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Psychologické intervencie v poradenskom 
centre pre dieťa s poruchou aktivity a 
pozornosti 

 

Úvod do problematiky 

Syndróm hyperaktivity s poruchou pozornosti tzv. ADHD je neurovývinová porucha, pre ktorú sú 
typickými trvalé a veku neprimerané výkyvy pozornosti alebo impulzivita, alebo ich kombinácia. 
Diagnóza ADHD je najčastejšie diagnostikovaná detská neurovývinová porucha (Danielson et al., 
2018;Nair et al. 2006). Diagnostické kritéria podľa MKCH-10 zahŕňajú symptómy rozdelené do 3 

oblastí: nepozornosť, hyperaktivita a impulzivita. Všetky príznaky sa objavujú pred 7. rokom života 
dieťaťa a vyskytujú sa bez ohľadu na prostredie, v  ktorom sa dieťa nachádza. Správanie detí býva zväčša 
vnímané ako rušivé a je pre nich ťažšie nájsť si priateľov, v dôsledku čoho mávajú znížené 
sebahodnotenie.  

Vplyv poruchy pozornosti na vzdelávanie sa najčastejšie prejavuje: 
● kolísaním výkonu,  
● ťažkosťami s organizáciou pracovného priestoru a dezorganizovanosťou v práci,  
● psychomotorickým nepokojom (v prípade hypoaktivity sa prejavuje apatia, ťažkopádnosť a pomalé 

pracovné tempo), 
● ťažkosťami s krátkodobou sluchovou pamäťou  - zabúdanie inštrukcií učiteľa, 

Vplyv na sociálne vzťahy a emocionalitu dieťaťa: 
● rýchle zmeny nálad a silná intenzita prežívaných emócií,  
● nižšia frustračná tolerancia,  
● ťažkosti s uvoľnením sa,  
● medzi ostatnými deťmi nebývajú príliš populárne (môžu sa cítiť izolované), 
● vzťah k dospelým býva „bez rešpektu“, často k nim pristupujú ako k rovesníkom, 
● bývajú vnímanéako nespoľahlivé (zabúdajú, čo sľúbili a pod.),  
● strhávajú na seba neprimeranú pozornosť (niekedy aj nechtiac), (NÚV, Jednotná pravidla pro 

poskytovaní poradenských služieb, 2019). 
 

Kvôli vyššie uvedeným dôvodom mávajú deti s ADHD negatívny vzťah ku škole. Ide o prostredie, kde sú často 
vnímané ako neúspešné, najmä pre mladšie deti je náročné to spracovať, čo môže viesť k rozvoju 
psychosomatických ťažkostí (bolesti hlavy, brucha, nauzea, poruchy spánku, pocity napätia) a vyhýbaniu sa 
školskému prostrediu.  

 

Základné princípy 

Odborné činnosti pre deti s ADHD v centre poradenstva sa zameriavajú hlavne na psychologické 
a špeciálnopedagogické intervencie. Diagnostika je  prostriedkom k tomu, aby OZ centra 
poradenstva (psychológovia, špeciálni pedagógovia, logopédi, liečební pedagógovia a i.) poskytli 
odborné činnosti šité na mieru pre konkrétne dieťa. Oblasti, ktorým sa v rámci tejto starostlivosti 

venuje najväčšia pozornosť, popisujeme v cieľoch OP a bližšie sa im venujeme v časti postup činnosti. 

Ciele 

Cieľom poradenského procesu (prípadne terapeutického alebo reedukačného) pri práci 
s dieťaťom s poruchou aktivity a pozornosti je:  
1. Zlepšenie selektivity, koncentrácie, distribúcie a tenacity – cvičenia, hry, tréning Biofeedback, 
Bilaterálna integrácia (ak má dieťa skríženú lateralitu), kognitívne tréningy. 
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2.  Redukcia a nahradenie neefektívnych stratégií dieťaťa novými efektívnejšími stratégiami v rámci 
učenia, správania a sociálneho kontaktu – semafor, algoritmy, „ťahák“, relaxačné predmety, nácvik 
Jacobsonovej progresívnej relaxácie, Ostovej relaxácie, Mindfullness. 

3. Zlepšenie sociálnych vzťahov a zručností - poradenstvo v sociálnej oblasti (deti s ADHD majú často 
narušené sociálne vzťahy, sú neschopné vyhodnotiť sociálny status osoby, s ktorou komunikujú, 
nechtiac vyvolávajú konflikty s rovesníkmi, svojím správaním, hrou a pod.). 

4. Posilnenie sebaúcty a sebahodnotenia dieťaťa - budovanie sebahodnoty a sebavedomia dieťaťa, 
ktoré býva znížené v dôsledku opakovaného neúspechu, celkové zlepšovanie sebaobrazu dieťaťa, 
práca s vlastnými emóciami, sebareguláciou a redukciou symptómov hyperaktivity. 

5. Zlepšenie vzťahu s rodičom a posilnenie rodiča ako dôležitej podpory dieťaťa – poradenstvo 
rodičom, ako k deťom pristupovať, ako zavádzať systém do chaosu, ktorý dieťa má, ako s ním 
komunikovať (nezraňovať, nerozčuľovať sa nad ním), ako sa pripravovať do školy a pod. 

6.  Posilnenie oslabených čiastkových funkcií (reedukácia) 
 

Postup činnosti 
 
Postup činnosti pri poradenstve s dieťaťom s poruchami aktivity a pozornosti býva nasledovný:  

 
1. Na úvodnom stretnutí s dieťaťom (môže nasledovať po diagnostike alebo aj bez nutnosti 

predchádzajúceho vyšetrenia) sa psychológ v prvom rade snaží vytvoriť kontrakt a vzťah, na základe 
ktorého môže s dieťaťom ďalej pracovať.  Je potrebné sformulovať požiadavku klienta a pomenovať 
jeho očakávania smerom k poradenskému procesu a stanoviť jeho cieľ. Na základe toho potom 
flexibilne prispôsobuje intervencie. 
 

2. Ďalej je potrebné stanoviť cieľ vzájomného stretávania sa. Je možné spoločne s dieťaťom spísať 
viaceré možnosti, ktorým by sa mohli spoločne venovať a zoradiť si ich podľa dôležitosti a potreby 
riešenia. Tento spôsob slúži na lepšiu orientáciu, ale v konečnom dôsledku aj na redukciu, pretože 
spoločnou prácou sa často prichádza k tomu, že viaceré dieťaťom popisované ťažkosti majú spoločnú 
príčinu, ktorú sa môžu spoločne pokúsiť modifikovať/odstrániť. Ak si dieťa nevie samo vo svojej 
situácii stanoviť cieľ, ktorému by sa chcelo počas poradenstva venovať, alebo sa samo nedokáže 
dobre orientovať vo svojich ťažkostiach, ako vhodná pomocná  technika sa javí “Bludný kruh”. Ide o 
techniku kognitívno-behaviorálnej terapie (ďalej len KBT), ktorá prispieva k lepšej orientácii v 
probléme pre dieťa aj psychológa. Je celkovo vhodná na úvodných alebo nasledujúcich sedeniach, 
keď už je s dieťaťom vytvorený vzťah. Slúži aj ako pomôcka k pochopeniu toho, ako na naše konanie 
a telesné prežívanie vplývajú myšlienky a emócie a aké premenné zasahujú do situácie a ťažkostí 
dieťaťa.  

 
Technika Bludný kruh: Na začiatok dieťaťa dostane inštrukciu: “skús si teraz spomenúť na konkrétnu 
situáciu, kedy sa ti naposledy stalo, že by si na hodine vykrikoval a  popíš mi ju.”  

 
Príklad opisu situácie: “Stalo sa to v utorok na slovenčine. Pani učiteľka sa nás opýtala, aké vybrané 
slová po M poznáme a ja som nevydržal, pretože som ich super vedel a začal som ich vykrikovať, aby 
vedela, ako som sa ich dobre naučil. Potom ma pani učiteľka vyhrešila, že som vykrikoval a neprihlásil 
sa.” 
Následne pokračujeme s identifikáciou myšlienok, emócií, telesných prejavov, prejavov v správaní, 
modifikačných faktorov (kedy je situácia horšia, kedy lepšia) a dôsledkov v správaní 
(pozitívne/negatívne, krátkodobé/dlhodobé), ktoré prislúchajú k tejto konkrétnej situácii. 
Je potrebné snažiť sa inštruovať dieťa, že opis jednotlivých prvkov bludného kruhu má byť čo 
najkonkrétnejší (prvýkrát je vhodné vyplniť si bludný kruh len cvične, napr. s hypotetickým 
klientom/problémom, aby dieťa pochopilo princíp techniky). 



Odborné postupy v pedagogickej a poradenskej praxi        Psychologické intervencie v poradenskom centre pre       

      dieťa s poruchou aktivity a pozornosti 

                                                                                                                                                                       4 

Pri určovaní jednotlivých aspektov problémovej situácie sa používa a spoločne vypĺňa šablóna 
uvedená nižšie (technika bludného kruhu sa následne môže s dieťaťom používať na rôzne problémy, 
ktoré ho trápia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ďalej je možné použiť edukáciu. Slúži na vysvetlenie mechanizmu poruchy pozornosti.  Pomôže 
dieťaťu sa s ňou ľahšie vysporiadať a pochopiť, prečo sa občas nevie sústrediť, je unavené alebo má 
nutkanie rozprávať/hýbať sa. Získanie informácií o poruche môže prispievať k znižovaniu úzkosti 
a stresu. Jazyk je nutné prispôsobiť veku dieťaťa tak, aby jasne rozumelo tomu, čo mu hovoríme. 
Komunikácia s dieťaťom má byť jasná a stručná, aj vzhľadom k ťažkostiam s koncentráciou 
pozornosti.  Príklad edukácie pre 7-ročné dieťa: Teraz ti porozprávam o tom, čo to znamená porucha 
pozornosti a prečo sa ti niekedy horšie sústredí. Pozornosť je vlastne sústredenie našej mysle. Je ako 
lampa v tme. Na čo lampa v noci zasvieti, na to vidíme, však? A tak je to aj s pozornosťou. To, čo je v 
našej pozornosti, tým sa myseľ zaoberá. Deti s poruchou pozornosti majú lampu, ktorá má veľmi 
široký dosah a svieti na všetko. Je ako veľký reflektor. Namiesto stolnej lampičky, ktorá ti svieti na 
stôl a do zošita, je príliš veľká a svieti aj na iné veci, niekedy aj na celú izbu. Alebo inokedy je pre ich 
lampu veľmi ťažké svietiť na to, na čo potrebujú a nevydrží svietiť dlho. Ich mozog je z toho často 
veľmi unavený. Preto, aby sa sústrediť dokázal, potrebuje sa trošku aktivovať, namotivovať. A v tom 
mu pomáha fyzický pohyb. Preto deti, ktoré majú poruchu pozornosti, sú často aj veľmi pohyblivé. V 
škole sa často vrtia na stoličke, kopkajú nohami pod lavicou alebo potrebujú veľa rozprávať, je pre ne 
niekedy veľmi ťažké vydržať a počkať, kým ich pani učiteľka vyvolá. Niekedy sa tak tešia, že vedia 
správnu odpoveď, že sa neovládnu a vykríknu ju. Môže sa stať, že si hľadajú ťažšie kamarátov v triede, 
pretože ich hry sú veľmi akčné a nie každému dieťaťu sa páčia. Niekedy sa môže stať, že s inými deťmi 
kvôli tomu prídu do hádky. 
Edukáciu môžeme viesť aj ako príbeh: Poviem ti príbeh o Alžbetke. Alžbetka je 8-ročné dievčatko a 
chodí do 2.B. Niekedy je pre ňu ťažké sedieť ticho na stoličke a pracovať na hodine. Má v hlave toľko 
myšlienok! A všetky by ich chcela porozprávať svojej kamarátke Evke, s ktorou sedí v jednej lavici. 
Dnes je pre ňu ťažký deň. Pani učiteľka dávala na prvouke otázky. Deti sa hlásili a odpovedali. Za tri 
správne odpovede mohli mať jednotku v žiackej knižke. Alžbetka sa doma s mamou učila a všetky 
odpovede poznala. Bolo také ťažké čakať, kým na ňu príde rad a pani učiteľka ju vyvolá. Už mala dve 
správne odpovede. Ale pani učiteľka akoby vyvolávala všetkých, len nie ju. Alžbetka to nevydržala a 
začala odpovede nahlas vykrikovať. Tak veľmi chcela jednotku! Ale pani učiteľka namiesto toho, aby 

Moje myšlienky Problémová situácia = Spúšťač 

Emócie Správanie 
Modifikujúce faktory – kedy 
je to lepšie/horšie 

Telesné pocity 

Dôsledky – pozitívne 
/negatívne 
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ju pochválila, jej dala poznámku, že opäť vykrikuje na hodine. Alžbetka bola smutná. Nielen, že 
nemala jednotku, ale dostala aj poznámku do žiackej knižky.   
  
Po edukácii je vhodné vypýtať si od dieťaťa spätnú väzbu, položením otázok: Stalo sa ti to už niekedy 
tiež? Ako to máš ty? 

 
4. “Problém”, s ktorým dieťa prichádza, musí aj ono samo považovať za niečo, čo mu v živote 
neprospieva a robí ťažkosti (samotné dieťa a rodič/učiteľ sa v tom, čo považujú za problém 
dieťaťa,  niekedy rozchádzajú).  

 
Ako vhodný prostriedok k orientácii v ťažkostiach dieťaťa slúži aj behaviorálna analýza. Behaviorálna 
analýza sa realizuje prostredníctvom ABC modelu, kde A = antecedent, príčina; B = behavior, 
správanie a C = consequense, dôsledok.  
Vychádza z predpokladu, že každé správanie je funkčné (dieťa má nejaký dôvod, prečo sa takto 
správa). Prostredníctvom tejto analýzy je možné lepšie pochopiť pohnútky, dôvody a príčiny 
správania dieťaťa.  
 
Príklad ABC analýzy:  
 
A = pani učiteľka dieťa nevyvolala (túžba po pozornosti) 

↓ 
B = vykrikovanie na hodine  

↓ 
C = vyhrešenie od pani učiteľky 

 
5. K podpore sebaregulácie, redukcii napätia a stresu slúži nácvik konkrétnych stratégií, ako napr. 
dýchacie cvičenia, relaxácie.  Využívajú sa rôzne pomôcky.  

 
Môže ísť o relaxačné predmety – loptičky, hračky, ktoré sú naplnené guličkami/ryžou a dieťa ich môže 
stláčať v prípade potreby. Tieto slúžia na odbúravanie napätia, a tým prispievajú k upokojeniu 
a zároveň k stimulácii nervovej sústavy bez potreby fyzickej stimulácie a pohybu (knísanie, točenie, 
pobehovanie, vykrikovanie pod.). Prácu s relaxačnými predmetmi odporúča psychológ. Predtým ako 
ich dieťaťu dá/odporučí, je potrebné edukovať ho o tom, kedy sa predmet používa a ako. Pred 
zavedením relaxačnej pomôcky sa odporúča konzultovať tento krok s triednym učiteľom (alebo 
s učiteľmi, ktorí učia predmety, na ktorých bude dieťa pomôcku potrebovať). Je to postup, ktorý sa 
uplatňuje z dôvodu predchádzania problémom na vyučovaní, v prípade používania pomôcky (triedny 
učiteľ pozná správanie žiaka na vyučovaní, vie odhadnúť, či sa s pomôckou bude hrať alebo ju reálne 
využívať k určenému účelu).  Využívanie relaxačnej pomôcky je vhodné následne zahrnúť aj do 
individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu dieťaťa (jej využívanie väčšinou býva súčasťou 
odporúčaní poradenského zariadenia).  
Pomôcky je možné aj vyrobiť – napríklad zo starej látky zošiť vrecúško, ktoré sa potom naplní ryžou 
(pre deti je to výborný relax a zároveň si svoj relaxačný predmet viac vážia a majú k nemu pozitívny 
vzťah).  

 
Ďalším z možných spôsobov nácviku sebaregulácie je učiť dieťa situácie „predýchať“. Dychové cvičenia 
existujú v najrôznejších podobách. Základným princípom pri nácviku správneho dýchania je počítanie 
dôb nádychu a výdychu, pričom výdych sa klient snaží predlžovať oproti nádychu. Taktiež psychológ 
učí dieťa s dychom pracovať (rozlišovať hrudné od brušného dýchania), dá sa použiť aj imaginácia na 
predstavenie si svetla/”živej vody”, ktorá prúdi z pľúc do celého tela a podobne.  
Relaxačné techniky a metódy uvoľnenia prostredníctvom relaxačných predmetov prispievajú 
k zvyšovaniu duševnej pohody dieťaťa, redukujú úzkosť, napätie a prispievajú k znižovaniu pocitu 
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stresu. Môže ísť o rôzne z nich, napr. Ostova relaxácia, Jacobsonova progresívna relaxácia (ukážka 
v Prílohe č.1), Autogénny tréning alebo technika Mindfullnes. Pre deti, ktoré trpia poruchou 
pozornosti v spojení s hyperaktivitou, je možné použiť aj relaxáciu v pohybe (rytmická chôdza, ručné 
práce, stláčanie relaxačných pomôcok a pod.). Relaxáciu je vhodné spojiť s podnetom, z ktorého sa 
nácvikom stane podmienený (napr. slovné „uvoľňujem sa“, neskôr stačí, keď si ho dieťa len pomyslí). 
Takto je pre dieťa možné neskôr relaxovať aj v bežných podmienkach (napr. v triede). 

 
6. Ďalšou témou, ktorej sa psychológ v poradenstve pre deti s poruchami pozornosti venuje, je časový 
manažment a organizácia dieťaťa s ADHD. Základom pre organizáciu je mať dohodnuté jasné pravidlá 
fungovania, ktoré budú dôsledne dodržiavané. Pri menších deťoch ich vytvárajú vo väčšej miere 
rodičia, pri starších deťoch je vhodné ich do procesu tvorby zapojiť. Zvyšuje sa tak motivácia ich 
dodržať. Na tento účel slúžia veľmi dobre zmluvy, ktoré zahŕňajú všetky povinnosti alebo činnosti, aj s 
časovou organizáciou pre obe strany (rodiča aj dieťa). Psychológ podnecuje rodiča a dieťa, by si zmluvu 
vytvorili, prípadne im na stretnutí ponúka aj konkrétnu pomoc so zmluvou .  
Ďalšou možnosťou na zlepšenie organizácie sú napríklad algoritmy a pravidlá, ktoré si dieťa vytvorí 
a napíše na viditeľné miesto. Napríklad, keď ide ráno do školy, musí mať so sebou: školskú tašku, 
peňaženku, mobil a kľúče.  
Pre podporu sebaregulácie je možné dieťaťu nalepiť na lavicu v škole obrázok dopravnej značky STOP 
alebo semafor. Ak zavádzame semafor, je vhodné dieťaťu vysvetliť, čo znamenajú jednotlivé farby. 
Červená – zastav sa!, Oranžová – porozmýšľaj o tom, čo ideš povedať/ urobiť, je to vhodné/prospešné? 
Zelená  - hovor/konaj!  Úlohou oboch je upútať pozornosť dieťaťa skôr, ako začne na hodine vykrikovať 
alebo nevhodne konať.  

 
7. Emócie, ich identifikácia a práca s nimi. Rozvoj emocionálnej inteligencie je možné realizovať 
prostredníctvom čítania príbehov, hier s hračkami/figúrkami, edukáciou prostredníctvom 
terapeutických kariet, ako napr. More emócií od Magdy Shymon, Storytelling karty a mnohé iné 
terapeutické pomôcky, alebo len obyčajné obrázky “smajlíkov”, s ktorými sa nacvičuje rozlišovanie 
emócií. Práca s emóciami, ich pomenovávanie a rozlišovanie uľahčuje prácu psychológovi, ale aj 
samotnému dieťaťu. Pomenované emócie sú zvedomené, a tým ľahšie spracovateľné a ovládateľné. 
Pre prácu s emóciami potom psychológ môže využívať celú škálu nástrojov, od ich zmapovania rôznymi 
dotazníkmi a škálami (CMAS T-112; Sebaposudzovacia škála depresivity pre deti T-94; TEZADO T-104 a 
i.). Dobrým pomocníkom je aj osobnostný test NEO FFI alebo B-JEPI (T-21), ktoré môžu psychológovi 
dopomôcť ku komplexnejšiemu náhľadu na osobnosť dieťaťa, prípadne k overeniu jeho predpokladov 
a pozorovaní.  

 
8. Deti s poruchami pozornosti často trpievajú úzkosťami.  Dôvodom býva nezrelosť nervovej sústavy 
a s ňou spojená zvýšená reaktivita a prežívanie emócií, ale aj skúsenosti dieťaťa. Vychádzajúc z nich sa 
dieťa môže cítiť v rôznych bežných situáciách neisté a úzkostné. V tomto prípade opäť psychológ 
používa edukáciu pre vysvetlenie a lepšie porozumenie úzkosti (ako signálnej pomáhajúcej emócie, 
pozri napr. Slávka Kubíková v knihe Nerozbitné deti, alebo Lawrence Cohen v knihe Jak zacházet 
s dětským strachem) a relaxáciu. Túto je možné podporiť aj prostredníctvom Neurobiofeedback 
a Biofeedback terapie – nácvik správneho dýchania a relaxačných techník za pomoci zobrazovacích 
metód (sledovanie galvanického napätia kože, frekvencie dýchania, svalového napätia,  beta2 a alfa 
frekvencie aktivity CNS). S úzkosťami pomáhajú aj nedirektívna, prípadne direktívna hrová terapia, od 
11 rokov je možné využiť klasickú psychoterapiu, podľa vzdelávania psychológa. Ak poradenské 
centrum neposkytuje túto terapiu, odporúča klienta k odborníkom, ktorí sa jej venujú.  

 
9. Narušenie sociálnych vzťahov so žiakmi v triede. Pri problémoch so socializáciou dieťaťa je možné 
pracovať s ním individuálne, ale aj skupinovo s celou triedou.  
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S cieľom zhodnotiť vzťahy medzi deťmi v triede a postavenie dieťaťa s poruchou pozornosti v kolektíve, 
je možné realizovať sociometriu, či už prostredníctvom školského psychológa, alebo aj poradenského 
psychológa, ktorý má dieťa v starostlivosti. V rámci individuálneho stretnutia je možné dieťaťu 
predložiť „Strom panákov“ (alebo iné projektívne metódy), do ktorého môže projikovať svoju triedu 
a deti v nej. Ak máme podozrenie, že ide o dieťa sociálne izolované, je možné si overiť naše 
predpoklady doplňujúcimi otázkami. 
 
Pri narušení sociálnych vzťahov sa realizuje nácvik sociálnych zručností. Pre mladšie deti je možné 
využiť nedokončené príbehy s možnosťou doplnenia podľa vlastnej fantázie, ďalej „Worries cards“ – 
kartičky s rôznymi situáciami/obrázkami, ktoré vyjadrujú rôzne ťažkosti detí (úzkosť, strach, obavy 
z rôznych vecí). Príbehy aj kartičky dieťaťu umožňujú projikovať vlastné skúsenosti a zážitky bez toho, 
aby ich muselo pomenovávať, zároveň, ak tieto skúsenosti alebo zážitky nie sú príjemné, uľahčujú 
dieťaťu komunikáciu o nich. V prípade Worries cards ide o príbehy detí, ktoré majú rôzne ťažkosti a 
dieťa by im malo poradiť, čo by mohli v danej situácii robiť alebo ako ju vyriešiť. Týmto spôsobom si 
samo trénuje a pripravuje sa na možné verzie udalostí a osvojuje si rôzne stratégie k ich úspešnému 
riešeniu. 
 
V prípade, že došlo k výraznému narušeniu vzťahov v triede, je nutné zapojiť do nápravy celý triedny 
kolektív. Realizuje sa preventívny program zameraný na stmeľovanie kolektívu, podporu spoločnej 
identity triedy, rozvoj pozitívnej klímy  a podporu spoločných záujmov, aktivít a vlastností žiakov. 
Ideálne je, ak ho vykonáva školský psychológ (často v spolupráci so špeciálnym pedagógom školy alebo 
iným členom ŠPT). Ak škola nedisponuje podporným tímom, preventívny program zostavia a vedú OZ 
z poradenského zariadenia.   

 
10. Podpora sebavedomia dieťaťa.  Je rozvíjaná prostredníctvom rôznych aktivít, pracovných listov 
a terapeutických kariet. Pracuje sa so silnými stránkami dieťaťa a celkovou podporou a aktivizáciou 
vnútorných zdrojov dieťaťa, z ktorých by mohlo v čase nepohody čerpať. Ak psychológ disponuje 
terapeutickým výcvikom, podporu sebavedomia zahŕňa aj práca s jadrovými presvedčeniami 
a automatickými myšlienkami dieťaťa. 

 
11. Poradenstvo pre učiteľov/rodičov.  Dieťa s poruchou pozornosti potrebuje vedenie od učiteľa 
v škole a od rodiča v domácom prostredí. V prílohách zároveň uvádzame ďalšie odporúčania pre 
spoluprácu učiteľa a rodiča (Príloha č.2).  

 V nasledujúcich bodoch zhŕňame, ako môže byť nápomocný učiteľ pre rodiča dieťaťa 
s ADHD/ADD: 

 
• Pre rodiča je dôležité, aby vedel, čo učiteľ od jeho dieťaťa na svojom predmete očakáva (čo 

konkrétne sa má naučiť, v akom rozsahu a pod.) 
• Veľkou pomocou pre deti aj rodičov je zapisovanie úloh na tabuľu a  dozor nad tým, aby si 

dieťa úlohu poznačilo (prípadne dohoda s rodičom, že mu bude učiteľ posielať úlohy cez Edupage, aby 
sa vyhli problémom v prípade, že si dieťa zabudne úlohu poznačiť) 

• Aby boli učitelia pre rodičov ľahko dosiahnuteľní (vymedziť konzultačné hodiny pre rodičov, 
nielen detí s ADHD, prípadne sa vzájomne stretávať a informovať o aktuálnych 
úspechoch/neúspechoch dieťaťa) 

• Pri komunikácii s rodičom dieťaťa je potrebné, aby boli učitelia citliví. Na začiatok je vhodné 
vždy komunikovať najskôr to, čo sa dieťaťu podarilo a kde učiteľ vidí jeho silné stránky, až potom začať 
komunikáciu o ťažkostiach dieťaťa (rovnako je vhodné overiť si rodičove skúsenosti s týmito 
ťažkosťami – vzájomná výmena informácií a pomoc je kľúčová pri riešení problémov (Vojtová, 2013 ).  
V prílohe č. 1 uvádzame Témy a ciele poradenstva pre rodičov detí s poruchou pozornosti a v prílohe 
č. 2 uvádzame Pravidlá spoločnej starostlivosti o dieťa s ADHD pre rodičov a učiteľov.  
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Výstup činnosti  

● Záznam z konzultácie so zákonným zástupcom  - škola, prípadne pediater (prichádzajú ako 
prví do kontaktu s dieťaťom). 

● Záznam z konzultácie so zákonným zástupcom - CPPPaP.  
● Správy zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia v CPPPaP, ktoré obsahujú 

odporúčania do výchovno-vzdelávacieho procesu a formu vzdelávania žiaka. 
● Správa od psychiatra/neurológa, záver by mal obsahovať diagnózu a odporúčania. 
● Záznamy z poradenských/terapeutických stretnutí. 

 

Spolupráca 

Pedopsychiater –  určenie diagnózy, vykonáva diferenciálnu diagnostiku. V prípade potreby 
odosiela dieťa k detskému neurológovi alebo v odôvodnených prípadoch  predpisuje 
farmakoterapiu. 
Pediater – zachytenie problému pri preventívnych prehliadkach, následná spolupráca 

s pedopsychiatrom (môže rodičom odporučiť vyšetrenie alebo ich odoslať do poradenského centra). 
Psychológ – odborné vyšetrenie, rovnako môže poruchu zachytiť a odporučiť zákonnému zástupcovi dieťaťa 
návštevu pedopsychiatra alebo neurológa. Zabezpečuje aj následnú starostlivosť o dieťa  – poradenstvo, 
terapia, nácvik zručností, kognitívne tréningy, Neurobiofeedback/Biofeedback terapia. 
Špeciálny pedagóg – vyšetrenie zisťuje prítomnosť porúch učenia (častá komorbidita s poruchami pozornosti) 
a vplyv poruchy pozornosti na školské zručnosti. Môže poskytovať reedukácie špecifických funkcií. 

Škola – školský podporný tím (školský psychológ, špeciálny pedagóg, asistent učiteľa, liečebný 
pedagóg, sociálny pedagóg) a vyučujúci dieťaťa - spolupráca s centrom poradenstva a prevencie 
pri realizácii odporúčaní do výchovno-vzdelávacieho procesu, ďalej spolupráca s rodičmi dieťaťa 
– individuálny prístup, konzultácie pre rodičov, komunikácia a spolupráca pri individuálnom 

vzdelávaní a pod.  
Rodičia – spolupráca so všetkými zapojenými odborníkmi, ktorí majú dieťa v starostlivosti.  
 

Úskalia postupu 
 

Techniky a postupy opísané v postupe činnosti sú zhrnutím najčastejšie využívaných intervencií 
v rámci odbornej psychologickej starostlivosti o deti s poruchami pozornosti. Nie všetky sú však 
vhodné pre každé dieťa. Je potrebné zvážiť, o aké dieťa ide, aké symptómy vykazuje a čo mu robí 
ťažkosti.  

 
Pre deti s ADHD nie sú vždy vhodné relaxácie a meditácie – pri silnej hyperaktivite je pre ne ťažké sa spomaliť 
a upokojiť. Zo začiatku je preto vhodné používať relaxáciu pohybom alebo iné formy ergoterapie, 
muzikoterapie alebo arteterapie.  

 
Ak pracujeme s obrazovými pomôckami, je potrebné uviesť, že tieto je vhodné využívať len určitý čas (cca 1 
mesiac maximálne). Je potrebné ich následne odstrániť a nahradiť inými, pretože u dieťaťa funguje habituácia 
ako prirodzený proces prispôsobovania sa prostrediu, a teda po čase stratia svoju signálnu pomocnú funkciu. 
Rovnako je dobré ponechať exkluzivitu takýchto pomôcok len pre dieťa s poruchou pozornosti (nesmú ich 
používať ostatní spolužiaci).  

 
Pri spolupráci dieťa/pedagóg/rodič je potrebné, aby sa dohodnuté pravidlá dodržiavali všetkými stranami – 
často sa stáva, že dieťa pravidlá dodrží, ale plán spolupráce zlyhá na rodičovi alebo pedagógovi.  
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Čomu sa vyhnúť 

● Necitlivá alebo príliš odborná komunikácia s rodičmi detí s poruchami pozornosti, 
● „Nálepkovanie“ detí bez vykonania riadnej diagnostiky a dlhodobejšieho pozorovania dieťaťa,  
● Otváranie tém, ktoré vyžadujú terapiu, ak psychológ nemá ukončený terapeutický výcvik. 

 

Doplňujúce informácie 

Kvalifikačné predpoklady 
Ukončené jednoodborové vysokoškolské štúdium druhého stupňa v odbore psychológia. 
Výcvik kognitívno –behaviorálnej terapie – psychológ, terapeut, 
Výcvik v psychoterapii s iným zameraním,  
Výcvik Neurobiofedback/Biofeedback terapie,  
Výcvik/workshop metódy používania Terapeutických kariet,  
Výcvik v autogénnom tréningu, prípadne iných relaxačných metód. 

Zoznam použitých metód 
KBT, Autogénny tréning, JPSR, Neurobiofeedback/Biofeedback, Terapeutické karty, Worriescards, 
pracovné listy, relaxačné pomôcky, kompenzačné pomôcky, arteterapia, muzikoterapia, ergoterapia, 
hrová terapia, psychoterapia. 
 

Skúsenosť MDP prístupu v rámci pedagogickej a poradenskej praxe odpovedajúca popísanej 

téme 
- Keď strach zo zlyhania obmedzuje schopnosť učiť sa - žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 
- Dieťa s vývinovými poruchami učenia s pridruženou poruchou aktivity a pozornosti – diagnostika, 

poradenstvo 
- Multidisciplinárny prístup u klienta  s vývinovými poruchami učenia a poruchou pozornosti ADD 
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Príloha č. 1 

 
Témy a ciele poradenstva pre rodičov detí s poruchou pozornosti:  

● prijatie faktu, že máte dieťa s poruchou 
● pevné hranice a zabezpečenie denného režimu, každodenná domáca príprava na školu 
● nepreťažovať dieťa  veľkým množstvom aktivít 
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● večerné pokojné aktivity s dieťaťom a príprava na spánok, pred spaním žiadne akčné filmy, horory, 
PC hry 

● pravidelný spánkový režim 
● domáca príprava na školu:  

- na prácu vyhraďte dieťaťu určité miesto, z ktorého odstráňte všetky rušivé predmety (na 
pracovnom stole je len zošit a pero) 

- pri učení sa s dieťaťom buďte prítomní  
- pri učení sa využívajte vyfarbovanie textu/podčiarkovanie, hlasné čítanie, prechádzanie sa popri 

čítaní - zrak, sluch, pohyb zabezpečia kvalitnejšiu pamäťovú stopu 
- vytvárajte dieťaťu prehľady učiva, kde bude zhrnutý základ z danej látky (najmä SJ, MAT)  
- pre lepšiu orientáciu v učive môžete použiť osnovy učiva, prípadne “pavúka”  - deti sú väčšinou 

schopné naučiť sa poučku alebo spôsob počítania príkladu, ale nevedia kam ho zaradiť - 
generalizáciu a orientáciu v osvojenom učive (napriek tomu, že látku ovládajú, často zlyhávajú v 
písomných prácach).  

- pri písaní písomnej práce je dobré držať sa algoritmu: 1. prvé robím to, čo viem 2. potom sa 
vrátim k tomu, čo som nevedel 3. pred koncom si skontrolujem, či som na nejakú otázku 
nezabudol (podobné je možné vypracovať na rôzne problémové situácie). 
 

Príloha č. 2 
 

Pravidlá pre spoločnú starostlivosť rodiča a učiteľa o dieťa s ADHD  
„Nasledujúci prehľad zhŕňa a pripomína niektoré dôležité princípy, ktoré by mali v zhode využívať rodičia aj 
učitelia: 

 • Rodičia, učitelia a dieťa by mali spoločne vytvoriť jednotný a zrozumiteľný systém motivovania 
a hodnotenia pre školskú a domácu prácu (napr. bodový systém) a dohodnúť sa na spôsobe, ako sa 
navzájom stručne informovať o tom, čo sa v škole, resp. doma dôležité stalo. V poslednom období je 
stále častejšie využívaný internetový systém, ktorý je práve pre týchto žiakov veľmi vhodný. Rovnako 
môže poslúžiť denník alebo diár, ale tento systém je prácnejší predovšetkým pre učiteľa a jeho 
nevýhodou je, že upozorňuje na odlišnosť dieťaťa s ADHD od ostatných spolužiakov. To môže byť 
zdrojom posmechu a šikany.  

 
• Spolužiaci a ich rodičia by mali vedieť, prečo má dieťa s ADHD trochu iné pravidlá na 

hodnotenie a ako môžu spolužiakovi s touto diagnózou pomôcť. Často sa môžete stretnúť 
s predsudkami, rodičia ostatných detí majú prirodzenú tendenciu chrániť svojich potomkov pred 
všetkým, čo môže rušiť ich vzdelávanie. Tu má učiteľ nezastupiteľnú rolu a je predovšetkým na ňom, 
ako ostatným rodičom vysvetlí, prečo majú niektoré deti určité výhody a zvláštnu starostlivosť pri 
zadávaní úloh alebo ich hodnotení.  

 
• Pre výučbu je potrebné zabezpečiť prehľadné a  štruktúrované študijné prostredie, aby sa žiak 

nerozptyľoval vonkajšími podnetmi. Ideálne sú lavice pre jedného žiaka, ktoré minimalizujú riziko 
vzájomného vyrušovania. Pre žiaka s ADHD je veľmi ponižujúce, ak má byť presádzaný z miesta na 
miesto, pretože rodičia spolužiakov si neprajú, aby rušil práve ich dieťa. Pre učiteľa to nie je ľahká 
úloha, ktorá sa dá vyriešiť tak, že usporiadanie žiakov v triede mení pravidelne a týka sa všetkých 
žiakov. Ideálnym riešením je kamarát v lavici, ktorý je voči vyrušovaniu odolný, ale súčasne je schopný 
v prípade potreby stručne poradiť.  

 
• V niektorých prípadoch je možné využiť asistenta, čo je vhodné riešenie pre celú triedu 

a hlavne pre učiteľa.  
• Pre dieťa s  ADHD je nevyhnutný dohľad dospelého nad dodržiavaním poriadku na stole, nad 

zaznamenávaním si úloh, nad prechodmi od jednej činnosti k druhej. Preto je vhodné, aby dieťa sedelo 
v prednej lavici, kde je na dosah učiteľa.  
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• V situáciách, ktoré ponúkajú možnosť vybrať si z viacerých riešení, potrebuje dieťa jednoduchú 

komunikáciu, presné určenie toho, čo sa od neho očakáva, jasné pravidlá. Je vhodné názorne predviesť 
riešenie úlohy, naviesť pomocou zrozumiteľných inštrukcií a poskytnúť mu spätnú väzbu. Napr. pokyn: 
„Uprac si lavicu“ je príliš všeobecný, nehovorí, kedy ani ako si má dieťa prácu urobiť. Omnoho lepšie 
by sa orientovalo v štruktúrovanom pokyne: „Teraz si daj peračník do tašky!“ Ak to dieťa urobí, 
pokračujeme: „Zavri si knihu a daj ju do lavice!“ Zdá sa to možno zložité, ale je to omnoho rýchlejšie, 
ako niekoľkokrát zopakovať niečo, čo dieťa kvôli svojej poruche nedokáže splniť. 

 
 • Ak pozornosť dieťaťa úplne vypne, je vhodné nechať ju krátko odpočinúť alebo zmeniť činnosť 

(dieťa sa môže prejsť, niečo podať, napiť sa, na chvíľu sa posadiť na koberec, vyniesť smeti a i.).  
• Vytvorte spolu s dieťaťom podporný systém na učenie. Naučte sa používať spoločný diár, na 

úlohy pripravujte inštruktážne kartičky, dohliadajte  na zapísanie zadania úloh, ak je to možné, 
zabezpečte náhradné pomôcky do školy. To všetko môže pomôcť redukovať zabúdanie, ktoré je 
typickým prejavom ADHD. Neúmyselné zabúdanie by nemalo byť zdrojom poznámok a zhoršených 
známok. Je dobré výskyt zabúdania sledovať, aby sme mohli dieťa oceniť za prípadné zlepšenie. 

 
• Nahraďte časť písomných úloh inou formou pracovnej činnosti, pri ktorej je možné odlíšiť, či 

dieťa robí chyby z neznalosti  alebo z nepozornosti. Aj keď je to časovo náročnejšie, u dieťaťa s ADHD 
je vhodnejšie hodnotiť skôr ústny prejav. Ak má výkonnosť dieťaťa vplyvom kolísania pozornosti 
nápadné výkyvy, je vhodné na to prihliadať a skúšanie počas „zlého dňa“ jednoducho odložiť. 

 
• Dieťa s ADHD by malo dostávať pochvalu aj za to, že sa snaží, bez ohľadu na výsledky úsilia 

(napr. ak vypočíta 6 z 10 príkladov, pochváliť ho treba za 6 správnych výsledkov). Tresty a poznámky 
by mali byť skôr výnimočné a menej časté ako pochvaly.“ (str. 58 Vojtová). 
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