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ÍKPráve držíte v rukách druhé číslo nášho 
spoločného časopisu Dieťa v centre od-
bornej pozornosti. Téma tohto čísla je 

Dieťa v náročnej rodinnej situácii a Inklúzia. 

Práca psychológa nie je len prácou, je to 
poslanie. Takisto je poslaním aj rodičovstvo. 
Rodičia nie sú iba biologickými strojmi, sú 
to ľudia s poslaním robiť všetko, čo je v ich 
silách, aby život, ktorý stvorili, behal po svete 
s radosťou v srdci. A čo dieťa? Bohužiaľ, často 
dochádza k tomu, že v náročnej situácii nám 
uniká dieťa ako také a prídu na rad nálepky 
a diagnózy. 

Vo svojej praxi stretávam nešťastných rodi-
čov, ktorí sa trápia pre problémy svojich detí. 
Často sa napočúvam, že dieťa je také a ona-
ké, nevie toto a tamto, málo spí, nechce jesť, 
nevie sa sústrediť, bojí sa ... Výpočet problé-
mov narastá a niekde pod týmto nánosom 
je dieťa, ktoré to počúva a narastá v ňom 
strach, že s ním nie je všetko v poriadku.

Nikdy nebudeme vedieť zariadiť, aby malo 
naše dieťa bezproblémový život. Nie je to 
ani našou úlohou. Naučme ho však, ako sa 
k problémom pristupuje. Ukážme mu, že nie 
je hanba prísť sa s niekým poradiť. Predveď-
me mu vlastným správaním, že je v poriadku 
nenachádzať hneď riešenia, no je dôležité 
vedieť požiadať o pomoc. Vo svojej prejave-
nej krehkosti tak dieťa naučíme byť silnejším 
človekom.

Rada by som upriamila pozornosť na článok 
našich kolegýň Dagmar Kopčanovej a Bibiá-
ny Filípkovej, ktoré sa v ňom venujú proble-
matike rozvodov. Prináša náhľad na to, ako 
efektívne sa postaviť k tomuto problému 
a čo robiť, aby sme toto obdobie pomohli 
deťom preklenúť.

Milí čitatelia, s obidvoma témami, ktoré sú 
kľúčové pre toto číslo nášho časopisu, sa 
stretnete aj na našej tohtoročnej konferencii 
Dieťa v ohrození.

JUDIT MALÍK

psychologička, Výskumný ústav detskej 
psychológie a patopsychológie
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R Ako zvládnuť rozvod alebo 

rozchod? 

odpovedá PhDr. Alena KOPÁNYIOVÁ, PhD., 
psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie 
a patopsychológie

Rozvod je po úmrtí 
životného partnera, 
resp. rodiča, druhou 
najstresovejšou život-
nou udalosťou v  živote 
človeka. To že sa rodi-
čia rozchádzajú, resp. 
rozvádzajú je proces, 
ktorým dospelý človek 
prechádza postupne, od 
emocionálneho ochla-
denia, cez vzdialenie sa 
od partnera, až po ra-

cionálne rozhodnutie ukončiť spolužitie aj 
formálne. V  jednotlivých fázach má pravde-
podobne čas na vlastnú refl exiu prežívania 
emócií. U detí to tak však často nie je. Aj keď 
deti rozchádzajúcich, resp. rozvádzajúcich sa 
rodičov vnímajú meniacu sa situáciu medzi 
rodičmi v týchto jednotlivých fázach, predsa 
len oznámenie rodičov o ich rozchode ich za-
siahne oveľa viac. Jednak preto, že si nevedia 
často presne predstaviť, čo to pre nich osob-
ne znamená. Vzhľadom na vek a skúsenosti 
má dieťa obmedzený kognitívny a  emocio-
nálny potenciál stratégií a  často iba matnú 
predstavu o  tom, ako sa ich život v  skutoč-
nosti zmení (napr. podľa iných skúseností 
v rodine, u kamaráta a pod.). 

Z našej praxe vieme, že ak sa detí spýtate, čo 
by si želali najviac, 100  % detí, teda všetky 
deti odpovedia, aby sa rodičia dali dokopy. 
Aj keď staršie deti racionálne vedia, že už 
to napr. nie je možné, vo vnútri v  prežívaní 

je to pre ne veľmi podstatná hodnota – mať 
oboch rodičov spolu doma.

Ak sa rodičia vo svojich úlohách v  rodine 
dopĺňajú, tak napr. jeden rodič je ten, ku 
ktorému sa dieťa ide pritúliť, keď malo ťažký 
deň a k druhému zase poštekliť, keď sa chce 
vyblázniť. Je to jednoduché, keď sú rodičia 
spolu, dieťa prebehne z kuchyne do obývač-
ky alebo naopak. Po rozchode takáto samo-
zrejmá situácia emocionálneho saturovania 
už pre dieťa nie je dostupná. Často jeden ro-
dič z domácnosti odchádza, a tak dochádza 
k  zväčšeniu tzv. psychologickej vzdialenosti 
voči nemu. Dieťa si musí zvykať na nemož-
nosť saturovať svoje potreby hneď, ako to 
potrebuje voči každému z rodičov. 

Potom záleží od osobnosti a  emocionality 
dieťaťa, ako túto „stratu“ prežíva a zvláda. 
Niektoré deti reagujú nepokojom, úzkosťou, 
ktoré môžu prejsť do neurotických symptó-
mov, niektoré napr. neposlušnosťou, často 
zvýšenou agresivitou a hnevom voči emoci-
onálne najbližším osobám, alebo výrazným 
príklonom k jednému rodičovi. 

Výchova a  vzdelávanie dieťaťa v  tomto ob-
dobí nie sú jednoduché, keďže výraznejšie 
emocionálne prežívanie často zamestnáva 
ako rodičov, tak aj dieťa. Rodič ako dospelá 
osoba má už rozvinuté stratégie zvládania 
stresu a  emocionálne náročných situácií. 
U  detí sa stretávame najmä s  rôznymi ne-
gatívnymi prejavmi v  správaní, ktoré dieťa 
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Rdoteraz nemanifestovalo, alebo sa objavia 
vo väčšej intenzite. Ide o reakciu na záťažovú 
situáciu rozchodu/rozvodu. Dôležité je spojiť 
si tieto prejavy správania s  náročnou situá-
ciou v  rodine a  podľa toho reagovať doma, 
v škole alebo v  terapii. Rodičia dočasne po-
čas a  po rozvode zmenia aj svoje výchovné 
postupy, v snahe udržať si čo najlepší vzťah 
s dieťaťom, lebo vzťah aj výchovné postupy 
sa často medzi matkou a otcom na začiatku 
hodnotia a porovnávajú. Ak rodičia prejdú 
touto fázou rozvodu a dôjde k zastabilizova-
niu stavu, vrátia sa často k  svojim osvedče-
ným a preferovaným výchovným postupom. 

Vhodné je, ak sa na porozvodovej situácii 
o  zverení detí dohodnú samotní rodičia. Ak 
toho nie sú sami schopní, súdy dnes ponú-
kajú možnosti mediácie a  odborného pora-
denstva, napríklad aj v rámci implementácie 
Cochemského modelu (pozri príspevok JUDr. 
Swanovej). Mali by mať na pamäti aj to, že 
rozhodnutie o zverení je vžd y dočasné a nie 
je navždy. Ako dieťa rastie, menia sa aj jeho 
potreby a  záujmy, sociálne a  emocionálne 
dozrieva a pri kvalitnom vzťahu s druhým ro-
dičom dochádza často k jeho prirodzenému 
rozširovaniu. 

Striedavá starostlivosť podľa nás nie je vhod-
ná pre všetky deti. Sú deti, ktoré emocionál-
ne nezvládnu týždeň bez druhého rodiča, 
ale aj sú také deti, ktoré profi tujú z  pobytu 
v rôznom prostredí, v ktorých oddelene žijú 
ich rodičia a vedia akoby „fl exibilne prepínať“ 
medzi prostrediami rodičov. Základom je, 
ako v každej rodine, tak aj v rozvedenej, vzá-
jomný kvalitný vzťah založený na bezpečnej 
vzťahovej väzbe a bezpodmienečnom prijatí 
dieťaťa rodičom, ktorý je budovaný od útle-
ho detstva dieťaťa. 

V  našej odbornej praxi sa však stretáva-
me najmä s  tými prípadmi, keď dieťa styk 
s druhým rodičom odmieta, alebo si ho ne-
želá rozširovať podľa požiadaviek rodiča. Tu 
často pátrame najmä po príčine odklonu 
dieťaťa vo vzťahu a potom je potrebné toto 

zistenie obidvom rodičom sprostredkovať. 
Niekedy práve tlak jedného rodiča spôsobí 
reakciu dieťaťa vo forme vyhnutia sa druhé-
mu rodičovi. Vtedy často stačia dva kroky 
späť a  jeden vpred, najmä načúvať dieťaťu, 
jeho tempu adaptácie a prežívania, spôsobu 
vyrovnania sa s rozvodom rodičov a pod. 

Vediac tieto poznatky o psychológii detí roz-
vádzajúcich sa rodičov ako odborníci apelu-
jeme na to, aby za rozchodom neboli napr. 
len prvé nedorozumenia, ktoré sa dajú pre-
konať. Mať partnera a rodinu je zodpovedný 
záväzok na celý život. 

Takže odkazom pre rodičov by mohlo byť, 
aby napriek turbulentnej dobe riešenia vlast-
ného partnerského vzťahu, nezabudli byť 
blízkymi sprievodcami svojim deťom v  tej-
to dobe. Ak to sami nevedia alebo nemôžu 
zvládnuť, nech sa obrátia na odborníkov – 
detských psychológov a terapeutov. 
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Ako súčasť projektu Procesno-organizačný 
audit MS SR a vybraných organizácií rezortu 
spravodlivosti a  audit výkonu súdnej moci 
prebieha na viacerých súdoch Slovenska tes-
tovanie nových postupov súdov pri riešení 
„rodičovských sporov“ . Ide o súdne konania, 
kde súdy v  rámci starostlivosti súdu vo ve-
ciach maloletých riešia spory, ktorých rieše-
nie spadá do dispozície rodičov, teda také, 
kde môžu rodičia uzatvoriť rodičovskú doho-
du. V zaužívanej terminológii sa takéto spory 
zjednodušene označujú aj skratkou „ÚPP“ – 
vychádzajúcej z pojmu úprava rodičovských 
práv a povinností. Úprava práv a povinností 
k  maloletým deťom je obligatórne riešená 
v  rozvodových konaniach (ak sú v čase roz-
vodu deti rozvádzajúcich sa manželov ma-
loleté) a  tiež pri sporoch nezosobášených 
rodičov, ak úpravu rodičovských práv k  ma-
loletým deťom urobia predmetom sporu oni 
sami (rodič podá návrh na začatie konania), 
resp. ak sa začne konanie z úradnej moci. 

Pilotný projekt je inšpirovaný myšlienkami 
tzv. Cochemského modelu, samotná prax sú-
dov však nie je jednotná. Každý súd aplikuje 
základné zásady podľa svojich možností.

Z hľadiska zavádzania nových postupov by 
sa malo dbať o posilnenie rodičovských kom-
petencií pri riešení konfl iktov a  maximálne 
povzbudzovať riešenie porozchodovej (ale-
bo porozvodovej) situácie rodičov primárne 
rodičovskou dohodou. Ďalej by sa malo pos-
tupne dospieť k zrýchleniu súdnych konaní 
– má sa zefektívniť zisťovanie názoru dieťaťa 
a zabezpečenie práva detí vyjadriť svoj názor 

Pilotný model zavádzania 

nových postupov do činnosti 

poručenských súdov

Beata SWANOVÁ, Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminali-
ty, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

(participačné práva detí) a  posilnenie inter-
disciplinárnej spolupráce jednotlivých odbor-
níkov a subjektov, ktoré sú zapojené do rie-
šenia sporov v súvislosti so súdnym konaním 
v poručenskej agende. Práve téme interdisci-
plinárnej spolupráce v zmysle prepojenia jed-
notlivých profesií je venovaný tento článok.

Hlavným východiskom pilotného projek-

tu je rozlíšenie súdneho konania na dve 

„fázy“. 

Prvá fáza sa začína od podania návrhu na 
súd a  zahŕňa stretnutie účastníkov s  koor-
dinátorom, ustanovenie kolízneho opat-
rovníka a prvé pojednávania pred sudcom. 
V  tejto fáze sa vyžaduje tak zo strany súdu, 
ako aj zo strán všetkých zainteresovaných 
subjektov, ktoré pôsobia pri riešení sporu 
v  súdnom konaní (ktorými sa rozumie v  pr-
vom rade orgán sociálnoprávnej ochrany 
detí a  sociálnej kurately, vrátane referátov 
psychologicko-poradenských služieb, medi-
átori, advokáti a iní odborníci), podpora rodi-
čov dosiahnuť dohodu. Druhá fáza nastane 
v prípadoch, ak rodičia napriek podpore nie 
sú schopní sa dohodnúť. Vtedy musí súd v čo 
najkratšom čase vykonať potrebné dokazo-
vanie a vo veci autoritatívne rozhodnúť.

V  období medzi pojednávaniami by mali 
byť rodičia v  prvej fáze motivovaní (odpo-
ručenie) a v  druhej fáze povinní absolvovať 
odbornú pomoc, zameranú na zlepšenie ich 
komunikácie resp. zmiernenie dopadu ich 
konania na maloleté deti.
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jednotlivých profesií pri realizácii 
pilotného projektu

Súdy a koordinátori

Významnú úlohu pri naplnení požiadaviek 
na zmenu postupu súdov majú koordiná-
tori, ktorí boli na čas trvania projektu prijatí 
na pozíciu vyššieho súdneho úradníka (VSÚ) 
na vybraných súdoch. Koordinátori pôso-
bia v  pilotnom projekte ako osoby zodpo-
vedné za prvotnú edukáciu rodičov, pokus 
o dosiahnutie dohody. Ak nie je dosiahnutá 
rodičovská dohoda priamo s  podporou ko-
ordinátora, rodičom je poskytnutý zoznam 
mediátorov a  buď sami, alebo v spolupráci 
s  koordinátorom si vyberú mediátora, resp. 
určia spôsob jeho výberu (napr. najbližšie 
k  ich bydlisku, alebo podľa znalosti cudzie-
ho jazyka a  pod.). Ak vzniknú pochybnosti 
o  tom, či rodičia naozaj mediátora oslovia, 
následne ho koordinátor priamo kontaktuje 
a overuje, či sa mediácia začala. V opačnom 
prípade koordinátor oznámi súdu nezáujem 
rodičov o mediáciu. 

V prípade, že koordinátor uzná za potreb-
né vyriešiť najskôr psychologickú stránku 
konfl iktu, ktorá zabraňuje obnoveniu ko-
munikácie medzi rodičmi, poskytne zoznam 
poradenských konzultantov spolu s  charak-
teristikou ich služieb (vhodnosť špecializácie 
je ovplyvnená typom sporu – môže ísť o kli-
nických psychológov, poradenských psycho-
lógov, psychoterapeutov, sociálnych pracov-
níkov, liečebných pedagógov, sociálnych 
pedagógov, či iných odborníkov s  ukonče-
ným psychoterapeutickým výcvikom a  pra-
xou v  párovej terapii). Najmä ak je dieťa už 
sledované v Centre pedagogicko – psycholo-
gického poradenstva a  prevencie (CPPPaP), 
je vhodné orientovať rodičov na spoluprácu 
aj so zamestnancom, ktorý s dieťaťom pracu-
je. S dieťaťom by mal pracovať pokiaľ možno 
iba jeden poradenský konzultant, neutrálne 
od postoja rodičov. 

Koordinátor môže využiť aj spoluprácu 
s  Referátom poradensko – psychologických 

služieb (špeciálny referát Úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny).

Hlavnou zmenou postoja súdov, ktorá je 
spôsobilá ovplyvniť aj celkovú zmenu prístu-
pu rodičov – účastníkov konania, ako aj advo-
kátov a ostatných odborníkov, je posilnenie 
rodičovskej zodpovednosti za riešenie sporu 
v maximálnej možnej miere v počiatku kona-
nia. Po uplynutí primeraného času, venova-
ného podpore rodičov uzatvoriť dohodu zo 
strany ÚPSVaR a súdu (aj s využitím služieb 
mediátorov, poradenských konzultantov – 
odborníkov na duševné zdravie, neziskových 
organizácií, poskytujúcich služby na úseku 
ochrany maloletých, alebo podpore rodičov-
ských kompetencií), ak rodičia nie sú schop-
ní sa dohodnúť, súd by mal v čo najkratšom 
čase rozhodnúť. Rýchlosť konania zabráni 
rozvoju konfl iktu, pri väčšine prípadov je 
motivujúca pre účastníkov konania, nakoľko 
prípad chcú mať rýchlo vyriešený. Rýchlosť 
konania a  kratší čas medzi pojednávaniami 
majú potenciál vylúčiť taktické zdržiavanie 
zo strany jedného rodiča v tých sporoch, kde 
je pre jedného rodiča vhodnejšie „naťahova-
nie“ času do konečného rozhodnutia (a kde 
v  prípade zmareného pojednávania je ďalší 
termín stanovený s odstupom viacerých me-
siacov). Nemožno však do dohody, prípadne 
do účasti na mediácii alebo poradenstva, 
„nútiť“ rodiča, ktorý je obeťou domáceho ná-
silia, ak zo strany páchateľa domáceho násilia 
nie je záruka zmeny jeho správania. Prípady 
s jasnou indikáciou násilného správania jed-
ného z rodičov by nemali byť do projektu za-
radené, resp. pokiaľ napr. koordinátor zistí ta-
kéto okolnosti (ktoré neboli zrejmé z návrhu 
na začatie konania), je nevyhnutné osobitne 
každý prípad posúdiť a zvážiť, či je vhodný na 
riešenie tzv. Cochemským modelom (najmä 
v pilotnej fáze).

Mediátori

Mediátori sú v súčasnosti oslovovaní v pilot-
nom projekte zo strany účastníkov konania 
na doporučenie koordinátora (zriedkavejšie 
priamo sudcu). 
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k celkovej dohode, mediátor vypracuje pí-
somný zápis z mediácie, obsahom ktorého 
sú procesné aspekty mediácie: dátum a dĺžka 
mediačných stretnutí, dôvod ukončenia me-
diácie (stručný popis dôvodu – napr. vyhláse-
ním mediátora o  nepokračovaní v mediácii, 
skončením z  podnetu jednej strany alebo 
oboch strán, uplynutím dohodnutého času 
trvania mediácie, alebo odkaz na príslušné 
ustanovenie zákona o mediácii). Ďalej je ob-
sahom zápisu stručný popis, na čom sa účast-
níci dohodli a čo ostalo sporné. Zápis nesmie 
mať hodnotiaci charakter, musí byť vecný 
a objektívny. Ak z akéhokoľvek dôvodu stra-
ny zápis neodsúhlasia (napr. sa odmietnu 
dostaviť k mediátorovi), mediátor súd infor-
muje v  rozsahu dohodnutom v konkrétnej 
Dohode o začatí mediácie. Zápis v tom prípa-
de obvykle nebude obsahovať skutočnosti, 
ktoré sa síce v mediácii prerokovávali, ale na 
vyriešení ktorých sa strany nedohodli.

Mediátor by mal viesť spoločné rokovania 
účastníkov efektívne, podporovať vecnú ko-
munikáciu rodičov, presmerovať rodičov od 
hájenia pozícií na formulovanie vlastných 
potrieb a potrieb dieťaťa.

Ak mediátor spisuje so stranami mediačnú 
dohodu – Dohodu o mediácii (t. j. obsahovo 
rodičovskú dohodu), je potrebné formulovať 
ju tak, aby časť, ktorá podlieha schváleniu 
súdu, obsahovala vykonateľné ustanovenia 
v zmysle zákona o rodine v spojení s CMP. 

Poradenskí konzultanti

Pod pojmom poradenskí konzultanti (termi-
nológia používaná iba pre región Bratislava) 
sa rozumejú odborníci, poskytujúci služby 
v širokom kontexte riešenia dopadov sporov 
na duševné zdravie detí (aj dospelých). Ide 
najmä o  klinických psychológov, poraden-
ských psychológov, psychoterapeutov, sociál-
nych pracovníkov, liečebných pedagógov, 
sociálnych pedagógov či iných odborníkov 
s  ukončeným psychoterapeutickým výcvi-
kom a praxou v párovej terapii, ktorí posky-
tujú služby buď samostatne, alebo v  rámci 

rôznych neziskových organizácií (tzv. tretí 
sektor), resp. štátnych organizácií.

Práca poradenských konzultantov je možná 
v dvoch rovinách: 
a) keď poskytujú služby, spočívajúce v aktív-

nej intervencii, pričom sa ešte môže rozli-
šovať, či poradenský konzultant poskytuje 
odborné služby jednotlivému rodičovi 
– t.  j. dospelým jednotlivcom, obom rodi-
čom naraz – párová terapia a pod., celej ro-
dine (ako systému), alebo iba maloletému 
dieťaťu/deťom; 

b) keď sú oslovení za účelom vyhotovenia 
odborného nestranného vyjadrenia (od 
tzv. „správy“ až po vyhotovovanie odbor-
ného vyjadrenia, odborného stanoviska, 
resp.   znaleckého posudku podľa zákona 
o  znalcoch, tlmočníkoch a prekladate-
ľoch).

Pokiaľ by konzultant mal záujem o vzájomnú 
výmenu informácií o  prípade napr. s  advo-
kátmi, mediátorom, alebo iným odborníkom, 
je povinný o  tomto klienta informovať, prí-
padne si vyžiadať jeho písomný súhlas.

V  prvej fáze sa odporúča využívať „inter-
venčnú“ úlohu týchto odborníkov, nevyuží-
vať možnosť jednostranne formulovaných 
správ. Pokiaľ sa rodičia nedohodnú, v druhej 
fáze konania má súd možnosť požiadať o vy-
pracovanie odborného znaleckého posudku. 
Účasť na znaleckých úkonoch je už v tomto 
prípade povinná a nie dobrovoľná, písomný 
záver je obligatórny. Vo veciach, zaradených 
do pilotu, je snaha obmedziť potrebu vypra-
covania znaleckých posudkov na najnevy-
hnutnejšie minimum.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

ÚPSVaR je v  niektorých prípadoch prvým 
kontaktom rodiča so systémom ochrany 
dieťaťa. Poskytuje služby na úseku sociálno-
právnej ochrany a  sociálnej kurately (SPO-
DaSK),   je ustanovovaný ako kolízny opat-
rovník pre súdne konanie a zúčastňuje sa 
pojednávania.
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pokynov v  pilotnom projekte pracuje s  ro-
dičmi a  napomáha riešiť nepriaznivú situá-
ciu dopadu rodičovského konfl iktu na dieťa. 
V pilotnom projekte nedáva pri práci na úse-
ku sociálno-právnej ochrany jednostranné 
stanoviská iba na základe informácií jedné-
ho rodiča bez sociálneho prešetrenia, alebo 
kontaktovania druhého rodiča. ÚPSVaR na 
oboch úsekoch činnosti vedie rodičov k pre-
vzatiu rodičovskej zodpovednosti a zodpo-
vednosti za svoje rozhodnutia. Odporúča 
a odkazuje rodičov na využitie mediácie, 
odbornej pomoci (IN 39/20018, Metodický 
pokyn 1-4 2018) a vedie rodičov k dohode 
odporúčaním odbornej pomoci podľa § 10 
a 11 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnopráv-
nej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Intenzívne komunikuje s ostatnými sub-
jektmi intervencie pri docielení rodičov-
skej dohody,   súdom a  referátom poraden-
sko-psychologických služieb. Vypracúva plán 
práce s dieťaťom v úzkej súčinnosti so zákon-
nými zástupcami dieťaťa.

Je koordinátorom výchovných opatrení. 
Je vykonávateľom zisťovania názoru dieťaťa 
a informuje dieťa o jeho participačných prá-
vach. Urobí prešetrenie tak, aby súd mohol 
rozhodnúť. V  prípadoch, zaradených do pi-
lotného projektu, by mali zamestnanci SPO-
DaSK ako aj RPPS postupovať v súčinnosti 
s koordinátorom.

Odborné služby Referátu poradensko-psy-
chologickej služby (RPPS) sú verejnou služ-
bou poskytovanou formou psychologickej, 
poradenskej, psychodiagnostickej, tzv. psy-
choedukačnej, informačnej a podpornej čin-
nosti. 

RPPS poskytuje psychologickú pomoc 
a  odborné poradenstvo klientom, ktorým 
zamestnanec s  agendou SPODaSK tieto 
odborné služby odporučí, klienti ich môžu 
i  nemusia využiť, participuje na riešení vý-
chovných,  rodinných, rozvodových a  po-
rozvodových problémov rodiny s  dieťaťom 
so zamestnancom s  agendou SPODaSK, na 
základe nimi jasne formulovanej, špecifi ko-
vanej a odôvodnenej (písomnej) požiadavky 

(podnet), ktorá je podkladom pre vytvorenie 
dohody o spolupráci; realizuje prípravu a po-
súdenie žiadateľov o NRS v tíme so sociálnym 
pracovníkom oddelenia SPODaSK.

Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva

Centrum pedagogicko-psychologického po-
radenstva a  prevencie poskytuje komplex-
nú psychologickú, špeciálnopedagogickú, 
diagnostickú, výchovnú poradenskú a  pre-
ventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so 
zdravotným postihnutím, najmä v  oblasti 
optimalizácie ich osobnostného, vzdeláva-
cieho a  profesijného vývinu. Zákonným zá-
stupcom a  pedagogickým zamestnancom 
poskytuje poradenské služby (podľa zákona 
č. 245/2008 Z. z. školského zákona). Na zákla-
de uvedeného môžu CPPPaP poskytovať po-
radenstvo aj v prípadoch, keď je osobnostný 
vývin detí narušený, ohrozený nepriaznivou 
rodinnou situáciou. O týchto skutočnostiach 
spracúvajú aj správy pre rodiča, školu, ak o to 
požiada – aj pre súdy. Ak ide o dieťa – dlho-
dobého klienta CPPPaP, odborník vidí jeho 
vývin v  dlhšom časovom horizonte, vidí aj 
odchýlky od bežného správania sa, prežíva-
nia, ktoré evidentne súvisia s rozchodom ro-
dičov, resp. konfl iktom medzi rodičmi. 

Advokáti

Advokáti sú často prvý kontakt rodiča pri 
požiadavke na súdne riešenie sporu o  rodi-
čovské práva a advokáti teda ako prví majú 
možnosť usmerniť svojho klienta buď ku 
kooperatívnemu jednaniu, alebo k  podaniu 
návrhu na súd bez snahy sa dohodnúť mimo-
súdne. Je teda zrejmé, že zapojenie advoká-
tov do pilotného projektu je kľúčové.

Je zrejmé, že v poručenskej agende bude 
potrebné určitým spôsobom modifi kovať 
štandardné poskytovanie právnych služieb 
tak, aby sa výkonom poslania advokácie 
nedosahovalo presadenie záujmov klienta 
(rodiča) na úkor práv dieťaťa. Pokyny klien-
ta, ktoré sú v rozpore s právami dieťaťa, ale-
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zo strany advokátov akceptované. Je zrejmé, 
že jedným z predpokladov správneho pos-
tupu advokátov je vzdelávanie v  témach, 
ktoré úzko s  problematikou súvisia, pričom 
ako najpotrebnejšie boli vyhodnotené témy 
z  oblasti psychológie, teórie konfl iktov, 
problematika tzv. zavrhnutého rodiča a  tzv. 
brániaceho rodiča, problematiky zisťovania 
názoru dieťaťa, otázky spojené s  inštitútom 
striedavej starostlivosti, vyjednávanie, Doho-
vor o právach dieťaťa a judikatúra ESĽP.

Advokáti ako najpodstatnejšie vyhodnotili 
tieto zásady, ktoré majú potenciál prispieť 
k zmenám v poručenskej agende v rámci pi-
lotného projektu:
 aby advokáti nepodporovali klientov v ne-

kooperatívnom alebo dokonca až v agre-
sívnom správaní, skôr sa snažili jednotlivé 
sporové otázky riešiť nekonfl iktne, vecne, 

 aby advokáti poučili svojich klientov 
v  sporoch, kde je prítomné maloleté die-
ťa o základnej legislatíve v oblasti ochrany 
práv dieťaťa a o jeho procesnom postavení 
v spore, 

 pokiaľ sa advokátom na úrovni právnych 
zástupcov nepodarí dosiahnuť dohodu, 
aby klientom odporučili využiť aj inú od-
bornú pomoc (mediáciu, psychologické 
poradenstvo, iné), najmä ak je zrejmé, že 
uzatvorenie dohody by bolo v záujme 
klientov a  ich maloletých detí, ale klienti 
nie sú schopní racionálne sa dohodnúť 
z  dôvodu nespracovaných emócií ale-
bo závažných problémov v komunikácii 
(účasť advokátov napr. na mediačnom 
stretnutí týmto nie je vylúčená), 

 aby sa advokáti pri vypracovaní súdnych 
podaní a návrhov držali len vecných a pre-
ukázateľných faktov/skutočností a  vyhý-
bali sa subjektívnym, resp.  hodnotiacim 
vetám s  pretaveným emocionálnym pod-
textom svojho klienta, 

 aby sa advokáti pokiaľ možno neformálne 
a v rámci zákonných limitov oboznamovali 
s názorom maloletého. 

Slovenská advokátska komora podporuje 
túto iniciatívu, ktorá má za cieľ zabezpečiť 
plnohodnotný súbeh povinnosti obhajoby 
klienta v súdnom konaní s požiadavkami na 
zabezpečenie najlepšieho záujmu detí ako 
primárneho cieľa pri súdnom konaní vo ve-
ciach maloletých.

Záver

Prvé výsledky pilotného projektu potvr-
dzujú, že zapojením koordinátorov a  vyu-
žitím menej formálnej formy komunikácie 
s  rodičmi, ako účastníkmi súdneho konania 
v  prvej fáze konania, v  spojení s  cieleným 
odporúčaním odbornej pomoci, sa naozaj 
darí rýchlejšie a vo väčšom množstve prípa-
dov dospieť k  uzatvoreniu dohody medzi 
rodičmi pred prvým pojednávaním vo veci. 
Rýchlosť konania nedáva dôvod na vznik 
sekundárnych problémov, ktoré sú typické 
pre dlhotrvajúce konania (najmä rozvodo-
vé) a  ktoré samotným účastníkom konania 
(a o to viac ich maloletým deťom) spôsobujú 
traumatické zážitky, niekedy dokonca horšie, 
ako zažívali pred začatím konania o  rozvo-
de. V Bratislave počas roku 2019 prebiehajú 
stretnutia jednotlivých profesií a od septem-
bra 2019 sú plánované už aj pravidelnejšie 
spoločné stretnutia za účelom výmeny skú-
seností a  riešenia nedostatkov a  podnetov. 
Týchto stretnutí sa zúčastňujú koordinátori 
jednotlivých súdov a je tak možné verifi kovať 
správnosť postupov z  rôznych uhlov pohľa-
du. Je dôvodné očakávať, že všetky pozitívne 
dopady sa premietnu aj do hodnotiacej sprá-
vy a  vypracovania odporučených postupov 
a budú následne môcť byť využité aj v praxi 
iných súdov.
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Čo je inkluzívne vzdelávanie?

Inkluzívne vzdelávanie je spoločné vzde-
lávanie detí s rozmanitým potenciálom na 
zabezpečenie rovnosti ich šancí. Každá škola 
má byť otvorená všetkým deťom v lokalite 
a pripravená na to, aby im umožnila naplniť 
ich základné právo na kvalitné vzdelanie. 
Inkluzívne prostredie je prirodzené a vytvára 
príležitosti pre účasť na dianí pre každého 
jednotlivca. Odlišnosť a rozmanitosť je prí-
ležitosť prospešná celku. Inkluzívne vzdelá-
vanie podporuje dynamický systém vzdelá-
vacích a odborných služieb, ktorý fl exibilne 
reaguje na potreby dieťaťa, rodiny a učiteľa. 
Je to proces, nie stav.

Od integrácie k inklúzii

 Viktor KRIŽO, Inklukoalícia

Kľúčové tematické prioritné oblasti 
a ciele

Komplexná podpora (spolupráca, identifi ká-
cia potrieb a  vhodných intervencií, terapia) 
sa ponúka čo najbližšie k dieťaťu, jeho rodine 
a učiteľovi na 3 úrovniach: na úrovni dieťaťa, 
rodiny a učiteľa, na úrovni triedy ako spolo-
čenstva a na úrovni školy, školského obvodu 
a širšej komunity.
 Prechádza sa od diagnostiky (od po-

chopenia problému) k identifi kácii pot-

rieb každého jednotlivca: dieťaťa, učiteľa, 
rodiča, triedy, školy, komunity.

 Ochrana práv detí/rodín/učiteľa v ško-
lách a  školských zariadeniach, naplnenie 
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a vytváranie príležitostí na učenie a učenie 
sa. To zahŕňa aj identifi kovanie a  odstra-
ňovanie prekážok, ktoré zmysluplnému 
a efektívnemu učeniu a učeniu sa bránia.

 Učiteľ je nositeľom zmeny prístupu, kľúčo-
vou vzťahovou osobou pre žiaka a  jeho 
rozvoj. Pri svojej práci dostáva aktívnu 
podporu zo strany interdisciplinárneho 
tímu odborníkov.

 Učiace sa spoločenstvo – vytvára prostre-
die, ktoré podnecuje vzájomné učenie sa 
a  vytvára podmienky pre osobnostný rast 
a prípravu na život. Dieťa, ktoré sa učenia 
z  akéhokoľvek dôvodu nemôže plnohod-
notne zúčastňovať, je identifi kované a dos-
táva účinnú pomoc. Prevencia a terapia sa 
integruje do výchovného pôsobenia školy 
(facilitácia, refl exia, podpora komunikácie, 
emócií a potrieb, sebavyjadrenia a pod.)

 Subsidiarita a  decentralizácia podpory 
na rôznych úrovniach – čo je možné, aby 
urobilo dieťa, robí dieťa, čo je možné, aby 
podporil učiteľ, podporí učiteľ, k  čomu je 

3 kroky na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu 
(inšpirované Indexom inklúzie, 2002)

1. vytváraním inkluzívnej kultúry 
 nové vyjadrovanie (lebo slová vytvárajú realitu), prestať diferencovať deti na základe 

zdravotného problému/postihnutia, zmena v komunikácii školy a rodiny – v popredí 
nemá byť otázka týkajúca sa predpokladov dieťaťa pre dochádzku do bežnej školy, ale 
pedagogický, organizačný a kultúrny potenciál školy.

2. etablovanie inkluzívnych štruktúr  
 vytvorenie inkluzívneho prostredia (dobré vzťahy, podporná komunikácia personálu 

školy, hodnoty a vízia školy, intenzívne a tímové formy pomoci, otváranie sa rodičom 
a komunite)

3. vytvorenie inkluzívnych modelov vzdelávania 
 ktoré sú orientované na osobné kompetencie pre budúcnosť (vedieť, robiť, byť, žiť 

spolu),
 vyučovanie, ktoré nevyčleňuje, neoddeľuje (treba sa vyhnúť vytváraniu špeciálnych 

skupín, oddelenému vyučovaniu),
 ponúkať individuálnu podporu, ktorá sleduje individuálne vývinové (nie učebné ciele) 

podporuje potenciály, posilňuje. 
Zdroj: https://inklukoalicia.sk/sprievodca-inkluzivneho-vzdelavania/

bližšie odborník v  škole, tomu odborník 
napomáha, čo môže manažovať riadi-
teľ, realizuje riaditeľ a  pod. Podpora je 
výsledkom tímovej spolupráce. V  duchu 
princípov slobody a  zodpovednosti sa 
kompetencie približujú čo najbližšie k za-
interesovaným a  nekumulujú sa vyššie, 
pokiaľ to nie je nevyhnutné. Právomoci sú 
decentralizované na tie úrovne, kde je ich 
výkon z  hľadiska zmysluplného a  efektív-
neho učenia a učenia sa najefektívnejší.

Príručka inkluzívneho vzdelávania – 
„Na ceste k inklúzii“

Ako autori (Z. Krnáčová, V. Križo) v  úvode 
príručky uvádzajú, tento materiál sumarizuje 
na jednom mieste základné legislatívne, fi lo-
zofi cké a praktické usmernenia, ktoré môžu 
školám pomôcť lepšie realizovať vzdelávanie 
formou integrácie žiakov so ŠVVP (ďalej len 
integrácia) smerom k postupnej inkluzívnej 
edukácii, ku ktorej sa Slovenská republika hlá-
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vlády 2016 (ale aj v Národnom programe roz-
voja životných podmienok osôb so zdravot-
ným postihnutím na roky 2014 – 2020; POP 
2018/2019 v bode 1.6.4.3), či v medzinárod-
ných dokumentoch (UNESCO, 2009). Uvedený 
sprievodca vychádza z Metodického materiá-
lu ŠŠI k školskej integrácii (2018), z bežných 
legislatívnych textov, z Indexu inklúzie (2002), 
konceptu Učiaceho sa Slovenska (2018) 
a predpokladá ďalšie rozpracovanie v materiá-
li Stratégia postupného rozvoja inkluzívneho 
vzdelávania na Slovensku ako súčasti Národ-
ného programu rozvoja výchovy a vzdeláva-
nia (2018). Jeho cieľom je ponúknuť prehľad, 
usmerniť a doplniť osobitosti procesu integ-
rácie vo vzťahu k špecifi kám vzdelávacích 
programov pre žiakov so zdravotným znevý-
hodnením a všeobecným intelektovým na-
daním (ďalej len VP, ŠPÚ, 2016, 2017). Je im-
pulzom k prechodu od živelnej integrácie ku 
vybudovaniu inkluzívnej kultúry na školách. 

Z  príručky vyberáme a ponúkame jednu 

z tém, ktoré tam nájdete. Ide o podporu žia-

kov pri inkluzívnom vzdelávaní zo strany 

tímu pedagógov, odborníkov aj rodičov.

 učiteľ učiteľ učiteľ učiteľ učiteľ učiteľ učiteľ asistenti   

 RODIČIA  

 triedny učiteľ triedny učiteľ triedny učiteľ  U1

            

 metodické združenie, 
predmetové komisie

 kariérový poradca   

            
 ODBORNÝ TÍM  

  špeciálny a liečebný pedagóg  psychológ  U2

  sociálny pedagóg  logopéd a iné   

            

 RIADITEĽ ŠKOLY   

 multidisciplinárny tím (koordinátor, supervízor, členovia tímu, externé organizácie)  U3

          

Schéma trojstupňovej pomoci pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov v škole 
(voľne podľa Učiaceho sa Slovenska, 2018)

Odborný tím 

Školu tvoria jednotliví aktéri vo vnútri jej or-
ganizmu, kde každý má svoju nezastupiteľnú 
a rovnocennú úlohu. Inkluzívny školský tím 
dospelých, ktorého neoddeliteľnou súčasťou 
sú rodičia, tvorí prostredie okolo žiaka, kto-
rého funkčnosť je najlepším predpokladom 
jeho podpory. Školy akéhokoľvek typu (bež-
ná, špeciálna) musia pri rešpektovaní voľby 
rodiča na základe záujmov žiaka poskytnúť 
kvalitné podmienky vzdelávania. Pri pod-
pore všetkých žiakov na ceste inkluzívneho 
vzdelávania je potrebné vytvárať inkluzívne 
tímy zložené z pedagogických a odborných 
zamestnancov, či vytvárať spolupracujúcu 
a participatívnu klímu. Odborný tím ako už-
šia skupina zamestnancov na škole tvorí škol-
ský psychológ, školský špeciálny, liečebný, 
sociálny pedagóg a logopéd. Schéma uka-
zuje úlohu jednotlivých aktérov inkluzívnej 
školy pri pomoci žiakom.

Schéma predstavuje názorné úrovne (U1 – 
U3) riešenia problémov a podpory pri práci 
so žiakmi, rodinou, triedou subsidiárne, sys-
tematicky a čo najbližšie k žiakovi. V ideál-
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a pracujú viac s rodičmi a učiteľmi a budujú 
participatívnu a subsidiárnu kultúru školy na 
úrovni spolupráce všetkých aktérov. V našich 
prípadoch zväčša ešte odborný tím viac za-
sahuje a rieši priamo na 1. úrovni. Jednotlivé 
úrovne predstavujú:

U1 (úroveň 1) – bežná podpora a práca uči-
teľov s podporou asistenta na hodine i cez 
prestávky, riešenie problémov triednymi 
učiteľmi, komunikácia s rodičmi. Centrom 
tejto úrovne je triedny učiteľ s rodičom, ako 
najdôležitejšie vzťahové osoby v škole oko-
lo dieťaťa. V postupnosti riešenia problé-
mov môže podľa typu problému napomôcť 
k riešeniu aj vedúci niektorej predmetovej 
komisie na II. stupni, či metodické združenie 
na I. stupni. Kariérový poradca pomáha pre-
dovšetkým pri podpore prestupu na vyšší 
stupeň vzdelávania a pomáha zlaďovať IVP 
žiaka a smerovania jeho ďalšieho kariéro-
vého vývinu. Na prvej úrovni je možné rie-
šiť väčšinu problémov v škole, hoci už na 
tejto úrovni v rámci prevencie má aktívne 
pôsobiť napríklad školský psychológ, a to 
podpornými programami, aktivitami, sú-
stredeniami, akciami – v  úzkej spolupráci 
s triednymi učiteľmi, členmi odborného 
tímu v preventívnej práci a identifi kácii rizík 
a zdrojov žiakov.

U2 – špecifi cká intervencia a pomoc deťom 
v riziku – učenia a správania. Žiaci pravidelne 
ohrození neúspechom alebo emočnými ťaž-
kosťami vyžadujú dlhodobejšiu a odbornú 
starostlivosť. Podľa typu problému na tejto 
úrovni zasahujú jednotlivo psychológ, špe-
ciálny pedagóg, liečebný pedagóg alebo lo-
gopéd (terapia, poradenstvo, sprevádzanie, 
reedukácie, podpora a usmernenie učiteľov) 
a pod. Na tejto úrovni je možné poskytnúť 
niektorému žiakovi alebo menšej skupinke 
žiakov špecifi ckú podporu. Jednotliví odbor-
ní zamestnanci tvoria odborný tím, úzko spo-
lupracujú medzi sebou i subsidiárne s učiteľ-
mi a pokúšajú sa postupne inkluzívne vrátiť 
problém späť na úroveň 1.

U3 – tu už ide o komplexnú starostlivosť 
o  vážne ohrozené deti. Na tejto úrovni je 
potrebné, aby tím postupoval v úzkej spolu-
práci s učiteľmi, riaditeľom, sociálnym peda-
gógom a inými zložkami pre pomoc deťom 
či rodine. Môže ísť o prípady krízovej inter-
vencii pri smrti blízkej osoby, prípady týrania 
a  vážneho zanedbávania, ohrozenia žiaka, 
traumatického rozvodu, porúch správania, 
ťažšieho zdravotného znevýhodnenia a i. Je 
potrebné, aby tím spoločne plánoval kroky, 
aby sa realizovali stretnutia so zápisnicami, 
spísali sa dohody, plány, navrhli sa účinné 
kroky a ich následná spoločná kontrola, čo 
sa prikladá k dokumentácii IVP. Takéto hlb-
šie a komplexnejšie riešenia môžu vyžado-
vať prácu so žiakom a rodinou na viacerých 
úrovniach – jeden odborník rieši prostredie 
a rodinu žiaka, jeden terapeuticky pracuje so 
žiakom, triedny učiteľ môže pracovať príp. 
s  celou triedou na podpore žiaka. Niektoré 
prípady vyžadujú aj medzirezortnú spolu-
prácu (súdy, kuratela, polícia, lekári...). Nakoľ-
ko však škola je s rodinou žiakovi najbližšie, je 
nevyhnutné, aby aj ostatné subjekty aktívne 
spolupracovali a koordinovali svoje postupy 
s rodinou i školou.

Popíšme bližšie jednotlivých aktérov systé-
mu podpory:

Riaditeľ školy – najvyšší podporný orgán 
odborného tímu. Schvaľuje rámcovú čin-
nosť a smerovanie tímu, disponuje stručným 
prehľadom činnosti tímu a  členov, zodpo-
vedá za  pracovnoprávne zaradenie členov, 
ich ochranu a podporu voči externým inšti-
túciám a  rodičom. Vytvára podmienky pre 
ich činnosť, zúčastňuje sa na náročnejších 
prípadoch konzílií. Zachováva systém subsi-
diarity a všetko, čo súvisí s hlavnými úlohami 
tímu prenecháva svojmu tímu, posúva rie-
šenia situácií na tím, radí sa, zvoláva väčšie 
konzíliá, priberá tím k  rozhodnutiam, ktoré 
majú vplyv na ich činnosť, vedie k zachová-
vaniu postupnosti a vracia prípad na riešenie 
príslušnej úrovne v prípade, že rodičia alebo 
iné zložky obchádzajú systém. V systéme je 
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stupňami, aby bol ku každému blízko, keď 
treba podporiť, pomôcť, niečo zabezpečiť, 
zastrešiť. 

Odborný tím (v užšom zmysle) – zložený 
z odborníkov podľa schémy vyššie. Odborný 
tím z dôvodu úzkej komplexnosti, efektivity 
a  rýchlosti koordinuje jeden z  členov tímu, 
ktorý plní úlohu akéhosi tajomníka tímu. 
Nemá rozhodné slovo v  tíme. Vykonáva tie 
činnosti, ktorými ho tím poverí. Odborný tím 
je rozmanitý v činnostiach. V bežných činnos-
tiach fungujú členovia tímu samostatne a vy-
konávajú činnosti, ktoré má každý vo svojej 
náplni. Odborný tím pravidelne zasadá kaž-
dý týždeň a  preberá svoje úlohy a  činnosti, 
hodnotí a plánuje. V rámci odborného tímu 
môžu byť podsekcie, ktoré si vytvárajú pod-
ľa potreby jednotliví odborníci (napr. tera-
peut a  špeciálny pedagóg alebo psychológ 
a výchovný poradca, špeciálni pedagógovia 
a  pod.), s  cieľom riešiť spoločne nejaký prí-
pad, intervenciu, prevenciu alebo terapiu, 
reagovať na nejakú požiadavku vedenia 
školy, rodičov, učiteľov a  podobne. V  prípa-
de zložitejších a  komplexnejších prípadov 
odborný tím zvoláva konzíliá, konzultuje 
emailom, realizuje výchovné komisie. Zdie-
ľanie v  odbornom tíme podlieha etickému 
kódexu jednotlivých profesií. V rámci tímu je 
možné zdieľať informácie, ktoré nie sú výslov-
ne klientom určené ako dôverné. Všeobecne 
známe informácie a  supervízne podklady 
členovia zdieľajú aj pre efektívnejšiu činnosť. 
Všetci členovia poskytujú veľmi stručný zoz-
nam činností a  intervencií (dátum, meno, 
rámec) v zdieľanom elektronickom systéme, 
ktorý je k dispozícii riaditeľovi školy a suma-
rizuje ju koordinátor. Samostatné podrobné 
dôverné poznámky psychológa, špeciálne-
ho pedagóga a  terapeuta si vedú pre svoju 
vlastnú potrebu, prípadne pre ďalšie využitie 
pre rodičov a odborný tím v prípade krízové-
ho managmentu.
1. Koordinátor tímu – jeho úlohou je syste-

maticky sumarizovať činnosť tímu, sledo-
vať efektivitu práce z  hľadiska možných 

duplikácií, posúvať požiadavky na tím 
konkrétnym členom, zvolávať a  pripravo-
vať zasadnutia, viesť byrokratický aparát 
okolo tímu (zápisnice, všeobecnú kartoté-
ku, záznamy činnosti, webstránku, prezen-
táciu navonok), usmerňovať činnosť pod-
porného tímu, prizývať ho k zasadnutiam 
a riešeniam, prijímať podnety od podpor-
ného tímu, od riaditeľa či iných účastníkov, 
rodičov a  predostierať ich odbornému 
tímu, či delegovať ich na podporný tím. 
Zbiera stručnú spätnú väzbu, či bol prípad, 
problém vyriešený, ako pokračuje, čo ďalej 
a podobne.

2. Supervízor tímu – ide o  odborného ga-
ranta celého tímu. Supervízor garantuje 
odbornosť celého tímu a  poskytuje svoje 
cenné pripomienky a skúsenosti pri spre-
vádzaní činnosti celého tímu. V  prípade 
potreby vedie supervízne riadenie, bálin-
tové skupiny, zabezpečuje externú super-
víziu pre celý tím. Zúčastňuje sa na nároč-
ných prípadoch a  poskytuje poradenstvo 
tímu. Môže to byť napríklad terapeut ale-
bo psychológ. 

3. Psychológ – zabezpečuje jednorazovú 
alebo pravidelnú individuálnu či skupino-
vú psychologickú intervenciu s deťmi, kto-
ré podľa situácie v tíme preberie pod svoju 
starostlivosť, prevažne deti s  emočnými 
problémami, úzkosťami, rozvodovú sta-
rostlivosť a  podobne. Vzhľadom k  odbor-
nej platforme a vedeckej fundovanosti po-
skytuje vzdelávanie rodičom a  učiteľom, 
realizuje skríning, depistáž, vyhľadávanie, 
orientačnú diagnostiku a  i. V  prípade ná-
vrhu na vyšetrenie posúva vyšetrenia cez 
koordinátora. 

4. Špeciálny pedagóg – poskytuje sta-
rostlivosť deťom s  poruchami učenia 
cez  špecializované podporné predmety 
podľa svojho rozvrhu, ale zúčastňuje sa aj 
stretnutí výchovných komisií, usmerňuje 
činnosť učiteľov u  žiakov so špeciálnymi 
edukačnými potrebami. Môže zabezpe-
čovať prvý odborný intervenčný kontakt 
pri riešení problémov v správaní detí. Rieši 
intervencie, ktoré od tímu požaduje pod-
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adaptáciu detí v  triedach, sleduje problé-
my v kolektívoch a  intervenuje, refl ektuje 
prípadné bežné konfl ikty medzi deťmi. Za-
bezpečuje začlenenie detí so špeciálnymi 
edukačnými potrebami do triedy, vedie 
dokumentáciu, komunikáciu s  poraden-
skými zariadeniami, rodičmi, vyhľadáva 
deti s poruchami učenia, koordinujú tried-
nych učiteľov pri edukácii detí so špeciál-
nymi edukačnými potrebami, vypracúva 
im individuálny vzdelávací plán. 

5. Výchovný (kariérny) poradca – je expert 
na podporu žiakov 9. ročníka pri  rozho-
dovaní o  ďalšom vzdelávaní, zabezpe-
čuje dokumentáciu, prihlášky a kariérne 
poradenstvo v  súvislosti s  prechodom na 
strednú školu alebo viacročné gymná-
zium. Realizuje v triedach aktivity zamera-
né na poradenstvo a výber povolania pre 
rodičov, usmerňuje príslušných triednych 
učiteľov, navrhuje zmeny v kurikule pred-
metov tak, aby v  ňom bol čo najlepšie 
zohľadnený kariérny rozvoj detí. Udržuje 
kontakty so strednými školami, organizuje 
návštevy, exkurzie, výmenné pobyty a ak-
tivity medzi školami, besedy. Pravidelne 
sa vzdeláva, sleduje trendy, spoznáva deti 
a usmerňuje ich pri výbere povolania. Zú-
častňuje sa konzílií, pomáha triednym uči-
teľom a ostatným členom odborného tímu 
pri riešení výchovných ťažkostí, zúčastňuje 
sa výchovných komisií, stretnutí s rodičmi, 
a pod. 

6. Terapeut – realizuje špecifi ckú odbornú 
intervenciu zameranú na veľmi rizikové 
deti, respektíve deti s vážnymi psychický-
mi problémami. Poskytuje poradenstvo 
rodičom, podľa potreby realizuje indivi-
duálne, skupinové alebo rodinné terapie. 
V  preventívnej oblasti realizuje artefi le-
tické bloky pre triedy so zameraním na 
implementáciu do širšieho vyučovania 
s  udržateľným efektom. Pri  skupinových 
činnostiach môže pribrať ako koterape-
uta člena tímu alebo triedneho učiteľa 
a  supervízne ho vedie. Potrebné výstupy 
a  správy zdieľa s  koterapeutom, tímom 

alebo koordinátorom tímu. Poskytuje se-
mináre pre učiteľov. 

7. Poradenské zariadenie – každú školu má 
na starosti aspoň jeden zamestnanec lo-
kálneho poradenského zariadenia. Tento 
zamestnanec užšie spolupracuje so  ško-
lou, respektíve s  odborníkmi v  nej (napr. 
s koordinátorom, školským psychológom) 
a  aktívne s  ním komunikuje. V  našej kon-
cepcii chápeme tohto človeka ako aktívne-
ho člena, ktorí by mal dobre poznať všetky 
prípady detí v riziku (učenia, správania a i.) 
a  byť nápomocný pri riešeniach problé-
mov, sieťovať školu s ďalšími odborníkmi, 
zúčastňovať sa na  dôležitejších zasadnu-
tiach, výchovných komisiách a pod. 

Podporný tím (širší tím a členovia) – ide pre-
dovšetkým o  tím triednych učiteľov, ale aj 
asistentov učiteľa. Tento tím sa osobitne ne-
koordinuje, alebo sa môže vytvoriť metodic-
ké združenie triednych učiteľov. Na najnižšej 
zložke sú práve triedni učitelia a  asistenti 
denne v kontakte s dieťaťom. 
1. Triedni učitelia – sú kľúčové vzťahové 

a  zodpovedné osoby vo svojich triedach 
vo  vzťahu k  žiakom i  k  rodičom, ako aj 
k učiteľom, ktorí v danej triede učia. Je dô-
ležité, aby pokiaľ je to možné, riešili situá-
cie v  triede predovšetkým triedni učitelia 
a neboli obchádzaní. V prípade intervencie 
odborného tímu má byť triedny učiteľ in-
formovaný a vťahovaný do riešenia situá-
cie. Ak ide o pravidelnú intervenciu, je na 
dohode s triednym, ktoré informácie ešte 
potrebuje, a ktoré už sú pre neho zbytoč-
né. Požiadavka na riešenie problému by 
mala primárne vychádzať a  prechádzať 
cez triedneho učiteľa. Ten by mal vedieť re-
alisticky zhodnotiť svoje sily (ani neprece-
ňovať ani nepodceňovať) a  obracať sa na 
koordinátora tímu (v prípade novej „objed-
návky“) alebo priamo na odborníkov, ktorí 
s dieťaťom už pracujú. Návrh na vyšetrenie 
pri podozrení na riziko u  detí sa realizuje 
cez koordinátora. 

2. Asistenti – podliehajú pod špeciálnych 
pedagógov podľa toho, ktoré deti majú 
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cujú so všetkými učiteľmi. Poskytujú pravi-
delné reporty svojej činnosti špeciálnym 
pedagógom. 

Multidisciplinárny tím (externí členovia) – 
ide predovšetkým o  organizácie mimo ško-
ly, ktoré aktívne participujú na prípadoch 
detí, rodín, ktoré si vyžadujú komplexnejšie 
a prierezovejšie riešenia (prípady v starostli-
vosti psychiatra, sociálneho kurátora a pod.). 
Ide o  prípady, keď rodina nespolupracuje, 
keď je potrebné osloviť širšie plénum ľudí, 
ktorí majú prístup k  riešeniam problémov 
detí. Ako sme uviedli aj pri modeloch spolu-
práce, sem môže patriť aj lekár, kuratela a iné 
poradenské zariadenia.

Hlavné úlohy odborného tímu

Pokúsme sa zhrnúť hlavné a konkrétne úlohy 
odborného tímu: 
 účasť na zápisoch žiakov do školy – 1. roč-

ník – depistáž, 
 vyhľadávanie detí v  riziku (dotazníky, Swot 

analýzy, depistáže, náhodné sledovania a po-
zorovania v  triedach, rozhovory s učiteľmi),

 ponuka školení, kurzov a artefi letických 
workshopov pre rodičov budúcich prvá-
kov,

 príchod nových žiakov do školy – zabezpe-
čuje komplexný systém prijímania nového 
žiaka, stretnutie s odbornými zamestnan-
cami, triednym učiteľom, čo si vyžaduje 
stanoviť aj všeobecné pravidlá prijímania 
žiakov – rodič poskytuje pri vstupe škole 
všetky potrebné dokumenty (občiansky 
preukaz, rodný list, preukaz poistenca, prí-
padne správy o zdravotnom stave dieťaťa 
alebo jeho špeciálnych edukačných potre-
bách, správy zo psychologického a špeciál-
nopedagogického vyšetrenia, vysvedče-
nia), škola žiada aj informácie od predoš-
lej školy, rodič podpisuje školský poriadok 
a oboznamuje sa so školským vzdelávacím 
programom novej školy, odborný tím sle-
duje adaptačný proces dieťaťa a  taktiež 

poskytuje prípadnú podporu v  kolektíve 
triedy, 

 všeobecná prevencia – preventívne akti-
vity s celými triedami (preventívne progra-
my, psychohry, artefi letika, ranné kruhy, 
besedy proti extrémizmu, sústredenia, 
školy v prírode)

 zameraná intervencia u  detí, rodičov 
a učiteľov:
– jednoduchá intervencia žiaka či dvoji-

ce, skupiny – bitka, nezhody v  triede, 
konfl ikty, nezvyčajná udalosť menšieho 
charakteru, 

– pravidelná intervencia so žiakom, či sku-
pinkou, ak je potrebné s  nimi častejšie 
refl ektovať priebeh nejakého dlhodo-
bejšieho problému, konfl iktov detí atď.

– špeciálnopedagogická reedukácia – se-
denie s deťmi v rámci špecifi ckých pred-
metov,

– pedagogická intervencia s  asistentmi 
u  detí so špeciálnymi edukačnými po-
trebami, 

– psychologická intervencia – nepravidel-
ná skríningová (sledovanie rizikového 
javu) intervencia, pravidelné sedenia 
s dieťaťom alebo triedou so zameraním 
na prácu so  špecifi ckým problémom 
(šikana, suicídium, emočné ťažkosti 
a pod.), stretnutie s rodičmi, učiteľmi,

 terapia – individuálna a  skupinová práca 
s deťmi s vážnejšími problémami,

 spolupráca a  komplexný systém s  ostat-
nými organizáciami (poradenské zaria-
denia, krízové centrá, sociálna kuratela, 
psychiatri, polícia) pri riešení náročnejších 
situácií, 

 prechod dieťaťa do špecializovaných za-
riadení vrátane sledovania priebehu, spo-
lupráce so zariadením a prípravy jeho ná-
vratu a adaptácie,

 realizovanie výchovných komisií, zasadnu-
tí s rodičmi, triedou, rodičovských združení 
a i.

 pravidelné porady, supervízne stretnutia, 
bálintové skupiny, prípadové konzíliá od-
borného tímu,

 vzdelávanie tímu mimo školy/v škole, 
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a  supervízie pre iné odborné tímy, škole-
nia, focus group, praxe, vyvíjanie vedeckej 
činnosti, prezentácia, publikovanie, účasť 
v projektoch a pod. 

Zásady odborného tímu

Zdieľanie – odborný tím vzájomne zdieľa 
a prepája sa podľa potreby. Koordinátor dos-
táva výstupy pre zabezpečenie lepšej koor-
dinácie prípadov a prípadné prepojenie s ve-
dením školy, podporným tímom či rodičmi. 
Pri emailovej komunikácii alebo stretnutiach 
prizývať podľa možností triednych učiteľov 
daného žiaka, respektíve člena tímu podľa si-
tuácie. Nemá význam pod zámienkou dôver-
nosti informácie zatajovať informácie, ak ich 
zdieľanie je v najlepšom záujme dieťaťa. Ide-
álne je s dieťaťom a rodičom o zdieľaní infor-
mácií hovoriť dopredu, respektíve zakotviť si 
to priamo v školskom poriadku, či v školskom 
vzdelávacom programe. 

Postupnosť krokov (subsidiarita) – viesť 
všetkých naokolo k  postupnosti krokov 
a subsidiarite. Čo môže vyriešiť triedny učiteľ, 
treba nechať na neho. On je človek prvého 
kontaktu. Aj rodičia, žiaci a učitelia musia poz-
nať túto postupnosť. Na odborný tím by sa 
mal obracať najmä triedny učiteľ. Triednych 
učiteľov v tomto zmysle aj usmerňuje odbor-
ný tím. Ak sa rodič, či žiak obráti na odborný 
tím mimo triedneho učiteľa, je potrebné as-
poň dodatočne ho o tom informovať, prípad-
ne ak je problém samotný triedny učiteľ, je 
potrebné hľadať riešenia, ako o tom čo naj-
skôr a efektívne hovoriť.

Integrácia, individuálne plány, vyšetrenia 

a  komunikácia s  poradenskými zariade-

niami – pre poriadok je nutné zachovať pos-
tupnosť cez koordinátora. 

Spolupráca – všetci členovia tímov v škole sú 
skutočne účinní a  nápomocní dieťaťu práve 
vtedy, keď pracujú spoločne, majú spoločné 

ciele, fi lozofi u a sieťujú sa. Deti veľmi potrebu-
jú pociťovať, že škola stojí pri nich a poskytuje 
im spoločnú a jednotnú oporu a bezpečie.

Priateľské vzťahy, otvorenosť – rozličné 
úlohy ľudí v  tíme predstavujú farebnosť, 
komplementaritu, nie hierarchiu, súťaživosť, 
duplikovanie služieb. Ak sú teda základom 
tímu priateľské vzťahy, je predpoklad, že aj 
chyby, nedostatky sa dokážu ľahko prekonať, 
vysvetliť.

Kompetencie – hoci je dôležité rozdeliť si 
v tíme úlohy, komplexnosť a zložitosť sociál-
nych a psychologických javov v praxi vyžadu-
jú fl exibilitu a  rešpektovanie rôznosti. Dieťa 
nie je chemická zlúčenina, ktorú je možné 
rozložiť na atómy a  rozdeliť si ich podľa za-
merania odborníkov v tíme – ja riešim emó-
cie, ty poruchy učenia, ty známky a  ty jeho 
kariérny rast. Tento prístup nie je komplexný 
a nie je v najlepšom záujme dieťaťa. Môže sa 
stať, že pre dieťa je niekedy lepšie, aby jeho 
problémy riešil napríklad iba triedny učiteľ, 
pokiaľ cíti, že to ešte zvláda a dieťa k  nemu 
má veľkú dôveru, alebo napríklad, ak sa špe-
ciálny pedagóg sa dozvie o emočných prob-
lémoch dieťaťa pri reedukácii, nepošle ho 
automaticky k psychológovi, s ktorým dieťa 
ešte ani neprišlo do kontaktu. Je to veľmi 
citlivý „tanec“, v  ktorom je potrebné udržo-
vať profesionalitu a záujmy dieťaťa. Preto je 
odborný tím tímom, že môže riešiť problém 
dieťaťa ako supervízny tím, ale kontaktom 
s  dieťaťom či rodinou poveria človeka, kto-
rý je dieťaťu najbližšie a voči komu má dieťa 
veľkú dôveru. Rovnako tak môže psychológ 
zlyhávajúcemu dieťaťu po smrti blízkej oso-
by pomôcť s učením, pretože je to prostrie-
dok, ako cez ich pomáhajúci vzťah podporiť 
dieťa. Pre takéto dieťa môže byť veľmi stresu-
júce, ak má chodiť ešte napr. aj k špeciálne-
mu pedagógovi, keď s ním nemá vytvorený 
vzťah. A  opäť, špeciálny pedagóg a  triedny 
učiteľ v tíme supervízie pomáha psychológo-
vi v usmernení pri podpore učenia. 

(Spracované podľa pripravovanej príručky Na ceste 
k inklúzii. Príručka inkluzívneho vzdelávania)
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Rozvod /rozchod je bolestivou skúškou zre-
losti vo vzťahu dvoch partnerov. Na Sloven-
sku neustále pribúda detí z neúplných rodín, 
ktoré sa s ich rozpadom vyrovnávajú iba veľ-
mi ťažko. Podľa H. Smithovej (2004) väčšina 
detí prežíva po rozvode rodičov tak zložité 
a  premenlivé emócie, ktorým dospelí mno-
hokrát ani nedokážu porozumieť. V čase roz-
vodu a často aj dlhšiu dobu po ňom sa totiž 
deti prejavujú rozporuplnými reakciami.

Do právneho poriadku Slovenskej republi-
ky bol novelou zákona č. 36/2005 Z. z. o rodi-
ne po prvýkrát zavedený inštitút striedavej 

osobnej starostlivosti o dieťa. Nový inštitút 
umožnil súdu zveriť dieťa do starostlivosti 
striedavo jednému a  druhému rodičovi na 
presne stanovené časové obdobie. Predmet-
ná novela zákona o rodine nadobudla účin-
nosť dňa 1. júla 2010.  

Striedavá výchova je variant zverenia do 
výchovy, ktorá zaistí obom rodičom podieľať 
sa na výchove rovnomerne a umožňuje mu 
intenzívny kontakt s oboma rodičmi. V opač-
nom prípade je pre dieťa vytvorené stresu-
júce prostredie plné neistoty. Pokiaľ nie sú 
dané podmienky pre rozhodnutie o zverenie 
do striedavej výchovy, ale obaja rodičia o ňu 
majú záujem, býva dieťa zverené do výcho-
vy tomu rodičovi, ktorý má lepšie výchovné 
predpoklady a  druhému rodičovi sa upraví 
možnosť styku v  čo najširšom rozsahu. In-
terval striedania rodičovskej starostlivosti je 
ponechaný na uvážení súdu, dĺžka závisí od 
veku a osobnosti dieťaťa.

Analýza vybraných odporúčaní 

rodičov pre skvalitnenie 

starostlivosti rodičov o dieťa 

po rozvode/rozchode partnerov

Dagmar KOPČANOVÁ, Bibiana FILÍPKOVÁ, VÚDPaP

Psychoterapeutka J.  Porubská (2014) 
na základe skúseností z  dlhoročnej praxe 
uvádza, že striedavá výchova nezaručí, že 
sa rodičia naučia spolu vychádzať a  sluš-
ne rozprávať. Podľa nej je striedavá výcho-
va najmä o  schopnosti zabudnúť na  spory 
a  uprednostniť blaho dieťaťa. Ovláda ju len 
málo dospelých, nakoľko väčšina rozídených 
partnerov nedokáže zabudnúť na  príkoria, 
ktoré si spôsobili a  odplácajú si to cez deti. 
Striedavá výchova z jej pohľadu môže fungo-
vať len u bývalých partnerov, ktorí voči sebe 
nestratili úctu. Matke dieťaťa dá priestor na 
súkromný život či sebarealizáciu a  otca ne-
pripraví o  kontakt s  dieťaťom. Tento model 
sa často rozmáha, ak si otec hľadá bývanie 
neďaleko pôvodnej rodiny. Títo otcovia to ro-
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z jeho prostredia.
T. Novák a B. Průchová (2007), nazerajú na 

túto formu starostlivosti o dieťa po rozvode 
pomerne pozitívne, nakoľko pocit straty spô-
sobenej rozvodom je u dieťaťa pri striedavej 
starostlivosti menší. Deti si nemusia vyberať 
medzi rodičmi a  nie sú ochudobnené o  nič 
z toho, čo im môžu otec a matka ponúknuť. 
Vzťah oboch rodičov s  dieťaťom býva hlbší. 
Striedavá starostlivosť prináša výhody aj ro-
dičom v  podobe väčšieho priestoru na ich 
osobný a  pracovný život a  popri tom všet-
kom neprichádzajú o  každodenné starosti 
a radosti svojho dieťaťa. 

Podobný názor na striedavú osobnú sta-
rostlivosť má J. Ďurček (2011), podľa ktorého 
nám vyrastajú nové generácie detí, ktoré raz 
budú rodičmi. Avšak stále viac detí vyrastá 
v  neúplných rodinách a  striedavá osobná 
starostlivosť je jedinou formou výchovy detí 
po rozpade rodiny, kedy dieťa nestratí ani 
jedného z  rodičov. Je to taktiež jediná for-
ma výchovy detí po rozpade rodiny, ktorá 
pomôže tomu, aby budúci otcovia a mamy 
mali možnosť prevziať od svojich rodičov čo 
najviac pozitívnych príkladov pre svoj život. 

Hoci u  nás na Slovensku funguje inštitút 
striedavej osobnej starostlivosti ešte relatív-
ne krátku dobu, prináša, ako už bolo spome-
nuté, okrem výhod i celý rad ťažkostí a stup-
ňujúcich sa konfl iktov, v  dôsledku ktorých 
trpia najviac deti.

Nami realizovaný výskum využíva tech-
niky kvalitatívneho výskumu podľa C. E. 
Hillovej (2011) a nadväzuje na kvantitatívny 
výskum zo siete Centier pedagogicko-psy-
chologického poradenstva a prevencie (ďalej 
CPPPaP). 

So žiadosťou o  spoluprácu sme oslovili 
aj rozvádzajúcich sa alebo rozvedených ro-
dičov, ktorí vykonávajú, alebo sa chystajú 
vykonávať striedavú osobnú starostlivosť. 
Interview pozostávalo z  desiatich otázok, 
ktoré mapovali postoje rodičov voči inštitútu 
striedavej starostlivosti a  ktoré boli v  prípa-
de potreby rozšírené o  doplňujúce otázky. 
Odpovede rodičov sme spracovali podľa 

otázok mapujúcich mieru posúdenia komu-
nikačných schopností bývalých manželov/
partnerov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú 
spoluprácu v otázkach starostlivosti o dieťa, 
otázku prehodnotenia funkčnosti striedavej 
osobnej starostlivosti po určitej dobe a  sta-
novenie určitých obmedzení pri zavedení 
striedavej osobnej starostlivosti. Sledovali 
sme aj názor rodičov na potrebu tímovej 
intervencie v  otázkach porozvodovej sta-
rostlivosti, t.  j. uvítanie pomoci odborníkov 
rôznych vedných disciplín (psychológ, sociál-
ny pracovník, lekár, právnik, a  i.), ktorí by sa 
o rodičov a deti starali v krízových situáciách.

Všetci deviati participanti (viď graf 1), ktorí sa 
zúčastnili nášho interview, sú rozvedení, ale-
bo v procese rozvodu a t. č. sú (alebo v blízkej 
minulosti boli) v odbornej starostlivosti pra-
covníkov VÚDPaP. Na konzultáciu boli pozva-
ní vždy obaja členovia pôvodne manželskej 
dvojice, avšak z osobných dôvodov (pracov-
ná zaneprázdnenosť, vzdialené bydlisko, či 
nezáujem o odbornú intervenciu) sa sedení 
zúčastnil spravidla iba jeden člen rodičovskej 
dvojice. Z tohto dôvodu sa zaoberáme analý-
zou výpovedí tých rodičov, ktorí:
– boli klientmi VÚDPaP v  problematike po-

rozvodovej starostlivosti rodičov o deti,
– boli ochotní stať sa participantmi v našom 

kvalitatívnom výskume,
– súhlasili s  miestom zberu výskumných 

údajov (VÚDPaP),
– súhlasili s  formou zachytávania výpovedí 

na audiozáznam. 

Graf 1. Pohlavie participantov

Muži Ženy

56 % 44 %
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view, mapovala posúdenie komunikačných 
schopností bývalých manželov/partnerov. 
Zisťovali sme, či je komunikačný nesúlad dô-
vodom pre iné usporiadanie rodičovských 
práv a  povinností. Po analýze odpovedí na-
šich participantov sme zostavili nasledujúce 
kategórie (tab. 1):

Tabuľka 1. Posúdenie komunikačných 
schopností

1. Do akej miery by mala byť striedavá osob-

ná starostlivosť (SOS) podmienená posúde-

ním komunikačných schopností? Je zistenie 

komunikačného nesúladu dôvodom pre iné 

usporiadanie rodičovských práv a povinností?

Kategória
Počet

participantov

Podmienenosť SOS 
komunikáciou s odborníkom 1 rodič

Určite áno 7 rodičov

Ťažko špecifi kovať 1 rodič

Väčšina našich participantov sa pri tejto 

otázke prikláňala k  súhlasnej odpovedi, 

nakoľko zastávajú názor, že rodičia by 

v  rámci striedavej osobnej starostlivosti 

spolu mali intenzívne komunikovať, pre-
tože zodpovedná výchova dieťaťa vyžaduje 
predovšetkým adekvátnu komunikáciu jeho 
rodičov. Ako príklad uvedieme odpoveď 
pána D.: „Fakt, že rodičia spolu komunikujú je 
predpoklad toho, že tie deti budú spokojné.“ 
Podobný názor má i  pani D.: „Dobrá komu-
nikácia je najdôležitejšia. Základ striedavky je 
komunikácia bývalých partnerov.“ Pravidelnú 
komunikáciu partnerov, bez ohľadu na spo-
ry z  minulosti a  dôvody rozchodu, sa snaží 
s  bývalou partnerkou udržiavať aj pán G.: 
„Komunikácia musí byť. Ja môžem mať nejakú 
zášť, že ma opustila, že mi ublížila, ale sú tu deti 
v prvom rade.“

Striedavá osobná starostlivosť by mala byť, 
podľa niektorých klientov, najprv prekonzul-
tovaná s odborníkom. Takýto názor preferuje 

aj pani K.: „Ja si myslím, že by to určite nejako 
malo byť ukotvené v  zákone, že by striedav-
ka mala byť podmienená nejakou predošlou 
komunikáciou s  odborníkom, rodičia by mali 
podstúpiť nejaké psychologické testy, či sú spô-
sobilí starať sa o  dieťa po rozvode. Nemyslím 
po fi nančnej stránke.“

Jednoznačné vyjadrenie k otázke nevede-
la poskytnúť pani B.: „V čase rozvodu býva tá 
komunikácia medzi partnermi dramatická, tak 
ako to v  podstate je aj u  nás. Tá komunikácia 
je hlavne o tom dieťati a po odznení všetkých 
tých problémov týkajúcich sa dôvodov rozvo-
du, sa tá komunikácia upraví, takže to je ťažko 
špecifi kovať.“

Po obsahovej analýze odpovedí našich par-
ticipantov na nasledujúcu otázku, mapujúcu 
prehodnotenie funkčnosti striedavej osob-
nej starostlivosti po istom čase, sa nám vy-
tvorili nasledujúce kategórie (tab. 2):

Tabuľka 2. Prehodnotenie striedavej osob-
nej starostlivosti

2. Mala by sa podľa Vás funkčnosť striedavej 

osobnej starostlivosti po čase prehodnotiť?

Kategória
Počet 

participantov

Určite áno 7 rodičov

Je to individuálne  1 rodič

Na základe pocitov dieťaťa  1 rodič

Prevažná väčšina rodičov súhlasila s prehod-
notením striedavej osobnej starostlivosti. 
Ako príklad uvádzame odpoveď pani B.: „Ur-
čite. Určite by mala byť prehodnotená, podľa 
mňa minimálne už po pol roku, ale odborní-
kom-psychológom, aby to bolo objektívne.“ 
Súhlasnú odpoveď tiež uviedla pani D.: „Ja 
si myslím, že by sa mala, pretože objektívne 
keď nad tým uvažujem v  mojom prípade, tak 
človek už nechce na ten súd chodiť, je to veľká 
psychická záťaž pre človeka, pre dieťa a samo-
zrejme, že by sa tomu človek najradšej vyhol. 
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rostlivosť a otec to nedodržiava, tak čo ja mô-
žem robiť, keď nechce s tým synom byť?“ 

Jedna participantka sa nevedela jed-
noznačne vyjadriť (pani V.): „Je to individu-
álne, niekto povie, že je to vyhovujúce, iný že 
nevyhovujúce, ťažko povedať, neviem na toto 
odpovedať.“ Názor, že striedavú osobnú sta-
rostlivosť treba prehodnotiť na základe poci-
tov dieťaťa zastáva pán E.: „Ja si myslím, že to 
treba monitorovať, aj ten stav u jedného alebo 
druhého rodiča, ale najmä dieťaťa, lebo ten sa 
môže zmeniť a  určite by sa mal monitorovať 
priebežne.“

Po analýze odpovedí na otázku týkajúcu sa 
obmedzení pri zavedení striedavej osobnej 
starostlivosti, sme vytvorili nasledujúce ka-
tegórie (tab. 3):

Tabuľka 3. Obmedzenia pri zavedení strie-
davej osobnej starostlivosti

3. Mali by byť stanovené určité obmedzenia 

pri zavedení striedavej osobnej starostlivosti?

Kategória
Počet 

participantov

Psychická nespôsobilosť 
vychovávať deti

4 rodičia

Vystavenie psychologických 
posudkov rodičov

3 rodičia

Logistika 1 rodič

Nie 1 rodič

Podľa väčšiny našich participantov by nema-
lo byť dieťa zverené do výchovy ani v rámci 
striedavej osobnej starostlivosti tým rodi-
čom, ktorí nie sú spôsobilí deti vychovávať 
z nasledujúcich dôvodov:
– zlá fi nančná situácia,
– závislosť na alkohole,
– časté fajčenie,
– vysoký počet detí,
– psychické týranie.

Do kategórie nespôsobilosti rodičov vy-
chovávať deti zaradili naši participanti i  ob-
medzenia v  prípade detí, ktoré vyžadujú 
špeciálnu starostlivosť, čiže sú fyzicky či men-
tálne postihnuté. Uvádzame odpoveď pána 
E.: „Nemal by to byť štandard, že dáme dieťa 
hocikomu, napríklad rodičovi, ktorý by nezvlá-
dal špeciálnu starostlivosť o postihnuté dieťa.“ 
Do rovnakej kategórie sme zaradili i  pani 
K.: „Striedavku by som nezaviedla v  prípade 
podozrenia na psychické týranie, ako to bolo 
u  nás, toto by sa určite malo skúmať. A  jedno 
z obmedzení by tiež malo byť to, keď je dajme 
tomu jeden z partnerov psychicky nespôsobilý 
vychovávať dieťa tak, aby malo zabezpečený 
harmonický vývin.“

Za vystavenie psychologického posudku 
na   rodičov i deti pri rozhodovaní o strieda-
vej osobnej starostlivosti je i  pani B.: „Áno, 
áno, určite by tam mali byť obmedzenia, ja 
by som bola za to, aby to odporúčanie, či má 
dôjsť k striedavej starostlivosti, bolo viazané na 
psychologický posudok pri tom rozvode. Mali 
by ho vystaviť psychológovia, ktorí majú skú-
senosti s deťmi.“

Pri poslednej otázke sa v odpovediach všet-
ci naši participanti jednoznačne zhodli. Ako 
máme možnosť vidieť v tabuľke 4, všetci ro-
dičia sa zhodli v tom, že by uvítali, keby sa ich 
v rámci porozvodovej starostlivosti ujal tím od-
borníkov z rôznych vedných disciplín (sociál-
ny pracovník, psychológ, právnik, lekár, a i.). 

Tabuľka 4. Tímová odborná intervencia 
v otázkach porozvodovej starostlivosti

4. Uvítali by ste tímovú intervenciu 

v otázkach porozvodovej starostlivosti?

Kategória
Počet 

participantov

Áno 9

Nie 0

Pomoc tímovej odbornej intervencie vníma 
pani K. takto: „Ja si myslím, že by to pomohlo 
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cia, ktorá by zastrešovala ľudí, ktorí sa rozviedli, 
lebo je to ťažká situácia a podľa seba viem, ako 
som musela hľadať, kam ísť, na koho sa obrá-
tiť.“ Podobný názor má aj pani B.: „Myslím, že 
mnohí rozvádzajúci sa, hlavne matky, by takú-
to komplexnú pomoc uvítali, nakoľko nie všet-
ky matky majú možnosť niečo také využiť aj čo 
sa týka časového a fi nančného hľadiska, v tom-
to štáte je to veľký problém. Určite by to malo 
byť ošetrené takýmto spôsobom a dochádzalo 
by k menším problémom pri rozvodoch.“

Jednoznačne sa vyjadril pán G.: „Na toto 
poviem len jednu vec. Už včera bolo nesko-
ro.“ Pani V. sa vyjadrila v  podobnom duchu: 
„Mne by sa to veľmi páčilo, keby bol taký tím, 
hoci ja si myslím, že na Slovensku ešte nie sme 
v  takom štádiu, aby tí rozvádzajúci sa rodičia 
komunikovali s  viacerými ľuďmi a  snažili sa 
dopátrať podpory. Väčšinou je to tak, že máte 
svojho advokáta, ten je nosný a  už nikto s  ni-
kým väčšinou nekomunikujete a  málokto 
k tomu psychológovi zájde, čo si myslím, že vie 
dosť pomôcť, hlavne dieťaťu preniesť sa cez to 
obdobie.“ Pán E.: „Bolo by to výborné, pokiaľ by 
boli také možnosti. Pokiaľ by vedel štát, alebo 
inštitúcia zabezpečiť niečo takéto, to by myslím 
veľmi pomohlo.“

Systém striedavej osobnej starostlivosti 
má nesporne svoje výhody, avšak vykazuje 
tiež mnohé legislatívne či organizačné ne-
dostatky. Počas komunikácie s  našimi par-

ticipantmi priebežne z  rozhovoru neustále 
vyvstávala ich potreba intenzívnejšej komu-
nikácie s  odborníkmi, ktorí by im v  krízovej 
situácii, akou rozvod nesporne je, podali 
pomocnú ruku a spoločne s nimi hľadali tie 
správne či kompromisné riešenia a pomohli 
eliminovať prípadné hrozby (psychické týra-
nie, závislosť rodiča od alkoholu a  i.), či po-
mohli spracovať negatívne pocity (zlyhania, 
strachu, beznádeje a i.).

Návrhy naši participantov (legislatívne, or-
ganizačné, psychologické a  i.) pre zlepšenie 
života detí po rozvode manželov:
– zmeniť právne postupy, sú nepostačujúce,
– návrhy sú zbytočné, nakoľko to je vždy iba 

o komunikácii rodičov a konštruktívnom  
riešení problémov,

– navýšiť počet fundovaných pracovníkov 
v odbore sociálno-právnej ochrany detí

– zvýšenie objektivity súdov,
– prehodnotiť nemožnosť uskutočniť zme-

ny bez súhlasu druhého rodiča, ak je die-
ťa zverené do výhradnej starostlivosti 
iba jednému z  bývalých partnerov, kedy 
tento nemusí komunikovať dôležité veci 
s druhým rodičom (má tým pádom veľkú 
výhodu, ktorá sa dá zneužívať),

– psychologická starostlivosť by mala byť 
na vyššej úrovni, psychológovia by mali 
poznať komplexný problém, všetky príčiny 
rozvodu a na základe toho rozhodovať.

Literatúra:
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Pri slovách inkluzívne vzdelávanie, teda 
vzdelávanie, ktoré rešpektuje a  uspokojuje 
potreby každého jednotlivca, nám spravidla 
na um ako prvé prídu potreby detí s rôzny-
mi formami znevýhodnenia. Osobitú pozor-
nosť si však zaslúži aj iná skupina žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami, a  to nadaní žiaci. Inkluzívny prístup 
vo  vzdelávaní nadaných si vyžaduje pod-
poru systémovú, metodickú, fi nančnú, či 
personálnu. No tak ako inkluzívny prístup vo 
všeobecnosti, aj v prípade nadaných žiakov 
je potrebná zmena nášho myslenia, v tomto 
prípade spôsobu, ako uvažujeme o  nada-
ní. Vo všeobecnom povedomí totiž panuje 

Inkluzívne vzdelávanie 

nadaných žiakov – mýty a ich 

možné dopady

Eva RAJČÁNIOVÁ, VÚDPaP 

mnoho presvedčení o nadaní a o nadaných 
deťoch, ktoré nemusia vždy zodpovedať rea-
lite. Autorky K. Tirriová a S. Laineová v roku 
2017 publikovali článok, v ktorom sumarizu-
jú niekoľko mýtov, alebo mylných presved-
čení o  nadaných žiakoch, ktoré môžu byť 
prekážkou pre efektívne inkluzívne vzdelá-
vanie nadaných. A  keďže si slovenské škol-
stvo v súčasnosti berie za vzor fínsky model 
vzdelávania, poznatky týchto dvoch auto-
riek z Helsinskej univerzity môžu byť pre nás 
želanou inšpiráciou. Pozrime sa preto na 
niektoré zo spomínaných mýtov a  na ich 
možné nepriaznivé dopady na nadaných 
v inkluzívnom vzdelávaní.
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v každej oblasti

Prvý mýtus hovorí, že nadaný žiak má takú 
vysokú intelektovú kapacitu, že je nadaný vo 
všetkom, v  každej oblasti, v  každom vyučo-
vacom predmete. Preto nepotrebuje žiadnu 
cielenú podporu učiteľa, naopak môže uči-
teľovi asistovať a ostatným žiakom pomáhať 
s pochopením učiva alebo vypracovaním za-
daní. Takéto presvedčenie je mylné, pretože 
u  nadaných žiakov sa nezriedka stretávame 
s  nerovnomerným vývinovým, prípadne aj 
intelektovým profi lom. A tak zatiaľ čo v  jed-
nej oblasti nadaný žiak exceluje, v inej môže 
zaostávať. Nadanie je teda doménovo špeci-
fi cké. Každý nadaný žiak je pritom iný, každý 
má iné silné stránky a iné vzdelávacie potre-
by. Navyše osobitú skupinu tvoria tzv. dvoj-
násobne výnimoční žiaci, ktorí majú špeciál-
ne výchovno-vzdelávacie potreby dané nie-
len intelektovým nadaním, ale aj určitým 
znevýhodnením, napr. vývinovou poruchou 
učenia, poruchou pozornosti, alebo poru-
chou autistického spektra. 

Mýtus č. 2: Nadanie = vysoké IQ

Mýtus, že nadaný je ten, kto dosiahne v tes-
toch inteligencie vysoké skóre, pretrváva 
v  psychologickom a  pedagogickom svete 
dlhodobo. Je to problém, ktorý súvisí s chý-
bajúcou všeobecne prijímanou defi níciou 
nadania s  nejednoznačným rozlíšením 
pojmov nadanie a  inteligencia a  dotýka sa 
samozrejme aj diagnostiky a identifi kácie 
nadaných žiakov. V inkluzívnom vzdelávaní 
takéto presvedčenie vedie k  tomu, že špe-
cifi cká pozornosť sa venuje iba tým nada-
ným žiakom, ktorí preukazujú mimoriadne 
schopnosti v  oblastiach, meraných testami 
inteligencie. Z  pohľadu inkluzívneho prí-
stupu je však nutné pamätať aj na podporu 
detí, nadaných v  iných oblastiach, ako sú 
napríklad tvorivé myslenie, interpersonálne 
schopnosti, umelecké, či psychomotorické 
schopnosti. 

Mýtus č. 3: Nadanie je vrodené 
a nemenné

Ďalším častým omylom, s ktorým sa v súvis-
losti s nadaním stretávame, je presvedčenie, 
že nadanie je vrodené, zdedené a preto sta-
tické a nemenné. Žiak buď nadaný je, alebo 
nie je, je taký od narodenia a už sa s tým nedá 
veľa spraviť. Odhliadnuc od toho, že je takýto 
postoj v odbornej literatúre neaktuálny (Reis 
& Renzulli, 2009), vo vyučovacom procese 
je priam škodlivý. Ak žiak verí, že jeho nada-
nie, jeho schopnosti sú už dané a nemenné, 
jeho motivácia učiť sa, zlepšovať, dosahovať 
v škole lepšie výsledky, bude nízka. Ak v ne-
mennosť nadania verí učiteľ, nebude žiakovi 
vytvárať podmienky na jeho rozvoj, nebude 
mu vytvárať príležitosti rásť a  nebude pred 
neho stavať výzvy, ktoré by mu napomohli 
plne rozvinúť jeho potenciál. Tirriová a Laine-
ová tiež zdôrazňujú, že ak chápeme nadanie 
ako vrodené a dedičné, nadanie detí pochá-
dzajúcich zo stigmatizovaných, marginalizo-
vaných a segregovaných skupín môže byť 
neprávom prehliadané.

Mýtus č. 4: Nadaní sú blázni a čudáci

S obrazom geniálneho blázna alebo mimo-
riadne inteligentného čudáka s  nedostat-
kom sociálnych zručností (v dnešnej dobe 
s  obľubou používame aj anglické slovo 
nerd), sa stretol už každý z  nás. Máte pred 
očami Einsteina s  vyplazeným jazykom? 
Van Gogha s  odrezaným uchom? Alebo 
populárneho Sheldona zo seriálu Teória 
veľkého tresku? Z  histórie a z  popkultúry 
poznáme skutočné alebo vymyslené príbe-
hy výnimočných ľudí, ktorí trpeli duševnou 
poruchou, debatujeme o  ich symptómoch 
a neobvyklých zvykoch. Podporované je tak 
presvedčenie o tenkej hranici medzi geniali-
tou a bláznovstvom. Odborná literatúra sku-
točne popisuje niektoré špecifi ká, s ktorými 
sa u  nadaných detí môžeme stretnúť, ako 
napr. zhoršená sociálna prispôsobivosť, zvý-
šená uzavretosť, emocionálna nestabilita 
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prepadať mylnému presvedčeniu, že byť na-
daný zároveň znamená mať psychické prob-
lémy. Takéto postoje by v inkluzívnej triede 
mohli znamenať nepriaznivú snahu vyhýbať 
sa identifi kácii nadania a tým aj primeranej 
podpore nadania, s cieľom chrániť nadané 
dieťa pred stigmatizáciou.

Mýtus č. 5: Nadaný žiak = 
bezproblémový žiak

V  protiklade s  predchádzajúcim mýtom sa 
možno stretnúť i  s  opačným mylným pre-
svedčením, že nadaný žiak je bezproblémo-
vým dieťaťom, ktoré si vždy poradí samé, 
nečelí žiadnym problémom a  nepotrebuje 
pomoc ani podporu svojho okolia. Aj v tom-
to prípade ide o mýtus, ktorý môže mať veľ-
mi neblahý vplyv na inkluzívne vzdelávanie. 
Nadaný žiak tak môže byť prehliadaný, jeho 
problémy nevypočuté a potreby neuspoko-
jené. Ako každý žiak, i ten nadaný, potrebuje 
podporu učiteľa, či iných odborníkov na to, 
aby sa rozvíjal a  dosahoval úspechy. A  jeho 
potreby nie sú len vzdelávacie – učiť sa rých-

lejším tempom či náročnejšie učivo, ale sú 
aj výchovné či psychologické. Nadaní žiaci 
sa môžu potýkať napr. s  nezdravou formou 
perfekcionizmu, s  vysokým tlakom okolia 
(Greene, 2003), s  neporozumením zo strany 
rovesníkov (Wellisch, Brown, & Knight, 2012) 
a  pod. Nadaný žiak, ako každé dieťa, potre-
buje podporu v tej či onej oblasti.

Tirriová a Laineová vo svojom príspevku opi-
sujú ešte jeden mýtus o nadaní, ktorý podľa 
nich môže negatívne ovplyvňovať inkluzívne 
vzdelávanie. Konkrétne ide o  presvedčenie, 
že každé dieťa je nadané. Autorky upozor-
ňujú, že takéto presvedčenie môže viesť k ig-
norovaniu potrieb (skutočne) nadaných detí, 
v  dôsledku čoho nebudú plne dosahovať 
svoj potenciál. Na tomto mieste si dovolím 
s  autorkami zapolemizovať. Ak pripustíme, 
že každý z nás má v nejakej oblasti istú mieru 
nadania, niektorí o  niečo menšiu a  niektorí 
o niečo väčšiu, a podľa toho sa môžu líšiť aj 
naše potreby vzhľadom na ďalší rozvoj tohto 
nadania, potom presvedčenie, že každé die-
ťa, každý z nás je (nejak) nadaný, nemôže byť 
prekážkou pre inkluzívne vzdelávanie. Ktorý 
postoj je vám bližší, to už nechám na vás. 
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Matka dieťaťa navštívila Detské centrum pre 
vzdelávanie a výskum VÚDPaP (ďalej DCVaV) 
v  máji 2014, fyzický vek dieťaťa bol 2,10 r. 
Matka uviedla ako hlavný problém podozre-
nie na autizmus. Išlo o dieťa z rizikovej gravi-
dity, pôrod sekciou v 25. týždni pre rizikovú 
graviditu matky a predčasný odtok plodovej 
vody. Pôrodná váha 750 g (extrémna prema-
turita), dĺžka 34 cm, AS 4/3/6. Dieťa bolo po 
pôrode kriesené, hypotonické s  nepravidel-
ným dýchaním a  bradykardiou, zaintubova-
né, nastavené na umelú pľúcnu ventiláciu 
(inkubátor s  vyhrievaným lôžkom). V  2,6 
mesiaci pre retiopatiu 2. stupňa sa zrealizo-
vala u dieťaťa operácia očí, pre časté infekty 
horných dýchacích ciest (chronické pľúcne 
ochorenie) bola dieťaťu v  3. mesiaci života 
vykonaná tracheostomia. Tracheostomická 
kanyla bolo odstránená v období 1. roka, ná-
sledne začalo dieťa navštevovať  klinického 
logopéda. Dieťa bolo pravidelne sledované 
v ambulancii pre deti s perinatálnou patoló-
giou a rizikom. 

Ukážka predprimárneho inkluzívneho vzdelávania

Multidisciplinárna starostlivosť 

o dieťa s extrémnou nezrelosťou 

(25.tt, 750g)

Viera FEDOROVÁ, Martina JAKUBÍKOVÁ, Ľubica KÖVÉROVÁ, 
Jana KRUŽLIAKOVÁ, Bronislava KUNDRÁTOVÁ, Petra ZAMBORSKÁ, 
DC VaV VÚDPaP

Raný psychomotorický vývin bol oneskore-
ný, hlavičku zdvíhalo v   8.  mesiaci, v  9.  me-
siaci ležalo na bruchu s  oporou a  začalo sa 
pretáčať. V  13.  mesiaci začalo sedieť, plaziť 
sa a  štvornožkovať. V  17.  mesiacoch zača-
lo dieťa chodiť za ruku, samostatná chôdza 
v 23. mesiaci. Celkový rečový vývin bol ones-
korený z dôvodu tracheostomie.

Na prvom sedení u psychológa v septem-
bri 2014 bolo dieťa spolu s matkou. Na úvod 
sedenia matka dieťaťu čítala knižku a dieťa 
ukazovalo na obrázky zvierat. Neskôr veľ-
mi ticho pomenovávalo jednotlivé zvieratá 
a  začalo rozprávať v  dvojslovných vetách. 
Postupne sa do interakcie zapojil aj psycho-
lóg. Dieťa maľovalo temperovými farbami 
a  spontánne experimentovalo s  farbou. Po-
zitívna spätná väzba dieťa motivovala do 
ďalších aktivít. Matka do práce psychológa 
nezasahovala, bola v úlohe pozorovateľa. 
Psychológ navrhol matke okrem arteterapie 
aj canisterapiu, hippoterapiu a  spoluprácu 
s fyzioterapeutom z DCVaV.

Na odporúčanie psycholó-
ga a po dohovore s matkou 

začalo dieťa 1-krát týždenne 
navštevovať fyzioterapiu 

v sprievode matky, prípadne 
starej matky. Dieťa prácu s fy-
zioterapeutom netolerovalo, 

bolo plačlivé, odbiehalo 
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k sprevádzajúcej osobe, odmietalo spolupra-
covať. Terapia bola prerušená. Táto skúsenosť 
priviedla odborníkov k myšlienke vyskúšať 
1-krát týždenne canisterapiu, ktorú dieťa 
zvládalo postupne veľmi dobre, dokonca aj 
bez sprievodu. Viac a hlasnejšie rozpráva-
lo a neprekážala mu ani prítomnosť iných 
detí. Po tomto úspechu bola ku canisterapii 
pridaná aj hippoterapia (1-krát týždenne), 
adaptačné obdobie na hippoterapiu bolo už 
kratšie.

Matka s dieťaťom naďalej pokračovala raz, 
dvakrát mesačne na sedeniach u  psycholó-
ga, ktoré boli zamerané na arteterapiu. Psy-
chológ upozornil matku na neodžitý kontakt 
matka/dieťa v ranom období dieťaťa pre čas-
té hospitalizácie a odporučil matke bazálnu 
stimuláciu pre nadobudnutie pocitu bezpe-
čia u dieťaťa, ktorý je dôležitý pre jeho sociál-
ny a osobnostný vývin.

Postupne bola matke odporučená aj 
spolupráca s  logopédom z  DCVaV, ktorý jej 
ukázal niektoré logopedické cviky, ktoré by 
mohla doma cvičiť s dieťaťom a dohodol sa 

s matkou na ďalších 
sedeniach. Okrem lo-
gopedickej starostli-
vosti v DCVaV mu bola 
poskytovaná interven-
cia v ambulancii klinic-
kého logopéda. Dieťa-
ťu bol diagnostikovaný 
oneskorený vývin reči 
s narušeniami vo všet-
kých jazykových rovi-

nách so zníženou funkčnosťou v spontán-
nom prejave, s výrazne nezrozumiteľným 
verbálnym prejavom a vyššie položeným 
hlasom tvoreným s nadmernou námahou.

Matka prejavila záujem aj o  diagnostic-
ko-terapeutickú skupinu (ďalej DTS) v  DC-
VaV, ktorá prebiehala dvakrát týždenne; 
zároveň podala prihlášku do Integrovanej 
skupiny detí predškolského veku (ďalej ISKA) 
v DCVaV. Vo veku 3,8 r. začalo dieťa navšte-
vovať DTS. Pokus o  zaškolenie do skupiny 
bol však neúspešný, dôvodmi neúspechu 
boli extrémna nezrelosť CNS, separačná úz-
kosť s  prežívaním nadmerného strachu vy-
úsťujúca až do somatických prejavov. Snaha 
o včlenenie dieťaťa do kolektívu, po dohode 
s  matkou s  ohľadom na schopnosť dieťaťa 
prispôsobovať sa novým podmienkam, bola 
odložená na ďalší školský rok.

Naďalej sa pokračovalo v  canisterapii, 
arteterapii a  logopédii. Postupne sa poda-
rilo zaradiť 1-krát týždenne fyzioterapiu so 
zameraním na rozvoj obratnosti, rýchlosti, 
rovnovážnych reakcií, orientácie v priestore 
a na tele. Po dohovore s psychológom a pe-
dagógom fyzioterapeut pridal aj cvičenia na 
rozvoj jemnej motoriky. 

Vo veku 4,5  r. sa realizoval druhý po-
kus  o  začlenenie dieťaťa do DTS. Pedagó-
govia sa úspešnosť snažili dosiahnuť veľmi 
pozvoľným pridávaním času, v ktorom dieťa 
zostávalo v  kolektíve: postupné pridávanie 
po hodinách, adaptačný proces predĺžený na 
dobu štyroch mesiacov. Dieťa navštevovalo 
DTS najprv hodinu denne 3-krát týždenne, 
s  pridávaním hodín každý týždeň. Po troch 
mesiacoch chodilo 4 hod denne 3-krát týž-
denne, v štvrtom mesiaci 4 hod denne každý 
deň v  týždni. Nastala postupná adaptácia, 
postupné pridávanie sa od individuálnych ku 
spoločným aktivitám. Dieťa však bolo stále 
úzkostné, hra zväčša samostatná, neznášalo 
väčší hluk, veľmi ťažko a s individuálnou asis-
tenciou sa dokázalo pridávať ku spoločným 
edukačným aktivitám a hrám.

Nasledujúci školský rok bolo dieťa (5,2  r.) 
prijaté do ISKY. Adaptácia bola po pred-
chádzajúcej príprave v DTS v  podstate bez-
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problémová, napriek tomu bolo dieťa stále 
citlivejšie na zmeny, rýchlejšie sa objavovalo 
skľúčenie, častejšie plakalo, pri edukačných 
aktivitách stále potrebovalo zvýšenú mieru 
individualizácie a podpory. 

V  predškolskom ročníku (6,2  r.) sa zvýšila 
odvaha ku komunikácii, začala sa objavovať 
spoločenská hra, dieťa sa prispôsobovalo 
pravidlám v  hre iných, príp. ich aj samo na-
vrhovalo. Využívali sa aktivity intenzívnej-
šie smerujúce ku zlepšovaniu koordinácie 
oko-ruka, zvyšovaniu sociálnych kompeten-
cií, zlepšovaniu kognitívnych funkcií, schop-
ností a zručností, ďalej aktivity zamerané na 
zlepšenie a predĺženie pozornosti, na schop-
nosť zamerať a  prenášať pozornosť, aktivity 
na zlepšovanie grafomotoriky, Tréning fone-
matického uvedomovania podľa D. B. Eľkoni-
na. Dieťa naďalej navštevovalo fyzioterapiu, 
canisterapiu, hippoterapiu a  arteterapiu, 
prebiehala pravidelná logopedická terapia. 
Vzhľadom na pretrvávajúce oslabenia bol 
realizovaný odklad školskej dochádzky. 

Po odklade školskej dochádzky dieťa 
začalo navštevovať hodiny, zamerané na 
skupinovú prácu s predškolákmi, kde sa sti-
mulovali jeho kognitívne, grafomotorické 
a  jazykové schopnosti, sociálne a komuni-
kačné zručnosti. Dieťa bolo zo začiatku ustrá-
chanejšie, vyžadujúce pozornosť dospelého, 
avšak veľmi snaživé. Koncentrácia a tenacita 
pozornosti, rovnako ako aj pracovné tempo 
v kolektíve boli výrazne oslabené, dieťa často 
nepochopilo inštrukcie; potrebný bol indi-
viduálny prístup. Dieťa javilo veľký záujem 
o začlenenie do kolektívu, často však spôso-
bom imitácie nevhodných vzorcov správania 
(vyrušovanie, skákanie do reči...). Popri pred-
školskej príprave dieťa naďalej navštevovalo 
1-krát týždenne canisterapia, hippoterapia 
a 2-krát týždenne fyzioterapia. 

Po zacielenej logopedickej intervencii, 
napriek pretrvávajúcim oslabeniam vo všet-
kých jazykových rovinách, bolo u dieťaťa 
pozorované zlepšenie v  komunikácii. Prejav 
dieťaťa bol spontánnejší, začínalo komuni-
kovať svoje pocity a zážitky. Spôsob nadvia-
zania kontaktu bol stále nápadnejší (pod-

sadený hlas) a osvojenie komunikačných 
pravidiel nezrelé. Dieťa bolo schopné viesť 
dialóg, odpovedalo však s výrazne dlhšou la-
tenciou. Mierne oslabená bola aj schopnosť 
rozlišovať štruktúru medziľudských vzťahov 
na základe oslovenia ako predpoklad pre-
berania sociálnych úloh (pragmatická rovina 
jazyka). Dieťaťu sa rozšírila aktívna, aj pasívna 
slovná zásoba, pretrvávali ale problémy s od-
halením sémanticky nesprávneho slova pri 
oprave viet. Pojmy kategorizovalo primera-
ne k veku, vedelo tvoriť protiklady. Hľadanie 
slov na základe spoločných sémantických čŕt 
z určených pojmov bolo oslabené. Porozu-
menie viet rôznej gramatickej náročnosti 
bolo v  norme (lexikálno-sémantická jazy-
ková rovina). V  spontánnom prejave neboli 
zaznamenané výrazné defi city v gramatickej 
oblasti, zastúpené boli všetky slovné druhy. 
V  testovej situácii malo ale dieťa problémy 
s tvorením viet a rozvinutých súvetí z urče-
ných slov v základnom tvare. Dokázalo odvo-
dzovať slová a tvoriť jednotné a množné číslo 
na veku primeranej úrovni. Mierne oslabené 
bolo odvodzovanie a  stupňovanie prídav-
ných mien (morfologicko-syntaktická rovina 
jazyka). Spontánny rečový prejav bol plynu-
lý, dieťa tvorilo rozvité vety, zlepšila sa zrozu-
miteľnosť reči. Fonematické uvedomovanie 
bolo vo vývine (stimulované v ISKE – Tréning 
fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľ-
konina). V poslednom období pred vstupom 
do školy bola väčšia pozornosť venovaná 
artikulačnej terapii (vyvodzovanie, fi xovanie 
a automatizácia nevyvodených a nesprávne 
tvorených hlások). Prozodické faktory reči 
boli narušené (foneticko-fonologická rovina).

Počas roku odkladu bolo potrebné posú-
diť ďalšie zaškolenie dieťaťa, typ školy, resp. 
vzhľadom na pôvodnú diagnózu ďalší od-
klad. Dieťa pravidelne navštevovalo ISKU, 
takže psychologické vyšetrenie bolo roz-
vrhnuté na viacero sedení v  doobedňajších 
hodinách. Z  dôvodu čo najobjektívnejšieho 
posúdenia školskej pripravenosti psycho-
lóg – diagnostik pracoval iba so základnými 
vstupnými informáciami o  dieťati. Zhodno-
tenie zaškolenia, resp. druhého odkladu bolo 
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naplánované až po psychologickom vyšet-
rení a  absolvovaní Predškolskej skupiny. Na 
zhodnotení školskej pripravenosti dieťaťa 
sa následne podieľal celý multidisciplinárny 
tím.

Základnou požiadavkou pedagógov z  IS-
KY bolo posúdenie kognitívnych a rečových 
schopností dieťaťa, pracovnej výdrže a  po-
zornosti, ochoty spolupracovať vo výkono-
vej situácii a  zvládanie neúspechu a  zlyha-
nia. Na posúdenie kognitívnych a  rečových 
schopností dieťaťa bola v rámci diagnostiky 
použitá neverbálna inteligenčná škála SON-R 
a Heidelbergský test rečového vývinu. Vo vý-
konovej situácii bol kontakt s dieťaťom veľmi 
dobrý, dieťa bolo veselé, emocionálne dobre 
komponované. Aj keď na sedeniach upred-
nostňovalo hru, dokázalo ju ukončiť a veno-
vať sa cielenej činnosti, malo veľmi dobre 
vybudované pracovné návyky. Vo výkonovej 
skúške ochotne spolupracovalo, inštruk-
cie bolo potrebné v niektorých prípadoch 
preformulovať, zjednodušiť. Keď sa dieťaťu 
nedarilo, v správaní sa vyskytli únikové ten-
dencie (začalo rozprávať, pýtalo sa, odbieha-
lo od témy). Vo výkonovej situácii, hlavne pri 
riešení performačných úloh, bolo potrebné 
cielenie pozornosti. Pri riešení performač-
ných úloh sme zaznamenali dlhú reakčnú 
latenciu – novú úlohu opakovane riešilo 
ako predchádzajúcu. Najväčším problémom 
bola rýchla unaviteľnosť dieťaťa. Pozitívna 
spätná väzba ho dobre motivovala. Intelekt 
dieťaťa bol v norme v pásme priemeru s vý-
raznou diskrepanciou medzi performačnou 
a  úsudkovou škálou v prospech úsudkovej. 
Výkon v performačnej škále boli v  pásme 
podpriemeru. Z  performačných kognitív-
nych schopností bola najsilnejšou strán-
kou dieťaťa priestorová predstavivosť a  vi-
zuo-motorická koordinácia pri manipulácii 
s názorným materiálom. Dieťa malo výrazne 
oslabenú úroveň vizuálnej analýzy a syntézy 
a  vizuo-motorickej koordinácie pri úlohách 
grafomotorického typu. Výkony v  úsudko-
vej škále sa nachádzali v pásme vyššieho 
priemeru. Z  úsudkovej škály sme najlepšie 

výkony zaznamenali v úlohách, zameraných 
na analogický úsudok (triedenie geometric-
kých tvarov podľa stále sa meniaceho krité-
ria) a chápanie sociálnych situácii. Schopnosť 
kategorizovať a generalizovať (s obrázkovým 
materiálom) bola na veku primeranej úrovni.

Na základe kompletnej diagnostiky 
a  v  spolupráci s  ostatnými odborníkmi DC-
VaV (psychológ – terapeut, fyzioterapeut, 
logopéd, špeciálny pedagóg, liečebný peda-
góg), ktorí mali dieťa v starostlivosti, sme vy-
hodnotili ako rizikové pre zaškolenie nasle-
dujúce oblasti: rýchla unaviteľnosť, oslabená 
tenacita a  koncentrácia pozornosti, výrazne 
dlhá latencia pri riešení úloh nezávisle od 
typu a modality úlohy, rigidita vo výkonovej 
situácii – oslabená schopnosť rýchlo sa pri-
spôsobovať meniacim sa typom úloh.

Záver

Pri rozhodovaní o ďalšom fungovaní dieťaťa 
víziou odborníkov bol druhý odklad školskej 
dochádzky, a  to vzhľadom na pretrvávajúce 
defi city a  celkovú nezrelosť. Matka sa však 
rozhodla pre prípravný ročník. Veľkú úlohu 
pri jej rozhodovaní zohrával aj fakt, že dieťa 
z  hľadiska legislatívy pri druhom odklade 
nemá nárok na prípravný ročník. Odborníci 
v DCVaV teda videli alternatívu v prípravnom 
ročníku s pedagogickým asistentom. Znovu 
však narazili na formálnu prekážku – škola 
s  prípravným ročníkom neprijíma spoluprá-
cu s pedagogickým asistentom.

Dieťa bolo vo veku 7,2 roka umiestnené 
do prípravného ročníka bez pedagogického 
asistenta. Výhodami boli malý kolektív, po-
zvoľná príprava na školské povinnosti a  ru-
tiny, opakovanie Tréningu fonematického 
uvedomovania, logopedická starostlivosť. 
Nemalou prednosťou bola aj možnosť pokra-
čovať v prvom a ostatných ročníkoch v škole 
s menším počtom detí v triede, s intenzívnou 
logopedickou intervenciou (Základná škola 
internátna pre žiakov s  narušenou komuni-
kačnou schopnosťou).
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Poslaním Inklukoalície je spojiť pedagogic-
kých a odborných zamestnancov (ďalej len 
učiteľov), rodiny, odborníkov a  organizácie 
v intenzívnej spolupráci, a spoločne vyvíjať 
snahy o  inkluzívne vzdelávanie všetkých 
detí na Slovensku, bez ohľadu na ich fyzic-
ké, intelektuálne, emocionálne, sociálne, ja-
zykové alebo iné podmienky. Inklukoalícia 
vníma potrebu spolupracovať a  presadzo-
vať komplexné riešenia. Každé dieťa musí 
mať možnosť rozvíjať svoje predpoklady, 
byť rešpektované, učiť sa v  spoločenstve 
iných detí, dobre sa pripraviť na  svoje bu-
dúce úlohy a dostať k tomu potrebnú po-
moc. Zároveň chce podporovať vzdelávanie 
a supervíziu pre učiteľov a spoluprácu školy 
s rodinou. Zasadzuje sa za priateľské, tvori-
vé a  poznaniu otvorené školy, v ktorých sa 
každá bytosť môže cítiť akceptovaná a uve-
domiť si svoje  perspektívy. Chceme, aby sa 
škole vrátila jej úloha byť tepnou komunity 
spoločnosti.

Inklukoalícia sa zasadzuje:

 za ochranu práv detí v školách a školských 
zariadeniach, za naplnenie ich potreby 
úcty, prináležitosti a perspektívy,

 za ukončenie diferencovania, škatuľkova-
nia a nazerania na dieťa len cez diagnózu 
či problém a posun k nahliadaniu na die-
ťa cez jeho zdroje, potrebné príležitosti 
a možnosti využiť podporné alebo korek-
čné opatrenia,

 za vytváranie odborných tímov v školách 
a  školských zariadeniach a zlepšenie do-
stupnosti pomoci všetkým deťom,

Inklukoalícia – koalícia za spoločné 

vzdelávanie 

 za používanie terminológie v legislatíve, 
ktorá bude podporovať inkluzívne smero-
vanie vzdelávania,

 za identifi kovanie/znižovanie/odstránenie 
bariér v školách a školských zariadeniach,

 za prispievanie k inklúzii v spoločnosti (de-
barierizáciu, vytváranie príležitostí, použí-
vanie zrozumiteľnej reči v úradnom styku 
a pod.).

Princípy fungovania

1. Nezávislosť Inklukooalície ako celku pri 
zachovaní nezávislosti jej jednotlivých čle-
nov, ako aj pri presadzovaní fi lozofi e spo-
ločného vzdelávania detí.

2. Dobrovoľnosť v spôsobe a rozsahu zapo-
jenia sa jednotlivých členov do aktivít In-
klukoalície.

3. Partnerský a rovnocenný prístup pri 
presadzovaní jej cieľov, pri aktivitách a čin-
nosti.

4. Konsenzuálne fungovanie a rozhodo-

vanie.
5. Osobná občianska angažovanosť a  po-

vzbudzovanie k  nej u  všetkých, ktorí sú 
súčasťou vzdelávania.

6. Princíp subsidiarity a empowermentu pri 
hľadaní riešení.

Inklukoalícia vznikla z diskusie Slovenskej 
komory učiteľov, InkluCiTy, Platformy rodín 
detí so zdravotným znevýhodnením, odbor-
níkov z Aucklandu, rodičov, učiteľov, špeciál-
nych a liečebných pedagógov, psychológov 
a  mimovládnych organizácií pod názvom: 
„Inklúzia po slovensky?“ 14.  októbra 2017 
v komunitnej obývačke KALAB.
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Členovia:
InkluCiTy. o. z.
Platforma rodín detí so ZZ
Slovenská komora učiteľov
Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia otvorenej spoločnosti
To dá rozum
Nové školstvo
PRO LP Asociácia liečebných pedagógov
Nadácia Pontis
Social Inclusion of Learners
eduRoma  

Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD., liečebný 
pedagóg

Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc., detský psy-
chológ

Mgr. Filip Vagač, občiansky aktivista
PaedDr. Viktor Križo, PhD., učiteľ, špeciálny 

pedagóg

Podporovatelia:

Organizácie:

Koalícia pre deti Slovenska
ETP Slovensko

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI
Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Asociácia poskytovateľov a podporovateľov 

včasnej intervencie 
S rešpektom, o. z. 
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 

postihnutím v SR
Detský klub zdravotne postihnutých detí 

a mládeže v Košiciach
Domáce vzdelávanie na Slovensku
Krajanský inštitút
Inštitút celostnej edukácie

Odborníci:

Mgr. Ivana Lessner Lištiaková, PhD.
PhDr. Magdaléna Špotáková, CSc., detský 

psychológ
Dr. Marek Tesar, učiteľ, výskumný pracovník
PaedDr. Monika Rišková, riaditeľka školy
PhDr. Ján Papuga, PhD., riaditeľ školy

Rodičia:

Andrea Müller, rodič
PhDr. Michaela Saleh, rodič
JUDr. Jaroslava Farkašová, rodič
Mgr. Eva Bieliková, rodič
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V ISKE – Integrovanej skupine detí predškol-
ského veku DC VaV VÚDPaP pracujeme pod-
ľa ISCED 0, ktorý vo výchovno-vzdelávacom 
procese prispôsobujeme s  ohľadom na ak-
tuálne zloženie detského kolektívu a prie-
bežne modifi kujeme s  ohľadom na vek 
a  špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 
jednotlivých detí. V  každom školskom roku 
ISKU navštevujú deti v  rôznom veku, s  rôz-
nymi schopnosťami ako aj s  rôznymi špeci-
álnymi potrebami i bez nich. Pri príprave na 
jednotlivé edukačné aktivity prihliadame na 
schopnosti všetkých detí, na individuálny vý-
vin a potrebami každého z nich. 

Medzi konkrétne ciele patrí rozvoj zmys-
lového vnímania (zrakového a sluchového 
vnímania, priestorovej orientácie), grafi c-
kých schopností (cvičenie hrubej a jemnej 
motoriky), rozumových schopností (osvo-
jenie základných poznatkov o  prírode, 
spoločnosti i  o  človeku), komunikačných 
schopností (optimálna slovná zásoba), te-
lesnej zdatnosti, elementárnych pracovných 
návykov a výtvarných schopností. Súčasťou 
predškolskej prípravy v ISKE je od roku 2012 
aj Tréning fonematického uvedomovania 
modifi kovaný v našich podmienkach s ohľa-
dom na jednotlivé deti a deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. Tréning 
fonematického uvedomovania prebieha 1x 
týždenne v  čase dopoludňajšej edukačnej 
aktivity. 

V yužitie Tréningu fonematického 

uvedomovania podľa D. B. Eľkonina 

v Integrovanej skupine detí 

predškolského veku DC VaV.

Jana KRUŽLIAKOVÁ, DC VaV, ISKA, VÚDPaP

Niečo o autorovi myšlienky

Daniil Borisov Eľkonin (1904 – 1984) 
bol ruský pedagóg a  psychológ, ktorý 
sa pričinil o  rozvoj detskej reči   a číta-
nia. Jeho metóda patrí medzi najpre-
pracovanejšie metódy, vďaka ktorej sa 
dnes deti učia čítať. Zaoberal sa vývinom reči 
u žiakov,  vývinovou psychológiou detí a psy-
chológiou hry. V oblasti vývinovej psycholó-
gie spolupracoval s L. S. Vygotským. Prístup 
rozvíjania gramotnosti a  vzdelávací systém 
založený na tvorivom rozvíjaní poznávacej 
činnosti detí sa stal základom Eľkoninovej 
metódy (Ivaničová, 2019). Na svojom Šla-
bikári experimentálne pracoval veľa rokov. 
V  roku 1993, po jeho smrti, vyšlo v  Moskve 
vydanie šlabikára a príručky pre učiteľa s ná-
zvom Čítanie a  písanie podľa systému D.  B. 
Eľkonina, ktoré spracovali jeho nasledovníč-
ky E. A. Bugrimenková, G. A. Žedeková a N. G. 
Agarkovová (Mikulajová a kol., 2014). Eľkonin 
sa počas svojho života intenzívne venoval 
metodologickým a teoretickým základom 
psychológie učenia a  vzdelávania. V  súčas-
nosti patrí Eľkoninova metóda medzi najpre-
pracovanejšie metódy, akými môžeme nau-
čiť deti rozoznávať hlásky v  slovách, neskôr 
zvuk spojiť s obrazom a naučiť deti čítať. Me-
tóda si získala aj veľký medzinárodný ohlas 
(Ivaničová, www.eduworld.sk, 2019).

Ako uvádza Hrehová (2013), v zahrani-
čí existuje viacero komerčne prístupných 
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programov na rozvíjanie fonologického uve-
domovania u detí predškolského veku. Tieto 
programy vytvorili poprední odborníci na 
základe viacročného vývoja a experimentál-
neho overovania. Na Slovensku máme pre 
slovensky hovoriace deti k dispozícii Tréning 
fonematického uvedomovania podľa D. B. 
Eľkonina, ktorého metodiku preložili a upra-
vili autorky Mikulajová a Dujčíková (Hrehová, 
s. 6, 2013) – predgrafémovú časť, neskôr do-
plnenú, prehĺbenú a  presne pre slovenčinu 
postavenú grafémovú časť M. Mikulajová 
upravila spolu s O. Tokárovou a Z. Sümegio-
vou (Mikulajová a  kol., 2014). Teoretickým 
opodstatnením tejto metódy je skutočnosť, 
že grafémy len abstraktne reprezentujú foné-
my, ktoré sú na rozdiel od grafém prirodzený-
mi stavebnými prvkami orálnej reči dieťaťa. 
Jazyk sa tak dieťaťu predstavuje ako zvukový 
systém, ktorý má svoju grafémovú podobu 
v písanej reči. Touto metódou však dieťa ľah-
ko porozumie, prečo sa vlastne napísané slo-
vá skladajú z určitých reťazcov jednotlivých 
písmen a aká je skutočná „hodnota“ každého 
písmena. Metóda D. B. Eľkonina na rozdiel od 
tradičných analyticko-syntetických a globál-

nych prístupov formuje u žiaka základný me-
chanizmus čítania a to na základe spoznáva-
nia zvukovej štruktúry materinského jazyka. 
Až keď dieťa získa plnú vedomú orientáciu 
v zvukovej štruktúre jazyka, začína sa oboz-
namovať s písmenami. Eľkonin sa problema-
tike čítania a fonematického uvedomovania 
začal venovať už v päťdesiatych rokoch. Ve-
del, že rozvinuté fonematické uvedomova-
nie, teda schopnosť uvedomovať si zvukovú 
štruktúru slov, vedieť pracovať s fonéma-
mi, ovládať hláskovú analýzu a syntézu, sú 
potrebné pre bezproblémové osvojenie si 
schopnosti čítania. Práve preto je v jeho šla-
bikári, ktorý bol vytvorený ako učebnica pre 
prvý ročník základných škôl, prvých tridsať 
hodín venovaných výlučne vedomej analýze 
zvukovej štruktúry slov, teda fonematickému 
uvedomovaniu. Až tridsiata prvá vyučovacia 
hodina je venovaná začiatku spoznávania 
grafém. Na svojom šlabikári Eľkonin experi-
mentálne pracoval veľa rokov. V jeho prístu-
pe sa osobitne stali dôležité dve teoretické 
východiská: psycholingvistické zakotvenie 
metodiky a metóda učenia, ktorá sa tu uplat-
ňuje (Mikulajová, Dujčíková, 2001, s. 6).

V roku 2014 ministerstvo školstva ude-
lilo súbornému dielu Tréning fonematic-
kého uvedomovania podľa D.  B. Eľkonina, 
Predgrafémová a grafémová etapa – Meto-
dická príručka odporúčaciu doložku č. 2014 
– 18728/62094:8-100C a zaradilo ho do zo-
znamu odporúčaných materiálnych didaktic-
kých prostriedkov pre oblasť predprimárne-
ho vzdelávania. 

Tréning fonematického 
uvedomovania v ISKE

V ISKE deti pracujú na svojich pracovných lis-
toch Šlabikára v skupine počas celého škol-
ského roka, ucelený systém vytvorený ruský-
mi autormi, modifi kovaný Mikulajovou a kol. 
pre deti v  slovenskom jazyku používame 
v každom školskom roku. Samotný tréning 
býva rozdelený do 30 hodín (+3 doplnková 
téma) predgrafémová časť a 34 hodín grafé-
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mová časť. V našich podmienkach postupu-
jeme oveľa pomalším tempom, pracujeme 
počas celého školského roka 1x týždenne. 
Táto pravidelnosť deti učí pracovať systema-
ticky. Vo väčšine edukačných aktivít prebe-
rieme s  deťmi len jeden pracovný list, hoci 
autor a prekladateľky navrhujú v niektorých 
hodinách prebrať 2 i viac pracovných listov, 
V ISKE pracujeme v skupinovej práci intenzív-
ne s predgrafémovou časťou.

Počas školského roka s  deťmi prejdeme 
všetky témy, pričom s niektorými deťmi 
pracujeme často aj individuálne na preopa-
kovaní časti, ktorá bola súčasťou edukačnej 
aktivity. Malé deti, ktorých počet je v každom 
školskom roku iný, sa tiež aktivity zúčastňujú. 
Vedieme ich k  aktívnemu počúvaniu a  spo-
lupráci, vedieme ich k  snahe o  fonematické 
rozlišovanie slov na úrovni slabík, okrem 
iného pomocou rytmickej výchovy, ktorá 
býva súčasťou Tréningu v  našich podmien-
kach a je tiež jeho miernou modifi káciou, pri 
vypracovaní pracovného listu vedieme deti 
spravidla k  aktivitám, zameraným na grafo-
motoriku a vyfarbovanie s dodržiavaním línií.

Tréningom fonematického uvedomova-
nia podľa Eľkonina stimulujeme u  dieťaťa 
predčitateľské spôsobilosti a preventívne 
pôsobíme proti možnému zlyhávaniu dieťa-
ťa v škole. Takýto tréning je obzvlášť dôležitý 
u detí s defi citmi v oblasti hovorenej reči (na-

rušenie zvukovej roviny reči – 
dyslálie, špecifi cky naru-
šený vývin reči – dysfázie, 

oneskorený vývin reči 
rozličnej etiológie pri vro-

dených rázštepoch, PAS, 
či DMO) v  predškolskom 

veku. Integrovanú skupinu 
pre deti predškolského veku 

navštevujú deti rôzneho 
veku, deti so špeciálnymi vý-

chovno-vzdelávacími potreba-
mi i  bez nich. Preto musia byť 

jednotlivé aktivity modifi kova-
né podľa individuálnych hľadísk 

tak, aby každé dieťa malo z kaž-
dej aktivity primeraný prospech.

Tréning fonematického uvedomovania 
je pripravený a  zameraný na deti predškol-
ského veku ako súčasť prípravy na čítanie 
a  písanie v škole. Deti so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami v predškol-
skom veku pracujú s tými istými pracovnými 
listami Šlabikára, ale spravidla spolupracuje 
jedno dieťa s jedným učiteľom.

Jednotlivé edukačné aktivity a činnosti sa 
uskutočňujú pomocou rozprávkovej Krajiny 
slov a hlások, ktorá je pre deti pútavá a moti-
vujúca. Pri edukačných aktivitách v Tréningu 
fonematického uvedomovania sa striedajú 
aktivity, čím sa zvyšuje motivácia pracovať 
a zostať v aktivite čoraz dlhší čas. 

Deti v  predgrafémovej časti pracujú so 
žetónmi, ktoré zastupujú jednotlivé hlásky. 
Červené kruhy zastupujú samohlásky. Kruh 
je čiastočne vyjadrením postavenia pier pri 
vyslovovaní samohlások. Žltý štvorec zastu-
puje v  Krajine slov spoluhlásky. Edukačné 
aktivity v  Tréningu fonematického uvedo-
movania sú rozmanité a pre deti veľmi zaují-
mavé. Na školské prostredie sa deti pripravu-
jú prácou na tabuli, keď sa snažia úlohy plniť 
samostatne pred celou triedou, rovnako je 
podporovaná spolupráca vo dvojici, čím 
podporujeme schopnosť detí spolupracovať, 
počúvať partnera, byť trpezlivý i  schopný 
prijať iné riešenia, či svoje riešenia vyargu-
mentovať. 
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Pri učení a spoznávaní jednotlivých foném 
pomáhajú deťom bábky. V našich podmien-
kach sme ich mená a  tvar mierne upravili, 
aby boli pre jednotlivé deti názornejšie a zro-
zumiteľnejšie. 

Pri jednotlivých edukačných aktivitách vy-
užívame Slečnu Slabiku, Pani Dĺžňovú, Vílu 
Hlásulienku, a Ďura a Dana.

Edukačné aktivity sú tematicky rozdelené:
1. Téma: Slabičná štruktúra slova 
2. Téma: Hlásková štruktúra slova 
3. Téma: Samohlásky, spoluhlásky, dvojhlás-

ky
4. Téma: Upevňovanie poznatkov
5. Doplnková téma: Tvrdé a  mäkké spo-

luhlásky

Na aktivitách sa zúčastňujú aj mladšie deti, 
a ak majú záujem, pracovné listy v zjednodu-
šenej forme tiež vypracovávajú. Najčastejšie 
však mladšie deti pracovný list Šlabikára ľu-
bovoľne vyfarbia. Fonematické uvedomo-
vanie je „metaschopnosť“. Je to   schopnosť 
predstaviť si hláskovú a  slabikovú štruktúru 
slova v  mysli. Je to tiež schopnosť vedome 
narábať so segmentmi slov, uvedomovať si 
zvukovú štruktúru slov, identifi kovať poradie 
zvukov reči v plynulom toku reči, uskutočňo-
vať hláskovú analýzu, syntézu aj zložitejšie 
manipulácie so zvukmi reči (pridať, odobrať, 
zmeniť poradie hlások v slove). 

Počas Tréningu fonematického uvedo-
movania si dieťa osvojuje pojmy ako slovo, 
slabika a  hláska, učí sa rozlišovať dĺžku sla-
bík, dĺžku hlások, a tiež sa pomocou pracov-
ných listov a postavičiek učí, ktoré hlásky sú 
mäkké, a ktoré tvrdé. 

Tento prístup sa v ISKE osvedčil; deti lepšie 
zvládajú vstup do školy, sú schopné lepšie 
pracovať s  jazykom vo všetkých rovinách. 
V  mnohých prípadoch dokáže Nácvik fone-
matického uvedomovania uľahčiť vstup do 
školy, vďaka cvičeniam predčitateľskej gra-
motnosti je dieťa pripravené začať v  škole 
pracovať v  písanej – grafémovej podobe. 
Fonematické uvedomovanie hlások a neskôr 
písmen, z ktorých je zložené každé slovo, je 
dobrou pomôckou aj pre deti, u  ktorých je 
predpoklad, že pre nerovnomerný vývin reči 
v  ranom detstve, či pre nerovnomerný psy-
chomotorický vývin, môžu mať v škole prob-
lémy s čítaním, či písaním. 
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K úspešnému a spokojnému prežívaniu živo-
ta sú veľmi dôležité emocionálne a sociálne 
zručnosti, t.  j. schopnosti, ktoré človeku po-
máhajú vyrovnať sa sám so sebou a vedieť 
vychádzať s druhými ľuďmi a nárokmi života. 

Tieto zručnosti tvoria tzv. Emocionálnu 
inteligenciu (EI) – pojem, ktorý ešte v 90. ro-
koch dvadsiateho storočia defi novali odbor-
níci. EI (niekedy tiež nesprávne označovaná 
ako EQ, čiže emocionálny kvocient) je pred-
metom rozsiahleho výskumu a ukazuje sa, 
že pre každodenný život je dôležitejšia, ako 
intelekt, meraný pomocou inteligenčného 
kvocientu, čiže IQ. 

Sociálne a emocionálne zručnosti získa-
va dieťa v prirodzenom prostredí, v ktorom 
vyrastá, prostredníctvom výchovy a prebe-
raním odpozorovaných modelov správania. 
Nie každý rodič či opatrovník však sám tieto 
zručnosti má, respektíve je schopný ich odo-
vzdať. 

Dobrou správou je, že dieťa sa tieto pre 
život podstatné schopnosti môže aj systema-
ticky naučiť v školskom prostredí. Za týmto 
účelom sú vytvárané a realizované programy 
sociálneho a emocionálneho učenia (z angl. 
Social and emotional learning, SEL), ktoré 
sú v mnohých krajinách bežnou súčasťou 
vzdelávacieho programu. Prostredníctvom 
takýchto programov sa deti učia porozumieť 
svojim pocitom a vedieť ich zvládať, stanovo-
vať si a dosahovať pozitívne ciele, pociťovať 
a preukazovať empatiu iným, robiť zodpo-
vedné rozhodnutia. Jednotlivých programov 

Programy sociálneho a emocionálneho učenia

Príklad dobrej praxe: 

Zippyho kamaráti 

Alexandra BRAŽINOVÁ, Ústav epidemiológie Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave

emocionálneho a sociálneho učenia je vo 
svete mnoho. Zastrešujúcou medzinárod-
nou iniciatívou je napríklad CASEL (z angl. 
The Collaborative for Academic, Social, and 
Emotional Learning, čiže Spolupráca pre aka-
demické, sociálne a emocionálne učenie), 
ktorej primárnym cieľom je začleniť takéto 
programy do bežnej výučby od materských 
až po stredné školy. 

Jedným z takýchto programov je program 
Zippyho kamaráti, ktorý sa už šesť rokov rea-
lizuje aj na Slovensku. Vytvorili ho odborníci 
britskej organizácie Partnership for Children 
už pred viac ako dvadsiatimi rokmi a funguje 
v 31 krajinách sveta. Je to ročný program, kto-
rý s deťmi vo veku 5-7 rokov robia ich učitelia 
či iní odborní pracovníci, vyškolení v metodi-
ke. Hlavným cieľom je rozvoj zručností aký-
mi sú: spracovávanie pocitov, komunikácia, 
nadväzovanie a udržiavanie priateľstiev, rie-
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šenie konfl iktov (vrátane šikany), zvládanie 
záťažových situácií, rozvoj empatie. Program 
je veľmi prepracovaný, odborníci ho pripra-
vovali niekoľko rokov, pilotne testovali a pre-
cízne fi nalizovali. Svedčí o tom aj fakt, že vo 
všetkých krajinách sa používa nezmenený, 
len preložený do miestneho jazyka. Situácie, 
ktoré deti v tejto vekovej skupine zažívajú 
a musia riešiť, sú univerzálne všade na svete. 

V rámci programu Zippyho kamaráti si 
deti hraním úloh a ďalšími aktivitami na-
cvičujú zvládanie rôznych okolností. Učiteľ 
programu je len akýsi mediátor, dôležité je, 
že deti na lekciách sami hľadajú riešenie si-
tuácií, pomáhajú a radia si navzájom. Učiteľ 
rozhodnutia nehodnotí, len dozerá, aby na-
vrhované riešenia spĺňali dve základné pra-
vidlá programu:
1. Dané riešenie mi má v danej situácii po-

môcť cítiť sa lepšie. 
2. Toto riešenie neublíži mne ani nikomu 

druhému. 
Program pozostáva zo šiestich modulov – 

každý modul má 4 lekcie, spolu teda ide o 24 
lekcií. Pri zaradení jednej lekcie týždenne 
vychádza realizácia programu na jeden škol-
ský rok. Názvy jednotlivých modulov, čiže 
samostatných tém, sú: Pocity, Komunikácia, 
Vytváranie a strata priateľstva, Riešenie kon-
fl iktov, Vyrovnávanie sa so zmenou a stratou 
a Zvládame. 

V téme Pocity sa deti učia rozpoznávať 
svoje emócie, uvedomiť si, ako sa v danom 
momente cítia a v ďalšom kroku zhodnotiť, 
prečo sa tak cítia. Následne hľadajú, čo im 
môže pomôcť cítiť sa lepšie, keď majú ne-
príjemné pocity – akými sú napríklad hnev, 
nervozita, smútok, žiarlivosť. V ďalšom mo-
dule Komunikácia sa deti učia aktívne počú-
vať a povedať to, čo chcú odkomunikovať. 
Tiež si nacvičujú, koho a ako môžu osloviť 
s prosbou o pomoc, keď si s niečím nevedia 
rady samé. Modul Vytváranie a strata priateľ-
stva je zameraný na kamarátske vzťahy – čím 
sa vyznačuje dobrý priateľ, ako si získať no-
vých kamarátov, ako riešiť nedorozumenia 
s kamarátmi, ako sa zmieriť s odmietnutím. 
V module Riešenie konfl iktov si deti praktic-
ky nacvičujú, ako zvládať konfl iktné situácie 
bez ujmy na vlastnej psychike, ako aj bez 
ublíženia druhému. Taktiež sa v dvoch lek-
ciách oboznámia s témou šikana a v praktic-
kých situáciách precvičujú, ako čeliť a pred-
chádzať šikanovaniu. Predposledný modul 
sa zaoberá zvládaním ťažkých situácií, akými 
sú strata a smrť. Deti diskutujú a nacvičujú 
si, čo im môže pomôcť vyrovnať sa s týmito 
záťažovými situáciami. V poslednom module 
si deti zopakujú, čo všetko sa v programe na-
učili a precvičia si získané zručnosti na mode-
lových situáciách. Posledná lekcia je oslavou 
zavŕšenia programu s udelením diplomov. 
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Všetky lekcie sú hravé a interaktívne, deti 
si rýchlo program veľmi obľúbia a na každú 
ďalšiu hodinu sa tešia. Hodiny, venované 
programu Zippyho kamaráti, sú iné, ako os-
tatné vyučovacie hodiny - deti majú možnosť 
hovoriť o veciach, ktoré ich trápia a učia sa, 
ako ich zvládať. Diskutujú však aj o tom, čo 
im robí radosť, ako sa navzájom podporovať 
a pomáhať si. Už po prvých lekciách učitelia 
programu pozorujú v kolektíve, aj u jednot-
livcov, pozitívne zmeny. Atmosféra v triede 
sa zlepšuje, deti sú empatickejšie, samostat-
nejšie v riešení bežných či mimoriadnych si-
tuácií, pozornejšie a komunikatívnejšie. Uči-
telia programu vnímajú pozitívny vplyv aj na 
svojich schopnostiach komunikovať so žiak-
mi, nakoľko majú možnosť im prostredníc-
tvom preberaných tém lepšie porozumieť. 

 Súčasťou programu sú aj Domáce aktivity, 
čiže aktivity, ktoré má dieťa za úlohu urobiť 
spolu s rodičom, či iným blízkym členom do-
mácnosti. Významom týchto aktivít je, aby 
sa aj rodina dozvedela, čo sa ich dieťa učí na 
lekciách programu Zippyho kamaráti a aby 
sa nácvik preberaných zručností posilnil aj 
v domácom prostredí. Počas programu sa 
bežne stáva, že rodič vyhľadá učiteľa a refe-
ruje o pozitívnom vplyve programu na svoje 
dieťa – rodičia často hovoria, že deti sú otvo-
renejšie, viac hovoria o tom, čo prežívajú, sú 
empatickejšie voči súrodencom, rovesníkom 
a iným ľuďom. Je časté, že tiché deti sa pro-
stredníctvom lekcií programu Zippyho ka-
maráti otvoria a naopak, aktívne či dominu-
júce deti sa upokoja a viac rešpektujú iných. 
Vo viacerých prípadoch sa počas priebehu 
programu odhalila a zastavila rozbiehajúca 

sa šikana, prípadne dominantné dieťa si uve-
domilo, že svojim správaním ubližuje iným. 

Účinok programu Zippyho kamaráti na 
sociálne zručnosti dieťaťa je priebežne eva-
luovaný vstupnými a výstupnými situačnými 
kresbami. Ich kategorizáciou a zhodnotením 
zobrazovaných tém a ich riešení je vidno po-
sun dieťaťa k pozitívnemu zvládaniu pocitov, 
samostatnosti v riešení situácií a empatii. 

Podmienkou realizácie programu s deťmi 
pre učiteľa či odborného pracovníka (napr.
školského psychológa, špeciálneho pedagó-
ga, vychovávateľa) je absolvovať jednodňové 
školenie pod vedením certifi kovaných lekto-
rov. Cieľom školenia je dôkladné oboznáme-
nie sa s princípmi a metodikou programu. 
Okrem vyškolenia záujemca obdrží aj pod-
robný manuál programu, plagát pre triedu, 
informačné brožúry pre rodičov a ďalšie ma-
teriály. Pomocou podrobného manuálu po-
tom vyškolený učiteľ robí program s deťmi. 

Realizáciu programu na Slovensku zastre-
šuje občianske združenie Zippy. Počas rea-
lizácie programu je učiteľom poskytovaná 
kontinuálna podpora a supervízia. 

Program sociálneho a emocionálneho 
učenia Zippyho kamaráti (a jeho voľné po-
kračovanie pre staršie deti Kamaráti Jabĺčka) 
má preukázateľne výrazne pozitívny vplyv na 
podporu duševného zdravia detí, ich zdra-
vého emocionálneho nastavenia do celého 
ďalšieho života, ich sociálnych zručností, ako 
aj na prevenciu rizikového správania a vzniku 
duševných porúch. Je preto dôležité a žiadu-
ce umožniť jeho realizáciu čo najväčšiemu 
počtu detí a prispieť tak k ich šanci na zdravý 
a šťastný život. 

Literatúra:
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emotional learning. J Sch Health, 70(5), 186-190.
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Enhancing school-based prevention and youth development through coordinated social, emotional, 
and academic learning. Am Psychol, 58(6-7), 466-474.
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„Vďaka“ disinhibičnému efektu sme na in-
ternete otvorenejší, ľahšie sa nám komuniku-
je o našich problémoch, no možnosti odbor-
nej pomoci v online priestore sú len veľmi 
obmedzené (Suler, 2004). 

Práve preto vzniklo v roku 2012 občianske 
združenie IPčko. Vo svojich projektoch pre-
pájame najnovšie psychologické poznatky 
s technológiami. Našu pomoc ponúkame 

Psychologická pomoc mladým 

ľuďom v online svete 

Marek MADRO, Simona KOŠÚTOVÁ, IPčko

„Fandíme mladým, a preto pri nich už od roku 2012 stojíme, keď potrebujú pomoc 
a podporu. Sme presvedčení, že ju musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, 
nešťastný, sklamaný, sám. Robíme ťažkú, no pre nás tú najkrajšiu prácu na svete.“

(web IPčko.sk)

najmä mladým ľuďom, ktorí majú často ob-
medzené možnosti a kompetencie na rieše-
nie dopadov sociálno – patologických javov 
v spoločnosti, ktorým často musia čeliť. Naša 
pomoc je pre mladých ľudí vždy bezplatná. 
Dôležitá je pre nás prístupnosť služieb po-
moci na princípoch anonymity. Chceme, 
aby mali pomoc vždy na dosah – vo vrecku, 
v mobile.

Náš tím tvorí 35 mladých psychológov, 
sociálna pracovníčka, špeciálna pedagogič-
ka a právnik. Od nášho vzniku sme poskytli 
120  000 odborných poradenstiev, stovky 
zážitkových vzdelávaní, prednášok a realizo-
vali desiatky projektov. Za naše projekty sme 
dostali množstvo ocenení. Naším najstarším 
projektom (od roku 2012) je internetová lin-
ka dôvery pre mladých ľudí (IPčko.sk), kde 
prostredníctvom chatu a e-mailu poskytuje-
me nonstop poradenstvo a pomoc. Pre mla-
dých ľudí so zdravotným znevýhodnením 
prevádzkujeme od minulého roka (2018) 
špeciálnu linku dôvery s názvom Dobrá linka. 
Naším tretím najväčším projektom je projekt 
online terénneho vyhľadávania ohrozených 
mladých ľudí a tvorba preventívneho pomá-
hajúceho obsahu vo virtuálnom priestore. 
Často vstupujeme do škôl, kde pracujeme so 
žiakmi a študentmi, no aj s pedagogickými 
a odbornými zamestnancami školy. Venuje-
me sa aj vedeckej a publikačnej činnosti o in-
ternetových fenoménoch.
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Na poskytovanie poradenstva využívame 
najnovšie vedecké poznatky a odborné psy-
chologické metódy (SFBT – Solution-focused 
brief therapy). Našu internetovú poradňu pre 
mladých IPčko.sk prevádzkuje 35 odborne 
vyškolených psychológov a sociálnych pra-
covníkov, ktorí svoju činnosť robia popri svo-
jej práci a štúdiu, dobrovoľnícky, pod odbor-
nou supervíziou. Fungujeme online denne 
od 7,00 do 24,00 hod.

Naša internetová poradňa pre mladých 
IPčko.sk sa stala významnou linkou pomoci 
v krízových situáciách (suicidálne krízy, do-
máce, sexuálne násilie a podobne), často ide 
o život. Veľmi úzko preto spolupracujeme so 
záchrannými zložkami, s Odborom počíta-

Tab. 1. Štatistika OZ IPčko (rok 2018) poskyt-
nutých krízových intervencií v suicidálnej kríze

Prostredníctvom chatu na IPčko.sk 497

Osobne poskytnuté krízové 
intervencie 56

Spolupráca so záchrannými zložkami 109

čovej kriminality, operačnými strediskami, 
s policajnými vyjednávačmi a pod. Mnoho 
z nich (napr. policajných vyjednávačov) sme 
dokonca na takúto komunikáciu školili. IPčko 
v tejto oblasti poskytuje pre odbornú verej-
nosť aj akreditované vzdelávania Online krí-
zová intervencia a Krízová intervencia.

Dobrá linka

Dobrá linka je špecializovaná linka dôvery 
pre mladých ľudí so zdravotným znevýhod-
nením. Vznikla v  novembri 2018 ako odpo-
veď na potreby hendikepovaných mladých 
ľudí, ktorí sa pri snahe kontaktovať odborní-
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Graf 1. Štatistika kontaktov na IPčko.sk za 1. polrok 2019

ka stretávajú s rôznymi fyzickými, sociálnymi 
a  komunikačnými bariérami. Dobrá linka je 
k dispozícií v pracovných dňoch od 15:00 do 
20:00. Anonymne a bezplatne poskytuje po-
radenstvo prostredníctvom e-mailu, chatu 
a  od septembra 2019 aj video-poradenstvo 
v Slovenskom posunkovom jazyku.

Online terénny program 
na sociálnych sieťach

V rámci tohto projektu aktívne vyhľadávame 
ohrozené skupiny mladých ľudí a jednotliv-
cov sociálno – patologickými javmi na soci-
álnych sieťach i  diskusných fórach a ponú-
kame im neformálnym spôsobom odbornú 
pomoc a pomáhajúce informácie (články, 
videá, podcasty a podobne). Pôsobíme tak 
intervenčne, no najmä preventívne. Od vzni-
ku projektu v roku 2013 sme poskytli 7000 
intervencií na sociálnych sieťach, 1800 in-
tervencií na diskusných fórach, vytvorili 192 
článkov s pomáhajúcim obsahom, vytvorili 
sme aj 139 videí, 11 podcastov s poraden-
ským obsahom. Objavili sme 256 online ko-
munít s patologickým obsahom (najčastejšie 
s informáciami o liekoch, drogách, násilnom 
a deštrukčnom správaní).

Kontaktné centrum Káčko

Občianske združenie IPčko ponúka aj mož-
nosť osobného kontaktu s  odborníkom. 
Stretnutia prebiehajú v  našich priestoroch 
a sú rovnako bezplatné a anonymné ako naše 
internetové poradne. Káčko dáva mladým ľu-
ďom možnosť vyskúšať si osobné stretnutie 
so psychológom „na nečisto“, v  bezpečnom 
priestore. Osobné konzultácie poskytujú 
naši dvaja najskúsenejší psychológovia, ktorí 
už mnoho mladých ľudí dokázali motivovať 
k následnej spolupráci so psychológom, psy-
chiatrom, či iným odborníkom.

Portál 
Chcem sa zabiť

Najnovším projek-
tom občianskeho 
združenia IPčko je portál www.chcemsaza-
biť.sk. Chceme, aby náš portál bol postupne 
prvým, ktorý so svojimi odbornými a pomá-
hajúcimi textami, videami, radami a kontakt-
mi pomoci, objavia zúfalí mladí ľudia, ktorí 
na internete hľadajú pomoc pri myšlienkach 
na samovraždu. Portál obsahuje množstvo 
článkov, videí, ako si pomôcť, alebo odporú-
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čania ako môžu človeku v suicidálnej kríze po-
môcť blízki, kontakty na sieť pomoci, priamu 
možnosť okamžite sa spojiť s profesionálom 
prostredníctvom chatu atď. Slovné spojenie 
„chcem sa zabiť“ zadávajú mladí Slováci do in-
ternetového vyhľadávača až 1600x mesačne.

Adolescencia predstavuje pre mladých ľudí 
náročné obdobie. Snažia sa osamostatniť, 
nájsť samých seba. Napriek tomu, že vo veku 
od 12 do 26 rokov sa zvyšuje riziko duševných 
ochorení a porúch, títo mladí ľudia zároveň 
najmenej vyhľadávajú pomoc (Rickwood, 
Deane, Wilson, 2007). Pri každodennom kon-
takte s mladými ľuďmi sa stretávame s ich ob-
rovskou potrebou hovoriť o tom, čo prežívajú 
a ako bojujú s nepriazňami osudu. Napriek 
tomu však z výskumov vyplýva, že až 45  % 
z nich je presvedčených, že nie je v poriadku, 
ak by vyhľadali odbornú pomoc. Takmer rov-
naké množstvo mladých (43  %) si myslí, že 

Graf 2. Štatistika kontaktov na www.dobralinka.sk za 1. polrok 2019

problémy sa majú riešiť výlučne doma. Mladí 
o svojich ťažkostiach chcú hovoriť. No až 63 % 
z nich považuje v hľadaní pomoci za nevy-
hnutné mať možnosť kontaktovať odborníka 
anonymne (Madro, 2016). Aj keď pre generá-
ciu rodičov dnešných tínedžerov je online svet 
nebezpečný, pre mladých je synonymom bez-
pečnosti, dostupnosti a mnohých možností. 

Pomoc online, či už na internetovej lin-
ke dôvery IPčko.sk alebo na Dobrej linke je 
navyše zadarmo, čo je pre tínedžerov bez 
pravidelného fi nančného zisku veľmi dôle-
žité. Psychologickú a sociálnu pomoc vieme 
vo virtuálnom prostredí poskytnúť efektív-
ne, rýchlo a vysoko profesionálne. Napriek 
tomu je potrebné pre mladých s ťažkosťami 
vytvoriť sieť podpory naživo (v offl  ine svete), 
ktorá pozostáva zo psychológov, psychiatrov 
a iných pomáhajúcich profesionálov, zame-
raných na pomoc mládeži.
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Inštitút striedavej osobnej starostlivosti 
o maloleté dieťa zaviedla s účinnosťou od 
1.  7.  2010 do slovenského rodinného práva 
novela zákona o rodine (zákon č. 217/2010 
Z.  z.). Striedavá starostlivosť má zabezpečo-
vať dieťaťu primeraný kontakt s obidvoma 
rodičmi, redukovať porozvodovú traumati-
záciu detí, prispievať k citovej vyrovnanosti 
a zdravému psychickému vývoju detí. Strie-
davá starostlivosť nie je vo svete žiadnou no-
vinkou a aplikujú ju viaceré štáty, ako napr. 
USA, SRN, Švédsko a Česká republika.

Právnu podobu inštitútu striedavej osob-
nej starostlivosti obsahuje predovšetkým 
zákon č. 36/2005 Z.  z. o  rodine. Podmienky 
pre zverenie dieťaťa do SOS sú vymedzené 
v zákone nasledovne: 
 Obidvaja rodičia musia byť spôsobilí dieťa 

vychovávať. 
 Obidvaja rodičia musia mať záujem 

o osobnú starostlivosť o dieťa. Ak so strie-
davou osobnou starostlivosťou súhlasí as-
poň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí 
skúmať, či bude striedavá osobná starostli-
vosť v záujme dieťaťa. 

 Ide o fakultatívnu možnosť, t. j. súd môže, 
ale nemusí rozhodnúť o zverení do strie-
davej osobnej starostlivosti. 

 Striedavá osobná starostlivosť musí byť 
v záujme dieťaťa. Súd prihliada na vek 
maloletého, jeho citové väzby k rodičom, 
vývinové potreby, stabilitu výchovného 
prostredia atď. 

 Potreby dieťaťa budú zverením do strieda-
vej osobnej starostlivosti lepšie zaistené. 

Striedavá osobná starostlivosť 

– kazuistiky zo znaleckej praxe 

VÚDPaP

Alena KOPÁNYIOVÁ, Eva SMIKOVÁ, VÚDPaP

VÚDPaP v  rokoch 2010 – 2017 vykonával 
znaleckú a expertíznu činnosť pre rôznych 
zadávateľov: súdy, políciu, rodičov. Znalecké 
posudky k návrhom na SOS tvorili vo VÚDPaP 
asi 5  % ročne z  celkových psychologických 
dokazovaní. V nasledujúcich kazuistikách 
prezentujeme rôzne prípady týkajúce sa SOS 
(zrušenie nefunkčnej SOS, zverenie dieťaťa 
do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, 
pokračovanie SOS). 

V rámci znaleckého dokazovania sme použili 
tieto postupy a metódy: individuálny rozho-
vor s  každým rodičom, dieťaťom, prípadne 
súčasným partnerom rodiča (ak sa zúčastnil 
znaleckého dokazovania), psychologické vy-
šetrenie rodičov (osobnosť, výchovné zruč-
nosti, vnútorné prežívanie, vzťahy, schop-
nosť kooperácie, komunikácia, hodnoty, 
motivácia, a pod.), psychologické vyšetrenie 
detí (osobnosť, citové vzťahy k rodičom, sú-
rodencom, širšej rodine, novým členom do-
mácností, vnútorné prežívanie, schopnosť 
adaptácie), vzájomné pozorovanie dieťaťa 
s každým rodičom zvlášť aj spoločne, spoloč-
ný rozhovor rodičov, záverečné zhodnotenie 
znaleckého dokazovania. Konkrétne psycho-
diagnostické metódy boli administrované: 
 Podľa vekových noriem.
 Kombinácia projektívnych a dotazníko-

vých metód (minimálne jednu pre každú 
sledovanú oblasť).

 Testy s najnovšími normami.
 Kombinácia štandardizovaných a  neštan-

dardizovaných metód.
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 Rozhovor, prepis rozhovoru s každým vy-
šetrovaným. 

 Explicitné oddelenie časti „rozhovor“ v po-
sudku od znalcových interpretácií (para-
frázovaný, vs. doslovný).

Kazuistika Ivo a Lea

Deti Ivo (7 rokov) a  Lea (5 rokov) boli po 
rozvode zverené matke, styk s otcom bol po-
nechaný neobmedzene. Pre nezhody a  ne-
dostatok schopnosti rodičov dohodnúť sa 
na stretávaní detí s otcom, podal otec návrh 
na zverenie detí do striedavej starostlivosti 
(SOS). S týmto matka najprv nesúhlasila, ná-
sledne pre zachovanie rovnakého priestoru 
deťom ku obom rodičom súhlasila. SOS sa 
realizovala jeden rok, matka na základe ne-
gatívneho prežívania SOS deťmi požiadala 
súd o jej zrušenie, otec s návrhom matky na 
zrušenie SOS nesúhlasil.

Znalecký posudok mal zodpovedať otáz-
ku, či SOS je realizovaná v prospech oboch 

detí, alebo ak nie, aká je najvhodnejšia 

starostlivosť o deti?

V čase znaleckého dokazovania matka žije 
v byte, ktorý si sama zabezpečila, pracuje, má 
priateľa. Otec býva v rovnakom meste, s no-
vou manželkou a jej synom z predchádzajú-
ceho vzťahu. Ivo a Lea sa striedajú v týždňo-
vých intervaloch v domácnostiach rodičov. 

Racionálne mali rozpad manželstva obi-
dvaja rodičia zvládnutý, avšak ich vzájomný 

vzťah bol poznačený vzájomnou animozi-
tou a  to najmä zo strany otca, kedy sa opa-
kovane vracia a  negatívne hodnotí matkine 
partnerské správanie počas ich spoločného 
života. Nevidí svoj podiel viny na rozpade ich 
manželstva, svoju novú rodinu prezentuje 
ako tú „lepšiu“, nakoľko je kompletná, bývalá 
manželka má „len“ priateľa, ktorého nazýva 
prezývkou aj pred deťmi, čím im dáva naja-
vo jeho pohŕdavý postoj k  nemu. O bývalej 
manželke sa vyjadruje ako o „hentej“, spo-
chybňuje jej materské zručnosti.

Pretrvávajúce nezhody medzi rodičmi pra-
menili a následne eskalovali najmä z dôvodu 

zhoršeného emocionálneho prežívania SOS 
deťmi, najmä Iva. 

Zo psychologického hľadiska ide u Iva 
o  vyjadrenie emocionálnej potreby byť 
a zdieľať pocity viac s matkou, pre neho jedi-
nečnej primárnej emočnej osoby. Otec detí 
však nastavil pravidlá SOS tak, aby matka po-
čas týždňa, kedy sú u neho, vôbec nezasaho-
vala do jeho rodičovských kompetencií. Na 
ten čas preberá rolu a  kompetenciu matky 
výlučne jeho druhá manželka (a to aj v prípa-
de osláv Dňa matiek a pod.). 

Ivo na pocitovej úrovni vnímal nevlastnú 
mamu ako rivalku voči mame. A tak dochá-
dzalo u  neho k intrapsychickému konfl iktu, 
lebo na mieste vedľa otca je iná žena, nie 
jeho mama. Na pocitovej úrovni je to u Iva 
strach, že jeho vlastnú matku chce ona nahra-
diť. Ivo vnímal, že nevlastná mama sa usiluje 
o  čo najlepšie a najvšestrannejšie zvládnutie 
roly mamy a pritom on svoju mamu má a ju 
miluje. Kognitívne ani emočne nerozumel, 
prečo nemôže byť s mamou aj počas týždňa 
u otca. A sám ani nevedel a nechcel pred ot-
com verbalizovať svoju túžbu po matke, po-
slušne rešpektoval nepísané pravidlá v rodine 
otca, že o mame sa v ten týždeň nerozpráva. 
Nahromadené napätie z prebiehajúceho boja 
medzi rodičmi zvyšovalo u  detí neurotickú 
symptomatológiu, ktorá sa už prejavovala 
najmä u Iva (nechutenstvo, bolesti brucha bez 
organickej príčiny, vracanie, depresívne preja-
vy). Zo psychologického hľadiska išlo o  me-
chanizmus úniku zo situácií, ktoré nezvláda 
svojim detským spôsobom fungovania. 

Pre Leu bol brat oporou pri striedaní vý-
chovných prostredí. Centrálnym objektom 
v rodinnom systéme je pre Leu mama. Dosa-
hovaná úroveň Leiných poznávacích schop-
ností a  schopnosť sociálnej interakcie jej 
umožňovalo vnímať situáciu ohľadne strie-
davej výchovy len ako zjednodušenú a tým 
prípadne aj menej ohrozujúcu. Mamu aj otca 
si idealizovala, má k  nim pozitívny citový 
vzťah, akceptuje ich napriek ich správaniu, 
pretože v  jej svete predstavujú zatiaľ jediný, 
aj keď nie ideálny model mužskej a  ženskej 
autority.
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Otec detí sa síce explicitne vyjadril, že ak 

by deti nechceli u  neho byť, nenútil by ich, 
ale zároveň signály od matky detí o  ich po-
trebe byť s ňou častejšie ignoroval, využíval 
ich ako argument proti matke.

Na základe výsledkov komplexného 

znaleckého dokazovania sme striedavú 
starostlivosť neodporúčali. Rodičia nie sú 
schopní vzájomne efektívne komunikovať 
ani na formálnej, informačnej úrovni. Aj zo-
šit, ktorý by mal na to slúžiť (na základe od-
porúčania sociálnej kurátorky) obsahoval 
množstvo invektív voči druhému rodičovi, 
očierňovania, odporúčaní dokonca v oblasti 
sexuálneho života druhého rodiča. Pri vy-
pracovávaní záverov znaleckého posudku 
sme zohľadňovali aj vek detí, ktoré na ver-
bálnej úrovni nedokážu zadefi novať právne 
nastavenie rodinnej situácie, v  projekcii sa 
jednoznačne odzrkadlilo ich vnútorné pre-
žívanie a psychické potreby. Počas fungova-
nia SOS sa ukázala významná potreba detí 
zdieľať s matkou väčší časový priestor. Otec 
nemal náhľad, že u syna nevedome podpo-
ruje jeho intrapsychický konfl ikt vo vnímaní 
jedinečnej role matky. 

Odporúčali sme zverenie detí do osobnej 

starostlivosti matke s  tým, že by s  otcom 
trávili čas od štvrtka poobede do nedele po-
obede každý druhý týždeň. V týždni, keď otec 
nemá deti, sme odporúčali nastaviť stretnu-
tie s  deťmi na jedno popoludnie podľa po-
trieb detí. 

Kazuistika Ninka

Ninka (teraz 10 rokov) bola po rozvode 
zverená do osobnej starostlivosti matky. 
Styk s otcom: párny víkend a mesiac júl po-
čas letných prázdnin. Reálne stretávanie sa 
maloletej s otcom bolo od začiatku plné na-
pätia. Otec sa snažil o stretávanie sa s dcérou 
čo najčastejšie a to aj za cenu narušovania 
denného režimu maloletej (v škole a pod.). 
Matka sa snažila brániť súkromie svojej no-
vej rodiny pred narušovaním vplyvu otca 
a to najmä ak otec maloletej zvyšoval tlak 

na uspokojenie svojej potreby byť s dcérou 
čo najčastejšie. Správanie otca bolo motivo-
vané tým, že prišiel o bezprostredný kontakt 
s dcérou, nakoľko sa odsťahovali s matkou 
z pôvodného bydliska. Problémovým sa však 
ukázalo zvyšovanie tlaku otca na stretáva-

nie s dcérou a zosúladenie bežného života 
novej rodiny, kde si už Ninka našla svoje sta-
bilné miesto. 

Obidvaja rodičia sa snažili viac formálnymi 
ako konštruktívnymi cestami dokazovať ne-
správnosť konania toho druhého rodiča (psy-
chiatrické správy o psychickom stave dcéry, 
trestné oznámenia otca na matku, trestné 
oznámenia na partnera matky a pod.).

Otec: žiadal zverenie Ninky do strieda-

vej starostlivosti.
Počas znaleckého dokazovania sa v sprá-

vaní Ninky za prítomnosti otca nevyskytli 
žiadne neprimerané prejavy, sociálne situ-
ácie zvládla zrelo nad priemerom bežných 
reakcií dieťaťa jej veku. Bola emočne vrelá 
a spontánne prejavovala radosť zo stretnutia 
s ním. 

Z pohľadu rozdelenia rodičovských kom-
petencií matka saturuje primárne emočné 
potreby maloletej a od narodenia sa stará 
o jej základné výchovné pôsobenie. Otec 
maloletej bol menej prítomný vo výcho-
ve dieťaťa a dopĺňal výchovné pôsobenie 
matky. Vo vzťahu k dcére otec dokázal za-
bezpečiť potrebnú starostlivosť aj na úrovni 
inštrumentálnych potrieb aj v oblasti emoč-
nej podpory maloletej. Starostlivosť niekedy 
delegoval na svoju primárnu rodinu (stará 
matka, teta maloletej), čo Ninka vnímala po-
zitívne. Širšia rodina však niekedy zasahovala 
do vzťahu otec – dcéra, najmä ak k nim nie 
je Ninka dostatočne sociálne vrelá podľa ich 
očakávania.

Vzťah Ninky k matke bol navonok i vnú-
torne pozitívny. Matka je chápaná ako zák-
ladná citová opora, ktorá je na blízku a emoč-
ne ju saturuje. 

Vzťah Ninky k otcovi bol vnútorne pozi-
tívny. V priebehu znaleckého dokazovania sa 
ukázalo, že maloletá otca prijíma pozitívne 
a bude sa s ním stretávať. Je citovo a vzťaho-
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vo ukotvená v svojej rodine u matky s pozi-
tívnym vzťahom k otcovi. 

Navonok boli niektoré reakcie Ninky voči 
obidvom rodičom prevažne reakciou na ich 
napätý vzťah, medzi ktorým balansuje, čo 
je však pre ňu emočne vyčerpávajúce. Kaž-
dý z rodičov používa informáciu o druhom 
rodičovi, ktorú im sprostredkuje Ninka ako 
formálny argument ich nekompetentnosti. 
Nakoľko sa ako dieťa nevie presne racio-
nálne zorientovať v spletitej situácii dospe-
lých – svojich rodičov, jej reakcie sú často 
ovplyvnené konkrétnou situáciou a môžu 
sa preto navonok zdať postojovo nekonzis-
tentné. 

Partnerský vzťah medzi rodičmi maloletej 
bol napätý, ale nie antagonistický. Obidvaja 
boli schopní verbálne komunikovať na zrelej 
a dospelej úrovni. 

Rodičia boli počas znaleckého dokazo-
vania usmernení, že Ninka citlivo vníma ich 
vzťah, komunikáciu, možno aj využíva ich 
slabiny a chce si preto presadiť svoje, ale oni 
sú rodičia a musia to vedieť zvládnuť. Ninka 
má pekné spomienky na spoločné spolužitie, 
ale má ich prekryté negatívnymi zážitkami. 
Je dobré, aby ju motivovali k spoločnému 
programu, ale to sa deje aj v nerozvedených 
rodinách, chce to zvýšené úsilie. Ninka skúša 
rozličné manipulácie, treba niekedy jej odpor 
vydržať a odsunúť rozhodnutie. Matka bola 
povzbudená v tom, že nemusí svoje obavy 

riešiť cez dcéru a mala by jej dôverovať, vydr-
žať aj jej prípadný odpor, negatívne prežíva-
nie a využiť autoritu otca. 

Otec v priebehu znaleckého dokazovania 
deklaroval stiahnutie návrhu na zverenie 

dieťaťa do striedavej starostlivosti a obi-

dvaja rodičia súhlasili ponechať Ninku 
v osobnej starostlivosti matky, ako aj po-
nechať úpravu styku maloletej s otcom ako 
bola doteraz. 

Kazuistika Mia

Po rozvode bola Mia (teraz 4 roky) zverená 

do osobnej starostlivosti matky, o  2 roky 
podal otec maloletej návrh na zmenu: Mia 
bola zverená do  striedavej starostlivosti. 
Krátky čas po tomto rozhodnutí otec opä-
tovne podal návrh na zmenu – zverenie 

do jeho osobnej starostlivosti. Ako hlavný 
dôvod uvádza, že nie je spokojný so starost-
livosťou matky o  dcéru, má vážne výhrady 
voči jej zdravotnej starostlivosti, neinformo-
vanosti o  zdravotnom stave, neštandard-
ným životným podmienkam v  dome matky 
a  absenciou návštevy MŠ v  mieste bydliska 
matky, ktorá sa podľa neho podpisuje pod 
nedostatočný vývin ich dcéry. 

Matka tieto výhrady berie ako nadradené 
správanie otca, neustálu kritiku jej mater-
ských zručností a ako psychický teror. 
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Obidvaja rodičia si zhromažďovali „dôka-

zy“ a „protidôkazy“ svojho konania. Neboli 
schopní vzájomného dialógu bez toho, aby 
vzájomne nepoukazovali na negatíva rodin-
ného prostredia druhého rodiča (otec výhra-
dami na životný a  sociálny štandard, matka 
sprostredkovanou informáciou o novej part-
nerke otca a  kritikou jej výchovných postu-
pov k synovi). 

Šetrenie ÚPSVaR konštatovalo vhodné 
sociálne a bytové pomery u  oboch rodičov, 
matka bez príjmu, s podporou rodičov  – dô-
chodcov, dom priemerne udržiavaný, mali 
elektrinu, plyn odpojený, kúrenie krbom. 
Dcéra nechodila do MŠ, lebo si to s ňou mat-
ka chce užiť počas týždňa, kedy je u nej. 

Lekárska správa pediatra konštatovala, 
že nebadať známky zanedbania starostlivosti 
zo strany rodičov.

Psychologické vyšetrenie matky: Aktu-
álne prevažuje taktika negácie, respektíve 
neriešenia problému. V  spoločenskom kon-
takte je dôverčivá, prijíma dané podmienky, 
aj keď proti nim neskôr verbálne protestuje. 

V  záťažových situáciách sa spolieha pre-
dovšetkým na seba a o pomoc sa obracia na 
autority (sociálny úrad, lekári a pod.). V pre-
žívaní dominuje zameranie sa na udržanie 
si domu, ktorý je v rekonštrukcii a  domova, 
keďže zostala v situácii bez fi nančných istôt, 
bez životného partnera a otca dieťaťa, s kto-
rým je v  stálom konfl ikte. Volí taktiku nea-
ngažovanosti voči situácii rozvodu a  s  tým 
spojenými problémami (exekúcie, zverenie 
Mie), nakoľko jej chýbajú konštruktívne 
vzorce zvládania záťažových situácií (v  roz-
hovore často na zásadné otázky odpove-
dá, že nevie a  tým pôsobí nerozhodne). Vo 
vzťahu k dcére dokáže zabezpečiť potrebnú 
starostlivosť tak na úrovni inštrumentálnych 
potrieb, ako aj v oblasti emočnej podpory. 
Aj keď kritizuje striedavú starostlivosť, túto 
apriori neodmieta. 

Psychologické vyšetrenie otca: Vlastnú 
autonómnosť na úrovni rodiny nedokázal 
riešiť spolu s matkou Mie a zo spoločnej do-
mácnosti, ktorú spolu budovali, odišiel. Je 
si sebaistý vo svojej role otca, spochybňuje 

a  kritizuje najmä rolu matky, svojej bývalej 
manželky, aj keď aktuálne nemá vplyv na 
fungovanie jej domácnosti, resp. rodiny. Kri-
tizuje nevhodné prostredie, v  ktorom jeho 
dcéra vyrastá, ale z ktorého odišiel a bývalá 
manželka to aj z  rôznych dôvodov fi nančne 
nedokáže lepšie realizovať. V  prežívaní na-
chádzame výrazný nespracovaný konfl ikt 
najmä vďaka krízovému rozhodnutiu odcho-
du zo spoločnej domácnosti a neukončenia 
partnerského vzťahu s  matkou maloletej 
a paralelné vytvorenie nového vzťahu a ná-
sledne novej rodiny. 

Na základe analýzy výsledkov psycholo-
gického vyšetrenia rodičov sme konštatovali, 
že obaja rodičia majú bazálne osobnostné 
predpoklady pre výchovu svojej dcéry. 

Psychologické vyšetrenie dieťaťa: Ako 
primárnu osobu vo svojom rodinnom sys-
téme vníma matku, v  prežívaní naznačuje 
biosociálnu závislosť na matke a potrebu jej 
blízkosti. Vzťah k otcovi je pozitívny, umiest-
ňuje ho do „jeho“ domácnosti. Napriek tomu, 
že žije striedavo v dvoch prostrediach, za svoj 
domov považuje výhradne bývanie s  ma-
mou. Je však schopná prechodu a separácie 
od matky k otcovi a naopak.

Dosahovaná úroveň jej poznávacích 
schopností a  schopnosť sociálnej interak-
cie jej umožňuje vnímať situáciu ohľadne 
striedavej výchovy len ako zjednodušenú. 
Ohrozujúce je pre ňu vnímanie roly jej matky 
tak, ako jej to sprostredkováva jej otec. V re-
alite pociťuje absenciu prelínania dvoch od-
delených domácností. V  správaní počas vy-
šetrenia dominovalo kooperatívne správanie 
voči obidvom rodičom rovnako. Nerozumie, 
prečo býva každý týždeň v  inom prostredí. 
Vzhľadom na vek a konšteláciu jej aktuálne-
ho prežívania rodinnej situácie, bola strieda-
vá starostlivosť pre Miu strategicky vhodná 
a chráni ju pred emočnou separáciou od jed-
ného rodiča. 

Odporúčali sme ponechať Miu v strieda-

vej starostlivosti obidvoch rodičov. Roz-
dielnosť podmienok vo výchove, na ktoré 
poukazoval najmä otec (nezabezpečenie 
návštevy predškolského zariadenia, horšie 
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bytové podmienky, fajčenie v  domácnosti 
matky, tzv. horšia starostlivosť) nie sú pre-
kážkou striedavej starostlivosti, vyplývajú 
z  rôznorodosti histórie, postojov a  stratégií 
a fi nančných možností každého z rodičov. Pri 
optimálnom prístupe k tejto rozdielnosti sme 
nevideli túto oblasť ako problém, resp. argu-
ment proti realizácii striedavej starostlivosti.

Zhrnutie

 Individuálny prístup ku každému rodinné-
mu prípadu.

 Prihliadať prioritne na bio – psycho- sociál-
ne potreby dieťaťa.

 Posudzovať jednotlivý prípad v kontexte 
plynutia času.

 Multidisciplinárny pohľad na SOS v kon-
texte súčasného právneho systému versus 
psychologické potreby dieťaťa, rodičov.

 Motivácia rodičov k rodinnému poraden-
stvu „pred“ resp. V priebehu realizácie od-
porúčanej starostlivosti o deti.

Záver

Vo výbere kazuistík sme sa zamerali na rôzno-
rodosť v  konkrétnych rodinných situáciách, 
ktoré sme znalecky posudzovali. Ako hlavný 
dôvod a samotné zameranie psychologické-
ho vyšetrenia vychádzalo z pohľadu hlavné-

ho záujmu dieťaťa – a  to najmä z pohľadu 
jeho napĺňania biologických, psychologic-
kých a sociálnych potrieb v danom kontexte 
jeho primárneho rodinného usporiadania. 
Často nám samotné časové plynutie a popis 
konania členov rodiny poskytlo pohľad na 
stratégie rodičov aj z dlhodobejšej perspek-
tívy. Zmeny v  pohľade rodičov na proble-
matiku zverenia v procese psychologického 
znaleckého dokazovania pomohli nielen 
odpovedať na otázky súdu, ale poskytli rodi-
čom poradenský priestor na riešenie týchto 
neľahkých životných situácií.

(Poznámka: Mená detí v kazuistikách, ako aj 
niektoré konkrétne okolnosti prípadov boli 
zmenené.)

(Upravené podľa: Kopányiová, Smiková: Striedavá osobná starostlivosť o dieťa v kazuistikách zo znaleckej 
praxe VÚDPaP Zb. (ed. Filípková, Matula, Páleník) 25. ročník konferencie Dieťa v ohrození „Mýty a limity 
ochrany práv detí rozvádzajúcich sa a rozvedených rodičov“. VÚDPaP, Bratislava, február 2017)
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Typické prejavy správania detí 
s ADHD

1. Hyperaktivita:
 neobratnosť týkajúca sa hrubej aj jem-

nej motoriky, 
 motorický nepokoj – dieťa vyzerá, ako-

by bolo v neustálom pohybe, je hlučné, 
vrtí sa, neobsedí dlhšiu dobu na stoličke, 
často sa hrá s  predmetmi, ktoré sú mu 
k dispozícii,

 objavuje sa denné snenie. 
2. Nepozornosť: 
 koncentrácia pozornosti oslabená,
 neschopnosť sústrediť sa dlhodobo, 
 apatický prístup k  osvojovaniu škols-

kých vedomostí, či k písaniu úloh.
3. Impulzivita, emocionálna labilita, nízke se-

baovládanie:
 unáhlené reakcie, skákanie do reči,
 netrpezlivé čakanie, kým sa 

dostanú na rad,
 rizikové aktivity bez ohľadu na 

následky,
 takmer žiadna poriadkumi-

lovnosť, neusporiadanosť 
v osobných veciach a školských 
pomôckach.

4. Agresívne správanie:
 častokrát neprimerane silné až 

výbušné reakcie aj na drobné 
podnety.

5. Sociálna nevyzretosť.
6. Nízka sebaúcta.
7. Častá frustrovanosť.
8. Problémy s prispôsobením sa, 

súvisia s akýmikoľvek náhlymi 
zmenami.

Odporúčania pre pedagógov 

a rodičov pri práci s deťmi s ADHD

Bibiana FILÍPKOVÁ, VÚDPaP

Odporúčania pre pedagógov pri práci 
s deťmi s ADHD

 potrebná ochota a zainteresovanosť peda-
góga,

 dôležitá je kvalitná spolupráca školy a ro-
diny (častejšie rodičom telefonovať – ozna-
movať im negatívne a samozrejme aj pozi-
tívne postrehy, pozývať rodičov na osobné 
stretnutia, spojené aj s ukážkami školských 
prác žiaka), 

 ak to čas a  povinnosti pedagógovi dovo-
lia, je vhodné spisovať správy o  správaní 
a práci žiaka a dávať ich rodičom pravidel-
ne podpisovať,

 citlivý prístup pedagóga bez ponižovania 
žiaka s  ADHD pred spolužiakmi je veľmi 
dôležitý,

 ocenenie žiaka a  aj drobná pochvala sú 
žiadúce motivačné prostriedky,
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né využívať rôzne formy hodnotenia, 
nielen klasické známkovanie (percentá, 
vyznačenie jednotlivých chýb, slovné hod-
notenie),

 časovo náročnejšiu slovnú, či ústnu od-
poveď skrátiť, prípadne rozdeliť na kratšie 
úseky – krátke a rýchle písomné previerky, 
tzv. päťminútovky sa neodporúčajú,

 ak bol žiak hodnotený ako nedostatočný, 
môže byť preskúšaný znova v prípade, ak 
bol jeho slabý výsledok zapríčinený jeho 
aktuálnym zdravotným alebo psychickým 
stavom,

 vymedzenie hraníc a  dodržiavanie všeo-
becných školských či triednych pravidiel 
(žiak by mal dopredu vedieť, aké negatív-
ne následky má ich porušovanie),

 snažiť sa upriamiť pozornosť žiaka ešte 
skôr, ako ho bude potrebné dôrazne napo-
menúť (napríklad letmý dotyk),

 žiakom by sme mali vysvetliť, prečo je pre 
nich preberaná látka dôležitá, využívať fa-
rebné písacie potreby na tabuľu, pracovať 
s  grafmi, mapami, názornými ukážkami, 
používať počítačové prezentácie,

 vyučovaciu hodinu obohatia aj tímové ak-
tivity – rozdelenie triedy na skupinky a nás-
ledné zadanie úloh,

 posadiť žiaka bližšie k  pedagógovi – na 
dohľad, poprípade s pokojnejším spolužia-
kom tak, aby mal v zornom poli čo najme-
nej rušivých podnetov,

 po zadaní úlohy sa vždy presvedčiť, či žiak 
porozumel,

 písať zadané úlohy na tabuľu, niekedy totiž 
nestačí ich žiakovi iba povedať,

 pedagóg môže problémovému žiakovi 
prideliť spolužiaka (ideálne by bolo, keby 
sedeli v  jednej lavici), s  ktorým si budú 
vzájomne kontrolovať splnenie zadaných 
úloh,

 osvedčuje sa pravidelná kontrola vyhoto-
vených domácich úloh a poznámok v zoši-
te, na záver vyučovania prekontrolovať úlo-
hy zadané v  priebehu vyučovacej hodiny,

 využiť prebytok energie u žiaka – zapájať 
ho do školských žiackych projektov, mimo-

školských aktivít, zadávať mu rôzne typy 
nie veľmi zložitých úloh, alebo stručne 
precvičovať prebraté učivo,

 vyhýbame sa direktívnemu prístupu a prí-
kazom či zákazom, namiesto toho sa skú-
sime so žiakom pokojne porozprávať a vy-
svetliť mu, čo sa od neho očakáva,

 pravidelné návštevy odborníkov by mali 
byť samozrejmosťou, spolupráca s  nimi, 
pokiaľ sa celá situácia nezlepší. 

V domácom prostredí

 zostavenie denného programu. Dieťa by 
malo vedieť, kedy musí vstávať (povinnos-
ti nepočkajú), najesť sa, kedy sa musí po 
návrate zo školy učiť (je vhodné vymedziť 
približný čas – napr. 60 minút denne), po-
máhať (ľahšie domáce práce, upratanie 
svojej izby), malo by vedieť, kedy má voľno 
(hra s kamarátmi, počítač, pozeranie TV). Je 
dôležité byť dôsledný, trpezlivý, dieťaťu ne-
ustupovať a trvať na svojich požiadavkách,

 dopredu vyhradený čas na učenie sa od-
porúča rozdeliť na kratšie časové úseky 
najmä ak dieťa stráca schopnosť koncen-
trácie,

 rodičia by mali dieťaťu každý deň kontro-
lovať vypracované úlohy, v  prípade pot-
reby mu poradiť, alebo ho z  preberanej 
učebnej látky ústne preskúšať (pomáhať 
mu pripraviť sa na písomky – dieťa si tak 
oveľa viac zapamätá),

 rodičia by mali stanoviť jasné pravidlá 
a dohliadať na ich dodržiavanie už od útle-
ho veku dieťaťa. Dieťa sa musí naučiť, že 
občas je potrebné podriadiť svoje záujmy 
potrebám a nárokom ostatných ľudí a zo-
súladiť sa s  nimi. Ak dieťa niektoré z  pra-
vidiel poruší, je potrebné mu to v  pokoji 
oznámiť a pripomenúť dôležitosť ich dodr-
žiavania,

 dieťa by malo mať k dispozícii izbu, alebo 
jej časť (ak sa delí so súrodencami), v kto-
rej sa môže nerušene pripravovať do školy 
(s  dostatočným osvetlením, podľa mož-
nosti bez televízora),
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 pravidelne kontrolovať pripravené učebné 
pomôcky na nasledujúci deň a dohliadnuť 
na zapisovanie úloh a povinností na presne 
určenom mieste (kalendár, diár, nástenka),

 umožníme dieťaťu venovať sa vo voľ-
nom čase svojim koníčkom. Zistíme, čo je 
dieťaťu blízke (v škole i  mimo nej). Ak je 
šikovné a darí sa mu v konkrétnom pred-
mete v škole, pomáhame mu so školskými 
projektmi, povzbudzujeme ho v súťažiach 
(súťaže v  prednese poézie a  prózy, maľo-
vanie, matematické olympiády). Ak dieťa 
preferuje určitý šport, umožníme dieťaťu 
venovať sa mu vo voľnom čase,

 každé pozitívne správanie dieťaťa by mali 
rodičia odmeniť pochvalou, vyhýbať sa 
direktívnemu prístupu („Nerob to!... To ne-
smieš!“),

 dôležité je s  dieťaťom komunikovať, sna-
žiť sa vysvetľovať jasne a  pokojne, odde-
liť jeho nevhodné správanie od samotnej 
osoby dieťaťa („Mám ťa rád/a, ale nepáči 
sa mi...“, „Toto ti nedovolím, mám ťa veľmi 
rád/a, ale to čo si vykonal/a nebolo správ-
ne.“, „Keď sa upokojíš, pôjdeš sa hrať s ka-
marátmi von. Ak nie, zostaneš tu so mnou. 
Ak sa upokojíš, povedz mi to.“),

 rodič by nemal svojmu dieťaťu často ustu-
povať, rozmaznávať ho, byť sám nepokoj-
ný a vystrašený. Mal by dodržať svoje slovo 
a stáť si za svojimi požiadavkami,

 dieťa môže dostávať aj viac zodpovedné 
úlohy, alebo také, ktoré si vyžadujú spolu-
prácu s inými ľuďmi,

 rodičia by sa mali naučiť rozpoznávať va-
rovné signály predchádzajúce nevhodné-
mu – výbušnému až agresívnemu prejavu 
dieťaťa. Dôležité preto je zostať pokojný, 
upriamiť jeho pozornosť na niečo iné, utí-
šiť ho dotykom, alebo sa ním pokojne po-
rozprávať. Upokojujúco pôsobia aj relaxač-
né cvičenia (pomalé pohybové cvičenia, 
upokojujúca hudba, nácvik správneho 
kontrolovaného dýchania),

 netrestať dieťa za nadmernú aktivitu, pod-
porovať ho v pohybových aktivitách, v so-
ciálnych kontaktoch a hrách,

 požiadať pedagóga, či spolužiaka svojho 
dieťaťa o  pomoc pri získaní zadaní škol-
ských úloh, 

 tráviť víkendové dni voľnočasovými akti-
vitami (aktívnym oddychom) a umožniť 
dieťaťu na chvíľu sa uvoľniť v rámci hry. 
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Osobitosti sociálnych aspektov začleňovania 
detí s poruchou sluchu medzi počujúcu po-
puláciu rovesníkov: 
 V  sociálnych interakciách sú deti so 

sluchovou poruchou málo aktívne. Majú 
slabšiu rečovú produkciu, menej často ho-
voria a  celkovo v komunikácii očakávane 
zaostávajú za počujúcimi deťmi.

 Pre ťažkosti v  komunikácii sa ukázala 

slabšia ich účasť na hrových činnos-

tiach. Oproti rovesníkom s typickým vývi-
nom sa menej často zúčastňujú interakč-

Praktické odporúčania pri práci 

s deťmi so sluchovým postihnutím 

v inkluzívnej materskej škole

Ľubica KROČANOVÁ, VÚDPaP

ných situácií a málo reagujú na podnety 
prichádzajúce od druhých detí.

 Ťažšie sa zapájajú do už prebiehajúcich 
aktivít, najmä skupinových činností. Menej 
sa zaujímajú o hry vyžadujúce spoluprácu. 
Ich slabšie sociálne zručnosti súvisia s ko-
munikačnými problémami.

 Počujúci rovesníci si ich obvykle 

spontánne nevyhľadávajú ako partne-

rov ku hre, ale ich prítomnosť prijímajú. 
 Majú tendenciu viac sa hrať osamote, 

resp. s jedným stálym kamarátom alebo 
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v  kolektíve prítomné, ktoré veľmi často 
vyhľadávajú. Obracajú sa tiež na dospelé 

osoby (učiteľky v  MŠ, špeciálneho peda-
góga), ktoré s nimi pracujú v rámci špeciál-
nej starostlivosti aj individuálne. 

Z pohľadu učiteliek MŠ na sociálne zručnos-

ti predškolákov so sluchovým postihnutím: 
 Chýba im väčšia aktivita v sociálnych situá-

ciách. 
 Sú pasívni v kontaktoch s  rovesníkmi po-

čas hry. 
 Nedokážu začať, a  najmä udržať komuni-

káciu.
 Slabo sa zúčastňujú na vytváraní vzťahov 

s ostatnými deťmi. 
 Nedostatočne používajú efektívne sociál-

ne stratégie.
 Majú problémy pri vypĺňaní príkazov.
 Majú ťažkosti s prácou v skupine.
 Je pre nich typická slabšia sociálna skúse-

nosť.
 Nie sú pripravení pracovať samostatne 

a nezávisle.
 Majú problém pri vytváraní kamarátstiev 

so zdravými deťmi.
 Orientujú sa na rovnako postihnuté dieťa 

v skupine alebo na dospelého.
 Viac sa u nich vyskytujú osobnostné prob-

lémy a problematické prejavy v správaní. 
 Majú zvýšenú tendenciu k  agresívnemu 

spôsobu riešenia konfl iktov.

Odporúčania na zlepšenie sociálnej 
akceptácie nepočujúcich detí 

 Identifi kovať podnety prichádzajúce od 
dieťaťa s poruchou sluchu, neprehliadať 
ich, naučiť sa im porozumieť a primerane 
na ne reagovať.

 Počas komunikácie s  ním udržiavať očný 
kontakt.

 Viesť aj zdravé deti k  tomu, aby dokázali 
rozpoznať signály, ktoré nepočujúce dieťa 
vysiela.

 Usmerňovať hru (prináša to väčší úžitok 
než voľná hra, na ktorej sa učiteľka nezú-
častňuje).

 Informovať dieťa s poruchou sluchu, ktoré 
je začlenené, o tom, čo sa počas hry (príp. 
inej činnosti) deje, aj o  tom, čo robia iné 
deti.

 Povzbudzovať ho k aktivite (poverovať ho 
úlohami alebo vodcovskou rolou pri skupi-
nových hrách).

 Orientovať zdravé deti na pomoc a doho-
du s postihnutým dieťaťom v záujme dob-
rého vzájomného spolužitia.

 Uplatňovať menej zbytočnej kontroly 
a príkazov, čo určite zlepší vzájomné vzťa-
hy medzi deťmi. 

 Pôsobiť vnímavo s  primeraným emocio-
nálnym zaangažovaním a byť empatický. 



DIE ŤA V CENTRE ODBORNE J POZORNOSTI |  2/201953

O
D

PO
RÚ

Č
A

N
IA

 P
RE

 
RO

D
IČ

O
V 

A
 O

D
BO

RN
ÍK

O
V

Rozvod/rozchod rodičov je pre deti veľmi ná-
ročnou životnou situáciou. Deti si prežili vo 
svojom živote určitú dobu, keď žili s oboma 
rodičmi. Zvykli si na to, že sa v rodine vysky-
tuje otec i  matka. Deti vnímajú rodičov ako 
pár, jednotu. Ak sa jednota páru začne búrať, 
ovzdušie v  rodine začína byť plné napätia, 
nepriateľstva, kriku. V tomto neľahkom ob-
dobí deti veľmi dobre vnímajú, že sa v rodi-
ne niečo deje. Poznajú to zo vzájomnej ko-
munikácie rodičov (verbálnej, neverbálnej) 
a atmosféry, ktorá v rodine vládne. Môže ísť 
o „dusno“, ktoré v niektorých situáciách deti 
intenzívne prežívajú a  ticho, ktoré niekedy 
doma panuje a deti naň nie sú zvyknuté. 

Je to obdobie, keď bývajú rodičia väčšinou 
zaujatí svojimi problémami, majú na deti 
málo času. Bývajú menej vnímaví voči ich po-
trebám a prežívaniu. Práve v tomto neľahkom 
období by si mali rodičia uvedomiť, že deti 
potrebujú predovšetkým, aby sa o nich rodi-
čia zaujímali, zabezpečili im pocit bezpečia, 
istoty a nemuseli sa báť, že zostanú opustené. 

Kedy sú deti najviac ohrozené a čo ich 
poškodzuje

Najväčšie riziko negatívnych účinkov rozvo-
du/rozchodu hrozí keď:
 deti dlhšiu dobu nerozumejú tomu, čo sa 

deje v rodine a úporne to spracúvajú (napr. 
za zhoršené vzťahy a rozvod/rozchod rodi-
čov obviňujú seba),

 deti sú dlhodobejšie svedkami ostrých 
konfl iktov a hádok medzi rodičmi a stanú 
sa zbraňou v  ich rukách, začnú byť mani-
pulované a  používané na uspokojovanie 

Deti v procese rozvodu/rozchodu 

rodičov

 Ľubica KÖVEROVÁ, VÚDPaP

rodičovských bojových alebo citových pot-
rieb,

 odcudzenie a  neuspokojenie v  manžel-
skom vzťahu rieši rodič nadmerným ci-
tovým pripútaním sa k  dieťaťu a  prejavy 
lásky k druhému rodičovi priamo či nepria-
mo trestá (napr. chladnejším tónom hlasu 
alebo podráždenými reakciami),

 deti majú narušený vzťah s opatrovníckym 
rodičom (u ktorého zostávajú žiť). 

Rodičia by mali byť úprimní k svojim deťom 
a povedať im, čo sa v rodine deje a čo sa bude 
diať. Deti potrebujú:

 uistiť sa, že rozvod/rozchod nie je ich chy-
ba a obaja rodičia ich milujú,

 vedieť, čo sa bude diať a ako táto nová si-
tuácia v rodine zmení ich život,

 niekoho, kto im v tomto pomôže, poskytne 
im oporu a verbálne im veci vysvetlí (starí 
rodičia, príbuzní, priatelia a odborníci), 

 porozprávať sa o tom, ako sa cítia,
 zabezpečiť dostatok citovej opory od rodi-

čov, 
 povzbudiť a  pomôcť, aby mohli byť 

v  osobnom kontakte s  druhým rodičom 
(sms-správami, telefonicky cez skype, lista-
mi, e-mailami), dodá im to istotu.

Ak sa rodičia budú snažiť zakryť konfl ikt ale-
bo fakt, že sa rozchádzajú, deťom tak nepo-
môžu. Môžu ich len sklamať alebo nahne-
vať, ak si budú myslieť, že im rodičia klamú 
a nedá sa im dôverovať. 

Skôr, ako sa rodičia rozhodnú povedať 
deťom, že sa rozvádzajú, mali by sa najskôr 
dohodnúť, kedy a akým spôsobom by im to 
chceli povedať. Je dôležité, aby to deti počuli 
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s  dieťaťom len jeden rodič bez prítomnosti 
druhého rodiča, môže si informácie o  part-
nerovi a  aktuálnej situácii prispôsobiť. Pri 
spoločnej komunikácii s deťmi majú rozprá-
vať obaja rodičia, aby si dieťa nemyslelo, že 
danú skutočnosť vymyslel len jeden rodič. Ak 
je v  rodine viac detí, v zásade je lepšie, aby 
povedali rodičia túto informáciu všetkým na-
raz. Niekedy to však nie je vhodné z dôvodov 
ako napríklad: veľké vekové rozdiely medzi 
deťmi, rozdiely v psychickej odolnosti, zrani-
teľnosť, alebo sa to nedá zariadiť. Vtedy by sa 
mali rodičia snažiť, aby deti dostali rovnaké 
informácie.

Vhodné je, aby rodičia povedali danú 
skutočnosť deťom v  pokoji. Nemali by sa 
nikam ponáhľať a  v  ten deň by nemali mať 
nič naplánované ako ďalší program, aby mali 
čas a  priestor deti sledovať, ako sú na tom 
psychicky. Deti tak dostanú priestor, aby sa 
mohli opýtať rodičov na to, čo by ich ešte za-
ujímalo a čo by ešte chceli vedieť.

Niekoľko výrokov, ktoré môžu rodičia vy-

užiť v procese rozvodu/rozchodu pri vzá-

jomnej komunikácii s deťmi: 
 Naše vzájomné vzťahy a city sa zmenili, ale 

náš vzťah k vám ostáva rovnaký navždy.
 Postaráme sa, aby sme tu boli pre vás oba-

ja, aj keď sa rozvádzame.
 Vy ste nezapríčinili náš rozvod, nikto z nás 

si to nemyslí.
 Rozvod je problém dospelých a je to me-

dzi mamou a otcom, vy to nemôžete zme-
niť.

 To, čo sa stalo medzi mamou a otcom, nie 
je vaša vina – vy ste to nespôsobili. 

 Budeme sa o vás naďalej starať a zabezpe-
čovať vám všetko, čo budete potrebovať.

 Kým sa rozhodneme, kde budete žiť, bude-
me zvažovať vaše rozhodnutia.

 Vždy, keď budete chcieť niečo zmeniť, bu-
deme o tom spoločne komunikovať. 

 Môžete sa nás kedykoľvek opýtať na to, čo 
vám nie je jasné.

 Nebudeme od vás chcieť, aby ste niekomu 
držali stranu.

 Hoci sa vzťahy medzi nami zmenili, nikdy 
vás neprestaneme mať radi. 

 Vždy zostaneme vašimi rodičmi.
 Ste pre nás tie najdôležitejšie bytosti na 

svete.
 Vždy nás môžete ľúbiť oboch – mamu aj 

otca.
 Vždy budete mať rodinu. Namiesto toho, 

aby sme boli rodina v jednom byte/dome, 
budete mať rodinu s mamou a otcom.

 Stále budeme obaja súčasťou vášho živo-
ta. 

To, ako budú deti prežívať rozvod a ako rých-
lo sa prispôsobia novej situácii, závisí od 
rozvádzajúcich sa rodičov – teda akým spô-
sobom sa budú rozvádzať. Deti sú psychicky 
odolnejšie vtedy, keď sa ich rodičia rozvádza-
jú pokojne a ponúkajú im stabilitu.

Pri rozvode/rozchode by rodičia mali mať 
vždy na pamäti, že rozvodom sa končí part-
nerstvo, ale rodičovstvo zostáva. 

Dôležitosť/potreba druhého rodiča

Príbeh Elišky

Eliška je na svoj vek, jedenásť rokov, drobné 
a  nesmelé dievča. Odvtedy, čo ich otec zo 
dňa na deň opustil, nedokáže byť ani chvíľku 
sama. Mama ju musí ráno vodiť do školy, aj 
keď škola je na konci ulice. Inak by tam nešla. 
Pri vyučovaní a cez prestávky toho veľa nena-
rozpráva. Jej výkony v škole sa nezhoršili, ale 
skoro vôbec nekomunikuje s ostatnými deť-
mi, ani s najlepšími kamarátkami. Kamarátky 
sa snažia s  Eliškou opäť nadviazať kontakt, 
ale ona sa stále uzatvára do seba.

Cestou zo školy potrebuje mať pri sebe 
mamu. Doma sa tiež od nej ani na chvíľku 
nepohne. Nemôže ísť vysypať smetný kôš, 
vybrať schránku, či nakúpiť do blízkeho ob-
chodu. Eliška musí ísť vždy s ňou. Večer zaspí 
iba vtedy, keď si mama k nej ľahne.

Eliškina mama prestáva zvládať danú si-
tuáciu. Začína na Elišku kričať a  posiela ju 
preč od seba. Eliška sa zvykne vtedy roz-
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plakať, mame je to ľúto, tak si ju rýchlo pri-
tisne k sebe. Matka sa cíti ako medzi dvoma 
mlynskými kameňmi. Na jednej strane chápe 
Elišku, ako veľmi jej chýba otec, na druhej 
strane ho nemôže ani cítiť za to, ako jej v ži-
vote ublížil. Psychicky je vyčerpaná.

Eliška si hovorí: „Keď mohol otec z ničoho 
nič odísť, mohlo by sa stať, že jedného dňa 
odíde aj mama a už sa nevráti. Kto tu potom 
so mnou bude? Čo môžem urobiť preto, aby 
mi nezmizla aj mama?“ Odpoveď je jasná: 
„Držať sa jej ako kliešť.“ 

Eliške veľmi chýba prítomnosť otca. Chcela 
by byť opäť s ním, vnímať jeho blízkosť, pre-
žívať s ním dôverne známe rituály (hrať spolu 
Človeče nehnevaj sa, šachy, alebo si len tak 
čítať). Dalo by jej to pocit istoty, že milovaní 
ľudia nemiznú z jej života. Potom by nemuse-
la byť tak naviazaná na matku. Okrem toho si 
Eliška potrebuje zažiť pocit bezpečia a istoty, 
že ju otec opäť ochráni. 

Čo všetko potrebuje Eliška vedieť o obno-
venom kontakte s otcom:
 že mama aj otec budú vždy jej milujúcimi 

rodičmi, napriek tomu, že otec s  nimi už 
nebýva, 

 že sa môže spoľahnúť na oboch rodičov, 
ktorí tu vždy budú pre ňu – „Vieme, že nás 
potrebuješ oboch. Postaráme sa o teba, aj 
keď sa rozvádzame/rozchádzame. Otec sa 
síce odsťahuje, ale každú stredu si ťa vy-
zdvihne po vyučovaní pred školou a budeš 
s  ním celé popoludnie. Potom ťa privezie 
domov a každý druhý víkend budeš uňho, 

 pre Elišku je dôležité, aby tieto výroky po-
čula od oboch rodičov. 
Keby Eliška dostala takéto jasné a konkrét-

ne informácie a  vysvetlenie o  momentálnej 
situácii v rodine, mohlo by sa zmeniť jej sprá-
vanie a mohla by sa aspoň do určitej miery 
vzdať svojho lipnutia na matke. 

Literatúra:
ŠPAŇHELOVÁ, I. 2010. Dítě a rozvod rodičú, Praha: Grada, ISBN 978-80-247-3181-0. 
MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. 2002. Krizové situace v rodině očima dítěte, Praha: Grada, ISBN 80-247-0332-7.
NOVÁK, T., PRÚCHOVÁ, B. 2007. Předrozvodové a rozvodové poraradenství.Praha: Grada ISBN 978-80-

247-1449-3. 
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1.  septembra 2019 ofi ciálne otvorilo svoju 
činnosť Centrum inkluzívneho vzdelávania 
pod patronátom Koalície za spoločné vzde-
lávanie, kt oré bude poskytovať vzdelávanie 
a odbornú podporu a asistenciu školám pri 
implementácii a podpore inkluzívneho vzde-
lávania, poskytovať poradenstvo školám v ši-
rokej oblasti zvyšovania kvality vzdelávania 
škôl pri podpore všetkých detí, učiteľov a ro-
dičov v školskom prostredí.

Poslanie 

Úlohou Centra je poskytovať podporu otvo-
reným školám, ktoré sa usilujú o kvalitné 
inkluzívne vzdelávanie, snažia sa zabezpečiť 
maximálny rozvoj potenciálu všetkých svo-
jich detí aj učiteľov. Podporu chceme posky-
tovať školám a  jednotlivým zamestnancom 
škôl (učiteľom, odborným zamestnancom, 
pedagogickým asistentom), riaditeľom i zria-
ďovateľom, ako aj, v úzkej spolupráci s Plat-
formou rodín, deťom a ich rodinám. 

Zameranie činností 

 Poskytovanie informačnej a  metodickej 
podpory pre školy v  oblasti inkluzívneho 
vzdelávania a  začleňovania detí s  rozma-
nitými potrebami (vydávanie publikácií 
a metodík; preklad metodík zo zahraničia; 
vydávanie didaktických materiálov).

 Realizácia vzdelávacích kurzov, zážitko-
vých výcvikov, workshopov, mentoringu, 
supervízie a  seminárov pre aktérov školy 
(asistentov, pedagogických a odborných 
zamestnancov, riaditeľov, rodičov), zame-
raných na oblasť inkluzívneho vzdeláva-
nia. 

Centrum inkluzívneho 

vzdelávania

 Poskytovanie priamej asistencie, konzultá-
cií a podpory pre školy a pedagógov s cie-
ľom spoločne hľadať riešenia a nastaviť 
proces spoločného vzdelávania detí s roz-
manitými potrebami v škole a v triede.

 Pomoc pri nastavovaní individuálnych 
vzdelávacích programov (vrátane pomoci 
pri interpretácii výsledkov diagnostických 
vyšetrení) a  nastavovaní efektívnej spo-
lupráce medzi učiteľmi a  pedagogickými 
asistentmi. 

 Pomoc a  podpora pri rozvoji individuali-
zovaného/diferencovaného prístupu škôl 
a pedagógov k potrebám každého žiaka. 

 Pomoc pri príprave a sprevádzaní tried-
nych kolektívov na prijatie spolužiaka so 
špeciálnymi potrebami, pri vytváraní takej 
klímy v triedach, ktorá podporuje otvore-
nosť voči rozmanitosti a spolupráci.

 Poskytovanie metodickej podpory a super-
vízie odborným zamestnancom a asisten-
tom učiteľa prostredníctvom vzájomného 
zdieľania skúseností, vzájomného oboha-
covania sa a hľadania zdrojov a ciest k rie-
šeniam problematických situácií z praxe. 

 Pomoc pri nastavení odborného tímu na 
škole a komplexného systému starostli-
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cia, krízová intervencia, terapia a i.).

 Presadzovanie systémových zmien v  ob-
lasti rozvoja inkluzívneho vzdelávania na 
Slovensku (samosprávnych a národných 
stratégií a politík).

Úrovne pôsobenia centra 

1. úroveň: podpora jednotlivých učiteľov, 
odborných zamestnancov a  asistentov uči-
teľa  prostredníctvom vzdelávania a superví-
zie. Centrum bude poskytovať dlhodobejšie 
kurzy a tréningy (akreditované), skupinové 
supervízie a  realizovať jednorazové work-
shopy, určené pre individuálnych záujemcov 
z  materských, základných a  stredných škôl 
v rámci celej SR.
2. úroveň: podpora a práca s odbornými tí-
mami na školách – vzdelávanie celých tímov, 
pomoc pri nastavení kompetencií a  koordi-
nácie podpory deťom s rozmanitými  potre-
bami, podpora tímovej spolupráce. Obsah 
vzdelávania bude viac šitý na mieru konkrét-
nym účastníkom. Vzdelávanie bude otvo-
rené pre akýchkoľvek záujemcov z  celej SR, 
s podmienkou účasti viacerých členov tímu 
z jednej školy spoločne.
3. úroveň: podpora na úrovni celej školy – 
práca so školou na aktívnej zmene smerom 
k  zvyšovaniu inkluzívnosti kultúry školy 
a  zlepšovanie pripravenosti na vzdeláva-

nie detí s  rozmanitými potrebami, práca 
s  celkovou klímou školy, spôsobom riade-
nia a  s  nastavením podporných služieb na 
škole (možnosť využiť Index inklúzie ako 
jeden z  nástrojov), poskytovanie asistencie 
pri riešení konkrétnych problémov, a  pod. 
Podmienkou vstupu do programu je záujem 
zo strany vedenia školy, väčšiny učiteľského 
zboru a zriaďovateľa. Pred začatím poskyto-
vania tohto druhu podpory je potrebná reali-
zácia evaluácie školy (jej potrieb, ale aj evalu-
ácia splnenia vyššie uvedených podmienok).
4. úroveň: poskytovanie asistencie a pora-
denstva samosprávam a zriaďovateľom pri 
tvorbe vzdelávacích stratégií; snaha o systé-
mové zmeny.
5. úroveň: advokačné aktivity, príprava vzde-
lávacích politík, stratégií, akčných plánov na 
národnej úrovni, pripomienkovanie nových 
legislatívnych noriem, materiálov a usmer-
není. 

Čo centrum ponúka 

(viac na www.inklucentrum.sk)
VZDELÁVANIE PRE JEDNOTLIVCOV

VZDELÁVANIE PRE ODBORNÉ TÍMY

VZDELÁVANIE PRE ŠKOLY

PODPORA PRE SAMOSPRÁVY

ADVOKAČNÉ AKTIVITY

KONTAKT

Centrum inkluzívneho vzdelávania
Haanova 35, 851 04 Bratislava
tel. č.: 0904 558 536
email: info@inklucentrum.sk
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námety na diskusiu

Pod pojmom inklúzia si predstavujem vzdelávací systém dávajúci rovnakú šancu na úspech 
všetkým deťom, bez rozdielu a bez zdôrazňovania toho, v čom sú niektoré deti iné – lebo 

v tomto systéme je každé dieťa jedinečné. Systém, ktorý je nastavený prijímajúco a podpo-
rujúco, systém umožňujúci a vyžadujúci si spoluprácu rodiny, širšej komunity a iných odbor-
níkov.

Inklúzia v praxi by mala vyzerať asi ako samozrejmosť. Samozrejmosť v tom, že keď vojdete 
do ktorejkoľvek školy, uvidíte rozdiel, lebo každá škola bude iná, prispôsobená deťom, ktoré 
ju navštevujú, ich potrebám, záujmom, špecifi kám lokality, v ktorej sa škola nachádza. Ako 
samozrejmosť v prijímaní dieťaťa a hľadaní cesty, ako mu vzdelávanie uľahčiť, ako mu pomôcť 
dosiahnuť jeho potenciál. Ako prostredie, ktoré nevytvára bariéry, ale odstraňuje ich. 

V čom vidím pozitíva inkluzívneho vzdelávania? Pre učiteľov a učiteľky je to rozmanitosť 
školskej triedy, ktorá prináša nové možnosti a pri správnom nastavení i výzvy pre ich prácu. 
Tieto výzvy predstavujú veľkú fl exibilitu a neustále ďalšie vzdelávanie, ale zároveň možnosť 
vidieť jedinečné pokroky, ktoré sa v školskej triede dejú. Určite so sebou pre učiteľskú prácu 
prináša i väčšiu spoluprácu s inými odborníkmi, pri správnom nastavení podpornú sieť umož-
ňujúcu učiteľovi/učiteľke čo najlepšie pracovať bez nutnosti testovať a vytvárať hodnotiace 
rebríčky medzi školami (nakoľko sa z tried stratí uniformita a „sivosť“ priemeru). V neposled-
nom rade je pozitívom to, že pomocou inklúzie možno rozvíjať rôzne aspekty zručností u detí 
v prirodzenom prostredí školskej triedy a zvyšovať ich empatiu voči inakosti bez zbytočného 
upozorňovania či umelého včleňovania. 

Pre rodičov detí je to zážitok prijímajúceho prostredia, prostredia, ktoré nepoukazuje na to, 
čo ich dieťa nedokáže, ale na to, čo mu ide a rozvíja jeho potenciál. V neposlednom rade ide 
o rozšírenie možností vzdelávania detí – širšia ponuka škôl, kam môže dieťa nastúpiť. 

A v čom sú naopak negatíva alebo úskalia takéhoto prístupu? Domnievam sa, že úspešnosť 
vzdelávania založeného na inkluzívnom princípe stojí a padá na ľuďoch. Ak učitelia a učiteľky 
nepovažujú tento spôsob vzdelávania za prínosný, ak sú presvedčení už vopred, že „inakosť“ 
do školskej triedy nepatrí a vytvára bariéry či brzdí vzdelávanie detí, sú akékoľvek snahy či 
nariadenia zbytočné. V prvom rade teda treba začať už v pregraduálnej učiteľskej príprave na 
rozvíjaní sociálno-inkluzívnych kompetencií učiteľov a učiteliek vedúcich k senzitivite k ina-
kosti, empatii a jej akceptácii a schopnostiam a zručnostiam adaptovať vzdelávací proces tak, 
aby bol vyhovujúci a napĺňajúci potreby všetkých, ktorých v triede mám. Na ich profesijných 
znalostiach a presvedčeniach o vzdelávaní rôznych detí.

psychologička – vysokoškolská učiteľka, matka dieťaťa s NKS 

Inklúzia je zaujímavým projektom pre ekonomicky vyspelé krajiny, ktoré nezápasia so základ-
nými problémami, ako je fi nancovanie školstva. Fínsky školský systém patrí k top modelom, 

ktorý je skutočne v tomto smere inšpiratívny, ukážkový.
Myslím si, že Slovensko má ešte dlhú cestu k tomuto ideálu a že ani integrácia na Sloven-

sku nie je dostatočne zvládnutá. Slovenské školstvo je dlhodobo poddimenzované odborne 
aj fi nančne. Podľa môjho názoru mnohé integrované deti končia v špeciálnych školách pre 
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nedostatočne zabezpečenú odbornú starostlivosť v pôvodnej kmeňovej škole. Veľkým pozi-
tívom inklúzie je blízka dostupnosť školského zariadenia pre dieťa, ktoré nemusí meniť svoje 
domáce prostredie. Učiteľ má možnosť intenzívnejšieho kontaktu s rodičmi a s rodinou.

dlhoročná učiteľka špeciálnej školy – surdopédka

V oblasti vzdelávania predstavuje inklúzia fl exibilný proces s cieľom tvoriť prostredie, v kto-
rom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky. Aj 

dieťa so zdravotným a iným znevýhodnením, alebo naopak aj dieťa nadpriemerne nadané, 
môže byť zaradené do bežnej školy, pokiaľ sú pre neho vytvorené adekvátne podmienky na 
vzdelávanie. Potrebná je spolupráca učiteľa, asistenta učiteľa, psychológa, špeciálneho pe-
dagóga, vyšetrujúceho lekára a najmä rodiča. Ide o prispôsobenie sa školy každému dieťaťu, 
jeho zdravotnému stavu, schopnostiam a možnostiam vzdelávania sa.

Inkluzívne vzdelávanie v slovenských školách je komplikované predovšetkým nedostat-
kom odborných pracovníkov. Na školách chýbajú odborní zamestnanci, asistenti učiteľa, ma-
teriálno technické vybavenie škôl, fi nancie na takýto spôsob výučby. Na to, aby sa na školách 
mohlo inkluzívne vzdelávať, musí sa udiať komplexná zmena vyučovania pod záštitou štátu 
ako hlavného garanta premeny zaužívaného vyučovania v prospech detí.

špeciálna pedagogička, špeciálna škola

Podľa môjho názoru organizácia inkluzívneho vyučovacieho procesu môže spôsobiť dis-
komfort všetkých troch zúčastnených „prvkov“, či subjektov, a to učiteľa (silne heterogén-

na skupina žiakov), žiakov intaktných, ako aj znevýhodnených (veľký predpoklad, že nebudú 
môcť tak rýchlo v učení napredovať, ako keby bolo prostredie heterogénne).  

vychovávateľka v špeciálnej škole

Inklúziu vnímam ako spoločné vzdelávanie detí zdravých a inak obdarených (s rôznymi zdra-
votnými problémami) a ich spolunažívanie. 

učiteľka materskej školy s integrovaným vzdelávaním

Inklúzia predstavuje moderný pojem, ktorý čiastočne nahradil pojem integrácia. Ale nie sú 
totožné. Inklúzia znamená prijatie každého človeka vo svojej jedinečnosti. 

špeciálna pedagogička, pracujúca v inkluzívnom prostredí
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Odpoveď na otázku o inklúzii sa ukázala byť pre väčšinu opýtaných rodičov neznáma. Pod 
pojmom inklúzia často rodičia zdravých detí aj detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami nevedia, čo si predstaviť. Zároveň by sa o tejto téme radi dozvedeli viac. Poukazuje 
to na potrebu širšej diskusie, komunikácie a výmeny informácií medzi rodičmi a odborníkmi.

Inklúzia pre mňa znamená zapojenie detí s  rôznymi špecifi ckými potrebami (výchovnými 
a vzdelávacími) do vzdelávania v bežnej škole. Môže ísť o deti so špecifi ckými poruchami 

učenia, oslabenou komunikačnou schopnosťou, telesným hendikepom, nadané deti a iné. 
Škola, ktorá takéto deti prijíma, musí mať podľa mňa pripravené podmienky (školský psycho-
lóg, školský špeciálny pedagóg, asistenti, vyškolení učitelia). V triede by mal byť aj nižší počet 
detí, aby sa dalo s problémovými deťmi individuálne pracovať.

S  týmto prístupom som sa 
stretla na bežnej základnej 
škole, ktorú navštevoval 
predtým syn. Podľa vyjadrení 
učiteliek je takéto vyučova-
nie náročné.
Pozitíva vidím v  rovnakom 
prístupe ku vzdelaniu pre 
všetky deti.
K  možným negatívam patrí 
to, že učitelia nie sú vždy 
dostatočne pripravení na 
túto situáciu a školám chýba-
jú aj asistenti. 

 

Inklúziu vnímam ako rovno-
cennosť v spoločnosti.

Pod pojmom inklúzia si predstavujem proces integrácie osoby so špecifi ckými potrebami.
V praxi to znamená denno denný proces spolunažívania zdravých detí a detí so špecifi cký-

mi potrebami v spoločnosti a taktiež prípravu spoločnosti na ich prítomnosť. Vo vzdelávacom 
procese som sa stretla s týmto prístupom len čiastočne. Pozitíva vidím v progrese a v zlepšení 
dobrého životného pocitu danej osoby a v rozšírení obzorov okolia. Negatívum je v tom, že 
ide o náročný proces vo vzťahu k jeho úspešnej realizácii. 
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Dieťa v náročnej životnej situácii

http://www.striedavka.sk 

http://www.stridavka.cz 

http://www.ak-cochem.de.

http://www.childrenofeurope.cz/plany-pece-o-dite/

http://www.dedmacejko.sk/fi les/dokumenty/podprogramy/priecinok2/psychologicka---

pomoc-pre-diet--a-v-rozvode--rozchode-rodic--ov---pri--loha-c--.13.pdf 

https://www.prohuman.sk/pedagogika/otazka-rozvodu-a-jeho-vplyvu-na-spravanie-de-

ti-v-kolektive

http://www.epravo.cz/top/clanky/nezletile-deti-po-rozvodu-18988.html 

https://iustin.cz/fi les/harinekova.pdf

https://eduworld.sk/cd/jana-antalova/1661/rozvod-ako-vnimaju-deti-zivot-po-rozcho-

de-rodicov

https://cmps.ecn.cz/pd/2006/texty/pdf/popelkova_skanderova.pdf

fi le:///C:/Users/Krocanova/Downloads/rozvod.pdf

Odkazy na literárne zdroje
BERGER, Maurice a Isabelle GRAVILLON, 2011. Když se rodiče rozvádějí. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367- 

843-2.
MATOUŠEK, Oldřich, 2015. Děti a rodičě v rozvodu. Praha: Portál, s. r. o. ISBN 978-80-262-0968-3
NOVÁK, Tomáš, 2012. Péče o dítě po rozvodu a její úskalí. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-

4110-9.
POUPĚTOVÁ, Šárka, 2009. Netrapte se po rozvodu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2046-3.
STOELEN DUE, M. Pečujte o svuj vztah. Praha: Portál, 2018, e-kniha. EAN: 9788026214168.
FORDOVI, Melanie, Annie, Steven: Jak přežít, když se rodiče rozvádějí. Praha: Portál, 2016, 80 s. ISBN:978-

80-262-1108-2.

Inklúzia 

https://www.1zszv.sk/download_fi le_f.php?id=589304

https://www.europeanagency.org/sites/default/fi les/Janosko_Neslusanova_Skola_s_in-

kluzivnou_klimou.pdf

https://www.minedu.sk/data/att/14615.pdf

https://www.fedu.uniba.sk/fi leadmin/pdf/Sucasti/Katedry/KLP/2014_Inkluzivna_kli-

ma_-_fi nal.pdf

https://www.upjs.sk/public/media/15903/Silonova_Klein.pdf

https://prolp.sk/wp-content/uploads/2018/03/2017_Inkluz%C3%ADvna-%C5%A1ko-

la-a-rodina-zbornik.pdf

http://inklucity.sk/doc-phdr-vladimir-dockal-csc-ako-suvisi-inkluzia-s-normalnostou/

https://www.academia.edu/37613242/INKLUZ%C3%8DVNA_EDUK%C3%-

81CIA_V%C3%9DZVA_K_POZIT%C3%8DVNYM_ZMEN%C3%81M_S%C3%9A%C4%-

8CASNEJ_%C5%A0KOLY_INCLUSIVE_EDUCATION_A_CHALLENGE_FOR_POSITIVE_

CHANGES_IN_PRESENT_DAY_SCHOOL
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https://www.academia.edu/11939482/HA%C5%A0KOV%C3%81_V._Podpora_in-

kl%C3%BAzie_v_in%C5%A1tit%C3%BAci%C3%A1ch_zabezpe%C4%8Duj%C3%BA-

cich_v%C3%BDchovu_vo_vo%C4%BEnom_%C4%8Dase._In_KUBEROV%C3%81_H._

HA%C5%A0KOV%C3%81_V._Inkluz%C3%ADvna_kl%C3%ADma_ako_v%C3%B-

Dzva_a_poslanie._CD-Rom_._Ru%C5%BEomberok_VERBUM_2014._ISBN_978-80-

561-0176-6._s._313-320 

http://npsov.mpc-edu.sk/fi les/articles/kontinualne-vzdelavanie-v-ramci-np-sov/UZ%20

NP%20%C5%A0OV_Spolupr%C3%A1ca%20PZ%20a%20OZ%20v%20syst%C3%A-

9me%20inkluz%C3%ADvnej%20podory%20det%C3%AD%20a%20%C5%BEia-

kov_1512984376.pdf

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag35/mag35_

sk.pdf 

https://www.pdf.umb.sk › cms › saveDataFilePublic 

http://rideproject.eu/media/ride-the-principles-approaches-sk.pdf

https://inklukoalicia.sk/wp-content/uploads/2017/11/Kroky-k-inkl%C3%BAzii.pd-

f?x93840 

https://inklucentrum.sk

https://www.european-agency.org/sites/default/fi les/profi le_of_inclusive_teachers_

sk.pdf

http://osf.sk/wp-content/uploads/2018/01/RECI_Slovak-Republic-report_SLO-01-12-

2018-highres.pdf

Odkazy na literárne zdroje
ZILCHER, L. SVOBODA, Z. Inkluzivní vzdelávaní. Praha: Grada, 2019, 216 s. ISBN 978-80-271-0789-6.
JARKOVSKÁ, L., LIŠKOVÁ, K., OBROVSKÁ J., SOURALOVÁ A. Etnická rozmanitost ve škole. Praha: Portál, 

2015. 256 s. ISBN:978-80-262-0792-4.
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K novinkám v psychologickej literatúre vyda-
vateľstva Portál pribudla v tomto roku publi-
kácia, ktorá sa určite dostane do pozornosti 
najmä rodičov zdravých súrodencov detí 
s postihnutím, odborníkov (psychológov, špe-
ciálnych pedagógov, pedopsychiatrov, soci-
álnych pracovníkov), ktorí pracujú s rodinami 
detí s postihnutím, ale aj všetkým tým, ktorých 
táto téma zaujíma. Na jej tvorbe sa podieľali 
dvaja autori – obaja erudovaní v oblasti špe-
ciálnej pedagogiky a psychológie. D. Havelka 
pracuje ako psychológ na Detskom oddelení 
Psychiatrickej liečebne v  Šternberku. Téme 
súrodenectva s  dieťaťom s  postihnutím sa 
aktívne venuje formou prednášok pre odbor-
níkov, aj pre laickú verejnosť. Spoluautorkou 
je klinická psychologička K. Bartošová, ktorá 
má súkromnú terapeutickú prax a  súčasne 
pracuje ako odborná asistentka na Masaryko-
vej univerzite v Brne so zameraním na výuku 
školskej psychológie a psychoterapie. 

Témou tohto knižného titulu je súrode-
necký vzťah, ktorý je považovaný za jeden 
z najdlhších a najintenzívnejších vzťahov vô-
bec. Smeruje do početnej skupiny zdravých 
súrodencov detí s postihnutím (podľa výsku-
mov má 80% detí s postihnutím súrodenca), 
ktorí bývajú často prehliadaní, zabúdaní a na 
okraji rodičovskej pozornosti, lebo súrodenec 
s  postihnutím si vyžaduje okrem odbornej 
pomoci nadštandardnú starostlivosť zo stra-
ny rodiny. 

Cieľom autorského tímu bolo čitateľov 
zorientovať v  danej problematike, rozlíšiť 
a  minimalizovať negatíva, ktoré tento vzťah 
prináša a  zároveň vyťažiť z  neho čo naviac 
pozitívneho pre deti aj rodinu. Poukazujú na 
to, že kvalitná starostlivosť o súrodencov detí 
s  postihnutím ako významný fenomén, po-
môže predchádzať psychickým problémom 
zdravých detí, zvýši kvalitu života rodiny, aj 
účinok intervencie u detí s postihnutím v pri-
rodzenom prostredí. 

D. Havelka, K. Bartošová : Speciální sourozenci. 

Život se sourozencem s postižením
Praha: Portál, 2019, s.136. ISBN 978-80-262-1475-5 

Obsah knižky sa sústreďuje do 3 hlavných 
oblastí: 1) rodina dieťaťa s postihnutím, 2) sú-
rodenectvo, 3) možnosti podpory zdravých 
súrodencov. 

Téma publikácie je podchytená a spra-
covaná z  viacerých 
uhlov pohľadu, preto 
je výrazným vkladom 
k  rozpracovaniu tejto 
problematiky. Prináša 
inšpiráciu a  podporu 
najmä pre tých rodičov, 
ktorých námet publi-
kácie priamo zaujíma 
a dotýka sa ich. 

Autori ponúkajú 
námety na vhodnejšie 
fungovanie rodiny, zao-
berajú sa otázkou, aký 
má dopad súrodenec-
ký vzťah na zdravé, aj 
postihnuté dieťa, rovnako riešia, ako mini-
malizovať stres, ktorý dopadá na deti a ako 
im pomôcť nájsť si k sebe cestu. Vyzdvihujú 
emócie aj pocity, ktoré sa v  týchto súvislos-
tiach  objavujú (nedostatok porozumenia, 
osamelosť, vyrovnávanie sa s tlakom u zdra-
vého súrodenca, ak má súrodenca s postih-
nutím, a pod.). Hľadajú odpovede na otázky, 
ako sa stať šťastným rodičom šťastných detí 
v  tejto súrodeneckej konštelácii, keďže záu-
jem rodičov potrebuje dieťa s postihnutím, aj 
dieťa zdravé. 

Kniha podáva informácie o  špecifi ckých 
problémoch a potrebách zdravých súroden-
cov, o náročných situáciách, ktoré sa s choro-
bou súrodenca spájajú, a tiež ponúka návrhy, 
ako sa s nimi vyrovnať a sústrediť sa na pozi-
tíva, vyplývajúce z tejto rodinnej konštelácie 
(väčšia súdržnosť rodiny, zvýšenie citlivosti, 
porozumenia a súcitu voči druhým, a pod.). 

Rodičia detí, z  ktorých jedno má postih-
nutie, nájdu v  knihe odpovede na viacero 



DIE ŤA V CENTRE ODBORNE J POZORNOSTI |  2/2019 64

RE
C

EN
ZI

A

 Nástup do školy je pre dieťa a celú jeho ro-
dinu dôležitým medzníkom, keď spontánne 
prejavy a  obdobie hier vystriedajú školské 
pravidlá a  časový rozvrh. Akousi spojkou 
medzi školou a  dieťaťom je pedagóg, ktorý 

má na malého školáka 
výchovný vplyv, pomá-
ha mu položiť základy 
vzdelanosti, adaptovať 
sa na nové prostredie 
a jeho vzťah k dieťaťu je 
smerodajný.

Publikácia obsahu-
je päť kapitol, autorka 
v nej objasňuje legisla-
tívny rámec problema-
tiky začiatku povinnej 
školskej dochádzky, 
zameriava sa na konti-
nuitu prepojenia pred-
primárneho a  pri-

márneho vzdelávania. Zdôrazňuje potrebu 
vzájomnej spolupráce medzi pedagógmi na 
oboch stupňoch vzdelávania a nezabúda ani 
na dôležitosť pravidelnej spolupráce s  ro-
dičmi detí. V  publikácii nechýba ani vyme-
dzenie pojmov školská zrelosť, pripravenosť 
a  spôsobilosť. Nie každé dieťa je na školu 
pripravené. V tejto súvislosti popisuje autor-

otázok – napr. ako pracovať s  emóciami, 
ktoré táto rodinná situácia prináša, ako sa 
vysporiadať s nevhodnými reakciami okolia, 
ako znížiť mieru negatívnych emócií v  rodi-
ne, ako sa rozprávať so zdravým dieťaťom 
o  problémoch jeho súrodenca s  postihnu-
tím, ako sa naučiť rozdeľovať čas a pozornosť 
rodičov medzi oboch súrodencov, atď. 

Monografi a obsahuje v  prílohách aj au-
tentické a  úprimné výpovede matiek, ktoré 

zvyšujú jej hodnotu  a prispievajú k ucelenosti 
predkladanej problematiky. V  texte nachá-
dzame prepracované pasáže k  zamysleniu, 
ktoré sú podfarbené emóciami. Spôsob poda-
nia textu je prehľadný, prínosný a  poučný, čo 
sa týka získania nových informácií, a zároveň 
čítavý, lebo osloví náročných, ale neodradí 
ani tých nenáročnejších čitateľov. 

Ľubica Kročanová

J. Kmeťová: Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské 

vzdelávanie. Z materskej školy do základnej školy
Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2019, s. 88. ISBN 978-80-571-0051-5

ka možnosti odbornej intervencie, či už ide 
o  metódy pedagogickej diagnostiky na zis-
ťovanie dosiahnutej úrovne vývinu dieťaťa, 
alebo o  širokú škálu psychologických diag-
nostických nástrojov- testov školskej zrelosti.

Predposledná kapitola pojednáva o  príči-
nách a prejavoch nepripravenosti dieťaťa na 
školské vzdelávanie, nezabúda na také mož-
nosti odbornej intervencie, ktoré dieťaťu na-
pomáhajú eliminovať jeho nedostatky a tiež 
mu pomáhajú napredovať.

Posledná kapitola sa venuje samotnému 
zápisu a nástupu do prvého ročníka základ-
nej školy. Obsahuje konkrétne odporúčania 
pre rodičov aj učiteľov a návrhy činností, kto-
ré dieťaťu napomáhajú dosahovať pri práci 
pozitívne výsledky a  ľahšie sa adaptovať na 
nové prostredie.

Publikácia sa ľahko číta, text je prehľadný, 
popretkávaný tabuľkami a obrázkami. Orien-
táciu v  texte uľahčujú aj početné odrážky 
a  vety písané kurzívou. Kniha je doplnená 
o  farebne odlíšené citáty odborníkov k  jed-
notlivým témam, príklady z  praxe a  názory 
pedagógov materských a  základných škôl. 
Táto sympatická knižka je určená pre rodičov, 
pedagógov i začínajúcich psychológov.

Bibiana Filípková
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SVÚDPaP uskutočňuje základný výskum v oblasti psychológie a patopsychológie detí a žia-

kov, ako aj aplikovaný výskum v oblasti vývinovej, pedagogickej, školskej, poradenskej a soci-
álnej psychológie so zameraním na praktické využívanie získaných poznatkov vo výchovno- 
vzdelávacom procese a poradenskej praxi.

Ústav zabezpečuje aplikáciu výskumných poznatkov do praxe v regionálnom školstve, predo-
všetkým prostredníctvom metodického usmerňovania a koordinácie všetkých zložiek systé-
mu výchovného poradenstva a prevencie.

Súčasťou VÚDPaP je Detské centrum pre vzdelávanie a výskum, ktoré poskytuje komplexnú 
multidisciplinárnu starostlivosť deťom so špeciálnymi potrebami a ich rodinám, ako aj pora-
denské konzultácie školám a školským zariadeniam, ktoré s týmito deťmi pracujú. Centrum 
zabezpečuje multidisciplinárnu starostlivosť deťom a ich rodinám vrátane dennej výchovnej 
a vzdelávacej starostlivosti, tiež experimentálne overovanie foriem poldenného a celodenné-
ho inkluzívneho vzdelávania a výchovy, ako aj vzdelávacie aktivity pre študentov vysokých 
škôl.

Informačno-edičné stredisko VÚDPaP disponuje odbornou knižnicou. VÚDPaP vydáva odbor-
ný časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa, ktorý je jediným odborným psychologic-
kým časopisom vychádzajúcim v slovenčine, ako aj metodicko – odborný časopis pre pora-
denskú prax a širšiu verejnosť vychádzajúci trikrát ročne – Dieťa v centre odbornej pozornosti. 
Príležitostne vydáva aj neperiodické odborné monografi e a zborníky.

V spolupráci s renomovanými vydavateľstvami testov pripravuje ústav slovenské verzie psy-
chodiagnostických nástrojov určených deťom a mládeži.

Odborné úseky VÚDPaP-u zabezpečujú pre študentov Filozofi ckej a Pedagogickej fakulty Uni-
verzity Komenského a Filozofi ckej fakulty Trnavskej univerzity odborné praxe a stáže.

Ústav organizuje tiež vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti práce 
s deťmi. Zabezpečuje prípravu a realizáciu vzdelávacích aktivít pre rozvoj špecifi ckých zruč-
ností ľudských zdrojov v systéme výchovného poradenstva a prevencie. Realizuje odborné 
konferencie, semináre, workshopy a diseminačné aktivity o aktuálnych otázkach psychológie 
a patopsychológie a otázkach súvisiacich s činnosťou ústavu.

VÚDPaP pri plnení svojich úloh spolupracuje s vecne príslušnými inštitúciami v rezorte škol-
stva aj v iných rezortoch, s priamo riadenými organizáciami Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR, s vecne príbuznými inštitúciami v Slovenskej republike a v zahraničí, ako 
aj s akademickou sférou.

V súčasnosti VÚDPaP realizuje národný projekt, ktorého výzvu vyhlásilo Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR 25. apríla 2019, s názvom Štandardizáciou systému poradenstva 
a prevencie k  inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačné-
ho programu Ľudské zdroje. Jeho cieľom budú vytvorené štandardy minimálnej kvality pre 
efektívne fungujúci systém výchovného poradenstva a prevencie. Súčasťou národného pro-
jektu je nastavenie základných rámcov pre kontinuálne zvyšovanie kvality v systéme výchov-
ného poradenstva a prevencie, vrátane rámcov pre kontinuálne rozvíjanie ľudských zdrojov.
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Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) je jediným pracovis-
kom v Slovenskej republike, ktoré sa zameriava na komplexný výskum psychologických 

aspektov vývinu detí a mládeže a na výskum podmienok, ktoré tento vývin ovplyvňujú. 
VÚDPaP zabezpečuje metodické usmerňovanie všetkých zložiek výchovného poradenstva 
a prevencie. Venuje sa aj publikačnej činnosti. Súčasťou VÚDPaP je Detské centrum pre 

vzdelávanie a  výskum, poskytujúce komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť deťom so 
špeciálnymi potrebami a ich rodinám. 
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