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Multidisciplinárny prístup u klienta  s vývinovými poruchami 

učenia a poruchou pozornosti ADD 

Anotácia 

Príklad skúsenosti multidisciplinárneho prístupu sa týka chlapca, ktorý mal výrazne ťažkosti 
v škole, a to hlavne v slovenskom jazyku. Komplexnou diagnostikou v centre špeciálno-
pedagogického poradenstva (ďalej CŠPP) sa u neho zistili vývinové poruchy učenia – v zmysle 
dyslexie, dysgrafie, dysortografie a neskôr bola neurológom potvrdená aj porucha pozornosti 

ADD, s hypoaktívnym tempom. Vďaka pravidelnej spolupráci odborníkov CŠPP, neurológa, školského 
špeciálneho pedagóga a dobrej spolupráci rodiča, došlo k zlepšeniu fungovania žiaka vo výchovno – 
vzdelávacom procese. 

Zadefinovanie ťažkosti klienta 

Chlapec bol vo veku 1,5 roka adoptovaný. Žije v štandardných vyrovnaných vzťahoch s rodičmi 

a dvoma mladšími súrodencami v spoločnej domácnosti (rodičia si osvojili ďalšie dve deti 

z detského domova). V zdravotnej anamnéze možno nájsť častejšie ochorenia horných dýchacích 

ciest. Je dispenzarizovaný u alergológa pre oslabenú imunitu.  

 

V materskej škola (ďalej MŠ) bol zaškolený od štyroch rokov, s primeranou adaptáciou. V základnej škole (ďalej 

ZŠ) bol zaškolený, bez odporúčania odkladu povinnej školskej dochádzky. V škole sa začali prejavovať ťažkosti 

približne v 2. ročníku ZŠ, a to hlavne v slovenskom jazyku. Žiak mal veľké problémy s písaním, hlavne 

v diktátoch, ale aj pri čítaní. Nestíhal, potreboval viac času na vypracovanie úloh. Bol nepozorný, jeho 

pozornosť sa upriamovala na to, čo sa dialo okolo neho.  

 

Pre uvedené ťažkosti, na odporúčanie triednej pani učiteľky, bol vyšetrený odborníkmi CŠPP. Diagnostické 
vyšetrenia potvrdili vývinové poruchy učenia v zmysle Dyslexie F81.0, Dysortografie F81.1, Dysgrafie F81.8, 
prítomnú aj susp. poruchu pozornosti ADD, s výraznou impulzivitou a hypoaktívnym pracovným tempom, 
ktorú neskôr potvrdil aj neurológ. Od 3. ročníka ZŠ bol vzdelávaný formou integrácie v bežnej triede ZŠ ako 
žiak so zdravotným znevýhodnením – primárne s poruchami učenia. 

Koordinácia klienta – vstup do multidisciplinárnej spolupráce 

Prvotné stretnutie realizoval so zákonným zástupcom klienta psychológ CŠPP. Najskôr viedol 
anamnestický rozhovor ohľadom ťažkostí, pre ktoré prišli do poradne. Zákonný zástupca už mal 
skúsenosť s CŠPP, keďže aj ďalšie dve deti boli v starostlivosti odborníkov CŠPP.  Zákonný zástupca 
bol veľmi naklonený spolupráci, veľmi chcel svojim deťom pomôcť a spolupracoval veľmi dobre. 

Po úvodnom stretnutí boli dohodnuté nasledujúce kroky: 
 psychologické vyšetrenie 

 špeciálno-pedagogické vyšetrenie 

 neurologické vyšetrenie 

 

Po diagnostickej fáze bolo pre klienta odporučené: 
 vzdelávanie formou integrácie v bežnej triede ZŠ 

 stimulačný program pod vedením špeciálneho pedagóga 

 program RoPraTem na rozvoj pracovného tempa pod vedením psychológa 

 neurofeedback terapia pod vedením NFB terapeuta 

 vedenie psychológom zamerané na osobnostné vedenie 
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Multidisciplinárny prístup u klienta  s vývinovými poruchami 

učenia a poruchou pozornosti ADD 

Diagnostická fáza 

Psychologické vyšetrenie realizoval psychológ CŠPP. Použil pri tom nasledovné diagnostické 
nástroje: Test rozumových schopností Woodcock - Johnson, Farebné progresívne matice, Test 
pozornosti Číselný štvorec, Test pozornosti D2, Screeningový dotazník ADHD/ADD a štúdium 
pedagogickej diagnostiky poskytnutej formou školského záznamu, ktorý vypísala triedna učiteľka. 

 
Na testovú situáciu sa žiak adaptoval postupne. V sociálnom kontakte bol menej smelý. Spontánna rečová 
produkcia absentovala, odpovedal len na kladené otázky. Očný kontakt skôr uhýbavý. Počas testovania bol 
prítomný aj psychomotorický nepokoj, ktorý sa v priebehu vyšetrenia stupňoval. Spolupracoval pomerne 
dobre, záležalo mu na dobrom výsledku. Správanie psychológ hodnotil ako disciplinované. 
 
Cielené vyšetrenie mentálnej kapacity (test WJ) poukázalo t. č. na úroveň dolného pásma priemeru, 
v porovnaní s populačnou normou. 
 
Verbálne schopnosti – stredné pásmo priemeru 

Verbálna zložka intelektu je primerane rozvinutá. Porozumenie jednotlivým slovám a vzťahom medzi nimi je 
adekvátne. Verbálne analógie a protiklady dokáže tvoriť; ťažkosti sa vyskytli pri tvorení synoným. Úroveň 
konverzačných schopností je typická pre daný vek. Slovná zásoba je primeraná. 
 
Schopnosti myslenia – dolné pásmo priemeru 

Dlhodobá pamäť – je mierne znížená, učivo predtým už osvojené je potrebné opakovať, aby sa predišlo 
zabudnutiu. Priestorové vzťahy – môžu sa vyskytnúť ťažkosti pri vnímaní vzťahov medzi objektom 
a priestorom; orientácia v priestore je mierne znížená. Zvukové vzorce – rozlišovanie sluchových podnetov je 
u žiaka primerané, dokáže bez ťažkosti identifikovať podobné a rozdielne zvuky. Formovanie konceptov – je 
mierne znížené, môžu sa vyskytnúť ťažkosti využívať v procese myslenia kategorizáciu. Kvantitatívne 
uvažovanie - schopnosť rozumieť kvantitatívnym vzťahom a ľahké narábanie s numerickými symbolmi sú 
primerane rozvinuté, zvláda riešenie aritmetických a numerických úloh. 
 
Kognitívna efektívnosť – dolné pásmo priemeru 

Pracovné tempo je u žiaka výrazne pomalé. Má výrazné ťažkosti efektívne pracovať pod časovým tlakom. 
Potrebuje viac času na vypracovanie úloh. Jednoduché zautomatizované kognitívne úlohy zvláda primerane. 
Krátkodobá pamäť – je primeraná, práve zadané inštrukcie alebo informácie si dokáže efektívne zapamätať, 
uložiť a následne vybaviť. Auditívna pamäť je lepšie rozvinutá ako vizuálna. 
 
Pozornosť 

Schopnosť koncentrácie pozornosti pri individuálnej práci v podmienkach testovania a dostatočnej motivácii 
bola u žiaka výrazne znížená, oscilujúca. Nevydrží pracovať sústredene dlhšiu dobu. Rýchlo sa nechá vyrušiť 
vonkajšími vplyvmi. Z testu pozornosti (Číselný štvorec) je zrejmé veľmi pomalé pracovné tempo a tiež nízky 
výkon sústredenia (4. percentil). Test pozornosti D2 poukazuje na výrazne pomalé pracovné tempo a slabý 
výkon sústredenia – susp. porucha pozornosti ADD. 
 
Špeciálny pedagóg použil pri diagnostike štandardizovaný čítací test T-202, písanie T-239 (prepis, diktát), 
vyšetrenie sluchovej diferenciácie, sluchovú analýzu a syntézu, zrakové rozlišovanie T-74, zrakové vnímanie 
figúry a pozadia, zrakovú analýzu a syntézu, štúdium pedagogickej diagnostiky poskytnutej školou formou 
školského záznamu. 
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Multidisciplinárny prístup u klienta  s vývinovými poruchami 

učenia a poruchou pozornosti ADD 

Chlapec na špeciálno-pedagogickom vyšetrení pôsobil nesmelým dojmom. Na otázky odpovedal väčšinou 
jednoslovne. Pri niektorých úlohách potreboval zopakovať inštrukcie. Počas vyšetrenia bol prítomný mierny 
psychomotorický nepokoj (pohyby celého tela). 
 
Písanie: po technickej stránke píše s prerušovanou líniou, pravou rukou. Úchop pera je správny. Písmo je so 
zníženou čitateľnosťou pre žiaka samotného, ako aj pre okolie, neupravené, neúhľadné, rôzna veľkosť a tvar 
písmen. Nepravidelný sklon a smer písma. Prítomné škrtanie, prepisovanie. Nedodržiava grafické spoje 
písmen. V diktáte zaznamenávame trvanie špecifických dysortografických chýb, ako vynechávanie diakritiky, 
písmen, zámena i – y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach. Počas diagnostického skúšania gramatické pravidlá 
ovláda s pomocou, avšak má ťažkosť ich aplikovať v písomnom prejave. Pri prepise nevyužíva zrakovú pamäť, 
často zrakom kontroluje prepisovaný text. Píše po častiach, po písmenách. Chybovosť je zvýšená. Pomalé 
tempo písania. 
 
Čítanie: Klient číta po technickej stránke trhane, sekano. Opakuje slová, najmä viacslabičné. Tie skracuje, 
zamieňa za významovo iné. Tempo čítania je pomalé. Porozumenie prečítanému textu je nedostatočné. 
Reprodukcia samostatná a stručná. 
 
V úlohách zameraných na zrakové vnímanie pracoval bez ťažkostí, pomalým pracovným tempom. 
 
Oblasť sluchového vnímania je mierne oslabená, najmä v rozlišovaní tvrdých a mäkkých slabík. 
 
Záver psychologického a špeciálno – pedagogického vyšetrenia: žiak je žiakom so zdravotným znevýhodnením 
– primárne s vývinovou poruchou učenia: 

 Dysgrafia F81.8 – písmo na hranici sociálnej únosnosti 

 Dysortografia F81.1 – ťažký stupeň 

 Dyslexia F81.0 – čítanie na úrovni zaoberania sa technikou čítania, so slabším porozumením 

a samostatnou, stručnou reprodukciou 

 Susp. porucha pozornosti ADD, s hypoaktívnym tempom 

 Rozumové schopnosti sa t. č. nachádzajú v dolnom pásme priemeru v porovnaní s populačnou 

normou  

Na základe diagnostických vyšetrení bolo odporučené neurologické vyšetrenie, ktoré potvrdilo poruchu 
pozornosti ADD, s imuplzivitou a hypoaktívnym tempom. 

Poradenská fáza 

Po diagnostických vyšetreniach bolo odporúčané: 
 

 Žiaka odporúčali odborníci CŠPP evidovať ako žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami a za podmienky súhlasu zákonného zástupcu odporučili vzdelávať formou integrácie 
v bežnej triede ZŠ. Pre účely školskej štatistiky bol žiak evidovaný ako žiak so zdravotným 
znevýhodnením – s vývinovými poruchami učenia v zmysle dyslexie, dysgrafie a dysortografie. Žiaka 
odporučili vzdelávať podľa rámcového učebného plánu príslušnej školy, v ktorej sa vzdeláva podľa 
individuálneho vzdelávacieho programu (ďalej len „IVP“), s prihliadnutím na jeho narušenie. Obsah 
vzdelávania vychádzal zo vzdelávacieho programu pre deti a žiakov s vývinovými poruchami učenia, 
so zohľadňovaním ťažkostí žiaka vo všetkých vyučovacích predmetoch, podľa všeobecných zásad pre 
prácu so žiakmi s ADD, t. č. bez potreby úpravy obsahu učiva vo všetkých vyučovacích predmetoch. 
Škola nemala z organizačných dôvodov možnosť zaradiť špecifický predmet „Rozvoj špecifických 
funkcií“ (RŠF) a „Individuálnu logopedické intervenciu“ (ILI), tak bol realizovaný obsah formou 
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intenzívnych intervencií pod vedením školského špeciálneho pedagóga. Počas 1. stupňa ZŠ bol 
vzdelávaný aj s podporou asistenta učiteľa, na 2. stupni ZŠ to už nebolo potrebné. 
 

 Špeciálny pedagóg odporučil reedukačný a stimulačný program ambulantne v poradni, s čím zákonný 
zástupca žiaka súhlasil. Ďalej bol nastavený program RoPraTem (na rozvoj pracovného tempa), ktorý 
klient realizoval v domácom prostredí pod vedením rodiča, ktorý bol do programu zaškolený 
poradenským psychológom. Ďalej psychológ odporučil neurofeedback terapiu pod vedením 
vyškoleného NFB terapeuta. Klient navštevoval aj psychológa CŠPP, stretnutia boli zamerané na 
profesijnú a kariérovú orientáciu, ale aj na systém učenia a pozitívnu motiváciu. 

Terapeutická fáza - rehabilitačná fáza 

Klient absolvoval reedukačný a stimulačný program na rozvoj oslabených funkcií sluchového a zrakového 
vnímania, podporné cvičenia zamerané na osvojenie si gramatických pravidiel, ich aplikáciu v písaní – 
ambulantne pod vedením špeciálneho pedagóga. Stretnutia sa realizovali v pravidelných intervaloch,  
jedenkrát mesačne. 

Ďalej podstúpil program RoPraTem. Tento program je zameraný hlavne na rozvoj pracovného tempa. Rozvíja 
tiež pamäť, serialitu, sebakontrolu, intermodalitu, vnímanie priestoru, zrakové rozlišovanie porozumenie 
prečítanému, sústredenie a pozornosť, rozvoj logického myslenia a schopnosť organizácie práce. V úvode 
psychológ CŠPP realizoval vstupné vyšetrenie. Následne bol chlapec s matkou zaškolený do programu a toho, 
ako s ním doma pracovať. Rodič pracoval s dieťaťom v domácom prostredí (približne tri mesiace) denne 
zhruba 20 minút. Po ukončení programu psychológ realizoval výstupné vyšetrenie a porovnal výsledky s tými 
vstupnými. Došlo k zlepšeniu pracovného tempa a k miernemu zlepšeniu koncentrácie pozornosti. 

Klient na odporúčanie psychológa absolvoval aj neurofeedback terapiu. Realizoval úvodnú diagnostiku, na 
základe ktorej bol nastavený tréning. Tréningy boli zamerané na zníženie napätia (Beta 2) na oboch stranách 
mozgovej hemisféry (pravej a ľavej). Spolu absolvoval 20 sedení. Po tréningoch bola realizovaná 
rediagnostika, pri ktorej bolo popísané mierne zníženie napätia. Navrhnutých bolo ďalších 20 stretnutí, ktoré 
ale doposiaľ realizované neboli (z finančných dôvodov), keďže uvedená terapia je v CŠPP nadštandardnou 
službou, ktorá je spoplatnená. 

Psychológ CŠPP realizoval osobnostné vedenie zamerané na systém učenia, domácej a školskej prípravy. 
Z toho dôvodu, že žiak postupne v na 2. stupni ZŠ strácal záujem o učenie, bolo vedenie psychológom neskôr 
zamerané aj na zvýšenie motivácie k učeniu a ku každej činnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Ďalej 
stretnutia boli zamerané aj na profesionálnu prípravu v prvej smerovej voľbe povolania, prípravu na prechod 
na strednú školu. 

Prevencia 

Individuálne osobnostné vedenie psychológom CŠPP bolo aj prevenciou pred možným neprijatím 
inakosti žiaka v triednej skupine. Chlapec si pomerne dobre uvedomoval svoje znevýhodnenie, 
v porovnaní s ostatnými žiakmi. V kolektíve bol skôr utiahnutý, ale pomerne aj obľúbený medzi 
rovesníkmi. Mal vytvorené priateľské vzťahy so svojimi spolužiakmi. 

 
V rámci prevencie absolvoval klient aj stimulačný program pod vedením poradenského špeciálneho 
pedagóga. 
 
Ďalej, prevencia prebehla edukáciou pedagogických zamestnancov prvého a druhého stupňa ZŠ, ktoré 
prebiehalo v priestoroch ich školy. Inicioval ho poradenský špeciálny pedagóg. Pedagógovia boli informovaní 
o špecifickom prístupe ku klientom s daným znevýhodnením a možných následkoch jeho nerešpektovania. 
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Kariérové poradenstvo  

V rámci kariérového poradenstva psychológ využil množstvo dotazníkov, rozhovorov aj testov, aby získal čo 
najviac informácií ohľadom klienta. 
 
Pravidelné stretnutia boli zamerané na poznávanie seba samého, svojich záujmov, ale aj limitov a budovaní 
predstáv o svojom budúcom povolaní. 
 
Spoločne na stretnutiach prechádzali všetky možné povolania, školy v blízkom, ale aj ďalekom okolí, venovali 
sa zisťovaniu predmetov v uvedených školách, ale aj dĺžke štúdia. Klient inklinoval k povolaniam, ktoré si 
vyžadovali manuálnu zručnosť. 
 
Po vzájomných konzultáciách psychológa s klientom, ale aj s jeho matkou bola vybraná stredná škola 
s technickým zameraním a v blízkom okolí. Klient sa tam tešil hlavne z toho dôvodu, že konečne tam bude 
viac praxe ako učenia a bude študovať predmety, ktoré ho prirodzene zaujímajú. 

Multidisciplinárna spolupráca  

Zákonný zástupca vyhľadal pomoc odborníkov CŠPP na základe odporúčaní triednej učiteľky. 

U žiaka sa v 2. ročníku ZŠ začali prejavovať výraznejšie ťažkosti v slovenskom jazyku, a to hlavne 

pri písaní a čítaní. Predtým nevyhľadali pomoc odborníkov, podľa slov zákonného zástupcu to 

nebolo potrebné. Prvotné, úvodné stretnutie realizoval psychológ CŠPP s matkou. Učiteľka 

poskytla na požiadanie rodiča školský záznam, kde boli popísané konkrétne ťažkosti u žiaka. Psychológ 

odporučil pre chlapca psychologické vyšetrenie a na úvodnom stretnutí si dohodli konkrétny termín. Na 

základe výsledkov bolo odporučené aj špeciálno-pedagogické vyšetrenie, ktoré potvrdilo vývinové poruchy 

učenia (dyslexiu, dysgrafiu a dysortografiu). 

 

Zákonný zástupca syna na odporúčanie psychológa objednal aj neurologické vyšetrenie, pre podozrenie na 

prítomnosť porúch pozornosti, ktoré sa následne potvrdili (porucha pozornosti ADD s hypoaktívnym 

tempom). Lekár zahájil medikamentóznu liečbu a chlapcova pozornosť sa mierne zlepšila.  

 

Odborníci odporučili vzdelávanie formou integrácie v bežnej triede ZŠ, s čím zákonný zástupca súhlasil. Žiak 

bol posúdený ako žiak so zdravotným znevýhodnením – primárne s vývinovými poruchami učenia. Školský 

špeciálny pedagóg v spolupráci s poradenským špeciálnym pedagógom vypracovali individuálny výchovno-

vzdelávací program pre žiaka. Vzhľadom na diagnózu si žiak vyžadoval aj intenzívne vedenie školským 

špeciálnym pedagógom, s podporou asistenta učiteľa. Spolupráca bola veľmi dobrá. Asistent učiteľa pomáhal 

chlapcovi hlavne na 1. stupni ZŠ, neskôr ho už nepotreboval. Vzhľadom  na  diagnózu bolo odporučené aj 

vedenie poradenským špeciálnym pedagógom. Bolo zamerané na rozvoj oslabených funkcií sluchového 

a zrakového vnímania, podporné cvičenia zamerané na osvojenie si gramatických pravidiel, ich aplikáciu 

v písaní. Pod vedením psychológa a po zaškolení rodiča do programu RoPraTem ho klient realizoval 

v domácom prostredí po dobu troch mesiacov (došlo k zlepšeniu pracovného tempa). Klient absolvoval 

neurofeedback terapiu na zlepšenie koncentrácie pozornosti a celkové zlepšenie mentálnej výkonnosti. Ďalej 

absolvoval vedenie psychológom zamerané na kariérovú a profesijnú orientáciu, ale aj na motiváciu k učeniu. 

Došlo aj k celkovému zmierneniu porúch učenia. 

 

Žiak nastúpil do 1. ročníka na strednej škole, obor staviteľstvo, zatiaľ bez nutnosti integrácie. Ostal aj naďalej 
v konzultačnej a poradenskej starostlivosti odborníkov CŠPP. 
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Multidisciplinárny prístup u klienta  s vývinovými poruchami 
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Odporúčania, návrhy na zlepšenie a inovácie 

Faktormi uľahčujúcimi riešenie problému boli, že zákonný zástupca mal naozaj veľký záujem 

pomôcť synovi. Chodil pravidelne na stretnutia a naozaj príkladne pracoval s klientom pomocou 

programu RoPraTem, denne. Nevýhodou bolo, že zákonný zástupca nevyhľadal pomoc 

odborníkov, už v 1. ročníku ZŠ, poprípade počas predškolskej prípravy. Predpokladá sa, že u klienta by sa 

zlepšila pozornosť a mentálna výkonnosť ak by absolvoval odporúčaných 20 stretnutí neurofeedback terapie. 

Za nevýhodu možno považovať to, že táto terapia je spoplatnená  - nie každá rodina si ju môže z finančných 

dôvodov dovoliť. 
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