciele

,,Tam, kde narážame na limity jednotlivých služieb, začínajú 
možnosti medziodborovej spolupráce.“ 

Ako pracuje multidisciplinárny tím 

(MDT)?

 Zahŕňa všetkých odborníkov a poskytovateľov 
podpornej starostlivosti a jej prijímateľov,

 existuje pravidelná tímová komunikácia medzi 
odborníkmi a prijímateľom starostlivosti,

 využívané sú rôzne terapeutické možnosti, 
v ktorých sa uplatňujú spolupracujúce a dialo-
gické postupy,

 klienti/deti/rodiny sú zapojení do diskusie 
v rámci tímu a dostávajú adekvátne informácie 
o navrhovanej odbornej starostlivosti.

Čo prináša multidisciplinárna 

starostlivosť –  jej výhody?

 Aktívne zapojenie klienta/dieťaťa/rodiny v rám-
ci multidisciplinárneho tímu,
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oproti nekoordinovanému, pasívnemu využí-
vaniu izolovaných intervencií zo strany prijíma-
teľa starostlivosti, 

 pomoc „šitú na mieru“ prijímateľovi starostli-
vosti, 

 získanie uceleného pohľadu na situáciu klien-
ta/dieťaťa a jeho rodiny, 

 zvýšenie kvality starostlivosti o klienta/die-
ťa/ rodinu,

 dostupnosť, komplexnosť a kontinuitu v  sta-
rostlivosti o klienta/dieťa/rodinu,

 vyššiu šancu na úspešnosť poskytovanej od-
bornej starostlivosti, ktorá prichádza súčasne 
od viacerých odborníkov,

 menšie riziko podcenenia riešeného problému, 
obmedzenie chybných rozhodnutí pomocou 
získavania komplexných informácií o klientovi/
rodine, 

 vzájomnú edukáciu odborníkov prostredníc-
tvom ich tímovej spolupráce, 

 prevenciu syndrómu vyhorenia u  odborníkov 
striedaním foriem práce s klientom/dieťaťom/
rodinou,

 ľahšie vtiahnutie klienta/dieťaťa/rodiny do 
procesu starostlivosti a   vyššiu mieru dôvery 

a  motivácie za strany prijímateľa odbornej 
pomoci, 

 intenzívnejší dopad starostlivosti na klienta/
dieťa/rodinu,

 nedublovanie odbornej starostlivosti – nedo-
chádza k prekrývaniu podobných aktivít zo 
strany odborníkov,

 vzájomnú spätnú väzbu a refl exie od ostatných 
odborníkov, 

 eliminovanie možnosti upnutia sa klienta /ro-
diny na jedného odborníka.

Limity a obmedzenia 

multidisciplinárnej starostlivosti

 Rozdielne vnímanie statusu jednotlivých pro-
fesií v multidisciplinárnom tíme, 

 nekompatibilné prístupy a spôsoby práce zo 
strany odborníkov voči  prijímateľovi starostli-
vosti,

 nejasne defi nované role odborníkov, 
 konkurenčná pozícia poskytovateľov starostli-

vosti, 
 náročná koordinácia viacodborovej spoluprá-

ce. 

(spracované podľa STAROSTKOVÁ, D. 2015. Metodika multidisciplinární 
spolupráce. Brno: Centrum Anabell, z.s., www.centrum-anabell.cz)
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Multidisciplinaritu z  nášho pohľadu predstavuje 
spolupráca s inými organizáciami a s odborníkmi.

Priebeh spolupráce v DC VV VÚDPaP:

 Odborníci, ktorí nás oslovia: Centrá včasnej in-
tervencie + mobilný pedagóg

 Spolupracujúci odborníci: pediater, neonato-
lóg, predškolský pedagóg, CPPaP, CŠPP, rodičia 
detí so špeciálnymi výchovno vzdelávacími po-
trebami a detí bez špeciálnych potrieb.

Priebeh starostlivosti v DC VV VÚDPaP:

 Prijatie klienta
 Konkrétny odborník podľa diagnózy (psycho-

lóg, logopéd, fyzioterapeut, špeciálny pedagóg)
 Odporučenie na začlenenie do diagnosticko – 

terapeutickej skupiny
 Nastavenie dĺžky a frekvencie pobytu v Integ-

rovanej skupine predškolskej výchovy

Multidisciplinárny prístup 

v Integrovanej skupine detí 

predškolského veku (ISKA)

Jana KRUŽLIAKOVÁ, Ingrid OBLOŽINSKÁ a kol., DC VV VÚDPaP

Príklad dobrej praxe 1

Chlapec narodený v  27. týždni tehotenstva, 
pôrodná váha 1200g, ťažká porucha sluchu vľavo 
a stredne ťažká vpravo, kompenzovaná správne 
nastavenými načúvacími aparátmi obojstranne, 
strabizmus, hypermetropia. 

Starostlivosť:

– Včasná intervencia,
– projekt Mobilný pedagóg, s odporuče-

ním na rehabilitáciu, v spolupráci s inými 
organizáciami,

– logopédia,
– návšteva diagnosticko-terapeutickej skupiny – 

vo veku 3 roky 10 mesiacov,
– postupné predlžovanie pobytu v skupine
– integrovaná skupina predškolskej výchovy – 

vo veku 4 roky 5 mesiacov, najprv poldenný 
pobyt, postupne prešiel na celodenný pobyt 
(po 3 mesiacoch),

– snaha o integráciu do bežnej MŠ v mieste byd-
liska,

– po necelom mesiaci návrat do ISKY.

Multidisciplinárny prístup v ISKE:

– ISKA a diagnosticko-terapeutická skupina,
– predškolská pedagogička, špeciálna pedago-

gička, liečebná pedagogička, koterapeutka, 
asistentka,

– ambulantná časť DC VV,
– príjem a evidencia klientov,
– fyzioterapeutka,
– psychológovia,
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– logopedička,
– špeciálni pedagógovia,
– sociálna poradkyňa,
– canisterapeutka,
– hipoterapeutka,
– arteterapeutka-muzikoterapeutka,
– neurologička.

Problémové oblasti u dieťaťa:

– Hrubá motorika, koordinácia, rovnováha,
– reč a komunikácia,
– psychomotorický vývin (so zameraním sa na 

pozornosť).

Diagnostika:

– Hľadanie kompenzačných stratégií – uvoľňo-
vanie napätia, koncentrácia pozornosti,

– hľadanie kompenzačných stratégií – sluch,
– kompenzačné pomôcky.

Tímové riešenie:

Fyzioterapeutka, logopedička, psychologička, 
liečebná pedagogička, kanisterapeutka, hipo-
terapeutka, arteterapeutka-muzikoterapeutka, 
konzultácia so surdopédkou (spolupráca s orga-
nizáciami), sociálna poradkyňa.

Otázka zaškolenia dieťaťa a problémové ob-

lasti:

– Školská zrelosť – ďalšie smerovanie,
– kognitívny vývin, globálne čítanie,
– uvoľňovanie, grafomotorika,
– fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina,
– predškolská príprava.
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Tímové riešenie:

– Psychologička, špeciálna pedagogička, artete-
rapeutka – muzikoterapeutka, liečebná peda-
gogička,

– predškolská pedagogička-špeciálna pedago-
gička, predškolská skupinka – psychologičky.

Príklad dobrej praxe 2

Dievča s Downovým syndrómom, Falotova tet-
ralógia, porucha sluchu, korigovaná načúvacími 
aparátmi, celiakia, nerovnomerný psychomoto-
rický vývin, na úrovni ľahkého mentálneho po-
stihnutia, oneskorený vývin reči

Včasná intervencia:

– V čase narodenia dieťaťa ešte u nás neexistovala.
– Do DC VV prišli rodičia vo veku 2 roky a 4 me-

siace, na odporúčanie MUDr. Šustrovej z ambu-
lancia pre ľudí s Downovým syndrómom.

– Fyzioterapeutka, logopedička, psychologička,
– diagnosticko-terapeutická skupina – 3 roky,
– postupné predlžovanie pobytu v skupine,
– ISKA – 4 roky,
– poldenný pobyt,
– celodenný pobyt (po 1 mesiaci),
– integrácia do bežnej MŠ v mieste bydliska – 

posledný polrok pred nástupom do ZŠ,
– integrácia do bežnej ZŠ s pedagogickým asis-

tentom mimo bydliska.

Multidisciplinárna starostlivosť v ISKE:

– ISKA a diagnosticko-terapeutická skupina,
– predškolská pedagogička, špeciálna pedago-

gička, liečebná pedagogička, koterapeutka, 
asistentka,

– ambulantná časť DC VV,
– príjem a evidencia klientov,
– fyzioterapeutka, psychológovia, logopedička, 

špeciálni pedagógovia, sociálna poradkyňa, 

canisterapeutka, hipoterapeutka, arteterape-
utka-muzikoterapeutka, neurologička.

Problémové oblasti:

– Hrubá motorika, koordinácia, rovnováha,
– reč a komunikácia, globálne čítanie,
– psychomotorický vývin, diagnostika aktuálnej 

úrovne vývinu,
– hľadanie kompenzačných stratégií – sluch,
– nároky na kompenzačné pomôcky (ZŤP preu-

kaz).

Tímové riešenie:

– Fyzioterapeutka, kanisterapeutka, hipoterape-
utka, arteterapeutka-muzikoterapeutka,

– logopedička, psychologička, konzultácia so 
surdopédkou, sociálna poradkyňa.

Otázka zaškolenia dieťaťa a problémové ob-

lasti:

– Školská zrelosť – ďalšie smerovanie,
– kognitívny vývin, grafomotorika,
– fonematické uvedomovanie podľa Eľkonina,
– predškolská príprava.

Integrácia / Tímové riešenie:

– Psychologička, špeciálna pedagogička, pred-
školská pedagogička-špeciálna pedagogička,

– predškolská skupinka – psychologičky,
– spolupráca so súkromnou CŠPP Maják,
– integrácia do bežnej MŠ,
– spoločná snaha rodičov a nás o intenzívnejšie 

začlenenie dieťaťa do života v obci ako prípra-
va na prijatie do bežnej základnej školy,

– spolupráca MŠ so špeciálnou pedagogič-
kou DC VV – pravidelné návštevy dieťaťa pri 
edukačných aktivitách v MŠ (multidisciplinár-
na spolupráca s organizáciami).

Dieťa je úspešne integrované v bežnej ZŠ, v sú-
časnosti na druhom stupni.
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Detské centrum pre vzdelávanie a  výskum pri 
Výskumnom ústave detskej psychológie a pato-
psychológie poskytuje komplexnú multidiscipli-
nárnu starostlivosť pre hendikepované deti, ich 
rodiny a deti z rizikového prostredia. Komplexná 
starostlivosť o dieťa a jeho rodinu má podľa po-
treby viacero stupňov:
 Individuálna psychologická, špeciálnopedago-

gická, arteterapeutická, logopedická a fyziote-
rapeutická ambulantná starostlivosť.

 Diagnosticko-terapeutická starostlivosť v  ma-
lej skupinke v  rámci integrovanej materskej 
školy (2-3 x do týždňa v dopoludňajších hodi-
nách).

 Integrovaná materská škola s celodennou sta-
rostlivosťou.

V rámci individuálnej ambulantnej starostlivosti 
sú tímom odborníkov fl exibilne vytvárané a ve-
dené špecifi cké menšie terapeutické a stimulač-
né skupinky, napr. skupinka detí s DMO, skupinka 
detí so špecifi ckými vývinovými poruchami uče-
nia, „predškolská skupinka“. 

Činnosť „predškolskej skupiny“ 

v rámci psychologickej 

ambulantnej  starostlivosti 

Bronislava KUNDRÁTOVÁ, Ľubica KÖVÉROVÁ, DC VV VÚDPaP

Činnosť „predškolskej skupiny“

„Predškolská skupina“ funguje nepretržite od 
roku 1999 vždy od februára do júna. Skupinu ve-
die malý dvoj-trojčlenný tím odborníkov psycho-
lógov a  psychológa arte a  muzikoterapeuta. Do 
predškolskej skupiny sú zaradené hendikepované 
deti s rôznymi diagnózami, ktoré sú v dlhodobej 
starostlivosti Detského centra, deti s  rizikovou 
anamnézou, deti s jemnými odchýlkami v kogni-
tívnom alebo sociálnom vývine, deti, u  ktorých 
nebol dokončený diagnostický proces, deti s pre-
biehajúcim odkladom povinnej školskej dochádz-
ky ako aj zdravé deti z integrovanej materskej ško-
ly v DC. Deti sa stretávajú 1x do týždňa, stretnutia 
trvajú 1 hodinu, podľa potreby a náročnosti práce 
aj dlhšie. Jednotlivé zručnosti a  spôsobilosti sa 
precvičujú v  témach. Príprave jednotlivých tém 
a  náročnosti jednotlivých úloh sa venuje veľká 
pozornosť, pretože úroveň jednotlivých schop-
ností je u detí s rôznymi diagnózami a probléma-
mi variabilná. Z  tohto dôvodu sa uprednostňuje 
spoločná práca na danej téme, ktorá sa kombinuje 
s individuálnou prácou s pracovnými listami. 

Detské centrum pre vzdelávanie a  výskum pri 
Výskumnom ústave detskej psychológie a pato-
psychológie poskytuje komplexnú multidiscipli-

nosť „predškolskej skupiny“Činn

školská skupina“ funguje nepretržite od „Predš
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Ciele „predškolskej skupiny“

Diagnostika kognitívneho, rečového a  soci-

álneho vývinu dieťaťa a  posúdenia školskej 

spôsobilosti

Nie vždy je možné posúdiť školskú spôsobilosť 
dieťaťa jednorazovým vyšetrením. Častokrát, 
a to nielen u hendikepovaných detí, treba diag-
nostiku chápať ako „proces“.
V  niektorých prípadoch sa psychológ, ani po 
komplexnej individuálnej diagnostike, nevie roz-
hodnúť, či je dieťa na školu spôsobilé a priprave-
né. Individuálna diagnostika nám síce povie veľa 
o  aktuálnej úrovni kognitívnych, percepčných, 
rečových a grafomotorických schopností dieťaťa, 
ale neukáže nám, ako dokáže dieťa svoj potenci-
ál využiť, resp. nevyužiť v rámci skupiny – triedy. 
Inokedy je rozhodnutie o zaškolení komplikova-
né údajmi z anamnézy, ako potenciálnymi riziko-
vými faktormi negatívne ovplyvňujúcimi pôso-
benie dieťaťa v škole. 

Stimulácia kognitívnych schopností, reči, zra-

kovej a sluchovej percepcie, grafomoriky

Okrem jednotlivých schopností a zručností, ktoré 
sa u predškolákov bežne precvičujú a stimulujú 

(grafomorika, koordinácia oko-ruka, matematic-
ké predstavy, zraková diskriminácia, priestorová 
predstavivosť, pamäť) sa v predškolskej skupine 
venuje väčšia pozornosť precvičovaniu takých 
zručností a  schopností, ktoré podľa najnovších 
výskumov súvisia s  nácvikom čítania. Ide hlav-
ne o rozvíjanie fonematického sluchu, sluchovej 
analýzy a  syntézy a  sukcesívneho spracovania 
informácií.

Stimulácia sociálneho a emocionálneho vývinu

Dôvody zaradenia dieťaťa do predškolskej sku-
piny často bývajú spojené s  jeho osobnostným, 
emocionálnym a  sociálnym vývinom. Predškol-
ské deti s  rôznym stupňom sociálneho a emo-
cionálneho vývinu si v „predškolskej skupine“ 
rozvíjajú svoje pro-sociálne správanie, snažia 
sa pochopiť svojich kamarátov, uplatniť svoju 
obetavosť, toleranciu, empatiu. Učia sa odlišo-
vať seba od druhých, chápať sociálne pravidlá, 
diskutovať o morálnych hodnotách – čo je dob-
ré a čo zlé, čo správne, nesprávne. Všetky témy 
zamerané na sociálnu a emocionálnu stimuláciu 
detí sú realizované formou interakčných hier a 
zážitkovej práce, ktoré podnecujú kooperáciu a 
komunikáciu detí. Hry im umožňujú nielen vcítiť 
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sa do druhých ľudí, ale aj rozvíjať vlastné sebapo-
znávanie. Úroveň a náročnosť jednotlivých úloh 
a  cvičení je realizovaná tak, aby si každé dieťa 
v rámci skupiny malo možnosť zažiť pocit úspe-
chu a uvedomiť si svoje vlastné schopnosti, čo 
má pozitívny vplyv na vytváranie jeho osobnosti 
a sebarefl exiu. 

Ukážka práce – téma rodina

Motivačný rozhovor: čo je rodina; ako žila rodina 
v minulosti (obrázky z detskej encyklopédie); čo 
robia jednotliví členovia rodiny; kde pracujú ro-
dičia; mená členov rodiny.
Sluchová analýza: na aké písmeno začínajú mená 
členov rodiny; na aké písmeno končia; vytlieskať 
vlastné meno; koľko má slabík; kto má najdlhšie 
a kto najkratšie meno.
Sluchová pamäť: ako sa volajú bratia a sestry tvoj-
ho suseda; koľko mien, ktoré sa tu menovali si si 
zapamätal.

Matematické predstavy: koľko je členov vašej rodi-
ny; ukáž, ako sa dá na prstoch ešte inakšie ukázať 
to číslo; nakreslite toľko guliek, koľko je členov va-
šej rodiny; kto má najväčšiu rodinu a kto najmenšiu
Grafomorika: nakresli vašu rodinu; pracovné listy 
s nedokončenými postavami a časťami tváre
Priestorová predstavivosť: nakresli váš dom; na-
pravo od domu nakresli mamu, vedľa nej otca, 
do pravého horného okna babku
Sukcesívne vymenovanie: ako bývate; vymenuj čo 
najrýchlejšie, čo máte v kuchyni, v detskej izbe; 
kto vymenoval za 20 sekúnd najviac vecí 
Empatia: čo najradšej robí mama, otec..., aké 
jedlo majú najradšej

Ukážka práce – hry na rozvíjanie 

komunikácie, sociálnej interakcie 

a emocionality 

Hra „HRA NA TELO“ slúži na odreagovanie napä-
tia, uvoľnenie, nadviazanie verbálneho a never-
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bálneho kontaku medzi deťmi. Hra je zameraná 
na „telovú“ prácu s  využitím rytmickej, inštru-
mentálnej hudby. Deti sa učia formou hry zaob-
chádzať so svojím telom ako s „inštrumentom“. 
Rozvíjajú taktilnú percepciu (tlieskanie, plieska-
nie, dupanie, lúskanie) a sebavyjadrenie. Hra je 
vhodná aj pre integrovanú skupinu detí.
Hra na „NARODENINVÚ OSLAVU“. Dieťa si má 
predstaviť, že má narodeniny a chce pozvať svo-
jich kamarátov na narodeninovú oslavu. Musí im 
zavolať, povedať termín oslavy, adresu kde býva. 
Kamaráti majú nakresliť pre oslávenca narodeni-
novú tortu a nakoniec mu zablahoželať a odo-
vzdať darček. Táto hra rozvíja u detí komunikáciu, 
sociálne skúsenosti a emocionálnu oblasť. 
Po všetkých hrách by mal nasledovať krátky roz-
hovor zameraný na emocionálne prežívanie detí 
počas hry. 

Príklad zloženia predškolskej 

skupiny

Deti z ambulantnej starostlivosti:

J.  K. chlapec s  výrazne disproporčným psychic-
kým vývinom, emocionálne labilný agresívny, 
kognitívny vývin akcelerovaný, dvakrát nezvlá-
dol adaptáciu na predškolské zariadenie. Veľmi 
malé pokroky v  sociálnych a  komunikačných 
zručnostiach. Po ukončení skupinky odporučený 
odklad povinnej školskej dochádzky pre pretrvá-
vajúce problémy v správaní.
D.  B. chlapec s  prebiehajúcim odkladom povinnej 
školskej dochádzky, dg. ADHD, vývinová dysfázia, 
počas trvania skupinky nastali určité pozitívne 
zmeny v jeho správaní, zaškolený v špecializovanej 
triede.
V. D. dievča s adaptačnými problémami a úzkost-
nými prejavmi. Rodičia chceli dieťa predčasne za-
školiť vzhľadom na akcelerovaný kognitívny vý-
vin. Úspešná v  tradičných výkonových úlohách, 
zlyhávala v  úlohách netypických a  tvorivých. 
Predčasné zaškolenie sme neodporučili.
R. V. chlapec s prebiehajúcim odkladom, dg. DMO, 
veľmi srdečný a kamarátsky s pozitívnym vplyvom 
nielen na úzkostné detí, ale aj na agresívneho 
chlapca. Jeho nadšenie motivovalo ostatné deti 
k práci. Zaškolený v bežnej škole.

A. H. úzkostný chlapec, radšej pracoval samostat-
ne s pracovnými listami, často odmietal odpove-
dať pred všetkými deťmi. Zaškolený do príprav-
ného ročníka bežnej ZŠ.
L. D. chlapec s podozrením na pervazívnu poruchu, 
ktorá sa nepotvrdila. Počas trvania skupinky urobil 
veľké pokroky, nadviazal kontakty s deťmi, úspešný 
bol hlavne pri tvorivých úlohách. Zaškolený v prí-
pravnom ročníku bežnej školy.
T.  K. chlapec s  prebiehajúcim odkladom povin-
nej školskej dochádzky, ťažko motivovateľný, 
pomalý, s  prejavmi organicity. Výrazné pokroky 
v  grafomotorike a  matematických predstavách. 
Zaškolený v bežnej škole. 

Deti z integrovanej MŠ:

Z.  N. dievča z  integrovanej MŠ s  prebiehajúcim 
odkladom s dg. DMO, dysartrická, na skupinke sa 
zbavila svojho odporu ku kresleniu, na záver bola 
celkovo istejšia a  sebavedomejšia. Zaškolená 
v prvom ročníku školy pre deti s poruchami reči. 
J.  S. chlapec z  integrovanej MŠ, bez problémov. Na 
skupinke úspešný, napriek tomu, že sme odklad ne-
odporúčali, rodičia sa rozhodli ponechať ho v škôlke.
T. P. chlapec z  integrovanej MŠ, bez problémov, 
šikovný pohotový, kamarátsky. Zaškolený v bež-
nej ZŠ.
E. J. chlapec z integrovanej MŠ, bez problémov, po-
malšie psychomotorické tempo, veľmi dôsledný, 
úspešný v každom type úloh. Zaškolený v bežnej ZŠ.
T. L. dievča z integrovanej MŠ, mierne problémy 
s  rešpektovaním autority. Horšie zvládala ne-
úspech, vyžadovala si individuálnu spätnú väz-
bu. V skupinke sa učila rešpektovať vopred dané 
pravidlá hry. Zaškolená v bežnej ZŠ.

Niekoľkoročné skúsenosti s vedením predškol-
skej skupiny nás utvrdzujú v  presvedčení, že 
skupinová práca s deťmi predškolského veku má 
svoje opodstatnenie. A  to nielen pre deti, ktoré 
sú v malej skupine motivované k budúcemu uče-
niu sa v  škole a  osvojujú si návyky, ktoré sa od 
nich na začiatku školskej dochádzky očakávajú. 
Pre nás odborníkov – psychológov je nesmierne 
dôležité zistenie, že k posudzovaniu školskej spô-
sobilosti nesmieme pristupovať rutinne, pretože 
až pri skupinovej práci sa ukáže, ako dokáže die-
ťa svoje schopnosti využiť a ďalej rozvíjať. 
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Vstupný problém: Utiahnutosť, nesmelosť, izo-
lovanosť dieťaťa, sťažnosti od triednej učiteľky, 
že sa nezapája. Rodičia nás požiadali o psycholo-
gickú konzultáciu. Psychológ navrhol psycholo-
gické vyšetrenie, neskôr diagnostiku špeciálnym 
pedagógom a logopédom, perspektívne bola 
ponúknutá arteterapia a odporučené neurolo-
gické vyšetrenie.

Z anamnézy: Dievča (6 r. 7 mesiacov) navštevu-
júce 1. ročník bežnej ZŠ, úplná rodina, mladší sú-
rodenec, chlapec.
Podľa údajov od matky prebiehal rečový a moto-
rický raný vývin v norme. Počas predprimárneho 
vzdelávania navštevovala logopedickú ambulan-
ciu v CPPPaP, za účelom korekcie nesprávnej vý-
slovnosti sykaviek a hlások k, l, r, starostlivosť sa 

Realizácia Individuálneho výchovno – 

vzdelávacieho plánu (IVVP) u dieťaťa 

s vývinovou dysfáziou pre predprimárne 

a primárne vzdelávanie

Martin KMEŤ, DC VV VÚDPaP

zameriavala na tvorbu očného kontaktu, orofaci-
álnu stimuláciu a dychové cvičenia. V dokumen-
tácii sa uvádza sťažená spolupráca s  dieťaťom 
pre osobnostnú uzavretosť a  plačlivosť. Pora-
denské zariadenie neodporúčalo odklad školskej 
dochádzky. Psychologicky vyšetrená v CPPPaP 
na žiadosť školy, pre nezapájanie sa do aktivít 
v kolektíve, s problémami pri osvojovaní tvarov 
písmen, ich napájaní.
Škola hodnotí dieťa ako pomalé, sociálne neisté, 
málo zhovorčivé, nedôverčivé, s problémom za-
členenia sa do kolektívu, apatické k školským po-
vinnostiam, bez vnútornej motivácie. Má veľké 
problémy čítať nahlas pred triedou, pri každom 
prejave je hlas tichý, až nepočuteľný. V diktátoch 
komolí slová. V školskom klube sa tiež nezapája 
do činnosti. Na obede jedáva málo, väčšinou iba 
pozerá do taniera. 

Z  diagnostického procesu: V  priebehu našich 
stretnutí dochádza k uvoľňovaniu, postupnému 
osmeleniu a  ochotnejšiemu vstupovaniu do in-
terakcií. Celkovo počas dvoch rokov absolvovalo 
dieťa 22 sedení (11 u psychológa, 7  u  špeciál-
neho pedagóga, 4 u logopéda). Výkon v oblasti 
kognitívnych schopností sa pohybuje v  pásme 
priemeru. Výkon vo verbálnych schopnostiach 
zodpovedá pásmu priemeru, výkon v  neverbál-
nych úlohách zodpovedá nižšiemu priemeru. 
Profi l schopností je nerovnomerný, od pod-
priemeru po vyšší priemer. Silnou stránkou je 
úsudkové myslenie. Slabou stránkou sa ukazu-
jú oblasti pamäťových schopností v  spojení so 
spracovaním reči (reprodukovanie príbehu, opa-
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kovanie čísel) a rýchlosť asociačného učenia. Po-
zornosť je kolísavá.
Rečový prejav je skromný, reč je agramatická, re-
produkcia príbehu spamäti je významne oslabe-
ná. V porozumení reči sú zjavné defi city. Celkovo 
je oslabený jazykový cit na úrovni lexiky a synta-
xe. Narušená je tvorba viet, používanie pravidiel 
pri odvodzovaní slov, prítomná dyslália (r). Tieto 
defi city majú negatívny dopad na proces učenia 
sa a spracovávania nových informácií. Diagnosti-
kujeme narušený rečový vývin v zmysle vývino-
vej dysfázie.
Neurológ potvrdzuje ADD a  navrhuje medika-
mentóznu liečbu.

Diagnóza: Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami, s narušenou komunikačnou 
schopnosťou, vývinovou dysfáziou, dysláliou, 
s  prítomnými prejavmi organicity. Aktuálny vý-
kon intelektových schopností zodpovedá pásmu 
priemeru ADD.
Predpokladáme dielčie oslabenie schopností na 
organickom teréne (kolísavá pozornosť, oslabe-
nie exekutívnych funkcií, analyticko-syntetické 
uvažovanie v spojení s motoricko-vizuálnou ko-
ordináciou).

Podpora: vydaná písomná správa, telefonic-
ké a e-mailové konzultácie s vedením ZŠ a ro-
dičom,  2x tímové stretnutie na ZŠ (psychológ 
a špeciálny pedagóg), vypracovaný návrh indivi-
duálneho výchovno – vzdelávacieho plánu, po-
kračujúce intervencie s dieťaťom (cca 2x mesač-
ne), poskytované poradenstvo rodičom.
Odporúčame zmenu formy vzdelávania na indi-
viduálnu integráciu/začlenenie, vzdelávať podľa 
IVVP s  individuálnym prístupom podľa odporú-
čaní, s  IVP v jazykových predmetoch, postupuje 
podľa učebných osnov a učebných plánov prís-
lušného ročníka, so zameraním sa na posilnenie 
sebavedomia, socializácie, zážitku školského 
úspechu a rozvoja slovnej zásoby. 
Iniciujeme tímové stretnutia, aj s vedením školy 
a pedagógmi, navrhujeme IVVP.
Stretnutie č. 1: vysvetlenie fi lozofi e IVVP, jeho 
možností. Objasnenie vplyvu diagnózy na 
edukačný proces. Zistenie limitov školského pro-
stredia a predstavený rámcový návrh IVVP. Kon-

zultácie s pedagógom jazykových predmetov 
a nastavenie režimu vykazovania výsledkov, kon-
troly a pozícií v rámci tímovej spolupráce.
Stretnutie č. 2: o 6 mesiacov, kontrola činnosti 
a výsledkov, zhodnotenie školského a osobnost-
ného progresu, doladenie funkčnosti IVVP v reál-
nom prostredí ZŠ.
U dieťaťa nastal evidentný rozvoj fonematického 
uvedomovania, zlepšenie techniky čítania a sta-
bilizovanie emočného zázemia v triede, odporú-
čame postup do vyššieho ročníka.

Ukážka z individuálneho výchovno 

– vzdelávacieho programu

Závery z vyšetrení

Nerovnomerná štruktúra schopností, kognitívny 
vývin podpriemerný. Problémy pri spracovaní 
sukcesívnych verbálnych podnetov – pamäť na 
verbálne podnety je hlboko podpriemerná (slo-
vá, čísla), až defi citná (vety). 
Silné stránky – neverbálny úsudok s abstraktným 
aj konkrétnym podnetovým materiálom (lepší 
priemer). Narušený jazykový vývin: rečová expre-
sia je dyslalická, agramatická, narušené sú všetky 
jazykové úrovne okrem sémantickej, pri porozu-
mení zložitejších viet má ale mierne problémy 
kvôli syntaxi. Hlásky, ktorých artikulácia je naru-
šená, nediferencuje ani sluchovo. 
Matematické predstavy a  úroveň osvojenia 
aritmetických zručností mierne zaostáva za ve-
kovým priemerom.
Dieťa má obavy zo zlyhania, vedúcou straté-
giou je úsilie vyhnúť sa neúspechu, postupuje 
chaoticky. Výrazne profi tuje z  pomoci, ktorá ho 
usmerňuje na systematickejší postup, ako aj 
z pozitívnej sociálnej odozvy a úspešného rieše-
nia. Motivácia a výdrž sú na slabšej úrovni, zjavný 
vplyv ADD (diagnostikovanej neurológom).
Čítanie a  písanie odráža narušenie vo všetkých 
rovinách, čo sa prejavuje predovšetkým pri písa-
ní vlastného textu, nie opisu, narušenie expresív-
nej reči dieťaťu nedovoľuje oprieť sa o  správnu 
sluchovú podobu slova. 
Dopad primárnej diagnózy na osobnosť dieťa-
ťa a jeho edukačný proces. Vývinová dysfázia 
– vrodené difúzne mozgové poškodenie alebo 
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dysfunkcia – postihuje rečové zóny mozgu ľavej 
hemisféry. 

Prejavy: ťažkosti v expresívnej reči – tvorba reči, 
horšia zrozumiteľnosť reči, komolenie a  skraco-
vanie dlhších slov (zhluky spoluhlások), nepres-
né opakovanie slov, viackrát zopakuje jedno a to 
isté slovo nesprávne a vždy inak, nie je „uložený“ 
správny zvukový obraz slova, ťažkosti v porozu-
mení vyplývajúce aj z narušeného vnímania reči, 
defi cit v sluchovom vnímaní.

V  jazykovej rovine: ťažkosti pri  tvorbe viet 
a  gramatickej stavbe reči, mýlenie koncoviek, 
málo a  nesprávne používanie predložiek a  spo-
jok, obmedzená komunikácia, obmedzený vývin 
slovnej zásoby, narušená interakčná komuniká-
cia, ťažkosti v  nadväzovaní kontaktov, vypomá-
hanie si gestami, vyhýbanie sa kontaktom. 

V nejazykových oblastiach: 

motorika – ľahká dyskoordinácia, neobratnosť, hru-
bá motorika – chôdza po schodoch, jazda na 
kolobežke, jemná motorika – oromotorika a mo-
torické plánovanie reči (dyspraxia), neobrat-
nosť rúk, P-L orientácia, orientácia na ploche 
a v priestore,
percepcia – viac v sluchovej modalite, ťažšie vní-
ma, rozlišuje, zapamätáva si rytmy a  melódie, 

lepšie postrehuje podobnosti a rozdiely na obráz-
koch a  v  tvaroch, sluchová pamäť oslabená, ná-
ročné chápanie symbolov, abstraktných pojmov,
emocionalita – agresivita, hyperaktivita, emočná 
labilita.

Organizácia vyučovania

Žiačka bude vzdelávaná vo všetkých predmetoch 
spoločne s celou triedou, bez asistencie, s indivi-
duálnym prístupom, podľa odporúčaní. Učivo 
bude redukované v oblasti cudzieho jazyka.
Vzdelávaná podľa Vzdelávacieho programu pre 
žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. 
Na základe odporúčaní DC VV VÚDPaP je zara-
dená do ambulantnej nápravy v  rozsahu jednej 
vyučovacej hodiny týždenne.

V triede zabezpečí učiteľ žiakovi optimálne pod-
mienky:
– umiestni žiaka v triede tak, aby mohol vnímať 

výklad učiteľa všetkými zmyslami,
– do lavice posadí žiaka s takým spolužiakom, 

ktorý bude schopný a ochotný v  prípade po-
treby pomôcť,

– pracovný postup vo výchovno-vzdelávacom 
procese konzultuje so špeciálnym pedagógom,

– pri práci s dieťaťom používa vhodné pomôcky 
(po dohode so špeciálnym pedagógom) a učí 
dieťa s nimi pracovať aj samostatne.
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Všeobecné odporúčania

Pre porozumenie a osvojenie preberaného učiva 
učiteľ:
– pracuje s námetom v takom rozsahu, ktorý je 

primeraný jazykovej výbave a mysleniu žiaka. 
V individuálnych prípadoch konzultuje rozsah 
učiva so špeciálnym pedagógom,

– umožní, aby školský špeciálny pedagóg mohol 
operatívne pracovať na vyučovacej hodine in-
dividuálne so žiakom,

– nové pojmy vždy vysvetlí a objasní i súvislosti,
– využíva názorný materiál a poskytuje žiakovi 

možnosť manipulácie s ním,
– nové učivo usporiada po krokoch a dodržiava 

postupnosť od jednoduchého k zložitejšiemu,
– poskytne žiakovi dostatok možností na precvi-

čenie a osvojenie učiva,
– priebežne si overuje ako žiak porozumel učivu 

alebo úlohe,
– otázky a úlohy zadáva tak, aby žiak mohol pod-

ľa možnosti odpovedať jednoznačne,
– pri skúšaní a hodnotení žiaka overí, či žiak po-

rozumel zadanej úlohe.

Slovenský jazyk

Pri písaní diktátov: 
– píše len to, čo stihne napísať,
– nechať k dispozícii dyslektickú tabuľku, kde sú 

farebne („mäkkými“ a „tvrdými“ farbami) odlí-

šené mäkké a tvrdé spoluhlásky (dieťa sa s ňou 
vopred naučí zaobchádzať a orientovať sa),

– diktát pripraviť ako doplňovačku vo forme slov 
alebo slovných spojení, pri ktorých sledujeme 
určitý pravopisný jav. Eliminujeme tak nárast 
zbytočných špecifi ckých chýb, vyplývajúcich 
z poruchy a  preveríme reálnu znalosť používa-
nia gramatických pravidiel a pravopisu,

– poskytnúť dlhší čas na kontrolu napísaného,
– zaznamenať počet chýb alebo počet správne 

napísaných slov,
– chyby neopravovať červenou, farebne fi xovať 

bezchybné písanie,
– diktát je možné dopredu precvičiť (napr. for-

mou domácej úlohy), pred vlastným písaním 
diktátu je vhodné ešte raz precvičiť kľúčové 
slová ústnou formou alebo písomne/opisom,

– nevyvolávať dieťa k čítaniu nahlas pred celou 
triedou, nechať ho čítať len ak má záujem, viesť 
k zlepšeniu orientácie v texte,

– k domácej príprave zadávať len primeranú časť 
textu

– pred vlastným čítaním vybrať z  textu ťažké 
slová a najskôr precvičiť ich čítanie (niekedy je 
nutné nacvičiť ich výslovnosť), až potom ne-
chať dieťa čítať celý text,

– naučiť dieťa a jeho rodičov rovnakou metódou 
postupovať pri domácej príprave,

– slohové práce – možnosť písať v škole len kon-
cept, skontrolovať obsah a  ne-
chať písať doma v  pokoji rukou 
alebo na počítači.

Matematika

Pri slovných matematických úlo-
hách je potrebné sa presvedčiť, či 
dieťa porozumelo zadaniu, vhod-
né je zopakovať otázku. Oslabená 
je orientácia v priestore a na plo-
che, čo sa prejavuje problémom 
pri rysovaní a určovaní polohy.
Upevňovať počítanie prechodu 
cez desiatku, matematické rady, 
štruktúru čísla.
Učivo obsahovo neredukovať, no 
je možná kvantitatívna redukcia, 
teda úprava výkonového štandar-
du.
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Cudzí jazyk

Neklasifi kovať, časovú dotáciu je možné využiť 
na rozvoj slovnej zásoby, zručností v reči, v mate-
matike, v grafomotorike a na rozvoj špecifi ckého 
vyučovacieho predmetu. 

Prvouka

Potrebné je poskytnúť dlhší čas pri testoch, po-
užívať doplňujúce testy, testy s výberom z viace-
rých možností:
– skúšať písomne na konkrétne otázky vopred 

napísané – použiť doplňovanie + pomoc peda-
góga pri čítaní zadania,

– zápisy v zošite zostručniť – možné je prekopí-
rovať ich,

– zamerať sa na obsah pochopeného, nie na 
formálnu jazykovú úpravu a prejav, poskytnúť 
však správny vzor.

Spôsob hodnotenia, klasifi kácie 

a overovania vedomostí

Nehodnotiť cudzí jazyk. Skúšať ústne malé úseky, 
vždy overiť porozumenie prebratého. 
Používať predtlačené testy na slovenskom jazyku, 
doplňovacie cvičenia, na ostatných predmetoch 
predtlačené testy s väčším písmom na doplňova-
nie, prípadne využiť krátke jednoduché odpovede.
Pri preverovaní vedomostí, hodnotení a klasifi ká-
cií odporúčame postupovať podľa metodického 
pokynu č. 22/2011, príloha č. 2.

Organizácia starostlivosti 

a logopedická podpora

Zabezpečenie odbornej logopedickej starostli-
vosti v spolupráci s Detským centrom VV VÚDPaP.
Ambulantný nácvik počas vyučovania so špe-
ciálnym pedagógom – v  rozsahu 1 h týždenne, 
príprava na preverovanie vedomostí zo sloven-
ského jazyka, matematiky, cudzieho jazyka. Indi-
viduálna komunikácia tvárou v  tvár, používanie 
gest, spomalenie reči, výmena rolí – raz ja, raz ty, 
komentovanie toho, čo dieťa robí, pomenovanie 
ľudí, modelovanie rozhovorov. 

Cvičenia zamerané na rozvíjanie poznávacích 
procesov – vnímanie, pamäť, pozornosť. Rozví-
janie akustického vnímania, pamäti a pozornosti, 
rozvíjanie fonematického sluchu.

– rozvíjanie optického vnímania, pamäti a  po-
zornosti

– rozvíjanie taktilného vnímania.

Cvičenia na rozvíjanie motorických zručností:
– oblasť oromotorická
– oblasť grafomotorická
– koordinácia pohybov.

Cvičenia na rozvíjanie všetkých jazykových rovín.

Spolupráca s rodičmi

Rodičom odporúčané pravidelne sa informo-
vať v  škole. Rodičia dozrú na domácu prípravu 
a preskúšajú nové učivo. Zabezpečia pravidelnú 
prípravu na vyučovanie. Budú sledovať nácvik 
čítania s  porozumením a prípravu na kontrolné 
opakovanie. Pravidelné kontroly v Detskom cen-
tre VV VÚDPaP. Kontrolovať a docvičovať plynulé 
slabikovanie. Nechať viac času pri dlhších úlo-
hách, aby dieťa pochopilo text, z dôvodu oslabe-
nej sluchovej pamäti. Dieťa si potrebuje prečítať 
zadanie pomaly.
Dodržovať terapeutické stratégie, metodické po-
stupy podľa logopedickej diagnózy.

Pravidelne (2 x za mesiac) spolupráca s  logope-
dickou poradňou, systematické cvičenia.
Účasť na tímových stretnutiach v ZŠ.
IVVP sa realizoval a priebežne upravoval podľa 
potreby, vďaka tímovým stretnutiam bolo zabez-
pečené jednotné pôsobenie všetkých participu-
júcich odborníkov.

Záver

Momentálne je dieťa emocionálne stabilizova-
né, zaznamenávame osobnostný rozvoj a sta-
bilizáciu školských výsledkov. Pretrváva obraz 
narušenej komunikačnej schopnosti s predpo-
kladom možného nárastu vzdelávacích ťažkostí 
na 2. stupni, avšak s pomocou cielenej interven-
cie a s podporou rodičov sa dieťa dokáže ľahšie 
vyrovnať so svojou diagnózou. Dáva to nádej na 
úspešné zvládnutie základného vzdelania, s dob-
rou prognózou pre ďalšie štúdium, neskôr profe-
sijnú orientáciu a uplatnenie v živote.



DIE ŤA V CENTRE ODBORNE J POZORNOSTI |  1/2019 39

PR
ÍK

LA
D

Y 
D

O
BR

EJ
 P

RA
XE

 Priestor na ponuku služieb multidisciplinárnych 
tímov, siete pracovísk a  špecialistov pre multi-
disciplinárnu prácu s rodinou a pre ich podporu 
ponúka doména www.dobrecentrum.sk. Slúži 
ako nezávislý informačný a sieťovací nástroj slu-
žieb pre deti a rodinu. Stránka defi nuje základné 
východiská multidisciplinarity a manažmentu 
multidisciplinárnych subjektov.

Sieťovanie služieb v praxi môže byť odpove-

ďou na otázky: 

 Ako zvýšiť účasť rodiny na riešení jej situácie? 
 Ako zosúladiť pomoc pre rodinu, keď jej pomá-

hajú viacerí odborníci? 
 Ako vytvoriť sieť pomoci klientovi/rodine? 
 Ako a koho prizvať k spolupráci na pomoc rodi-

ne? 
 Ako využiť pomáhajúce služby v prevencii? 

Medzi najznámejšie koncepcie multidiscipli-

nárnej spolupráce patrí Tím okolo dieťaťa (Pe-
ter Limbrick), Otvorený dialóg (Jaakko Seikkula), 
Anticipačné rozhovory (Erik Arnkil), Case mana-

gement a Cochemský model. 

Tím okolo dieťaťa 

(TAC – Team Around the Child) – nadrezortný 

model multidisciplinarity

Predstavuje konkrétnu metódu práce, kto-
rá umožňuje riešenie problému dieťaťa, žiaka 
a  jeho rodiny na princípe multidisciplinarity 
a  medziodborovej spolupráce prostredníctvom 
tímu odborníkov z rôznych profesií a odbornos-
tí. Pochádza z Veľkej Británie (autor P. Limbrick). 
TAC sa využíva najmä v oblasti ranej starostli-
vosti o deti s hendikepom v ranom veku. Je veľ-
mi vhodnou metódou aj pri včasnej intervencii 
u žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími 

Sieťovanie služieb 

poskytovaných odborníkmi 

pomáhajúcich profesií

potrebami. TAC stojí na hodnotách rodinnosti, 
rešpektu, empatie a dôvery. Dôležitou osobou 
je kľúčový pracovník, ktorý dochádza do rodiny 
dieťaťa a spoločne s rodičmi plánuje, koho do 
tímu pozvať. Tím pracuje v horizontálnej rovine 
– všetci členovia sú si rovní, každý má rovnaké 
slovo. 

O  vytvorenie tímu môže požiadať rodič dieťaťa 
alebo odborník, ktorý pracuje s dieťaťom ľubo-
voľného veku či typu hendikepu. Tímy sú užitoč-
né tam, kde rodina potrebuje pre dobrú kompen-
záciu dieťaťa viac služieb a využitie ich efektívnej 
integrácie. S  organizáciou tímu pomáha rodine 
koordinátor, samotné stretnutie následne ve-
die facilitátor. Ten je zodpovedný za užitočnosť 
komunikácie. Rodičia sú rovnocennými členmi 
tímu. V tímoch sa tak stretávajú s rodičmi lekári, 
sociálni pracovníci, poradcovia ranej starostlivos-
ti, psychológovia, pedagógovia, asistenti, alebo 
širšia rodina, ktorá hrá v živote dieťaťa dôležitú 
úlohu. 

Dôležitý je rešpekt k jedinečnosti každého die-
ťaťa a každej rodiny. Rodičia vidia výhodu spo-
ločného stretávania sa so skupinou  odborníkov 
v tom, že dostávajú spätnú väzbu a nie sú na svo-
je problémy sami. Zároveň získajú nový pohľad 
na ich riešenie a podnety k  tomu, ako dieťaťu 
pomôcť v  rámci rozvíjajúcich a  terapeutických 
aktivít. Stretnutia okolo dieťaťa sú prínosné aj 
pre odborníkov. Všetci (vrátane rodičov) majú 
dostatočný priestor prezentovať svoj názor či po-
hľad na riešený problém a vzájomne si vymeniť 
skúsenosti. 

Cochemský model je funkčný, vo viacerých kraji-
nách využívaný, dlhoročnou praxou overený mo-
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del účinnej, multidisciplinárnej pomoci rodičom 
a  deťom (nielen pri rozvode). Cochemský mo-
del  vytvoril nemecký rodinný sudca J. Rudolph 
v meste Cochem. Je založený na komplexnej po-
moci odborných profesií, ktoré rodičom pomôžu 
v ich rozhodovaní o úprave starostlivosti o deti. 
Ide o štandardizovaný postup, v ktorom sú jas-
ne dané úlohy a povinnosti vo vzťahu k všetkým 
profesiám. Je tiež jasne daný časový rámec, aby 
bolo možné zamerať sa na riešenie a dosiahnutie 
cieľa. Tento postup funguje na základe spoluprá-
ce profesií, ktorá zaručuje previazanosť, efektivi-
tu a fl exibilitu. Ide o koordinovaný postup – kaž-
dá z profesií vie, kedy do riešenia rodičovského 
konfl iktu vstupuje a ako má jej vstup vyzerať. 
Predstavuje funkčné riešenie sporov, ktoré je za-
merané na prácu s  rodičmi, s cieľom naučiť ich 
komunikovať na rodičovskej úrovni. 

Case management je klinický model multi-
disciplinárneho prístupu, alebo spôsobu práce 
s  klientom v  oblasti klinickej praxe. Môže byť 
chápaný aj ako metóda sociálnej práce s  klien-
tom v komunitných službách. Používajú sa rôzne 
preklady tohto pojmu ako „koordinovaná sta-
rostlivosť o  klienta“, „koordinované vedenie prí-
padu“, „prípadové vedenie“. Pre lepšie pochope-
nie tejto metódy práce, ktorá vychádza z potreby 
zabezpečiť koordináciu všetkých zúčastnených, 
uvádzame charakteristiku jej hlavných znakov:
 získanie prehľadu o potrebách a schopnos-

tiach klienta,
 plánovanie starostlivosti a podpory pre klien-

ta,
 realizácia plánu s využitím zdrojov na strane 

klienta,
 monitorovanie dosiahnu-

tých výsledkov,
 spoločné vyhodnocovanie 

práce so všetkými, ktorí sa 
na práci s klientom zúčast-
ňujú a podieľajú.

V tejto efektívnej forme je 
multidisciplinárna spolupráca 
chápaná ako špecifi cká prípa-
dová práca s klientom. V rám-
ci nej koordinovane spolupra-

cujú všetky zúčastnené subjekty, ktoré vstupujú 
do riešenia problému a môžu klienta, aj jeho ro-
dinu podporiť. Kľúčový pracovník tímu má k dis-
pozícii všetky informácie o klientovi a jeho rodine 
– od všetkých spolupracujúcich subjektov v rám-
ci multidisciplinárnej pomoci. Veľmi dôležitý je 
fakt, že s klientom má vybudovaný vzťah, ktorý 
je založený na dôvere, partnerskom prijatí a pod-
pore rozhodnutí klienta. Spoločne vytvárajú 
krízový plán riešenia problémov, podľa ktorého 
robí tím opatrenia v záujme klienta. Ten je vede-
ný k tomu, aby najprv využíval prirodzené zdroje 
pomoci a až následne inštitucionalizované služ-
by. 

Centrá včasnej intervencie – CVI

Ďalším z príkladov dobrej praxe je služba včasnej 
intervencie, komunitne orientovaná služba pre 
celú rodinu v jej prirodzenom prostredí. Pred-
stavuje posun od inštitucionálnej starostlivosti 
k takej, ktorá kopíruje životný cyklus človeka. Ide 
o odbornú službu a pomoc rodinám so zdravotne 
znevýhodneným dieťaťom, alebo dieťaťom s rizi-
kovým vývinom v ranom veku (0-7 rokov). Kladie 
dôraz na podporu optimálneho vývinu dieťaťa, 
posilnenie rodičovských kompetencií, na pod-
poru začlenenia rodiny do spoločnosti. Odborný 
tím tvoria špeciálni a liečební pedagógovia, psy-
chológovia, logopédi a sociálni pracovníci. Podľa 
zákona musí mať každé krajské mesto CVI. 

podpory pre kliennnnn-

zdrojov na straaaaannnnen  

e 
a 
-
-
-
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Benefi ty včasnej intervencie 

pre rodinu 

1. Podpora vlastných zdrojov rodiny

Dôležitým predpokladom toho, aby vedeli po-
radcovia adekvátne reagovať na situáciu rodiny, 
je spoznať ju v jej prirodzenom domácom pro-
stredí s bežnými návykmi, ktoré majú najväčší 
dopad aj na spôsob výchovy dieťaťa. 

2. Komplexná stimulácia vývinu dieťaťa
V oblasti vývinu, ako aj výchovy dieťaťa so zne-
výhodnením, ponúkajú poradkyne so vzdelaním 
špeciálneho a liečebného pedagóga, fyziotera-
peuta a logopéda široké spektrum poradenstva 
k stimulácii motorického, psychomotorického 
vývinu a vývinu komunikácie.

3. Sociálno-právne poradenstvo

 V období, keď sa rodina orientuje v novovznik-
nutej situácii, sa môžu poradkyne z centra ujať 
úlohy mediátora medzi rodinou a inštitúciami, čo 

rodine odbúrava časovú aj psychickú záťaž. Prak-
ticky pomáhajú pri vybavovaní rehabilitačných 
a kompenzačných pomôcok. 

4. Podpora rodiny vo vzťahu k širšiemu sociál-

nemu prostrediu

Tím odborníkov je rôznorodý a CVI disponujú 
kontaktmi na odborníkov naprieč profesiami. 
Sprostredkovanie kontaktu a odporúčania zo 
strany CVI predstavujú pre rodinu významné 
uľahčenie pri orientácii v dostupných alternatí-
vach. Rodiny majú prostredníctvom podporných 
rodičovských skupín aj možnosť nadväzovať 
kontakt s ďalšími rodinami v podobnej situácii. 

5. Vzdelávanie pre rodičov aj odborníkov

 Centrum poskytuje vzdelávacie aktivity pre rodi-
čov v témach, s ktorými sa stretávajú pri výchove 
svojho dieťaťa so znevýhodnením. Odborné se-
mináre sú zamerané na profesionálov z pomáha-
júcich profesií, ktorí pracujú s rodinami a deťmi 
so znevýhodnením v iných zariadeniach. 

(zdroj: M. Hollá: Prínos sociálnej služby včasnej intervencie využívanej rodinami, ktoré 
vychovávajú dieťa so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. FSS MU, Brno, 2017, s. 102)
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Sociálne poradens tvo je odborná činnosť, za-
meraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej 
sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vyko-
náva na úrovni základného sociálneho poraden-
stva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

Špecifi ká sociálneho poradenstva:

 Pomoc pri sociálnej diagnostike ako súčasti 
komplexnej diagnostiky problémov dieťaťa a 
jeho rodiny,

 príprava plánu sociálnej intervencie v multi-
disciplinárnom tíme,

 sociálna intervencia ako súčasť multidiscipli-
nárnej starostlivosti,

 spoluúčasť pri zabezpečovaní sociálnej i škol-
skej integrácie detí,

 spolupráca s inými inštitúciami.

V multidisciplinárnom tíme sociálny poradca po-
máha klientom s prípravou v oblasti:
 Komplexného posúdenia miery funkčnej 

poruchy,

 peňažných príspevkov na kompenzáciu:
– na osobnú asistenciu,
– na kúpu pomôcky,
– na nácvik používania pomôcky,
– na úpravu pomôcky,
– na opravu pomôcky,

Sociálny poradca ako člen 

multidisciplinárneho tímu

– na kúpu a opravu osobného motorového vo-
zidla,

– na úpravu bytu, rodinného domu a garáže,
– na opatrovanie,
– na kompenzáciu zvýšených výdavkov.

Sociálny poradca poskytuje poradenstvo aj pri 
otázke: 
1. Rozvodu manželstva – zverenie dieťaťa do 
osobnej starostlivosti jednému z rodičov, strie-
davá starostlivosť, rodičovská dohoda
2. Rodičovských práv a povinností

– rozhodovanie súdu pri nezhode rodičov,
– úprava výkonu rodičovských práv a povin-

ností a úprava styku v ďalších prípadoch,
– výchovné opatrenia.

3. Náhradnej starostlivosti

4. Druhov vyživovacích povinností a rozsahu 

výživného

5. Určenia rodičovstva

Ďalšie oblasti:
 Neodkladné opatrenie,

 mediácia v rodinných konfl iktoch

 Rodinná mediácia patrí k najrozšírenejším ob-
lastiam využívania mediácie. Jej hlavným cie-
ľom je stabilizácia pomerov rodičov a detí ale-
bo manželov či partnerov.
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Lukáš M., narodený 12/1996

Dieťa zo 4. rizikovej gravidity, predčasne narode-
né v  25. týždni tehotenstva, s  pôrodnou hmot-
nosťou 600 gramov a dĺžkou 29 centimetrov. As-
fyktické, podrobené resuscitácii, malo hypoxicko 
– ischemickú cerebrálnu léziu, spastickú diparé-
zu v prevahe vľavo, bolo výrazne hypotonické. 
Na desiaty deň života sa zhoršil jeho klinický stav, 
potvrdil sa infekt, bol potrebný kardiochirurchic-
ký zákrok, nasadili sa antibiotiká. Ďalšie kardio-
logické vyšetrenia potvrdili šelest na mezokarde. 
Dieťa malo zároveň problém s videním, objavila 
sa retinopatia a strabizmus, prítomná brachyce-

Kazuistika dieťaťa v dlhoročnej 

multidisciplinárnej starostlivosti 

Detského centra VV VÚDPaP

Martina JAKUBÍKOVÁ, Judita MALÍK, VV VÚDPaP

999 44434343
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falia. V inkubátore bolo umiestnené vyše štyroch 
mesiacov. Raný psychomotorický vývin one-
skorený, sedenie sa objavilo v 1,5 roku, chôdza 
s oporou až v 5. rokoch, ale stále nenašľapoval 
na plôšky nôh. Začiatky rečového vývinu nasta-
li medzi 2. – 3. rokom. V 14. mesiacoch vedel 10 
základných slov, v 20. mesiacoch začal spájať dve 
slová, ako 3 ročný prestal rozprávať, porozumel 
len jednoslovným inštrukciám. Naďalej ostáva 
v sledovaní neurológa a oftalmológa.

Dieťa bolo prijaté do starostlivosti Detského cen-
tra v januári 2001 vo veku 4,1 rokov s diagnózou 
DMO – diparetická forma. Bola mu poskytnutá 
psychologická, logopedická, neurologická a  fy-
zioterapeutická starostlivosť. Lukáš bol plienko-
vaný, prítomné nočné pomočovanie. V správaní 
sa prejavovali autistické črty, bol ťažko usmer-
niteľný, cieľ sa snažil dosiahnuť krikom. Mentál-
ny vek dieťaťa bol oneskorený a disproporčný, 
aktuálne výkony nezodpovedali vekovej norme 
v žiadnej oblasti. V popredí problémov bol aty-
pický vývin sociálneho správania a veľmi výrazné 
zaostávanie v komunikácii. V reči sa vyskytovali 
nezmyselné slabiky, prvé slová (mama, pa-pa), 
komunikoval pomocou rúk, porozumenie dobré. 
Rád sa zapájal do činností v domácnosti, zaují-
mali ho autá, hudba, TV, na kratšiu dobu i knižky. 
Od činnosti prakticky neodkloniteľný, na výzvy 
reagoval minimálne. Psychologická starostlivosť 
spočívala v diagnostike a stanovení mentálnej 
úrovne dieťaťa, v poradenstve v oblasti výchovy, 
komunikácie, sebaobsluhy a v hygienických ná-
vykov. Zároveň prebehla konzultácia s fyziotera-
peutkou ohľadom špičkovania. 

43
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Po mesiaci na kontrolnom psychologickom vy-
šetrení a rehabilitácii matka hlásila výrazné zlep-
šenie v  oblasti hygienických návykov, naučil sa 
rešpektovať odmietnutie. Na jar 2001 bol Lukáš 
zaradený do diagnosticko-terapeutickej skupiny, 
kde sa zamerali najmä na oneskorený a nerovno-
merný vývin schopností, sociálne kompetencie 
a podnecovanie v oblastiach sociálneho vývinu. 
Na jeseň toho istého roku začal navštevovať in-
tegrovanú skupinu predškolskej výchovy. Počas 
pobytu v nej chlapec absolvoval aj Montessori 
terapiu, zameranú na prenášanie (tyče, kocky, 
valce), zvuky (rozlišovať, riediť), zmyslový mate-
riál. Terapia trvala od februára do júna 2003, v jej 
priebehu došlo k zlepšeniu reči, nezrozumiteľ-
né zvuky sa postupne zmenili na zreteľné „áno“ 
i „nie“, snažil sa napodobniť zvuk jednotlivých 
slov a rytmus slabík. Je v starostlivosti neuroló-
ga a  v  pravidelnej starostlivosti fyzioterapeuta. 
Rodičom bolo poskytnuté sociálne poradenstvo 
ohľadom žiadosti o pomôcky na chodenie a kor-
zet.

Logopedická starostlivosť prebiehala v rokoch 
2001 – 2011. Práca spočívala v pravidelných 
stretnutiach zameraných na jazykovú gymnasti-
ku, upevňovanie správnej výslovnosti hlások, 
spájaní slabík, precvičovanie slovies. S logope-
dičkou pracovali pomocou opisu obrázkov, ne-
skôr so šlabikárom. V rečovej expresii boli závaž-
nejšie problémy aj s vyslovovaním hlások „r“, „c“ 
a „z“.

Po odklade povinnej školskej dochádzky v roku 
2003 nastúpil do prípravného ročníka Špeciálnej 
základnej školy. Ďalšie psychologické vyšetrenie 
absolvoval na jar 2004, dôvodom bolo zaradenie 
do školského zariadenia. Bol prijatý na bežnú 
ZŠ, kde bol vzdelávaný formou individuálnej in-
tegrácie ako žiak so ŠVVP za pomoci osobného 
asistenta podľa učebných osnov a  plánov SZS 
A variant. V DC VV zostáva naďalej v neurologic-
kej a logopedickej starostlivosti.

V novembri 2011 absolvovala matka chlapca 
stretnutia so sociálnou poradkyňou DC z dôvo-

du poradenstva ohľadom občianskeho preukazu 
a  zbavenia svojprávnosti, vodičského preukazu 
a príspevku na asistenta.

Ďalšie psychologické a  špeciálno-pedagogické 
služby DC využil chlapec v zimných mesiacoch 
2013, kedy navštevoval prvý ročník SŠ. Pri nadvä-
zovaní kontaktu bol menej spontánny, aj pri bež-
nom rozhovore pretrvávala výrazne dlhá latencia 
odpovedí. Spontánne nerozprával, na otázky od-
povedal jednoduchými stručnými vetami. V  ko-
munikácii sa vyskytli občasné asociačné skoky. 
Pozornosť bola rýchlo unaviteľná, mal výrazne 
pomalé psychomotorické tempo a sklon k rezig-
nácii. Celkový intelekt sa nachádzal v pásme ľah-
kej mentálnej retardácie. Zistili sme výrazne zní-
žené mnestické schopnosti. Na základe vyšetrení 
psychologička a  špeciálny pedagóg odporučili 
pokračovať v individuálnej integrácii podľa spo-
ločne vypracovaného IVVP s výraznou redukciou 
obsahu vzdelávania, s modifi káciou učebných 
osnov a učebných plánov predmetov technické-
ho, ako aj humanitného zamerania. Odporučili 
využívanie služieb asistencie, s úpravou organi-
zácie a metód vyučovania, vrátane vzdelávania 
v domácom prostredí. Takýto IVVP sa mu vypra-
coval na každý ročník štúdia. 

V októbri 2015 sa popri vypracovávaní IVVP na 
školský rok 2015/2016 uskutočnila psychologic-
ká rediagnostika, t.  č. navštevuje 3. ročník SŠ. 
Nastalo výrazné zlepšenie v celkovej spolupráci, 
hlavne pri spontánnej komunikácii, asociačné 
skoky sú na ústupe. Lukáš dokázal viesť zmys-
luplný dialóg so zlepšenou kvalitou verbálnych 
odpovedí. V celkovom správaní naďalej domi-
novalo pomalé psychomotorické tempo a dlhý 
reakčný čas. Intelekt je bez výrazných zmien. 
Zlepšená je však kvalita reči, chlapec pri odpo-
vedi začal používať rozvinuté aj podmieňovacie 
vety. Naďalej sa pokračuje v individuálnej integ-
rácii podľa IVVP.

Vo veku 19 rokov sa Lukáš v Detskom centre VV 
zúčastňoval fyzioterapie zameranej najmä na sti-
muláciu hrubej motoriky a prácu so svalmi. 
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1. Kazuistika dieťaťa s pôvodnou 

diagnózou mentálna retardácia

Vstupné informácie:

– úspešná žiačka 9. ročníka základnej špeciálnej 
školy (navštevuje ju od 2. ročníka),

– mladší brat má vývinovú poruchu učenia (dys-
lexia, dysortografi a).

Dôvod vyšetrenia:

– profesionálna orientácia,
– vyšetrenie intelektu,
– psychologické vyšetrenie v DC VV.

WISC III SK:

IQv – 81  VP – 80
IQn – 91  PU – 94
IQc – 84  SM – 87  RS – 88

Pozorovanie:

– komunikatívna, s primeraným náhľadom na 
súčasnú situáciu, dokáže popísať problémy na 
začiatku školskej dochádzky,

– záľuby: karate, nemčina,
– vo výkonovej situácii mierna tenzia, využíva 

stratégie (pokus – omyl, verbalizácia).

Hľadanie príčin

Osobná anamnéza: 

– prvorodené dieťa, raný psychomotorický vý-
vin v norme, prvé slová okolo 1. roka; prvé vety 
v 18. mesiacoch, problémy s porozumením reči,

– od malička plačlivá, nosili ju na rukách (nesme-
la sa namáhať, absolvovala operácie vaječní-
kov v 2,5 a 3,5 r.),

Príklady z praxe psychológa, 

pôsobiaceho v multidisciplinárnom 

tíme 

Bronislava KUNDÁTOVÁ, DC VV VÚDPaP

– od piatich rokov sledovaná v CPPPaP pre prob-
lémy so sústredením, nerovnomerným osob-
nostným vývinom v sociálnej oblasti, komuni-
kácii a rečovom prejave,

– navštevovala špeciálnu triedu v MŠ, jeden rok 
mala odklad povinnej školskej dochádzky,

– v 1. ročníku bežnej ZŠ problémy s  matemati-
kou – dieťa zároveň nestíhalo s učivom.

Psychologické vyšetrenia v 1. ročníku – 

CPPPaP:

Zo správy zo psychologického vyšetrenia:
– rečový prejav artikulačne čistý, miestami prí-

tomné novotvary, nesprávne skloňovanie slov, 
nesúvislá vetná skladba, nepriliehavé odpove-
de, používanie vlastných pojmov, problémy 
s pomenovaním farieb,

– zaostávanie v oblasti plánovania, logického 
úsudku, priestorovej predstavivosti, sociálne-
ho a praktického úsudku.

Záver: ľahká mentálna retardácia – 2. stupeň, 

odporúčané zaškolenie v  špeciálnej základ-

nej škole

Psychologické vyšetrenie klinickým psycho-

lógom, realizované po prvom ročníku:

Zo správy zo psychologického vyšetrenia:
– rečový prejav po formálnej stránke čistý, menej 

rozvinutá slovná zásoba, používa novotvary, 
spontánne odpovede nesúvisiace s otázkami.

– intelektové schopnosti (WISC III) zodpovedajú 
pásmu ľahkej mentálnej retardácie, nezrelosť 
v grafomotorickom prejave, kresba ľudskej 
postavy zaostáva po formálnej aj obsahovej 
stránke.
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Rodinná anamnéza:

– matka – málo komunikatívna, odpovedá v krát-
kych stručných vetách (SŠ),

– otec – problémy s matematikou (SŠ), starí rodi-
čia vysokoškolsky vzdelaní,

– brat: V 4. ročníku diagnostikovaná VPÚ (dys-
lexia, dysortografi a), špecifi cky narušený vývin 
reči, tichý, odpovedá stručnými vetami, dlhá 
latencia verbálnych odpovedí, problém s vý-
bavnosťou pojmov,

– otcov brat: veľmi tichý, utiahnutý.

Ďalšie vyšetrenia

Špeciálnopedagogické:

– V DCVV absolvovala jedno vyšetrenie – poru-
cha matematických schopností (kognitívne 
posúdenie množstva a textové úlohy).

Následne bolo dieťa preradené do starostlivosti 
SCŠPP v mieste bydliska so záverom: pretrváva-
júce mierne narušenie v oblasti reči, pravdepo-
dobne spôsobené vývinovou dysfáziou.

Záver – stanovenie diagnózy

 Intelekt v norme v pásme nižšieho priemeru.

 Špecifi cká vývinová porucha učenia v zmys-

le zmiešanej poruchy učenia.

 Suspektné prejavy špecifi cky narušeného 

vývinu reči – vývinovej dysfázie.

Profi l výkonov v  jednotlivých kognitívnych 
skúškach (organická etiológia, nižšia úroveň 
slovnej zásoby a fl exibility reči, výrazne znížená 
schopnosť reprodukovať vetu rôznej gramatickej 
obtiažnosti, čitateľský profi l), rodinná anamné-
za (mladší brat), ako aj niektoré údaje zo správy 
zo psychologického vyšetrenia z CPPPaP (nepri-
liehavé odpovede, vlastné asociácie, používanie 
vlastných pojmov) indikujú, že príčinou nízkeho 
výkonu vo WISC III (v júni 2008), na základe kto-
rého stanovili diagnózu mentálny retardácia, boli 
problémy s rečou (expresívna, ako aj receptívna 
zložka reči), ktoré sú charakteristické pre vývi-

novú dysfáziu. Aktuálne sa diagnóza prejavuje 
hlavne pri čítaní, porozumení textu, s  diskrét-
nymi prejavmi fonologickej zámeny a  zníženou 
schopnosťou reprodukovať vetu,  v  matematike 
v úlohách, ktoré sú spojené s rečou – pojmami.

Odporúčanie: Dokončiť úplné základné vzde-

lanie. Odporúčame vzdelávať žiačku formou 

začlenenia/integrácie v bežnej triede ZŠ.

2. Kazuistika dieťaťa s vývinovou 

poruchou učenia (VPU), poruchou 

aktivity a pozornosti (ADHD) 

a Aspergerovým syndrómom (PAS)

Vstupný problém:

– psychologické vyšetrenie na odporúčanie ma-
terskej školy – nesústredenosť,

– 5,7 ročné dieťa, adaptačné problémy v MŠ (cit-
livý, plačlivý, nemá rád hromadné hry, nespo-
lupracuje, odbieha od činností), naviazaný na 
matku, stále pobehuje, enuresis (pomočova-
nie).

Psychologické:

– Orientačne použité testy ABC a TEKO. Objavili 
sa defi city v sekvenčných procesoch, defi city 
v myšlienkových operáciách, ktoré súvisia s vý-
vinom kvantitatívneho uvažovania v spojení 
s rečou/pojmami (viac, menej, rovnako): za-
chovanie množstva tekutiny, zachovanie poč-
tu, zachovanie poradia. 

– Pamäťové subtesty – oslabená aktívna repro-
dukcia vizuálnych aj auditívnych podnetov, 
výrazne oslabená pamäť na vety.

– Pravopis: primerane zvládnuté gramatické pra-
vidlá podľa noriem žiakov bežných škôl.

– Čítanie: nízke skóre čitateľského výkonu aj 
presnosti čítania.
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Osobná anamnéza:

– Dieťa z 1. rizikovej gravidity, v  ôsmich mesia-
coch zistená hypotrofi a plodu, gravidita medi-
kamentózne udržiavaná, pôrod v termíne, p.h. 
2540g.

– Psychomotorický vývin primeraný.
– V dvoch rokoch stavy psychomotorického ne-

pokoja s kvalitatívnou poruchou vedomia.
– Neurologické vyšetrenie so záverom: benígny 

stav viazaný na narodenie súrodenca.

Odborné intervencie v predškolskom 

veku

Psychológovia – psychodiagnostika (intelekt 
v norme, pozornosť, grafomotorika, školská spô-
sobilosť) – stimulácia oslabených oblastí, stimu-
lácia grafomotoriky formou artetertapie, výchov-
né poradenstvo, predškolská skupina
Logopéd – dyslália (sigmatizmus, rotacizmus)

Odporúčanie: 
– odklad povinnej školskej dochádzky (rodičia 

nesúhlasili)
Neurologické vyšetrenie so záverom: bez topiky, 
syndróm ADHD v dôsledku ľahkej hypoxie pri 
prekotnom pôrode.

Mladší školský vek

– Na ZŠ sa adaptoval, učitelia sa sťažujú na to, že 
je pomalý,

– špeciálnopedagogické vyšetrenie so záve-
rom: VPU v zmysle dysgrafi e a dyslexie, ADHD, 
odporúčaný individuálny prístup,

– špeciálnopedagogická pravidelná intervencia.
V 4. ročníku psychologické rediagnostické vy-

šetrenie so záverom: intelekt v norme, pomalé 
psychomotorické tempo, VPU v zmysle dyslexie 
a dysgrafi e, suspektnej dyskalkúlie, v správaní 
výrazná neistota, nízka sebadôvera.

Starší školský vek

– Integrácia/začlenenia, IVVP,
– pravidelné špeciálnopedagogické interven-

cie, návšteva školy,
– psychologická rediagnostika v 6. ročníku (in-

telekt v norme, organicita, VPU, neistota, nízka 
sebadôvera).

Matka udáva, že aj ona je dyslektička (túto infor-
máciu nikdy neuviedli).
Prebehlo kontrolné neurologické vyšetrenie 
v DC  VV so záverom ADHD, spomalené psy-
chomotorické tempo, odporučená fyzioterapia 
(asymetria ramien). 
– konzultácia s fyzioterapeutom.

Starší školský vek

– Neurologické kontrolné vyšetrenie so záve-
rom: bez topiky, ADD syndróm, odporúčaná 
medikamentózna liečba,

– v 8. ročníku rediagnostické psychologické vy-
šetrenie, výrazne spomalené psychomotorické 
tempo, zhoršenie vo viacerých oblastiach ko-
gnitívnych schopností – konzultácia s rodičmi,

– rodičia s odstupom času priznali pedopsy-
chiatrické vyšetrenie a hospitalizáciu z dôvodu 
pomočovania a výskyt maniodepresívnej psy-
chózy v rodine,

– pedopsychiatrické vyšetrenie so záverom: ab-
normný osobnostný vývin, nemožno vylúčiť 
defekt po psychotickej atake,

– kontrolné pedopsychiatrické vyšetrenia: v kon-
takte odťažitý, myslenie rigidné, mimika strnu-
lá, nepriliehavý strnulý úsmev,

– psychologické rediagnostické vyšetrenie pod 
vplyvom farmakoterapie, po možnej psycho-
tickej atake,

– zintenzívnená spolupráca s rodičmi (stráni sa 
kamarátov),

– pokračujúce špeciálnopedagogické interven-
cie,

– arteterapia, muzikoterapia, katatýmno – ima-
ginatívna psychoterapia.

Stredná škola

– Správanie a prežívanie bez výrazných zmien, 
apatický, zanedbávanie hygieny, obsedantné 
prejavy. Začal chodiť na gitaru, začal chodiť na 
výlety s bývalými spolužiakmi, integrovaný,

– odporúčané psychiatrické vyšetrenie,
– psychiater odporučil hospitalizáciu,
– návšteva školy (psychológovia, špeciálny pe-

dagóg), stretnutie s triednou profesorkou, 
riaditeľom, výchovným poradcom – informo-
vanie o liečbe a ďalšom postupe – škola ústre-
tová,
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– psychiatrická hospitalizácia so záverom: schi-

zotypová porucha, Aspergerov syndróm, obse-
dantno kompulzívna porucha, zmiešané poru-
chy školských schopností,

– následne odborné vyšetrenie – vylúčený As-
pergerov syndróm,

– opakovaná návšteva školy, rozšírená v  tíme 
o odborníka na poruchy autistického spektra,

– učiteľský zbor bol oboznámený s diagnózou die-
ťaťa, prejavmi diagnózy a odporúčaniami odbor-
níkov (psychológovia, špeciálni pedagógovia).

Vysoká škola 

– Navštevuje VŠ ako študent so špecifi ckými po-
trebami – humanitný odbor,

– pravidelne navštevuje psychiatra, ktorý uvádza 
stav ako stabilizovaný, ústup bludnej sympto-
matológie, aktuálne euthýmne ladený,

– diagnóza: obsedantno kompulzívna porucha, 
schizotypová porucha, tikové poruchy,

– v DC VV kontaktuje špeciálneho pedagóga.

Odborníci

 V  DC VV: psychológ, špeciálny pedagóg, psy-
chológ terapeut, fyzioterapeut, neurológ.

 Z iných zariadení: pedopsychiater, psychia-
ter, špeciálny pedagóg (poruchy autistického 
spektra), neurológ.

 Na strednej škole: výchovný poradca, triedna 
profesorka, riaditeľ.

3. Kazuistika dieťaťa s narušenou 

komunikačnou schopnosťou 

a poruchou autistického spektra

Vstupný problém:

– 5 ročné dieťa, reč na úrovni troch rokov (jed-
noduchá komunikácia, nesprávna výslovnosť, 
slabšia slovná zásoba, neprimerané výbuchy 
zlosti, vzdorovité správanie),

– navštevuje MŠ – problematická adaptácia, 
plač, odmietanie stravy, odmietanie očného 
a fyzického kontaktu,

– v MŠ rodičom odporučili návštevu CPPPaP a lo-
gopéda,

– neurologické vyšetrenie so záverom: abnorm-
ný graf s fokusom pomalej aktivity vľavo P-T so 

synchronizáciou, kognitívno – komunikačná 
porucha.

Osobná anamnéza:

– prenatálne obdobie v norme, dieťa z  fyziolo-
gickej gravidity,

– pôrodná váha 3 020 g, dĺžka 48 cm, 
– oneskorenie motorického vývinu v  pretáčaní, 

samostatná chôdza cca v 16. mesiaci,
– vývin reči: prvé slová (mama, tata) pred prvým 

rokom, tvorenie jednoduchých viet ako 1,6 
ročná.

Odborníci v DC VV

Psychológ/terapeut: výchovné poradenstvo, 
arteterapia, odporúčané psychodiagnostické 
a logopedické vyšetrenie.
Artetarapia: prvé arteterapeutické sedenie sa 
zrealizovalo za prítomnosti matky, ďalšie sedenia 
bez jej prítomnosti. Nadviazanie kontaktu s die-
ťaťom prebehlo bez problémov. 
Pri kresbe je dominantná pravá ruka, s  dob-
rým úchopom ceruzky (štetca pri maľovaní). Po 
oslabenej koncentrácii pozornosti nesprávny 
úchop, po upozornení správny. Pred kresbou 
uprednostňuje maľovanie štetcom, pri ktorom sa 
uvoľní jemná motorika, čo pozitívne ovplyvňuje 
grafi cký prejav dievčatka. Vizuo-motorická koor-
dinácia je výrazne lepšia pri maľovaní na formát 
A3. Pri maľovaní dokáže samostatne pracovať, 
snaží sa vymaľovať plochy bez vychádzania za 
čiaru. Po ukončení prvého obrázku koncentrácia 
pozornosti výrazne klesá, potrebné cielenie po-
zornosti na ďalšiu činnosť. 
 
Psychológ:

Psychodiagnostika kognitívnej úrovne so zame-
raním na vylúčenie mentálnej retardácie ako prí-
činy zaostávania v rečovom vývine (SON-R – in-
telekt v norme).
Pozorovanie správanie: separáciu od rodičov 
zvládla, recipročný kontakt nenadviaže, nemá 
problém spolupracovať vo výkonovej situácii, 
tematická hra na rodinu, činnosť „rodiny“ ver-
balizuje, rozpráva za jednotlivé fi gúrky (v jed-
noduchých vetách, ktoré stále opakuje), ťažšie 
odkloniteľná od hry. Na otázky, ktoré sa týkajú 
danej témy/hry neodpovedá, nepáči sa jej, keď 
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do jej hry vstupuje druhá osoba. Nedokáže viesť 
dialóg, ak je zaujatá hrou, na meno nereaguje. 
Vo výkonovej skúške spolupracovala, inštrukcie 
bolo potrebné v niektorých prípadoch preformu-
lovať, zjednodušiť, viackrát zopakovať (nie vždy 
bolo jasné, či inštrukcii porozumela, nereagovala 
na výzvu „ukáž“). Vo výkonovej situácii, hlavne 
pri riešení performačných úloh, potrebné cielené 
upriamenie pozornosti. Dlhá reakčná latencia aj 
pri riešení performačných úloh. Novú úlohu opa-
kovane rieši tak, ako predchádzajúcu. Správanie 
vo výkonovej situácii rigidné, málo fl exibilné.

Logopéd:

Hodnotenie komunikačných schopností dieťaťa 
prebehlo na základe neformálneho pozorovania 
počas hry a  bežnej komunikácie. Nadviazanie 
kontaktu – bez väčších problémov. Dieťa reagu-
je na meno, kým nie je veľmi zaujaté činnosťou. 

Rozumie menám bežných predmetov a  činnos-
tí. Jednoduché príkazy v kontexte plní výberovo 
podľa aktuálnej nálady a  motivácie. Nerozumie 
zložitejším gramatickým a viacstupňovým vetám.
Spontánna rečová produkcia je plynulá, pre cu-
dzie osoby menej zrozumiteľná. Tvorí 2-3 slovné 
prehovory s  častými dysgramatizmami. Fone-
ticko-fonologickú rovinu jazyka sme hodnotili 
orientačne zo spontánnej reči – prítomné fono-
logické procesy, nesprávne tvorí a  zamieňa sy-
kavky a tiež hlásky V, L, Ľ a R. 
Prozodické faktory reči – reč je z hľadiska melódie 
neprimeraná. Aktívna a pasívna slovná zásoba je 
neprimeraná veku dieťaťa. Očný kontakt nadvä-
zuje. Spoločná pozornosť prítomná. Pozorujeme 
ťažkosti v uplatňovaní komunikačných pravidiel 
a chápania funkcie reči – najmä v rámci žiadania, 
otázok a odpovedí. Naratívne zručnosti neprime-
rané veku dieťaťa.
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Záver a odporúčania

 Intelekt v norme v pásme priemeru.

 Narušený vývin reči suspektne vývinová 

dysfázia.

Odporúčanie:

– realizovať cielenú diferenciálnu diagnostiku 
vývinovej dysfázie/pervazívnej vývinovej po-
ruchy,

– pokračovať v  intenzívnej logopedickej inter-
vencii (najlepšie v mieste bydliska, v  DC VV 
kontrolne) zameranej na rozvíjanie všetkých 
rovín jazyka s  využitím efektívnych komuni-
kačných stratégií,

– v DC VV sa aktuálne zamerať na arterapeutické 
sedenia.

Po veľkom tlaku zo strany matky na rozvíjanie 
viacerých oblastí, dieťa začalo byť výrazne nega-
tivistické na sedeniach u logopéda a psychológa, 
veľmi dobre spolupracuje s arteterapeutom.

Problém:

– nárazové pôsobenie viacerých odborníkov, 
príliš veľa informácií pre rodičov, správne nača-
sovanie odborníkov

4. Kazuistika dieťaťa s obojstrannou 

poruchou sluchu

Osobná anamnéza: 

– nedonosené dieťa, pôrodná váha 1200 g.,
– ťažká porucha sluchu vľavo a  stredne ťažká 

vpravo,
– strabizmus a iné poruchy zraku. 

Navštevuje Integrovanú skupinu detí predškol-
ského veku pri DC VV.

V  DC VV pravidelne sledovaný psychológom, 
špeciálnym pedagógom, logopédom, artetera-
peutom, fyzioterapeutom.
Dieťa používa načúvací aparát, orálna reč je roz-
vinutá.

Psychológ

– posúdenie zaškolenia, problémy so správaním, 
diagnostika kognitívneho a rečového vývinu,

– psychodiagnostika: intelekt v norme, porucha 
pozornosti, oslabenie vo všetkých jazykových 
rovinách, vzhľadom na sluchový postih dobrý 
gramatický cit.

Odporúčania pre odborníkov v DC VV

Špeciálny pedagóg/pedagógovia v  Integro-

vanej skupine predškolskej výchovy: 
– fi xovať úlohy na konkrétno názornej úrovni 

(kategorizácie), následne na úrovni slova, roz-
víjať naratívne schopnosti, zjednodušiť zada-
nia, informácie, ktoré sa týkajú kontextu soci-
álnej situácie (oslabenia v pragmatickej rovine, 
neporozumenie viet rôznej gramatickej obtiaž-
nosti, korigovanie nežiaduceho správania).

Arterapeut: 

– práca s emóciami, spájanie verbálnych a ne-
verbálnych informácií.

Logopéd:

– rozvíjanie naratívnych schopností, porozume-
nie viet rôznej gramatickej obtiažnosti,

– artikulačné cvičenia s materiálom, kategorizo-
vania a generalizovania.

Ďalšie odporúčania

Pre rodičov: zaškolenie v prípravnom roční-
ku, trieda pre deti s  narušenou komunikačnou 
schopnosťou, hľadanie najvhodnejšej školy, zo-
pakovať neurologické vyšetrenie.
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Šestnásťročná Zuzana bola zverená rozhodnu-
tím súdu do osobnej starostlivosti otca, ako si aj 
sama priala. 

Matka prichádza na základe rozhodnutia súdu 
o povinnosti realizovať výchovné opatrenia v na-
šom zariadení. Kontakt matky s dcérou bol v čase 
rozvodu a po rozvode rodičov problematický, 
postupne sa úplne prerušil. V čase prvej návšte-
vy sa nestretávali vôbec. Matka nás žiadala, aby 
sme „urobili niečo s dcérou“. Túžila po tom, aby sa 
ich vzťah obnovil. Zároveň priznala, že nevie, či 
jej dokáže odpustiť, ako sa k nej zachovala. Naj-
prv sa sama odmietla aktívne zapojiť do procesu. 
Odmietala akúkoľvek zodpovednosť za situáciu, 
obviňovala otca a sekundárne aj dcéru. 

Otec bol spočiatku ostražitý, neprejavoval potre-
bu zapojiť sa do procesu a niečo meniť. Podarilo 

Rodina v náročnej životnej situácii
Spolupráca psychológa a sociálneho poradcu

Beáta SEDLAČKOVÁ, DC VV VÚDPaP

sa nám ho však motivovať k spolupráci. Priznal, 
že je rád, keď sa môže poradiť o výchovných ťaž-
kostiach s dcérou. 

Zuzana sa cítila medzi obidvoma rodičmi bez-
radne. Kľúčová bola pre ňu osoba otca, s ktorým 
sa identifi kovala. Otec saturoval jej emocionálne 
potreby. Dôveruje mu a môže sa naňho spoľah-
núť.

Zuzana negatívne vnímala matku v kontexte roz-
vodovéhe konfl iktu a porozvodovej adaptácie. 
Z matky a zo stretávania sa s ňou mala obavy, vo 
vzťahu k nej sa objavovali negatívne spomienky. 
V prežívaní k matke prevládal strach, rovnako aj 
zo stretávania s ňou. Zuzana ju vnímala kriticky 
aj na začiatku našich sedení – odmietala ju. Myslí 
si, že nezvládala záťažové situácie a neadekvátne 
reagovala. Vo vzťahu k matke prežíva však Zuza-
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na zároveň aj obavy smerom do budúcnosti. 
Snaží sa ich potláčať. Bojí sa, že sama bude zlou 
matkou. 

Stretnutia sa uskutočňovali dlhodobo podľa po-
treby v rôznom zložení – individuálne rodičia, ro-
dičia spolu, Zuzana individuálne, Zuzana s mat-
kou.

Na vzťahu rodičov mali negatívny vplyv aj nedo-
riešené súdne spory. Aj po rozvode spolu obaja 
naďalej „bojovali“. Matka mala silnú potrebu do-
kázať svoju pravdu, aj po uzavretí komunikácie 
o minulosti sa k nej stále vracala a poukazovala 
na krivdy zo strany otca. 

Vzťah medzi rodičmi sa podarilo mierne zlepšiť, 
zdržiavajú sa vzájomných invektív a otvorených 
prejavov nepriateľstva. Vzťah matky s dcérou sa 
obnovil, začali sa stretávať pravidelne aj mimo 
nášho zariadenia. Strávili spolu so širšou rodinou 
dovolenku. Matka prestala očakávať, že sa musí 

ako prvá ozvať dcéra. Zavolá, alebo napíše jej aj 
sama. Chodievajú spolu na kávu.

Zuzana je aktuálne spokojná, uľavilo sa jej. Všetci 
traja si vedia predstaviť účasť oboch rodičov na 
stužkovej. 

Rodičom pomohlo aj poskytovanie sociálnopráv-
neho poradenstva. Sociálny poradca vystupoval 
v úlohe prostredníka, vytváral rodičom možnosť 
vykomunikovať si vzájomné krivdy a uzavrieť špi-
rálu obviňovania a hnevu. 

Zhrnutie:

– úzka spolupráca psychológa a sociálneho po-
radcu,

– sledovanie potrieb dieťa,
– individuálny prístup ku každému prípadu,
– zachytenie zmien v priebehu času,
– komplexná práca s celou rodinou,
– nehodnotiaci prístup,
– vyladenie komunikácie medzi rodičmi.
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V odbornej literatúre sa okrem pojmu „poruchy 
správania“ stretávame s viacerými termínmi 
napr.. nápadné správanie (Verhaltensauff äl-
ligkeit), agresívne správanie alebo ADHD (At-
tention Defi cit/Hyperactivity Disorder) – defi cit 
pozornosti a hyperkinetická porucha správania. 
V MKCH-10 sa používa označenie hyperkinetické 
poruchy, pod ktoré sú zaradené porucha aktivity 
a pozornosti a hyperkinetická porucha správania.

Symptomatológia – symptómy sa objavujú 
pred siedmym rokom veku dieťaťa, pretrvávajú 
najmenej šesť mesiacov a sú takej kvality, že sa 
javia ako vývinová odchýlka. Symptómy sa preja-
vujú vo viacerých oblastiach:
 Poruchy kognitívnych funkcií – porucha pozor-

nosti, exekutívnych funkcií, motivácie, znížená 
schopnosť priestorovej predstavivosti

 Poruchy motoricko-percepčné – hyperaktivita 
s neschopnosťou relaxácie, motorická neobrat-
nosť, porucha vizuálno-motorickej koordinácie

 Porucha emócií a afektov v zmysle lability
 Impulzivita
 Sociálna maladaptácia – nerešpektovanie pra-

vidiel, výkyvy v emocionálnych prejavoch 

Etiológia – oneskorené neurologické dozrieva-
nie, prenatálne a postnatálne poškodenie a vplyv 
prostredia (Pokorná, 2001).

Kazuistika chlapca s ADHD – 

etiológia: organická

M. L. (7;4) je v starostlivosti Detského centra VV 
od dvoch rokov pre výchovné problémy, hype-
raktívne správanie a  problémy s  pozornosťou. 
Spolupráca s matkou bola od začiatku kompli-

Poruchy správania u detí 

predškolského veku

Bronislava KUNDRÁTOVÁ, DC VV VÚDPaP

kovaná, matka nerešpektovala výchovné odpo-
rúčania psychológov, (systematický režim, sta-
bilita, dôslednosť vo výchove, stanovenie hraníc, 
dôslednosť, primeranosť a reálnosť výchovných 
cieľov). V prvých dvoch rokoch v správaní u die-
ťaťa dominoval výrazný negativizmus, agresív-
ne správanie voči ostatným deťom, verbálne 
agresívne prejavy a regresné správanie. V troch 
rokoch sme odporučili dieťa zaradiť do predškol-
ského zariadenia. Materskú školu matka neustále 
menila, často z dôvodu neochoty zo strany pe-
dagogického personálu, resp. po sťažnostiach 
rodičov detí z MŠ. Od piatich rokov navštevoval 
špeciálnu triedu v rámci bežnej MŠ, kde sa mu 
venovali špeciálne pedagogičky. Spolupráca 
s dieťaťom sa za posledný rok výrazne zlepšila, na 
ústupe sú hlavne negativistické prejavy a verbál-
ne agresívne správanie. Ochota spolupracovať je 
viac ovplyvnená instabilitou a  nízkou úrovňou 
koncentrácie pozornosti. Len málo úloh dokáže 
dokončiť v plnom rozsahu aj keď je dobre moti-
vovaný (neschopnosť dlhšie sa skoncentrovať na 



DIE ŤA V CENTRE ODBORNE J POZORNOSTI |  1/2019 54

KA
ZU

IS
TI

KY
riešenie úlohy, nízka pracovná výdrž). Následne 
nezažíva pocit úspechu a  primeranej spätnej 
väzby, čo je pre chlapca veľmi frustrujúca situá-
cia, ktorá môže v budúcnosti negatívne ovplyv-
ňovať jeho osobnostný vývin. 

Kognitívny vývin dieťaťa je pravidelne sledova-
ný inteligenčnými škálami pre deti (SB-IV.  reví-
zia, SON-R, WISC- III, Kaufmanov ABC). Intelekt 
je v norme, v pásme priemeru. Intelektový profi l 
je disproporčný v  prospech verbálneho intelek-
tu. Z  verbálnych kognitívnych schopností sme 

dagógovia v materskej škole. Pedopsychiater 
potvrdil diagnózu ADHD a poruchu správania 
a nasadil chlapcovi experimentálnu medikamen-
tóznu liečbu. Na poslednom psychologickom 
sedení sme zaznamenali výrazné zmeny správa-
nia, bez prejavov instability, impulzívnosti a ver-
bálnej agresivity, ale celkovo dieťa pôsobilo ako 
„stroj“ a stratila sa jeho prirodzenosť a spontanei-
ta. Matka si túto zmenu pochvaľuje. V súčasnosti 
chlapec navštevuje prípravný ročník v škole pre 
deti s poruchami učenia. 

Kazuistika chlapca s poruchami 

správania – etiológia: nevhodné 

výchovné vplyvy

J.  K. (6;4) je klientom Detského centra VV. Do 
piatich rokov nenavštevoval žiadne kolektívne 
zariadenie, vyrastal ako jedináčik v rodine ma-
teriálne dobre zabezpečenej, ktorá ale žila veľmi 
izolovane (bez širších rodinno priateľských kon-
taktov). Matka sa dieťaťu individuálne intenzívne 
venovala, ale neumožňovala mu, ani neiniciovala 
kontakt s inými deťmi. V septembri pred začiat-
kom školskej dochádzky začal navštevovať súk-
romnú materskú školu. Adaptáciu na kolektívne 
zariadenie nezvládol, bol agresívny voči deťom, 
fyzicky im natoľko ubližoval, že pedagógovia od-
poručili rodičom prerušiť pobyt v škôlke a navští-
viť psychológa. V  Detskom centre bola dieťaťu 
a rodičom poskytnutá individuálna psychologic-
kú a poradenskú pomoc. Od februára 1x do týžd-
ňa pravidelne navštevoval predškolskú skupinku 
(cca 10 detí v  skupine), v  júni absolvoval dvoj-
týždňový pobyt v  Integrovanej skupine pred-
školskej výchovy pri Detskom centre VV s cieľom 
rozvíjať u  dieťaťa sociálne správanie. Napriek 
intenzívnemu psychologickému poradenstvu, 
individuálnej intervencii (arteterapia, muzikote-
rapia) a  skupinovej terapii sme u  chlapca neza-
znamenali výraznejšie pokroky v sociálnych a ko-
munikačných zručnostiach a navrhli sme odklad 
povinnej školskej dochádzky.

J. K. je dieťa s výrazne nerovnomerným vývinom, 
kde kognitívny vývin je akcelerovaný (dieťa píše, 
číta, má široký rozsah encyklopedických vedo-

Obrázok 1

Kresba M. L. Vek: 6;4 (auto)

J

Ob á k 1

u  dieťaťa zaznamenali dobrú úroveň logického 
verbálneho usudzovania a  zovšeobecňovania 
a  sociálneho praktického usudzovania. Rozsah 
vedomostí a slovná zásoba sú na vekuprimeranej 
úrovni. Výkony v úlohách priestorového usporia-
dania, priestorovej predstavivosti a vizuálno-mo-
torickej koordinácie sú ovplyvnené instabilitou 
a nízkou úrovňou koncentrácie pozornosti a po-
tvrdzujú organickú etiológiu chlapcových prob-
lémov. Organické prejavy sme zaznamenali aj 
v grafomotorickom a kresebnom prejave dieťaťa 
(obrázok 1 – auto). 

Na jar absolvoval chlapec diagnostický pobyt 
na detskej psychiatrii, ktorí iniciovali hlavne pe-
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Od septembra v čase odkladu školskej dochádz-
ky začal navštevovať chlapec bežnú MŠ, zatiaľ iba 
na doobedie za prítomnosti osobnej asistentky – 
študentky psychológie. Rodinnú terapiu rodičia 
odmietli.

Spoločné problémy obidvoch 

chlapcov a ich rodín

 fungovanie v skupine rovesníkov,
 netrpezlivosť vo výchove, stanovenie si ne-

primeraných výchovných cieľov vzhľadom na 
problémy dieťaťa,

 neochota a nepripravenosť pedagogických 
pracovníkov.

mostí), ale výrazné zaostáva v  emocionálnom 
a sociálnom vývine. Má problémy s pochopením 
reciprocity vzájomných medziľudských a  roves-
níckych vzťahov, je neempatický a  agresívny 
(agresívne témy sa manifestujú aj v  spontánnej 
kresbe, obrázok 2). Osobnosť dieťaťa je výraz-
ne egocentrická, emocionálne labilná, často sa 
striedajú emocionálne protichodné reakcie (plač, 
smiech). Chce byť v centre pozornosti, najradšej 
dospelej osoby, ťažko sa podriaďuje autorite. Na 
situácie, kde sa musí autorite podriadiť, reaguje 
rôzne (únik, útek, vykrikovanie, „mudrovanie“, 
verbálna agresivita, plač, agresivita voči deťom). 
Väčšina negatívnych reakcií sa prejavuje v kolek-
tíve, pri individuálnom kontakte s jednou dospe-
lou osobou sa upokojí.

Obrázok 2

Kresba J. K. Vek: 6;3 
(popísaný obrázok: Práva rodičov: 

„nesmieš dieťa obesiť“)

Literatúra: 

POKORNÁ, V. 2001. Teorie a náprava vývojových porúch učenia a chování. Praha, Portál. s.127-134.



DIE ŤA V CENTRE ODBORNE J POZORNOSTI |  1/2019 56

O
D

PO
RÚ

Č
A

N
IA

 P
RE

 
RO

D
IČ

O
V 

A
 O

D
BO

RN
ÍK

O
V

Dysortografi a

Dysotrografi ci mávajú problémy s  písomným 
prejavom, ich text je plný nepresností a grama-
tických chýb, nie však vinou oslabenia rozumo-
vých schopností. Tempo ich práce je pomalé. 
U  dysortografi kov sa často diagnostikujú po-
ruchy sluchového vnímania alebo rozlišovania. 
U  detí s  touto poruchou učenia sa objavuje aj 
nesprávne používanie diakritiky, vynechávanie 
či pridávanie slov, slabík a  písmen, nesprávne 
delenie slov, neschopnosť čítať s intonáciou, do-
mýšľanie si konca slov, ako aj problémy s rozlišo-
vaním tvarov písmen. 

Tipy pre prácu rodičov s deťmi s dysortogra-

fi ou:

 Pri práci doma je vhodné používať pracovné lis-
ty, farebné fi xky, používanie farebných písmen 
na kartičkách, príp. textilných a drevených pís-
men, povoliť prácu s počítačom. Pri prechádzke 
vonku použiť napr. farebné kriedy a  precvičo-
vať s dieťaťom písanie a kreslenie na chodník.

 Zaujímavé je tiež tvorenie slov z poprehadzo-
vaných písmen: o-h-p-á-r: pohár., u-h-s: hus, 
o-p-e-r: pero, ai.

 Úlohou detí je zo zadaných konkrétnych slov 
(v počte 3 až 5) vytvoriť vetu, zapísať si ju a ná-
sledne ju prečítať.

 Nápomocné môže byť aj písanie vybraných 
písmen do piesku prípadne snehu v rámci pre-
chádzky.

 Úlohou detí môže byť tiež vymyslieť aspoň 5 
slov začínajúcich zadaným písmenom: napr. P: 
1. pes, 2. pero, 3. pyžamo, 4. posteľ, 5. páv.

 Rozlišovanie tvarovo podobných písmen: uče-
nie sa spájať písmená s  obrázkom (M – myš, 
N – nožnice, D – dom, B – banán.

Námety pre prácu s deťmi 

s vývinovými poruchami učenia

Bibiana FILÍPKOVÁ, VÚDPaP

 V krátkom texte dieťa krúžkuje alebo farebne 
vyznačí tvarovo podobné písmená.

 Precvičujeme hľadanie podstatných mien 
a slovies v texte.

 Trénujeme vytváranie prídavných mien z pod-
statných mien, napr. leto-letný.

 Učíme dieťa hľadať rozdiely medzi dvoma na-
pohľad identickými obrázkami.

 Dieťa má za úlohu hľadať vybrané obrázky spo-
medzi malého množstva (do 25) iných.

 Prečítame dieťaťu krátku rozprávku. Jeho úlo-
hou je jej obsah zreprodukovať.

 Poprehadzované vety, ktoré dohromady tvo-
ria krátky príbeh, má dieťa za úlohu zoradiť 
v správnom poradí.

 Dieťa prečíta krátky text. Následne ho vyzve-
me, aby v ňom našlo všetky slová začínajúce sa 
na konkrétne písmeno.

 Precvičujeme tvorbu zdrobnenín (mačka-ma-
čička), synoným (obloha-nebo) a opozít (tma-
vý-svetlý).

 Predložíme dieťaťu skupinu obrázkov. Jeho 
úlohou je ukázať všetky obrázky končiace/za-
čínajúce sa na konkrétne písmeno.
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konkrétnych slov.
 Vo dvojici si píšeme písmená jeden druhé-

mu prstom na chrbát. Následne sa pokúsime 
uhádnuť napísané písmenká.

 Trénujeme čítanie čo najviac slov na jedno na-
dýchnutie.

 Učíme sa s dieťaťom naspamäť básničky, rýmo-
vačky. Následne ho vyskúšame.

 Hráme sa s dieťaťom pravidelne pexeso, puzzle, 
príp. iné spoločenské hry.

 Prečítame dieťaťu rozprávku alebo akýkoľvek 
príbeh iba do polovice. Jeho úlohou je vymys-
lieť záver príbehu a iný názov.

 Nekarháme dieťa za chyby, ktoré urobí.
 Snažíme sa dieťa neustále motivovať a  často 

chváliť.

Tipy pre prácu s deťmi s dysortografi ou v škol-

skom prostredí:

 Pri zadávaní inštrukcie v  rámci školskej úlohy, 
či písomného overovania vedomostí používať 
jednoduché, zrozumiteľné vety, neodporúča 
sa však pracovať s vysokým počtom viet.

 Pedagóg má na kartičkách napísané slová, v kto-
rých je vynechané i/y. Každý žiak má k dispozí-
cii kartičky s písmenami i/y. Pedagóg následne 
ukáže slovo a žiaci majú za úlohu ukázať kartičku 
s písmenom (i/y), ktoré slovo správne dopĺňa.

 Tempo diktovania prispôsobiť pomalším žia-
kom.

 Po diktáte a  kratučkých písomných previer-
kach majú žiaci za úlohu vypísať si slová, ktoré 
napísali chybne a nahlas ich po jednom prečí-
tať.

 Pedagóg môže v rámci cvičenia napísať na ta-
buľu vetu, ktorú tvoria písmená napísané bez 
medzery: Otecránočítalnovinyapilkávu. Úlo-
hou vyvolaných žiakov je oddeliť jednotlivé 
slová čiarami: Otec/ráno/čítal/noviny/a/pil/
kávu.

 Žiakovi by malo byť dovolené používať didak-
tické pomôcky: gramatické tabuľky, pravidlá 
slovenského pravopisu, a i.

 Dôležité je poskytnúť žiakovi na vypracovanie 
úloh viac času.

 Nápomocné sú tiež kompenzačné pomôcky: 
písmená na kartičkách, obrázková abeceda, 

gramatické pravidlá o  vybraných slovách, 
o rozlišovaní krátkych a dlhých samohlások, a i.

 Žiakom uľahčujú prácu aj diktáty upravené ako 
doplňovačka, rozdelenie textu na kratšie úse-
ky, farebné vyznačenie podstatného, vypraco-
vanie prehľadnej osnovy.

 Úlohou žiakov je rozložiť slovo na písmená 
a  oddeliť ich čiarkou alebo pomlčkou (m-a-č-
k-a), rozložiť slovo na slabiky (ma-ma, ko-lies-
ko), tvorenie nových slov pridaním písmena 
(osol/posol, vek/človek).

 Žiaci majú za úlohu prečiarknuť slová, v  kto-
rých sa nenachádza písmeno uvedené na za-
čiatku riadku: napr. písmeno O: slon, mačka, 
oko, pes, stolička, pozornosť, sveter. 

 Pedagóg napíše žiakom na tabuľu vetu a  ich 
úlohou je následne určiť počet slov vo vete 
(Psík behá vonku: 3).

 Žiaci tiež môžu mať za úlohu podčiarknuť 
správne napísané slovo na tabuli: bedo- obed- 
edob- dobe, a i.

 Žiaci sa tiež môžu precvičiť určovaním prvej 
a poslednej slabiky v slove, príp. prvého a po-
sledného písmena v slove. Náročnejšou ob-
menou môže byť určovanie predposledných 
písmen v slove.

 Pedagóg napíše na tabuľu v  rámci rozcvičky 
v úvode hodiny zopár vybraných viet (5 či 7), 
pričom zámerne vynechá veľké písmená a  in-
terpunkčné znamienka. Úlohou pedagógom 
vyvolaných žiakov je tieto prázdne miesta do-
plniť. Pre lepšie rozlíšenie je vhodné použiť fa-
rebné kriedy či fi xky.

 Odporúča sa dozerať na to, aby si žiak to, čo 
práve píše, diktoval nahlas a následne si napí-
saný text po sebe skontroloval a našiel chyby. 
Poprípade si žiaci môžu opravovať chyby na-
vzájom vo dvojiciach.

 Potrebné je žiakom opakovať, aby v písomnej 
práci priebežne kontrolovali interpunkčné zna-
mienka a veľké písmená. 

 Písanie diktátov viac menej hravou formou: po 
prečítaní diktátu je úlohou žiaka dokončiť začaté 
vety, poprípade doplniť už spomínané zámerne 
vynechané slová vo vetách. Jednou z možností 
je zadať dieťaťu diktát ako domácu úlohu.

 Precvičujeme so žiakmi písanie slovíčok. Vybe-
rieme istý počet slov (5-10), ktoré   postupne 
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počutí zapísať. 
 Preferuje sa slovné hodnotenie pred používa-

ním známok. Je dôležité popísať žiakovi v čom 
urobil chybu a v čom sa naopak zlepšil. 

 Témy jednotlivých školských cvičení by mali 
žiaka zaujať a byť pre neho atraktívne. 

 V závere hodiny pripomenieme žiakovi domá-
cu úlohu, príp. dohliadneme na jej zápis do zo-
šita.

 Nezabúdajme na pochvalu. 

Dyslexia

Je to špecifi cká neschopnosť osvojiť si čítanie pri 
bežných výukových podmienkach a primeranom 
potenciáli. Dieťa má problém s rozlišovaním pís-
men v slovách alebo  ich úplným vynechávaním. 
Vyskytujú sa zámeny tvarovo podobných písmen 
(b, d, m, n), či neschopnosť spájať hlásky do slov. 
Dieťa môže vynechať slovo alebo časť vety, vyne-
chané slová nahradí  vymyslenými.  

Tipy pre prácu s deťmi s dyslexiou v školskom 

prostredí:

 Odporúča sa používať vyučovaciu metódu za-
loženú na sluchovom vnímaní. Dôležité je pre-
čítať konkrétne slovo nahlas tesne pred tým, 
než sa napíše. 

 Pri písaní diktátov dieťaťu prečítať text pomal-
šie, opakovane a venovať mu viac času, poprí-
pade použiť diktát obsahujúci text podobný 
tomu, s  ktorým malo dieťa už skôr možnosť 
pracovať.

 Pri preverovaní vedomostí dieťaťa sa odporú-
ča preferovať ústnu formu skúšania, či testovú 
formu.

 Pedagóg prečíta vybraný text plynulo a  zro-
zumiteľne a  žiaci ho zároveň s  ním sledujú. 
Po prečítaní vyvolá deti, ktorých úlohou bude 
znova prečítať pedagógom vybrané odseky 
nahlas. Pedagóg poprípade položí kontrolné 
otázky a deti si odpovede na ne vyhľadajú pria-
mo v texte a prečítajú ich.

 Žiaci dostanú za úlohu prečítať si vybraný 
text potichu. Následne ho prečítajú spoločne 

nahlas. Niektorým žiakom však hlasné čítanie 
môže prekážať, v takom prípade je vhodnejšie 
čítať potichšie vo dvojiciach. 

 Žiaci sedia v lavici vo dvojici. Pedagóg im zadá 
konkrétny počet riadkov, ktoré každý z  nich 
prečíta. Pracujú obvykle s jednou knihou. V čí-
taní sa striedajú, poprípade sa navzájom opra-
vujú. 

Tipy pre prácu rodičov s deťmi s dyslexiou:

 Nápomocná môže byť aj aplikácia spoločen-
skej hry so slovíčkami, t. j. hry, ktorej princípom 
je skladať slovíčka z dostupných písmen.

 Zaujímavou aktivitou pre deti môže byť mode-
lovanie jednotlivých písmen z plastelíny, či inej 
tvárnej hmoty.

 Aplikácia kartových hier, ktoré precvičujú pa-
mäť dieťaťa – pexeso, kvarteto, ai.

 Zapamätanie si určitých vybraných telefón-
nych čísel, ktoré sa však odporúča dieťaťu 
v úvode prečítať.

 Hrové aktivity napr. pri jazde autom- úlohou 
dieťaťa je zapamätať si určitý dopredu stano-
vený počet číslic, či písmen na ŠPZ okoloidú-
cich vozidiel a následne ich reprodukovať. 

 Predložiť dieťaťu istý počet predmetov (hračky, 
školské pomôcky, ai). Úlohou je v  istom časo-
vom limite si predložené predmety prezrieť 
a  snažiť sa ich zapamätať. Po uplynutí tejto 
doby jeden či dva nami vybrané predmety 
odoberieme, poprípade vymeníme za iné bez 
toho, aby si to dieťa všimlo. Úlohou dieťaťa je 
rozpoznať a pomenovať zmeny, ktoré nastali.    

 Zábavné slovné hry, ktorým sa s dieťaťom mô-
žeme venovať prakticky kdekoľvek: Vyslovíme 
slovo a úlohou dieťaťa je nadviazať na posled-
né písmeno konkrétneho slova novým vymys-
leným slovíčkom, ktorého prvé písmeno bude 
identické s posledným písmenom predchádza-
júceho slova (napr. dom- medveď- ďateľ, a i).

 Vystrihneme z hrubého papiera väčšie písme-
ná. Napíšeme slovo, ktoré bude slúžiť ako pred-
loha. Úlohou dieťaťa je zostaviť z papierových 
písmen, ktoré má k dispozícii predložené slovo. 
Ak sa pomýli, upozorníme ho na to, ale zároveň 
ho necháme, nech chybu samo bez pomoci 
opraví.
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Dyskalkúlia sa prejavuje neschopnosťou naučiť 
sa počítať, aj napriek tomu, že celková inteligen-
cia takého dieťaťa je aspoň v pásme širokej nor-
my a  je vyučované obvyklým spôsobom. Dieťa 
s  touto poruchou učenia má problém s  chápa-
ním základných matematických pojmov a ich ná-
slednou aplikáciou a s vykonávaním základných 
počtových úkonov- násobenie, delenie, sčítanie, 
odčítanie. 

Tipy pre prácu s deťmi s dyskalkúliou v škol-

skom prostredí:

 Pre ľahšie pochopenie vysvetľovaného škol-
ského učiva sa odporúča používať názorné 
ukážky konkrétnych predmetov.

 Vhodné je do vyučovacieho procesu zaraďovať 
prácu s grafmi (stĺpcové, kruhové, množinové 
diagramy, ai), ktoré umožňujú názorne zobra-
ziť vzťahy medzi jednotlivými údajmi.

 Náročnejšiu úlohu (časovo, obsahovo) je vhod-
nejšie rozdeliť do viacerých krokov.

 Skôr ako známkové hodnotenie sa preferu-
je hodnotenie slovné. Prípadné nedostatky 
by mali byť dieťaťu náležite vysvetlené, aby 
mohlo popracovať na ich odstránení.

 V  prípade písomných prác (aritmetických vý-
počtov) umožniť dieťaťu používať kalkulačku.

 Pri overovaní vedomostí dieťaťa mu dopriať 
viac času.

 Poskytnúť dieťaťu čistý papier na pomocné vý-
počty.

 Nakoľko dieťa rýchlo zabúda, je vhodné zo-
pakovať s ním už prebraté matematické učivo 
(konkrétne typy príkladov).

 Vhodné je žiakom okopírovať vlastný text, či 
stránky z knihy, aby sme sa tak vyhli častokrát 
časovo náročnému písaniu.

 Pri písaní príkladov na tabuľu vyznačujeme 
operačné znamienka farebne.

 Preferujeme overovanie vedomostí ústne, pri-
čom text dieťa píše priamo na tabuľu. V tomto 
prípade môžeme byť dieťaťu v prípade nejas-
ností skôr nápomocný.

 Skúšanie žiakov (násobilka, a  i.) rýchlou roz-
cvičkovou formou na čas sa neodporúča. Dieťa 
pod časovým tlakom urobí omnoho viac chýb.  

 Nápomocné môže byť v  prípade narušenej 
pravoľavej orientácie označenie ľavej strany 
v zošite, na ktorú ma diaťa písať ako prvú, istým 
farebným znakom.

Tipy pre prácu rodičov s deťmi s dyskalkúliou:

 Zmiešané obrázky vyjadrujúce istý príbeh má 
dieťa za úlohu správne uložiť v smere zľava do-
prava.

 Dieťa dostane za úlohu na dva samostatné 
papiere formátu A4 sa pokúsiť nakresliť (po-
prípade nalepiť vystrihnuté obrázky z  časopi-
sov) nami zadané konkrétne zvieratá, cca 5-7 
kusov na každý papier. Po nakreslení papiere 
rozloží horizontálne pred seba (tak, aby malo 
jeden papier po svojej ľavici, druhý po pravici). 
Postupne sa dieťaťa pýtame na jednotlivé zvie-
ratá a úlohou dieťaťa je určiť, na ktorom papieri 
sa nachádzajú (t.j. napravo, či naľavo).

Dyspraxia

Dyspraxia sa vyznačuje poruchou motorickej 
funkcie. Postihnutá je predovšetkým pohybo-
vá koordinácia. Porucha sa u  detí prejavuje ne-
obratnosťou až nemotornosťou a  narušeným 
vývinom hrubej a  jemnej motoriky. Pre deti 
s  dyspraxiou je problematická manuálna mani-
pulácia s  predmetmi – používanie písacích po-
trieb, nožničiek, rozlišovanie tvaru konkrétnych 
predmetov. V  škole dieťa výrazne zaostáva na 
pracovnom vyučovaní, matematike, geometrii 
a  telesnej výchove. Častejšie sa vyskytuje nevy-
hranená lateralita v porovnaní s inými deťmi, ako 
aj poruchy sluchovej percepcie- dieťa zazname-
náva množstvo zvukov, má však problémy s  ich 
fi ltráciou. Pre spomínané deti je tiež pomerne 
náročné orientovať sa v  priestore a odhadovať 
vzdialenosti.

Tipy pre prácu s deťmi s  dyspraxiou v  škol-

skom prostredí:

 Použijeme znalosti pravidiel klasických hier- 
Hra na slepú babu, Hra na schovávačku, Chodí 
pešek okolo a i.

 Hádzanie si loptičky, venovanie sa loptovým 
hrám ako futbalu, hranie tenisu alebo bedmin-
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koľko sa dieťaťu ľahšie chytajú.
 Tréning skákania cez švihadlo.
 Postavíme prekážkovú trať zo stolov, stoličiek 

a väčších predmetov, alebo akýchkoľvek pred-
metov v telocvični. Na jej konci čaká dieťa od-
mena v podobe vytúženého cieľa a pochvaly. 
Úlohou dieťaťa je preliezanie cez prekážky ale-
bo podliezanie stolov a stoličiek, či plazenie sa.

 Skákanie. Dávame dieťaťu pokyny – skáka-
nie na pravej nohe, na ľavej nohe, na oboch 
nohách, alebo rýchle striedanie pravej a  ľavej 
nohy.

Tipy pre prácu rodičov s deťmi s dyspraxiou:

 Kreslíme špeciálnymi farbami na sklo – na 
okná, poháre. Môžeme poprípade pokresliť 
a  farebne zvýrazniť aj kamene alebo vytvoriť 
koláž z  povystrihovaných obrázkov a  farebne 
ju dotvoriť. 

 Skladáme s  dieťaťom predmety, postavičky, 
zvieratá z papiera.

 Hádzanie guličiek alebo malých kamienkov 
s istým odstupom do pripravených nádob ale-
bo pohárov.

 Nakreslíme na papier formátu A4 rôzne jedno-
duché obrazy– geometrické tvary, zvieratká, 
kvety. Ich kontúry vyznačíme farebne. Úlohou 
dieťaťa je obrázky povystrihovať, podľa mož-
nosti čo najpresnejšie.

 Používame omaľovávanky, učíme dieťa kresliť 
kontúry obrazcov spájaním bodiek a prerušo-
vaných čiar.

 Navliekanie korálok alebo dutých cestovín na 
šnúrky.

 Výroba fi gúrok z  plastelíny, kamienkov alebo 
gaštanov.

 Venovanie sa v  dnešnej dobe veľmi obľúbe-
ným počítačovým hrám a  manipulácia s  my-
šou.

Tipy pre prácu s  deťmi na rozvíjanie jemnej 

motoriky:

 Navliekanie korálok, cestovín, gombíkov.
 V rámci kreslenia spájanie bodov čiarami.
 Skladanie puzzle, lega, kociek či iných stavebíc.
 V  rámci hry vonku písanie či kreslenie do 

piesku, doma napr. do múky, a i.
 Modelovanie z  modelovacej hmoty (hadík, 

snehuliak, slivka, a i.).
 Vystrihovanie obrázkov a  ich nalepenie na 

miesto na to určené.
 Snažiť sa uchopiť drobnejšie predmety pinze-

tou a preložiť ich na konkrétne miesto.
 Tlieskanie do rytmu, striedanie tlieskania rúk 

a tlieskania v sede po stehnách.
 Kreslenie s temperami, vodovými farbami, fi x-

kami, pastelmi, kriedami.
 Hra s pečiatkami namáčanými do farby.
 Robenie uzlíkov na hrubšej šnúrke.
 Poznávanie jednotlivých predmetov hmatom 

a snaha o ich pomenovanie.
 Kreslenie vlnoviek, čiar, okrúhlych a  oválnych 

tvarov podľa predlohy (Obr. 1).
 Hra na hudobný nástroj (klavír, gitara, fl auta, 

a i.).
 Zoradenie predložených predmetov od naj-

menšieho po najväčší a opačne.

Tipy pre prácu s  deťmi – rozvíjanie zrakovej 

percepcie:  

 Pozorovanie predložených predmetov, po ich 
ukrytí je úlohou dieťaťa vymenovať ich.

   

 Vymenujeme dieťaťu postupne viacero zvierat 
a  jeho úlohou bude napodobniť ich pohyb- 
dlhé, pomalé kroky ako slon, skákanie z  pod-
repu ako žaba, poskoky na dvoch nohách ako 
opica, státie na jednej nohe ako bocian, plaze-
nie sa po zemi ako had.

 Nakreslíme kriedou na chodník rovnú čiaru, po 
ktorej má dieťa za úlohu prejsť- s nohami verti-
kálne v jednej rovine a snažiť sa stúpať priamo 
na čiaru.  

 Hra s kockami či s inými stavebnicami- stavba 
rôznych objektov a obrazcov.

Obr. 1
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 Nájsť predložený obrázok spomedzi množstva 
iných (Obr. 2).

 Nájsť na obrázkoch skryté zvieratká (Obr. 3).
 Triedenie predmetov podľa farieb, tvarov a veľ-

kostí.
 Hľadanie rozdielov medzi na pohľad takmer 

identickými obrázkami.

 

Obr. 2

   
Obr. 4

      
Obr. 3

 Hranie pexesa.
 Orientácia v labyrinte.
 Skladanie rozstrihaných obrázkov.
 Dokresliť vynechané časti obrázkov.
 Doplnenie chýbajúcej časti obrázka z  predlo-

žených viacero možností (Obr. 4).
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Centrum špeciálnopedagogického 

poradenstva
Partizánska 2, Poprad

CŠPP Poprad poskytuje svoje komplexné služ-
by predovšetkým deťom a  mládeži so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami a so 
zdravotným postihnutím. Svoje špeciálnopeda-
gogické, psychologické, rehabilitačné a  ďalšie 
služby poskytuje deťom so všetkými druhmi  po-
stihnutia:   deťom   s  mentálnym, s  telesným, so 
sluchovým postihnutím, deťom s  narušenou 
komunikačnou schopnosťou, s  viacnásobným 
postihnutím, deťom so špecifi ckými poruchami 
učenia, klientom s autizmom a inými pervazívny-
mi  poruchami.
Klientom poskytuje komplexnú starostlivosť  – 
od vyhľadania dieťaťa so špeciálnymi potreba-
mi, cez špeciálnopedagogickú a  psychologickú 
diagnostiku, vypracovanie individuálneho plánu 
klienta, jeho realizáciu, pravidelné reedukácie, 
prácu s  rodinou klienta, pomoc pri zaškolení 
klienta, pomoc pri individuálnej integrácii klien-
ta v bežných materských, základných, stredných 
školách,  metodickú pomoc pedagógom a iným 
osobám. Pomoc klientom poskytuje aj v domá-
com prostredí – terénny špeciálny pedagóg do-
chádza ku klientom aj domov.
Komplexnosť služieb spočíva tiež v personálnom 
obsadení CŠPP:  v poradni pracuje psychológ, lo-
gopéd, fyzioterapeuti, psychopédi, etopéd, sur-
dopéd, somatopéd, špeciálny pedagóg, špeciali-
zujúci sa na raný vek, autizmus, aj na výchovné 
poradenstvo.
Spádovou oblasťou CŠPP v  Poprade   je okres 
Poprad, služby centra vyhľadávajú klienti aj zo 
vzdialenejších okresov – Kežmarok, Rožňava, 
Vranov n/ Topľou, Prešov, Medzilaborce, Rožňa-
va, Stará Ľubovňa.

Príklady zariadení v SR, v ktorých 

sa uplatňuje multidisciplinárny 

prístup (MDP)

Pri vzdelávaní a  výchove žiakov sa v CŠPP vyu-
žívajú špeciálne metódy ako napr. splývavé čí-
tanie, mnemotechnická metóda,   biofeedback, 
arteterapia, muzikoterapia,   ergoterapia, biblio-
terapia, bazálna stimulácia, snoezelen, metóda 
Montessori,  využívanie moderných kompenzač-
ných pomôcok aj najnovších informačných tech-
nológií.
V  popredí je individuálny prístup ku každému 
dieťaťu a jeho rodine a rešpektovanie cieľov kaž-
dej rodiny. 

Skúsenosti s multidisciplinárnym prístupom 

v CŠPP Poprad

Centrum cielene zorganizovalo niekoľko me-
todických stretnutí s pediatrami, pravidelne 
komunikuje s klinickými psychologičkami, ne-
urológmi, pedopsychiatrami, foniatrami. Snaží 
sa poskytovať spätnú väzbu na ich liečbu alebo 
postupy. Momentálne má v multidisciplinárnom 
tíme klinické psychologičky, logopédku, špeciál-
ne pedagogičky, fyzioterapeutky, v externom 
širšom tíme vývinovú terapeutku, intenzívne 
komunikuje s CVI Prešov, s CŠPP Prešov s proble-
matikou autizmu, foniatrami, s technikmi pri na-
stavovaní NA/KI, s pedopsychiatričkami. Pozitíva 
MDP vníma CŠPP Poprad v komplexnom prístu-
pe k dieťaťu, rodine, v rýchlej výmene informácií, 
v prepájaní súvislostí, v rýchlejšej a efektívnejšej 
pomoci v pravý čas. MDP považujú za vhodné 
zavádzať aj do iných zariadení, nakoľko rodine 
s dieťaťom  so zdravotným znevýhodnením je 
možné efektívne poskytnúť pomoc iba v kom-
plexnom tíme.
CŠPP preferuje individuálny prístup podľa po-
trieb rodiny a dieťaťa. Týka sa to výberu metód, 
postupov, pomôcok. Neustále sa snaží rozširovať 
databázu pomôcok podľa klientov, ktorým po-
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na iné robí projekty. 
Používa metódy ako splývavé čítanie, mnemo-
technická metóda, biofeedback, ergoterapia, ba-
zálna stimulácia, snoezelen, metóda Montessori, 
PECS, TEACH. Využíva moderné kompenzačné 
pomôcky a najnovšie informačné technológie. 
V  súčasnej dobe by v CŠPP privítali iný spôsob 
fi nancovania, taký, ktorý by neuprednostňoval 
jednorázové služby pred pravidelnými interven-
ciami. Ak by boli intervencie centra riadne zapla-
tené, umožnilo by to rozšírenie okruhu služieb 
a rozšírenie tímu o viac odborníkov – najmä psy-
chologičku, logopédky, špeciálne pedagogičky 
pre raný vek.
V  CŠPP sa realizoval program raného poraden-
stva, vďaka ktorému sa dostalo podpory mno-
hým rodinám s deťmi so zdravotným znevýhod-
nením.
Taktiež sa uskutočnil program SAPPA (Skríning 
a prevencia autizmu Poprad). V spolupráci s pe-
diatričkami a klinickými psychologičkami sa cen-
trum snažilo vyhľadávať rodiny s deťmi s rizikom 
v oblasti prvkov autizmu. Program pozostával 
z diagnostiky rizík autizmu M-CHAT, intervencií, 
poradenstva, diagnostiky a konzultácie u vývi-
novej terapeutky, z dvoch školení o komunikácii 
s deťmi s rizikom v oblasti PAS, z konzultácií s lo-
gopédkou a podpornými skupinami. Program 
sa veľmi osvedčil a cca 30% detí po absolvovaní 
tohto programu vykazuje výrazne menej alebo 
žiadne prvky PAS. Tie, ktoré naďalej vykazujú 
riziko sú odosielané na diagnostiku do špeciali-
zovaných centier a sú im naďalej poskytované 
intervencie a poradenstvo.
V CŠPP sa pracovalo i s klientami s poruchou slu-
chu, ktorí po absolvovaní raného poradenstva 
navštevujú bežné materské, základné aj stredné 
školy. Majú život s radosťami a problémami ako 
ich rovesníci.
Realizoval sa i program predškolskej prípravy 
detí s odloženou školskou dochádzkou.
Centrum malo v starostlivosti aj deti, ktoré prešli 
programom ranej intervencie a ich rodičia sa roz-
hodli deti zaškoliť v špeciálnych školách, pretože 
stupeň a druh ich zdravotného znevýhodnenia 
vyžaduje individuálny a špeciálny prístup. Urobili 

vlastné rozhodnutie a často sú s ním veľmi spo-
kojní. 
Odborníci z  centra pracovali aj s rodinami, kto-
rým sa dostalo podpory pri výchove ich detí so 
zdravotným znevýhodnením a postupne sa vy-
rovnávali s novou situáciou v rodine.

Detské integračné centrum 
Čajkovského 55, Trnava

Centrum bolo zriadené ako prvé modelové pra-
covisko na území Slovenska v roku 1993. Od 
1.9.2008 bolo premenované na Centrum špeci-
álno-pedagogického poradenstva. Zabezpeču-
je komplexnú starostlivosť pre deti a žiakov so 
zdravotným znevýhodnením vo veku od 0 ro-
kov až po ukončenie prípravy na povolanie. Je 
schopné obsiahnuť takmer všetky typy a kombi-
nácie zdravotného znevýhodnenia v spolupráci 
s inými poradenskými zariadeniami. Ide o štátne 
školské zariadenie, ktoré poskytuje odbornú sta-
rostlivosť bezplatne. Jeho cieľom je poskytova-
nie komplexnej odbornej starostlivosti a vytvára-
nie vhodných podmienok pre telesný, psychický 
a sociálny vývin detí a žiakov so zdravotným po-
stihnutím a s vývinovými poruchami a pre ich 
sociálnu a školskú integráciu.
Centrum poskytuje komplexnú špeciálnope-
dagogickú, psychologickú, diagnostickú, po-
radenskú, preventívnu, metodickú, výchovno-
vzdelávaciu, sociálnu, zdravotnú činnosť a súbor 
špeciálnopedagogických intervencií. Poskytuje 
tiež odborne – metodické poradenstvo pre ro-
diča alebo zákonného zástupcu klienta a ďalším 
fyzickým osobám, ktorí na ich výchove a vzdelá-
vaní participujú.

Ďalej poskytuje:

 potrebné informácie a spoluprácu pri vypra-
covaní individuálnych výchovnovzdelávacích 
programov alebo aplikáciu výchovnovzdeláva-
cích programov podľa druhu a stupňa postih-
nutia a narušenia,

 spoluprácu pri sledovaní, posudzovaní a pre-
hodnocovaní vhodnosti zaškolenia, školského 
vývinu a úspešnosti,
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lupráci s výchovným poradcom príslušnej ško-
ly),

 zabezpečenie poradenského servisu, predná-
šok s odborníkmi a konzultácie pre rodičov,

 poradenstvo školám a školským zariadeniam 
a pedagógom, najmä pri individuálnych for-
mách výchovy a vzdelávania (vzdelávanie 
v domácom prostredí),

 spoluprácu pri zabezpečovaní predškolskej 
prípravy detí s odkladom začiatku plnenia po-
vinnej školskej dochádzky,

 vyhľadávanie škôl a školských zariadení vhod-
ných na výchovu, vzdelávanie detí a žiakov so 
zdravotným znevýhodnením (škola musí doká-
zať preukázateľným spôsobom riešiť zaradenie 
detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením 
do vhodného výchovnovzdelávacieho prostre-
dia),

 zabezpečenie špeciálnopedagogickej starost-
livosti o integrované detí a žiakov so zdravot-
ným znevýhodnením (spätná väzba),

 spoluúčasť pri zaobstarávaní vhodných kom-
penzačných pomôcok na zabezpečovanie zá-
cviku práce v ich používaní, prehodnocovanie 
účinnosti a vhodnosti ich používania,

 vypracovanie písomných odporúčaní na roz-
hodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa a žiaka 
so zdravotným postihnutím do bežných škôl 
a školských zariadení s odporúčaním evidovať 
a vykazovať ho ako individuálne integrované-
ho,

 dokumentácie pre príslušné orgány na rozho-
dovanie o prijatí detí a žiakov so zdravotným 
znevýhodnením do materských škôl, základ-
ných škôl, špeciálnych škôl alebo do iného 
školského zariadenia,

 spoluprácu v poradenstve sociálnej pomoci,
 organizovanie odborných seminárov a pred-

nášok na rodičovských združeniach,
 spoluprácu s inými poradenskými zariadenia-

mi, ako aj rôznymi inštitúciami, napr. Štátny 
pedagogický ústav, Metodické pedagogické 
centrum, Ústav školských informácií a prognóz 
a iné,

 vypracovanie špeciálnopedagogických meto-
dických materiálov,

 spoluprácu s verejnosťou – športové a kultúr-
ne podujatia.

Centrum pedagogicko-

psychologického poradenstva

a prevencie 
Kukučínova 162, Čadca

Centrum poskytuje odborné poradenské služby 
klientom, rodičom detí, resp. ich zákonným zá-
stupcom, základným školám, materským školám 
a stredným školám v regióne svojej pôsobnosti. 
Poskytuje klientom komplexnú psychologickú, 
špeciálno – pedagogickú, diagnostickú, výchov-
nú, poradenskú a preventívnu starostlivosť, naj-
mä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, 
vzdelávacieho a profesijného vývinu, starost-
livosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch 
psychického vývinu a porúch správania. Klientmi 
centra sú deti a mládež až po ukončenie prípravy 
na povolanie. Cieľom centra je poskytovať klien-
tom a partnerom komplexné a kvalitné odborné 
poradenské služby.
Centrum pedagogicko-psychologického pora-
denstva v Čadci sa tiež venuje kariérovému po-
radenstvu pre žiakov. Na základe praktických 
skúseností vznikol Čadčiansky model interak-

tívneho profesijného poradenstva  – CAMIP, 
ktorý je zložený z piatich modulov, z ktorých naj-
známejšie sú Dni voľby povolania a Cezhraničný 
Veľtrh.

Detské centrum pre vzdelávanie 

a výskum • Výskumný ústav detskej 

psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, Bratislava

Činnosť Detského centra pre vzdelávanie 

a výskum:

Detské centrum pre vzdelávanie a výskum vznik-
lo v Bratislave v roku 1990 s pomocou zariadenia 
Kinderzentrum München a v spolupráci s Univer-
zitou Komenského ako súčasť Výskumného ústa-
vu detskej psychológie a patopsychológie. Po-
skytuje multidisciplinárnu starostlivosť deťom, 
ktoré to potrebujú, a ich rodinám. V prvom rade 
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s poruchami učenia, správania i ďalšie deti, ktoré 
školský zákon nazýva žiakmi so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami, vrátane nada-
ných detí. Činnosť Detského centra pre vzdelá-
vanie a výskum je úzko prepojená s výskumnou 
činnosťou VÚDPaP-u. Skúsenosti s  modernou 
formou pomoci ľuďom s postihnutím a  ich ro-
dinám využívajú odborní pracovníci Detského 
centra pre vzdelávanie a výskum v účasti na 
pregraduálnej príprave študentov psychológie, 
špeciálnej pedagogiky a sociálnej práce.
Multidisciplinárny tím Detského centra pre vzde-
lávanie a výskum tvoria: detská neurologička, fy-
zioterapeutka, sociálna poradkyňa, psychológo-
via, špeciálni pedagógovia, logopédka, liečebná 
pedagogička, detská sestra a asistentky.
Klientmi Detského centra pre vzdelávanie 
a výskum sú rodiny s deťmi vo veku od šesť týž-
dňov. Postihnutým klientom, ktorí začali do DC 
VV VÚDPaP chodiť ako deti, sa služby poskytu-
jú aj po dosiahnutí plnoletosti. Evidovaných je 
takmer 5 tisíc klientov, ročne príde do Detského 
centra pre vzdelávanie a výskum okolo 400 ro-
dín, z toho asi polovica je nových klientov.

Organizačná štruktúra Detského centra 

pre vzdelávanie a výskum:

Diagnosticko-terapeutická skupina

Je určená deťom predškolského veku (z ambu-
lantnej klientely Detského centra pre vzdeláva-
nie a výskum), ktorých sociálny vývin zaostáva za 
ostatnými vývinovými oblasťami. Cieľom je po-
môcť deťom zvládnuť prechod do predškolského 
zariadenia. Navštevujú ju aj deti, pre ktoré sa ne-
našlo umiestnenie v  bežných, ani v špeciálnych 
zariadeniach. V skupine pracuje s deťmi liečebná 
pedagogička a detská sestra v úzkej spolupráci 
s  psychologičkami, špeciálnym pedagógom, fy-
zioterapeutkou a logopédkou z ambulancie. 

Integrovaná skupina predškolskej výchovy

Tvorí ju skupina detí vo veku od troch rokov po 
zaškolenie, spravidla desať detí bez postihnutia 
a päť detí s postihnutím (z ambulantnej klientely 
Detského centra pre vzdelávanie a výskum). Typ 
a závažnosť postihnutia nie sú pri zaraďovaní 
dieťaťa do skupiny podstatné. Režim dňa je rov-

naký ako v bežných materských školách; s deťmi 
pracujú predškolská a špeciálna pedagogička 
s asistentkou. Ciele a postupy práce sa vypracú-
vajú v spolupráci s logopédkou, fyzioterapeut-
kou a  so psychologičkami. Práca so skupinou, 
ktorá je rôznorodá vekom, vývinovou úrovňou 
a  zdravotným stavom, napĺňa princípy inkluzív-
nej predškolskej pedagogiky.

Súkromné centrum špeciálno-

pedagogického poradenstva
Komenského 3, Košice

Tím centra tvoria detské psychologičky, špeciál-
ne pedagogičky, logopedičky a fyzioterapeutka. 
Všetky odborníčky majú skúsenosti s diagnos-
tickou, poradenskou a terapeutickou prácou so 
zdravou detskou populáciou, ako aj s populá-
ciou s narušeným vývinom. Centrum úzko spo-
lupracuje s Ambulanciou liečebnej pedagogiky, 
orientovanou okrem iného aj na terapiu podľa M.
Montessori alebo Feuersteinovo inštrumentálne 
obohacovanie. Spolupracuje tiež s Poradňou pre 
zdravý vývin a výživu Centra včasnej intervencie 
Košice, n.o., tiež so školami, materskými školami, 
ako aj s odborníkmi z rezortu zdravotníctva.

Centrum poskytuje nasledujúce služby:

Psychologickú starostlivosť o deti v ranom, 
predškolskom a školskom veku s podozrením 
na riziko vývinového zaostávania v jednej alebo 
viacerých oblastiach vývinu. Zaoberá sa diagnos-
tikou verbálnej a neverbálnej inteligencie a ďal-
ších oblastí duševného vývinu akými sú pamäť, 
pozornosť, jemnomotorická manipulácia, zrako-
vá a sluchová percepcia alebo využitie jazyka, 
prioritne vo vzťahu k schopnosti učiť sa. Analy-
zuje silné a slabé stránky osobnosti dieťaťa s cie-
ľom identifi kovať tie oblasti vývinu, ktoré môžu 
pomôcť kompenzovať zistené oslabenia.
Špeciálno-pedagogickú starostlivosť o  deti 
s  identifi kovaným rizikom vývinového zaostá-
vania alebo zdravotným znevýhodnením. Po-
skytuje ich rodičom poradenstvo ohľadom ich 
zaradenia do rovesníckeho kolektívu v rámci ma-
terskej alebo základnej školy, spoločne s rodičmi 
pre nich hľadá najvhodnejšiu formu vzdelávania. 
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Í Pomáha pri  prekonávaní prekážok učenia, vyplý-
vajúcich z ich oslabení  pravidelnými sedeniami. 
Ponúka tiež predškolskú prípravu  pre deti pred 
nástupom do prvého ročníka, zameranú na roz-
voj jemnej motoriky, grafomotoriky, zrakového 
a sluchového vnímania.
Logopedickú starostlivosť  o deti s ťažkosťami 
v komunikácii. Venuje sa miernejším formám 
porúch reči akými sú poruchy výslovnosti, v spo-
lupráci so psychologičkami a špeciálnymi peda-
gogičkami však hľadá spôsoby, ako naučiť ko-
munikovať aj deti s vážnou poruchou reči a deti 
bezrečové. Využíva postupy  alternatívnej a au-
gumentatívnej komunikácie (AAK).
Fyzioterapeutickú starostlivosť  o deti s poru-
chami hybnosti alebo rizikom týchto porúch. Učí 
rodičov ako správne manipulovať s ich bábät-
kom, formou bežných denných aktivít akými sú 
kŕmenie, nosenie či hygiena stimulovať želané 
pohybové vzorce. Spolupracuje s výživovou po-
radkyňou pri ťažkostiach s kŕmením a výživou 
u detí so zdravotným znevýhodnením.

Centrá včasnej intervencie 
Hálkova 2953/11, Bratislava

Komenského 3, Košice

Vodárenská 3, Prešov

Soblahov 646, Trenčín

Trhová 2, Trnava

Skuteckého 30, Banská Bystrica

Saleziánska 4, Žilina

Transdisciplinárna spolupráca

Tím Centier včasnej intervencie tvoria odbor-
níci rôzneho profesijného zázemia (psychológ, 
špeciálny pedagóg, logopéd, a i.). Každú z rodín 
prijatých do starostlivosti centra po úvodných 
stretnutiach navštevuje poradca včasnej inter-
vencie – kľúčový pracovník rodiny, ktorý si podľa 
potreby rodiny môže prizvať k spolupráci iného 
poradcu centra, ak si to situácia rodiny vyžaduje.

Transdisciplinárna spolupráca poradcov centra 
a rodiny predstavuje viac než len jednoduchú 
spoluprácu odborníkov. Poradcovia a členovia 
rodiny sa navzájom poznávajú, získavajú skú-
senosti, spoločne zdieľajú zvolené stratégie 
podpory rodiny. Ide o partnerský prístup, kde 
poradca a rodič úzko spolupracujú, vzájomne sa 
podporujú, získavajú skúsenosti jeden od druhé-
ho a spolu tvoria tím.
Napriek tomu, že rodina často prijíma služby 
rôznych odborníkov, medzi sebou vzájomne 
nekomunikujú alebo sa odkazujú len na výme-
nu správ. Cieľom poradkýň je koordinovať služ-
by odborníkov, ktoré rodina prijíma. Kľúčový 
pracovník rodiny vytvorí priestor pre spoločné 
stretnutia s cieľom zosúladiť pôsobenie jednotli-
vých špecialistov, vzájomne sa informovať a for-
mulovať spoločné postupy tak, aby boli v záujme 
dieťaťa a jeho rodiny.

Návštevy rodín v ich prirodzenom prostredí

Službu včasnej intervencie poskytujeme predo-
všetkým v prirodzenom prostredí rodiny – doma. 
Poradkyne navštevujú rodinu vo frekvencii zvy-
čajne 1 – 2x mesačne, avšak v prípade, že si to 
situácia rodiny vyžaduje, interval medzi návšte-
vami prispôsobíme potrebám rodiny.
Prirodzené prostredie rodiny ponúka priestor 
spoznať skutočné potreby dieťaťa a rodiny, aj 
osoby vstupujúce do vzťahov s  rodinou, a  tiež 
spoznať rolu komunity v živote rodiny.
Návštevy v rodine reagujú na potreby rodiny 
a dieťaťa, ktoré sú formulované v individuálnom 
pláne podpory rodiny. Tento plán tvorí rodina 
s podporou kľúčového poradcu rodiny. Indivi-
duálny plán je cestou k naplneniu potrieb rodiny 
a je tvorený na dobu 6 mesiacov. Po tomto čase 
rodina s poradkyňou individuálny plán vyhodno-
tia, vymedzia naplnenie potrieb rodiny a formu-
lujú nové výzvy.

Centrá včasnej intervencie poskytujú 

klientom nasledujúcu starostlivosť:

Vývinová diagnostika

Posúdenie funkčnej participácie dieťaťa v rám-
ci bežných životných situácií a hry prebieha za 
účasti rodičov. Pomocou vývinových škál pozná-
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ktoré vyžadujú intenzívnejšiu mieru podpory. 
Výsledkom vývinovej diagnostiky sú vývinové 
trajektórie, mapujúce jedinečnosti vývinu každé-
ho dieťaťa spolu s diskusiou o možnostiach ako 
podporovať vývin dieťaťa.

Stimulácia pohybového vývinu

Rodičia detí, ktorí pozorujú odlišnosti v oblasti 
motorického vývinu od narodenia, majú mož-
nosť konzultovať s fyzioterapeutom aktuálnu 
funkčnosť a vývinovú úroveň dieťaťa v oblasti 
motoriky. V rámci fyzioterapie využívame: Bo-
bath koncept, Vojtovu metódu, dojčenskú gym-
nastiku, dýchaciu gymnastiku, prvky orofaciálnej 
stimulácie, bazálnu stimuláciu, nácvik správnych 
pohybových stereotypov, liečebnú telesnú vý-
chovu, loptičkovanie, vybrané mobilizačné tech-
niky, taipping, polohovanie, nácvik  sebaobsluž-
ných činnosti a iné.

Sluchová výchova

Sluchová výchova napomáha deťom s poru-
chou sluchu využívať zvyšky sluchu pomocou 
správne nastavených načúvacích aparátov 
alebo kochleárneho implantátu tak, aby sa 
dieťa naučilo vnímať zvuky okolo seba a zároveň 
porozumieť hovorenej reči.

Vyšetrenie zraku, zraková stimulácia

Zraková terapia je podpornou pre rodiny a ich 
deti, u ktorých rodičia pozorujú odlišnosti v zra-
kových reakciách dieťaťa, ak dieťa nepozerá na 
rodičov, neprezerá si hračky alebo sú jeho zrako-
vé reakcie premenlivé napriek tomu, že fyziolo-
gicky je zrak dieťaťa v poriadku. 

Vývinová stimulácia
Podporujeme vývin dieťaťa a rozvíjame jeho 
potenciál prostredníctvom rôznych prístupov 
a  terapeutických smerov zodpovedajúcich po-
trebám dieťaťa.

Viaczmyslová stimulácia

Multisenzorické stimulačné koncepty ako Snoe-
zelen terapia, Bazálna stimulácia, stimulácia podľa 
Lili Nielsen podporujú vnímanie založené na zra-
kovom, sluchovom, kinestetickom a vibračnom 

vnímaní, vnímaní priestoru a polohy tela dieťaťa 
v priestore. Podstatou tejto formy stimulácie vývi-
nu dieťaťa je využiť schopnosti a možnosti, ktoré 
má dieťa zachované s cieľom umožniť mu zrozu-
miteľnú komunikáciu v miere, ktorá je možná.

Rozvoj komunikácie

Deti, ktoré z rôzneho dôvodu nemôžu využí-
vať hovorenú reč alebo ich reč nie je pre okolie 
dostatočne zrozumiteľná, podporujeme vo vyu-
žívaní zachovaných komunikačných schopností. 
Podporujeme tiež ich schopnosť komunikovať 
s okolím aj prostredníctvom obrázkov, gest, po-
sunkov alebo pohybom očí.

Požičiavanie stimulačných pomôcok a hračiek

Stimulácia vývinu dieťaťa si často vyžaduje okrem 
bežných predmetov z domácnosti rôzne pomôc-
ky prispôsobené špecifi ckých potrebám dieťaťa. 
Mnohé z pomôcok ako napríklad Malá izba (Lit-
tle room) pre dieťa s poruchou zraku, Svetelný 
panel (Light box) alebo iné zrakovo-stimulačné 
pomôcky sú pre mnohé rodiny v dôsledku fi -
nančnej nákladnosti nedostupné. V rámci služby 
včasnej intervencie rodinám zapožičiavame špe-
ciálne hračky a stimulačné pomôcky na dobu, po 
ktorú ju pre dieťa potrebujú.

Semináre pre rodičov

Semináre pre rodičov sa týkajú rôznych tém, na-
príklad podpory komunikácie, riešenia problé-
mového správania, rozvíjania zrakového vníma-
nia alebo toho, ako si vyrobiť dobrú hračku pre 
dieťa a podobne.

Príprava rodiny na prechod dieťaťa 

do materskej alebo základnej školy

Vstup dieťaťa do akéhokoľvek zariadenia je vždy 
významným medzníkom v jeho živote a vyžaduje 
dôslednú prípravu skôr ako dieťa vstúpi do pred-
školského alebo školského zariadenia. Príprava 
na tento tranzit z domáceho do inštitucionálne-
ho prostredia predpokladá poznanie predstáv 
rodiny, možností a funkčných kompetencií dieťa-
ťa a komunity. Po tejto analýze kľúčový poradca 
zároveň s rodinou v  spolupráci s predškolským 
alebo školským zariadením poskytuje podporu 
pri následnom zaškolení dieťaťa.
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V Multidisciplinárny prístup 

v starostlivosti o deti so zdravotným 

(a iným) znevýhodnením z pohľadu 

ODBORNÍKOV
(Názory odborníkov z rôznych profesií)

Pre mňa multidisciplinárny prístup znamená, že odborníci z  rôznych profesií (odborov) pracujú 
spolu, súčasne každý z nich prináša do tímu svoju odbornosť aj svoj jedinečný pohľad na rodinu 

a jej dieťa. Rodina je nevyhnutnou súčasťou tímu – ako odborník na vlastné dieťa.
Multidisciplinárny prístup sa u nás realizuje, ale vo veľmi malej miere, keďže nám to neumožňujú per-
sonálne a časové možnosti. Často sa realizuje vo vlastnom čase, pretože to pokladáme za dôležité. Ak 
sa vykonáva tak, ako je potrebné, ide o skvelú príležitosť na osobný aj profesionálny rast odborníkov, 
ale hlavne zmysluplnejšiu pomoc dieťaťu a rodine. Dôležité je vytvoriť priestor na zjednotenie cieľa, 
aby rodina nebola preťažená a zároveň nedostávala protichodné odporúčania.
Ako funguje? Je málo času, veľa klientov, málo odborníkov. V našom prípade funguje čiastočne. Pri 
sedemdesiatich rodinách na jedného odborníka nie je možné robiť skutočne multidisciplinárne, ide-
álom je pracovať v ranej intervencii s dvadsiatimi rodinami, tak ako je to v Česku, potom môžeme 
hovoriť o skutočnom poradenstve, ranej intervencii a multidisciplinarite. 
V CŠPP Hrdličkova Bratislava máme veľmi dobrú spoluprácu s Centrom pre deti s poruchami sluchu na 
Kramároch, ORL lekármi, Centrami včasnej intervencie aj ranou starostlivosťou, surdopédmi z iných 
CŠPP, ktorí majú danú rodinu tiež v starostlivosti a Úsekom včasnej diagnostiky a terapie (UVDaT). 
S ORL lekármi a technikmi spolupracujeme intenzívne na nastavovaní načúvacích prístrojov, kochle-
árneho implantátu tak, že sa nastavovania priamo zúčastňujeme, stretávame sa osobne a diskutuje-
me pravidelne telefonicky a emailom o pokrokoch v rečovom a sluchovom vývine detí aj o potrebách 
rodiny. Zasielame kolegom po dohode s rodičmi videá z pozorovania dieťaťa v domácom prostredí. 
Čo sa týka CVI, CŠPP a UVDaT, tam je to viac o telefonátoch a emailoch, keďže bohužiaľ nie je reálny 
čas na osobné stretnutia. Lekári nás zároveň pozývajú na rôzne kongresy, kde môžeme hovoriť o sur-
dopedickej práci v ranej intervencii a diskutovať s nimi o tom, aké výhodné je spolupracovať v tíme.
Veľká multidisciplinárna pomoc, otvorená diskusia a korekcia sa nám dostala aj pri písaní knižiek pre 
rodičov detí s poruchou sluchu (Máme dieťa s poruchou sluchu I. a II.). Vďaka nej sme zvýšili šancu, že 
rodinám podávame nezaujaté a pravdivé informácie.

Špeciálny a liečebný pedagóg v oblasti včasnej intervencie pre deti so sluchovým postihnutím 

Multidisciplinárny prístup v starostlivosti o deti so zdravotným a iným znevýhodnením vnímam 
ako spoluprácu viacerých odborníkov pri diagnostike problému žiaka, a tým aj pri urýchľovaní 

odstraňovania bariér vo výchovno-vzdelávacom procese. V našom zariadení ide o spoluprácu špe-
ciálneho pedagóga, vyšetrujúceho odborného lekára (ORL), psychológa, prípadne psychiatra (ak 
je potrebné vyšetrenie), triedneho učiteľa, vychovávateľa. Získané údaje sa komunikujú s  rodičmi 
alebo s právnymi zástupcami dieťaťa. Volí sa vhodný výchovno-vzdelávací prístup, ktorý napomáha 
všestrannému rozvoju dieťaťa. Multidisciplinárny prístup vnímam pozitívne, v  našom zariadení sa 
snažíme rešpektovať čo najlepší záujem dieťaťa. Výhodou daného prístupu je komplexnosť diagnos-
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kom je dlhší čas čakania na výsledky vyšetrení, ak odborníci nespolupracujú na jednom pracovisku. 
S multidisciplinárnym prístupom som sa stretla aj v podobne zameraných zariadeniach na Slovensku 
a tiež v Českej republike v rámci služobných ciest.

Špeciálny pedagóg – surdopéd, učiteľka v SŠI pre žiakov so sluchovým postihnutím

Pod pojmom multidisciplinárny prístup v starostlivosti o deti so zdravotným (a iným) znevýhodne-
ním si predstavujem spoluprácu rôznych odborníkov participujúcich na diagnostike a následne 

intervencii, či už ide o deti alebo dospelých. U detí so sluchovým postihnutím, prípadne v kombinácii 
s iným pridruženým postihnutím, by mali spolupracovať: foniater, audiológ, špeciálny pedagóg – sur-
dopéd, logopéd, psychológ a v neposlednom rade rodičia a rodina.
Myslím si, že multidisciplinárny prístup sa v minulosti realizoval lepšie, štrukturovanejšie. V súčas-
nosti musia rodičia a ich postihnuté deti čakať niekoľko týždňov, možno mesiacov, na vyšetrenie, 
neskôr terapiu, a tým prichádzajú o drahocenný čas, odborníkov je málo, počet detských pacientov 
narastá.
Podľa môjho názoru multidisciplinárny prístup v súčasnosti lepšie funguje v súkromných centrách. 
V  štátnych zariadeniach je viazaný na ľudský prístup konkrétnych špecialistov, ich záujem o  pa-
cienta.
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V S multidisciplinárnym prístupom som sa stretla v rehabilitačnom centre ADELI, kde kooperovali v rámci 

jedného komplexu neurológ, ortopéd, fyzioterapeut, liečebný masér, liečebný pedagóg, logopéd a iní od-
borníci, tiež v rehabilitačnom centre HARMONY Nadácie P. Dvorského. Takýto prístup sa mi páčil, od sta-
novenia diagnózy, cez plánovanie, štruktúru terapií až k cieľu. Výsledky boli väčšinou efektívne a trvácne.

Školská logopédka, SŠI 

Multidisciplinárny prístup v starostlivosti o deti so zdravotným a iným znevýhodnením pre mňa 
znamená spoluprácu rodiny dieťaťa s viacerými odborníkmi, ktorí sa spolupodieľajú na jeho 

fyzickom a psychickom vývine (zdravotný stav; kognitívny, emocionálny, sociálny, rečový vývin). Po-
máhajú dieťaťu a jeho rodine začleniť sa do spoločnosti, nájsť vhodné zariadenie na jeho výchovu 
a vzdelávanie, prípravu na povolanie. 
Myslím si, že v ambulantnom zdravotníctve toto prepojenie nie je dobre zabezpečené, väčšina le-
károv sa pri dieťati s  viacnásobným postihnutím zameriava iba na oblasť svojej špecializácie. Ak 
pediater dieťaťa nie je dostatočne erudovaný v danej problematike, problém sa nerieši komplexne, 
chýba prepojenie na špeciálne zariadenia. V špeciálnych zariadeniach, ktoré zamestnávajú viacerých 
zdravotníckych, pedagogických a odborných zamestnancov, existuje tímová spolupráca, spoločné 
konzultácie, supervízie, hodnotenie a plánovanie ďalšieho postupu práce s dieťaťom.
Súčasťou našej Spojenej školy internátnej pre deti so sluchovým postihnutím a narušenou komu-
nikačnou schopnosťou je Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, čo je predpoklad pre 
multidisciplinárnu starostlivosť o deti – od rodiča, mobilného pedagóga, psychológa, špeciálneho 
pedagóga, cez zdravotnú sestru, logopéda, učiteľov – špeciálnych pedagógov až po vychovávateľov. 
Aj viacerí psychológovia a špeciálni pedagógovia v jednej inštitúcii však môžu mať na riešenie prob-
lému dieťaťa iný názor – pretože sú zástancami inej školy, majú iné životné a pracovné skúsenosti 
– dôležitá je vzájomná komunikácia, konzultácie a  dohoda, rodičia by nemali byť svedkami našej 
nejednotnosti názorov. 
Niekedy v tejto spolupráci však zlyháva rodič, ktorý nám zatají niektoré dôležité informácie, nepri-
nesie správu z vyšetrenia, ktoré dieťa absolvovalo, neprijíma zistenú diagnózu, neprizná problémy 
s dieťaťom doma, nepovie nám o závažných problémoch v rodine. Veľakrát naše odporúčania sú len 
hlasom poradným, nie záväzným, rodič má právo rozhodnúť o dieťati sám a my s tým nemôžeme nič 
robiť, aj keď vieme, že tento krok dieťaťu nepomôže, ale naopak ublíži.

Školská psychologička, SŠI pre žiakov so sluchovým postihnutím

Pod pojmom multidisciplinárny prístup si predstavujem spoluprácu viacerých odborníkov z rôz-
nych profesií. Ide o možnosť konzultácie viacerých odborníkov ku konkrétnemu problému dieťaťa 

alebo viacerých detí. Ako funguje? Veľmi obmedzene. Nie je celoplošne realizovaný. Potrebovali by 
sme väčší servis od ministerstva školstva smerom ku školám. 
Ak sme sa s ním niekedy stretli, tak v niekoľkých mestách, ale nie ako s princípom, fungujúcim na 
celom Slovensku. Pár pozitívnych skúseností nevyváži to, že školstvo by malo podľa môjho názoru 
fungovať celoplošne s takýmto prístupom. 
Nedostatky v oblasti multidisciplinárneho prístupu v starostlivosti o deti so zdravotným (a iným) zne-
výhodnením: škola ťažko hľadá odborníkov, ktorí by boli ochotní riešiť problémy a odporučiť, keď má 
napríklad dieťa epilepsiu, ako s ním pracovať, ako dlho potrebuje pokojový režim po záchvate, ako 
ho nepreťažovať a naopak ako zaťažovať v správnej miere. Škola nemá priestor na zabezpečovanie 
takýchto konzultácií s odborníkmi a spolupráce s nimi. Rodičia si musia nájsť súkromne odborníka, čo 
však nie je prepojené na školu. Bolo by lepšie, keby škola mohla osloviť viacerých odborníkov. Škola 
nemá možnosť konzultácií napríklad s pedopsychiatrom alebo so špeciálnopedagogickým poraden-
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V stvom, prizvať niekoho, nikto na to nerefl ektuje. Pozitívne je, že rodičia aj pedagógovia sa ozývajú 

a hovoria o tých pozitívnych príkladoch, ktoré videli v praxi, a myslia si, že je to žiaduce vo väčšom 
rozsahu. 

Špeciálna pedagogička, učiteľka v SŠI 

Pod pojmom MDP si predstavujem starostlivosť o dieťa po stránke zdravotnej, špeciálnopedago-
gickej (vrátane logopedickej), psychologickej, sociálnej, tiež poskytovanie pomoci rodičovi po-

stihnutého dieťaťa po každej stránke v jednom zariadení.
MDP sa v starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením realizuje v školách pre žiakov so zdra-
votným znevýhodnením. Deti v týchto školách dostávajú špeciálnopedagogickú, psychologickú, lo-
gopedickú starostlivosť,  rodičia dostávajú základné informácie zo sociálnej a zdravotnej oblasti. 
Čo sa týka fungovania MDP v praxi, nejeden žiak v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
by potreboval komplexnejší prístup v oblasti špeciálnopedagogickej, logopedickej, psychologickej, 
terapeutickej v širšom rozsahu, ako to dovoľujú kapacity školy. 

Špeciálna pedagogička, zástupkyňa riaditeľa, SŠI 

Model multidisciplinárnej starostlivosti mi je veľmi blízky. Žiaľ, vnímam to tak, že v praxi akosi 
nefunguje. Nedarí sa ani spolupráca alebo vymieňanie si informácii medzi ZŠ a ŠZŠ a CŠPP 

a CPPPaP. V našej poradni nám chýba fyzioterapeut, rehabilitačný pracovník, problémom je zohnať 
logopéda. Na čiastočný úväzok by bol prínosom aj liečebný pedagóg, terapeut na arteterapiu a mu-
zikoterapiu, aj sociálny pedagóg. Osobne mi chýba metodické vedenie poradní, vzdelávanie pracov-
níkov poradní, distribúcia odborných publikácií, testového materiálu. Tiež si myslím, že by sa malo 
prehodnotiť prijímanie detí do špeciálnych škôl a určovanie diagnózy mentálna retardácia. 

Špeciálna pedagogička, Spojená škola

V CPPPaP nám chýba 
logopéd, najlepšie na 

plný úväzok. Tiež by sme 
potrebovali pedopsychiat-
ra na konzultácie k jednotli-
vým prípadom. Fungujeme 
tak, že klientov odosielame 
na detskú pedopsychiatriu, 
niekedy si vyžiadajú správu. 
Nemáme však okrem diag-
nózy spätnú väzbu a od-
porúčania na prácu s klien-
tom. Máme skúsenosť, 
že diagnóza sa uzatvá-
ra najmä u ADHD na 
základe toho, čo po-
rozpráva rodič.

Liečebná pedagogička, 
CPPPaP 
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Pod pojmom „multidisciplinárny prístup“ si predstavujem spoluprácu viacerých odborníkov u jed-
ného dieťaťa, alebo celej rodiny. V praxi to vnímam tak, že kým je môj syn v špeciálnej škôlke, 

pracuje nielen s učiteľkou, ale aj s logopédkou, psychologičkou, surdopédkou, fyzioterpeutkou a od 
všetkých máme spätnú väzbu my, rodičia. Súčasne môj syn dostáva zo škôlky domáce úlohy, ktoré s 
ním zasa robíme my, rodičia. V podstate ide o vzájomnú spoluprácu, ktorá má jediný cieľ – posunúť 
dieťa vpred. 
Ako veľkú výhodu vidím aj to, že počas týždňa má môj syn v škôlke zabezpečených odborníkov, kto-
rých sme predtým individuálne navštevovali – logopéda, rehabilitáciu, psychologičku. V  škôlke to 
prebieha bez našej aktívnej účasti, čím sme my, rodičia, veľmi odľahčení. Špeciálna materská škola je 
prvé zariadenie, kde som sa stretla s multidisciplinárnym prístupom, dovtedy sme takúto skúsenosť 
nemali. 

matka dieťaťa so sluchovým a kombinovaným postihnutím 

Som matkou sedemnásťročného syna, ktorý je vedený ako dieťa s viacnásobným postihnutím: det-
ská mozgová obrana – dyparetický syndróm, porucha reči, mentálna retardácia, narušená jemná 

motorika, v správaní so sklonmi k výbušnosti a niekedy až k agresivite.
So zariadením Detského centra VV VÚDPaP sme sa prvýkrát stretli, keď mal náš syn 3 roky. V  tom 
čase už síce chodil sám, ale veľmi nekoordinovane - často padal, nerozprával, mal veľmi slabú jemnú 
motoriku a zvýšenú saliváciu. Veľmi intenzívne sme vtedy hľadali, či vôbec existuje v Bratislave nejaké 
zariadenie, ktoré by bolo vhodné pre dieťa, ktoré okrem základnej výchovnej starostlivosti poskytu-
je aj pomoc logopéda, rehabilitačného pracovníka, psychológa. Zháňali sme informácie z  rôznych 
zdrojov, informovali sme sa aj na okresných úradoch. S pomocou riaditeľky materskej školy v mieste 
nášho bydliska, sme sa dostali až do DC VV. Nášho syna vyšetrila psychologička a na základe jej od-
porúčania ho najskôr zaradili do skupinky detí, ktoré navštevovali zariadenie 2-3 x do týždňa v do-
poludňajších hodinách. Po čase sme ho tam mohli nechávať každý deň doobeda a neskôr tam začal 
aj spávať. Detské centrum pre nás začalo teda fungovať ako škôlka s obrovským benefi tom. Denne 
mohol chodiť na logopédiu aj rehabilitáciu. Síce iba na kratší čas, ale tým, že to bolo pravidelne a bol 
ešte malý, tak sa výsledky začali dostavovať pomerne skoro. Do Detského centra chodil až do svojich 
siedmich rokov a odvtedy až dodnes navštevuje špeciálnu Základnú školu na Hálkovej ul. v Bratislave 
(dnes už s označením Spojená škola). Za tie roky sme si vybudovali s viacerými pracovníkmi tohto 
centra veľmi pekný a priateľský vzťah. Do dnešného dňa toto zariadenie navštevujeme a chodíme 
sem pravidelne na rehabilitácie.
Som presvedčená o tom, že keby počas štyroch rokov raného detstva náš syn nenavštevoval takýto 
typ zariadenia s multidisciplinárnou starostlivosťou, nebol by dnes tam, kde je. V súčasnosti čoraz viac 
detí prichádza na svet s rôznymi poškodeniami a poruchami. A práve toto je cesta, aby už v rannom 
detstve mohla byť deťom s postihnutím poskytovaná starostlivosť viacerých odborníkov, združených 
na jednom mieste. Pomáhajú deťom zlepšiť nielen ich zdravotný, ale aj psychický stav, čím v obrov-
skej miere prispievajú k  napredovaniu v  ich ďalšom živote. Rovnako integrácia detí s  akýmkoľvek 
zdravotným znevýhodnením medzi zdravé deti je veľmi dobrým predpokladom pre ich začlenenie 
do bežného života. Je len škoda, že takýchto zariadení je na Slovensku tak žalostne málo. 

matka dieťaťa s viacnásobným postihnutím
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Myslím si, že takáto forma starostlivosti zefektívňuje napredovanie dieťaťa v rôznych oblastiach 
a rodine zjednodušuje prácu s dieťaťom v domácom prostredí. Súčinnosť viacerých odborníkov pri 
práci s dieťaťom, z ktorej potom vychádzajú konkrétne efektívne kroky, vedie k zlepšeniu jeho stavu 
a napredovaniu. Z mojej osobnej skúsenosti možno povedať, že takáto starostlivosť sa ukázala ako 
ideálna napríklad pri rozvoji reči a kognitívnych schopností nášho dieťaťa. Metaforicky povedané, 
keď vie pravá ruka, čo robí ľavá, výsledok je zaručene úspešnejší, ako by bol v opačnom prípade. Čiže 
ak pedagóg pozná odporúčania a prácu logopéda a napr. psychológa, dokáže v práci s dieťaťom voliť 
edukačné aktivity efektívnejšie, prispôsobiť ich niektorým jeho špecifi kám. Z môjho pohľadu je to 
v podstate tímová práca. Výhodou multidisciplinárnej starostlivosti je reálnejší pohľad na dieťa, ktorý 
vzniká pri spolupráci viacerých odborníkov. Vďaka nemu možno následne zvoliť tie správne kroky ve-
dúce k dosiahnutiu cieľa. V našom prípade sa takáto starostlivosť ukázala ako ideálna. Z prieniku via-
cerých dicsiplín vychádzajú efektívne postupy, ktoré nám pomáhajú výrazným spôsobom posúvať 
dcérku vpred. Nemalou pomocou je aj fakt, že v našom prípade je multidisciplinárna starostlivosť po-
skytovaná v čase pobytu dcéry v integrovanej skupine predškolskej výchovy, čo samozrejme výraz-
ným spôsobom šetrí náš čas, ktorý by sme inak museli stráviť u špecialistov. Počas takejto spolupráce 
dcéra urobila veľmi významný posun v rozvoji reči, v jej dosiahnutej kognitívnej úrovni, sociálnych 
interakciách s rovesníkmi či širšou spoločnosťou. Čaká nás ešte dlhá cesta a stále máme čo zlepšovať, 
no verím, že pri takto nastavenej spolupráci dokážeme dcérke pomôcť čo najviac. 

matka dieťaťa s Downovým syndrómom

Multidisciplinárny prístup v starostlivosti o dieťa vnímam veľmi pozitívne. Keď rodič a dieťa do-
stanú takmer všetko, čo potrebujú, pod jednou strechou, prináša to množstvo výhod. Ocenili 

sme profesionálny a odborný prístup, v našom prípade počas štyroch dôležitých rokov predškolského 
obdobia našej dcéry.
V Detskom centre VV VÚDPaP bola dcéra integrovaná medzi zdravých rovesníkov, ktorí ju „ťahali” do-
predu. Oni sa učili žiť s “inakosťou”, čo je veľmi dôležité pre ich ďalší život. V menšej skupine detí bol 
zaručený individuálny prístup. Potom nás však mrzelo, že sme nevedeli po skončení predškolského 
obdobia nájsť školu, kde by takúto starostlivosť ďalej dostávala. Ďalej sme riešili integráciu individu-
álne a navštevovali sme rôznych odborníkov, ale špeciálna pedagogička nám zostala doteraz a sme 
veľmi radi. 

matka dieťaťa s Downovým syndrómom
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plinárnej starostlivosti veľmi pozitívne. Môžem spomenúť odborníkov, ktorí spolupracujú a majú 
možnosť spolu komunikovať o dieťati kedykoľvek potrebujú. Môžem spomenúť široký záber posky-
tovanej starostlivosti od psychologickej, špeciálno-pedagogickej, logopedickej a fyzioterapeutickej. 
Môžem spomenúť jedinečný spôsob integrácie nášho dieťaťa a zároveň príjemnú, až takmer rodinnú 
atmosféru, ktorá vo VÚDPaP panuje. Čo je pre nás ale najvýraznejšia zmena a najväčšie pozitívum 
v poskytovanej starostlivosti, je fakt, že náš syn dostáva odbornú starostlivosť v prostredí, ktoré mu 
je známe. Pre nášho syna je totiž akákoľvek zmena náročná. Kým sme nenavštevovali DC VV VÚDPaP, 
riešili sme logopedickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť u iných odborníkov. Náš syn veľmi zle 
znášal presuny, zmeny prostredia a aj krátke čakanie. Toto všetko ho dokázalo frustrovať tak, že z 50 
minútovej terapie sme takmer vždy prvých 15 až 20 minút riešili jeho upokojenie.
Niekedy nespolupracoval vôbec. Ako jeho matka som bola zúfalá, pretože poznám potenciál nášho 
syna a viem, že sa veľmi ľahko učí (intelekt má v pásme nadpriemeru) a jediné, čo potrebuje, je vy-
tvoriť prostredie, kde sa bude cítiť bezpečne a jeho potreby budú rešpektované. Na logopédiu stačí 
prejsť do inej miestnosti a z niečoho stresujúceho sa zrazu stane obľúbená činnosť. Žiadne presuny, 
žiadne čakania na chodbách, neznáme prostredia.
Pre nášho syna sa to ukázala byť zásadná vec – cíti sa bezpečne a napreduje tak, ako nikdy predtým. 

matka dieťaťa s poruchou autistického spektra a narušenou komunikačnou schopnosťou
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FO Kde sa dozviete viac? 

www.fasedu.sk Centrum na diagnostiku, terapiu a prevenciu FAS
www.vdialogu.sk Inštitút dialogických praxí
www.dobrecentrum.sk Sieť pracovísk, multidisciplinárnych tímov a  špecialistov pre 
 multidisciplinárnu prácu s rodinou a ich podporu
http://naserovnovaha.cz/tymy-okolo-ditete/

http://cochem.cz/

www.cvislovensko.sk CVI na Slovensku (BA, Trnava, Prešov, Žilina, B.B., Košice, Trenčín)
www.centrumnadej.sk 

Poradenské centrum Nádej, o. z. 

www.nasmallicek.sk

 https://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/resources/toolkitsforschools/area.cfm?a=5 

http://www.tacinterconnections.com/images/stories/journalpdfs/issue9/8tacplimbrick9.pdf 

http://www.complexneeds.org.uk/modules/Module-1.3-Talking-to-families—listening-to-fami-

lies/C/m03p130c.html

http://www.tacinterconnections.com/index.php/allnews/commentopinion/1044-tac-keywor-

kers-and-empowerment-a-briefi ng-paper-by-peter-limbrick 

Kolibřík – bulletin určený pre odborníkov pomáhajúcich profesií, aj pre rodičov detí s postihnutím
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A M. F. Delfos:  Pověz mi ... 
Praha: Portál, 2018, 232 s. ISBN 978-80-262-1327-7

(Ako viesť profesionálny rozhovor s deťmi medzi 4. – 12. rokom?) 

Holandská detská psychologička a  terapeutka 
Martine F. Delfos je vo svete známou a často pre-
kladanou autorkou viacerých kníh s problemati-
kou vývinovej psychológie. Intenzívne a dlhodo-
bo pracuje s deťmi. V minulosti sa špecializovala 

na problematiku po-
rúch autistického 
spektra i na vzťahovú 
terapiu. Prednáša na 
svetových univerzi-
tách a  podieľa sa na 
vzdelávaní psycholó-
gov, lekárov a  sociál-
nych pracovníkov. 
Kľúčovou témou pub-
likácie je otázka: „Ako 
zistiť, čo si deti skutoč-
ne myslia a čo prežíva-
jú?“ Autorka sa sústre-
ďuje na to, ako máme 
s  deťmi hovoriť o  ich 
pocitoch, ako sa ich 
máme pýtať bez toho, 
aby sme nimi manipu-

lovali. V  knižke nachádzame priestor na zamys-
lenie, či rodičia a  ďalší dospelí dokážu načúvať 
deťom a  či sa ich vedia pýtať. Martine F. Delfos 
podrobne popisuje možnosti, postupy a techni-
ky, ktoré je možné v  tomto prípade využiť. Vy-
chádzajúc zo svojich znalostí o štádiách vývinu 
dieťaťa ich člení podľa veku (4. – 6. rok, 6. – 8. rok, 
8. – 10. rok, 10. – 12. rok). 
„Počúvaš ma?“ – touto otázkou autorka začína 
svoju knihu. Deti ju veľmi často dostávajú vyslo-
venú prísnym rodičovským tónom. Zvyčajne ňou 
vyzývajú k  poslušnosti. A  možno si vo svojom 
vnútri kladú otázku: „Ale počúvaš ty mňa?“ Rov-
naká otázka zo strany dieťaťa je skôr prosbou, 
aby sme počúvali, čo hovorí. 
Autorka veľmi podrobne a  z  rôznych aspektov 
(verbálny, neverbálny, motivačný) popisuje, ako 
viesť rozhovor tak, aby sa dieťa cítilo rešpektova-
né a prijímané dospelým. Veľkú pozornosť venuje 
nadväzovaniu kontaktu počas rozhovoru s dieťa-

ťom (očný kontakt, aktívne načúvanie, kombi-
novanie rozhovoru s  hrou – u  menších detí), aj 
spôsobu, ako nadviazaný slovný kontakt udržať. 
Podľa slov Martine F. Delfos treba dať dieťaťu na 
vedomie, že chceme poznať jeho názor a stimu-
lovať ho, aby vyjadrilo to, čo je pre neho dôleži-
té. Podporíme tým jeho sebadôveru. Ďalšia časť 
knihy odkrýva spôsoby používania otázok. Cel-
kovo pomenúva až 13 druhov otázok. Autorka 
odporúča striedať otvorené otázky s uzavretými 
a vyhýbať sa sugestívnemu podaniu otázky. Uvá-
dza, že pre dieťa je jednoduchšie, keď sa pýtame 
na udalosti v zmysle priestoru („Kde si bol?“) než 
v zmysle času („Kedy to bolo?“). 
 Pri opakovaní otázky sa treba pýtať rôznymi 
spôsobmi a  postupne na jednotlivé veci, nie 
súhrnne. V komunikácii s dieťaťom sa žiada po-
užívať konkrétny a  stručný jazyk bez ťažkých 
slovných formulácií. Vypytovanie sa považuje 
Martine F. Delfos za výstižný spôsob, ktorým 
môžeme zabrániť tomu, že v komunikácii vznik-
ne nedorozumenie. Zároveň dávame partne-
rovi v komunikácii najavo, že ho berieme vážne 
a  nadväzujeme s  ním hlbší kontakt. Vhodné je 
tiež zapájať v  rámci rozhovoru neverbálnu ko-
munikáciu pomocou reči tela, ale aj vyjadrovanie 
sa pomocou predmetov. Počas rozprávania sa 
s dieťaťom by sme podľa knihy nemali príliš dlho 
zotrvávať na jednom mieste, pretože to môže vy-
volávať napätie. Naopak, pohyb napätie znižuje. 
Významným prínosom tejto knižky je jej konkrét-
nosť a obšírnosť, s akou sa autorka venuje téme 
komunikácie s deťmi medzi 4. až 12. rokom živo-
ta. Čitateľ získava nové poznatky, ktoré mu po-
máhajú lepšie sa orientovať v komunikácii s deť-
mi. Kniha je určená odborníkom, ktorí s  deťmi 
pracujú (učiteľom, vychovávateľom, sociálnym 
pracovníkom, terapeutom, psychológom), ale aj 
rodičom, ktorí chcú lepšie porozumieť deťom. Je 
písaná zrozumiteľne a obsahuje príklady a  cviče-
nia, ktoré je možné s prihliadnutím na vek dieťaťa 
prakticky využiť. 

Ľubica Kročanová
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Britta Winter je ergoterapeutka, výuková terape-
utka v  oblasti ergoterapie, aj  autorka mnohých 
publikácií. Vedie vzdelávacie centrum Therapie 

und Wissen (Terapia a 
poznanie) v Nemecku, 
prednáša a  vedie se-
mináre na témy tera-
pia detí, ADHD, inklú-
zia, poruchy správania 
a emócií. Pracuje v Ne-
mecku aj v zahraničí. 
Kniha ponúka rady, 
ktoré môžu rodičom aj 
odborníkom pomôcť 
zvládať každodenné 
problémové situácie 
u  nepokojných detí 
s  poruchami pozor-
nosti a  aktivity v  do-
mácom prostredí aj 
v  prostredí materskej 
a základnej školy. 

Obsahuje dve základné kapitoly, ktoré zahŕňajú 
viacero podkapitol. 
Prvá kapitola ponúka informácie o  ergoterapii, 
poruchách pozornosti a  aktivity,  v  závere vy-
svetľuje pojem inklúzia. K  inklúzii autorka ako 
ergoterapeutka pristupuje pozitívne, zdôrazňuje 
potrebu podpory začlenenia detí so zdravotným 
a  iným znevýhodnením do školského kolektívu. 
V publikácii nechýba stručná informácia o čoraz 
rozšírenejšom pôsobení ergoterapeutov v  celo-
denných predškolských zariadeniach v  Nemec-
ku. Pracujú pri deťoch ako profesionálni školskí 
sprievodcovia a môžu takto účinnejšie podporiť 
inkluzívne procesy. 
Druhá kapitola čitateľovi ponúka zaujímavé prak-
tické rady a stratégie na podporu detí s problé-
mami v oblasti  kontroly impulzivity a  v  oblasti 
pozornosti, pre deti s nedostatočnou koordiná-
ciou a so zvýšeným nepokojom. Aj keď sa môže 

 Britta Winter: Jak na ADHD a problémy s pozorností: poruchy 

koordinace a koncentrace, malá sebedůvěra, nepozornost, společné 

vzdělávání
Brno: Edika, 2018. 145 s. ISBN 978-80-266-1304-6.

zdať, že myslenie detí s ADHD je neorganizova-
né, premýšľajú rýchlo a veľmi dobre si intuitívne 
osvojujú nové informácie, s  čím sa dá výborne 
pracovať pri spoločnom vzdelávaní. Druhá ka-
pitola obsahuje 11 podkapitol, ktoré popisu-
jú konkrétne spôsoby riešenia každodenných 
problémových situácií. Sú návodom na zlepšenie 
v oblasti grafomotoriky, jemnej motoriky, ako 
naučiť dieťa samostatnosti a organizácii činnos-
tí, ako si osvojiť triky na zvýšenie pozornosti,  jej 
udržanie, alebo ako optimalizovať usporiadanie 
prostredia, v ktorom sa dieťa pohybuje. Autorka 
nezabúda ani na stratégie pre skvalitnenie sociál-
nych interakcií a posilnenie sebadôvery dieťaťa. 
S autorkou sa nezhodujem v množstve pravidiel 
pre deti, napriek tomu, že pri deťoch s  ADHD 
by mali byť pravidlá a hranice jasne vymedzené 
a  vyžadujú si aj dôslednosť zo strany rodičov. 
V zmluvách medzi rodičmi a dieťaťom sa ako for-
ma odmeny objavuje i  odmena fi nančná, ktorú 
by som nahradila inou alternatívou, napríklad zá-
žitkovou odmenou.
Publikácia je prehľadná, text je písaný v  dvoch 
odstavcoch, doplnený množstvom farebných 
tabuliek, obrázkov a fotografi í. Názvy odstavcov 
sú farebné, orientáciu v texte sprehľadňuje aj 
časté využívanie odrážok. V  závere knihy nájde 
čitateľ odporúčanú literatúru a užitočné webové 
odkazy pre české a nemecké prostredie, ktoré je 
doplnené aj adresami spolkov a  terapeutických 
združení. 
Publikácia obsahuje aj štrnásť stranovú prílohu 
na tvrdom hladkom papieri s tabuľkami určený-
mi na vystrihnutie, s návodom ako udržať aktívnu 
pozornosť, ako si správne zorganizovať činnosť, s 
rodinnou zmluvou s  pravidlami, so zoznamom 
pravidiel určených pre čas na hranie. Táto atrak-
tívna kniha s pestrým obsahom si svojich čitate-
ľov môže nájsť medzi rodičmi detí s ADHD, učiteľ-
mi, psychológmi, terapeutmi aj vychovávateľmi.

Bibiana Filípková



O
 N

Á
S

DIE ŤA V CENTRE ODBORNE J POZORNOSTI |  1/2019 78

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je jediným pracoviskom v Slo-
venskej republike, ktoré sa zameriava na komplexný výskum psychologických aspektov vývinu 

detí a mládeže a na výskum podmienok, ktoré tento vývin ovplyvňujú. VÚDPaP zabezpečuje meto-
dické usmerňovanie všetkých zložiek výchovného poradenstva a prevencie. Venuje sa aj publikačnej 
činnosti.  Súčasťou VÚDPaP je Detské centrum pre vzdelávanie a výskum, poskytujúce komplex-
nú multidisciplinárnu starostlivosť deťom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám. 

V CENTRE
ODBORNEJ
POZORNOSTIDIEŤA

Metodicko – odborný časopis vychádza dvakrát ročne, spravidla v máji a novembri.
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