
Je moje dieťa ĽAVÁK? 

 

Takmer všetci ľudia používajú prednostne jednu ruku, jedno oko, jedno ucho. Človek 

jednoducho tým „dominantným“ z párových orgánov vykoná danú úlohu lepšie, rýchlejšie a v 

neposlednom rade aj radšej. Lateralita nie je návyk ani zlozvyk, je to danosť. Pokiaľ práve vaše 

dieťa spontánne používa pri ťažkých úlohách ľavú ruku, bolo by veľkou chybou snažiť sa túto 

prirodzenosť zvrátiť. 

Naozaj je to ĽAVÁK? 

Nie je vždy jednoduché spoznať, či je dieťa naozaj ľavák. Prejavy laterality sa totiž počas raného 

detstva vyvíjajú, dokonca sa môžu striedať obdobia preferencií jednej a druhej ruky.  

Dôležité je ešte podotknúť, že dominancia ruky sa u detí úplne vyhraňuje až v poslednom roku 

predškolskej dochádzky, teda až na konci piateho, šiesteho roku veku dieťaťa. Nie je vhodné 

posilňovať predpokladanú dominanciu ruky v skoršom veku, treba nechať dieťa, aby si samo 

určovalo, ktorú ruku chce a bude používať. O tom, ktorou rukou sa má dieťa začať učiť písať je ale 

potrebné rozhodnúť skôr ako sa s nácvikom písania začne. Najneskôr pri zápise do školy. Zo strany 

rodiča je najlepšie do voľby ruky nezasahovať, nechať dieťa samostatne sa rozhodnúť. V prípade 

nevyhranenej laterality pred zápisom do školy sa treba obrátiť na psychológov CPPPaP. 

 

Ľaváctvo (ale aj praváctvo) býva rozlične silné. Odborníci hovoria o tzv. triedach laterality a podľa 

nich rozlišujú vyhranených ľavákov (pravákov), menej vyhranených ľavákov (pravákov) a 

taktiež jedincov s neurčenou lateralitou, u ktorej dominantnú stranu nie je možné určiť. Tí 

potom jednoducho niektoré činnosti vykonávajú ako praváci a iné ako ľaváci. 

Typy laterality 

❖ Vyhranená lateralita – jednoznačná pravorukosť alebo ľavorukosť. Precvičovanie 

vyhraneného ľaváka je zásahom do zložitej činnosti mozgu a zväčša sa týka činností, ktoré 

majú dôležitú úlohu vo vývine dieťaťa. Jeho dôsledkom môžu byť rôzne ťažkosti: 

neurotické poruchy (pomočovanie, zajakávanie...), problémy vo vývine pravo – ľavej 

orientácie, v grafickom prejave. Dieťaťu sa dáva najavo, že jeho prirodzené prejavy sú 

nesprávne a že je iné ako ostatné deti, čím sa uňho môžu vzbudiť pocity menejcennosti.  

❖ Nevyhranená lateralita – niektorí jedinci majú obidve ruky rovnako obratné,  ani jedna nie 

je v prevahe. Dieťa strieda obidve ruky podľa situácie a činností, neuprednostňuje iba jednu 

ruku. Postupne niektoré činnosti ovplyvní napodobňovanie – dieťa podáva pravú ruku, 

kreslí pravou rukou. Iné činnosti robí ľavou rukou – strihá, reže navlieka. Pri nevyhranenej 

lateralite má dieťa problémy pri písaní, pretože nakoniec začne spontánne používať jednu 

ruku viac, často pravú, javí sa ako pravák, ale jeho ruka nie je taká cvičená ako u „pravého“ 

praváka. Preto dieťa môže mať pri nácviku písania problémy, ktoré pripomínajú dysgrafiu, 

aj problémy s pravopisom. 

❖ Skrížená lateralita – ak hovoríme o nerozhodnej lateralite rôznych orgánov (napr. 

dominantné pravé oko u ľaváka). Deti môžu mať problémy s pravo – ľavou orientáciou, 

pletú si podobné písmená (s píšu obrátene, zamieňajú si malé b, d, p), majú tendenciu písať 

na riadok odzadu. Pokiaľ sa jedná o ľaváka s vedúcim pravým okom sú tieto ťažkosti 

pripisované ľavorukosti. Pravák používajúci prednostne ľavé oko môže dostať nálepku 

dyslektika. 

 

Je dôležité vedieť, že lateralita sa týka nielen ruky, ale aj nohy, oka a ucha. Pri písaní a čítaní je 

podstatná predovšetkým koordinácia oka a ruky.  



 

 

Ako to vyskúšať doma 

➢ ktorou rukou sa češe  

➢ ktorou rukou hádže loptu 

➢ ktorou rukou chytá hračky 

➢ ktorú ruku strká do rukáva pri obliekaní 

➢ skúška navliekania: dieťa prevlieka hrubú niť veľkým uškom ihly alebo korálikom. Dôležité 

nie je, ktorá ruka drží niť a ktorá ihlu. Sledujeme, ktorá ruka vedie pohyb (či už niť proti ihle 

alebo ihla proti niti), táto ruka je dominantná. 

➢ skúška stavania kociek: pred dieťa rozložíme na stole kocky, vyzveme ho, aby postavilo 

vežu. Ak stavia pravou rukou, sledujeme, ako kladie posledné kocky a ktorou rukou 

zachraňuje vežu, pokiaľ jej hrozí zrútenie. Môžeme povedať, že keď dieťa stavalo ľavou 

rukou, aj keď napríklad len v poslednej fáze, ide o ľavorukosť. 

➢ skúška kreslením a písaním: dieťaťu dáme papier a ceruzku tak, aby na ňu mohlo dosiahnuť 

rovnako ľavou aj pravou rukou. Vyzveme ho, aby na jednu polovicu papiera nakreslilo 

domček a podpísalo sa pod ním. Pokreslenú časť výkresu potom zakryjeme. Požiadame 

dieťa, aby nakreslilo domček a podpísalo sa taktiež na druhú polovicu výkresu, a to opačnou 

rukou ako prvýkrát. Pri hodnotení si všímame, ktorou rukou začalo dieťa kresliť: pravák 

začína pravou, ľavák – podporovaný  a správne vedený – začne ľavou rukou, ale 

precvičovaný, potláčaný ľavák sa núti sám vziať ceruzku do pravej ruky a začína kresliť 

pravou. Obe kresby porovnáme. Hodnotíme pevnosť línií v kresbe a taktiež bohatstvo 

detailov. 

 

Školák - ĽAVÁK 

Nácvik správneho písania u detí píšucich ľavou rukou. 

Pre samotný akt písania je potrebné, aby si dieťa uvedomovalo, ako sedí a ako drží písacie potreby 

(pero, ceruzku alebo pastelky). Toto sa učí už v predškolskej výchove pri kreslení, maľovaní a pod. 

Najskôr na väčšie plochy papiera, či tabule, ktoré sa postupne zmenšujú na formát A4 až A5. Pri 

vstupe do školy je vhodné, aby dieťa malo zápästie ruky aspoň čiastočne rozcvičené, uvoľnené a 

vytrénované používaním farbičiek, štetca a pod. 

 

Niektoré základné metodické pokyny pri vedení žiakov učiacich sa písať ľavou rukou. 

 

1. Správne sedenie: dieťa sedí tak, aby sedenie nebolo kŕčovité. Chrbát je vystretý, stôl siaha 

približne do polovice trupu. Dieťa sedí na stoličke asi do 3/4, nohy má chodidlami položené 

na zemi, hlava môže byť jemne naklonená v smere zošita. Ruky s predlaktím sú položené na 

lavici (pracovnej doske, stole), ľavá ruka je malíčkom v pästi položená na lavici. Zápästný 

kĺb by nemal byť kŕčovitý, ale voľný a pripravený na pohyb celej ruky. 

2. Správny sklon zošita: zošit i prípadnú predlohu si dieťa položí na ľavú stranu lavice (stola).  



Poloha zošita pri písaní pravou a ľavou rukou (väčší sklon) 

Dôležitý je správny sklon zošita. Dieťa píšuce ľavou rukou si má zošiť položiť od stredovej 

roviny tela vľavo, pričom je ľavý roh zošita vysunutý doprava. Sklon zošita má byť taký, 

aby ruka pri pohybe celej končatiny robila čaru rovnobežne s riadkami zošita. Dieťa píše 

zľava doprava a sklon je taký, aby dieťa videlo, čo píše.  

3. Správne držanie pera: pero drží dieťa v ľavej ruke rovnako (zrkadlovo) ako pravák v ruke 

pravej, teda medzi ukazovákom a palcom s oporou prostredníka. Hrot pera smeruje od tela, 

je akoby predĺžením osi predlaktia.  Prsty píšucej ruky zostávajú pod linajkou. Pero si 

odkladá na ľavú stranu. Osvetlenie zľava spredu je výhodné. V súčasnosti je už veľkou 

pomôckou množstvo pier a písacích potrieb na trhu s násadkami na perá, či anatomickým 

tvarovaním samotného pera, ktoré dieťaťu v tomto nácviku správneho držania značne 

pomáhajú.  
 

 
Správna poloha papiera a správne 

držanie ceruzky pri písaní pravou rukou 

(podľa M. M. Clarka) 

 
Správna poloha papiera a správne držanie 

ceruzky pri písaní ľavou rukou 

(podľa M. M. Clarka)  

 

4. Pri písaní postupuje žiak tak, aby stále videl celý text, ktorý má napísaný v riadku. Tým si 

udržuje kontinuitu výkonu a zabraňuje rozmazávaniu napísaného textu. Záleží tu tiež na 

správnom, individuálne volenom sklone papiera. 

5. Dôležité sú prípravné cvičenia uvoľňovacie, spojovacie a ďalšie rovnaké ako pri 

precvičovaní pravej ruky u pravákov. Ide o uvoľňovanie nielen ruky, ale celého tela, spolu 

s psychickým uvoľnením. 

6. Zdôrazňuje sa aj vhodná psychologická príprava žiaka, pripravenosť k výkonu. To znamená, 

že ľavoručné písanie považujeme za rovnako prirodzené ako u ostatných žiakov pravoručné 

písanie. 

7. Potrebná je spolupráca s rodinou. 

 

S nácvikom správneho písania samozrejme súvisia aj chyby, ktoré sa pri takomto písaní môžu 

vyskytnúť. Dôležité však je, aby bolo dieťa stále upozorňované na správne formy písania od polohy 

sedenia až k umiestneniu zošita, až kým sa mu tieto formy nestanú automatickými a nezžije sa s 

nimi. Medzi najčastejšie chyby patria – nesprávne sedenie, nesprávna výška stola či stoličky, 

nepoloženie rúk až k lakťom na stôl a pod., nesprávne umiestnenie zošita so zlým sklonom, 

nesprávne držanie písacích potrieb, opora prstov ako aj vedenie hrotu pera smerom vpravo a nie 

hore a podobne. Rodičom sa môže zdať, že ak dieťa používajúce ľavú ruku na písanie, píše 

zrkadlové tvary písmen je to niečo patologické a nesprávne. Je to však častý jav aj u detí píšucich 

  

 



pravou rukou na začiatku nácviku písania v 1. ročníku. Tento jav postupne vymizne, prípadne sa 

treba poradiť s učiteľom. 
 

 
Nesprávne polohy papiera a nesprávne držanie ceruzky pri písaní ľavou rukou 

(podľa M.M. Clarka) 

 

Tieto pokyny platia rovnako pre písanie aj kreslenie ľavou rukou. Ich dodržiavanie vedie k tomu, že 

sa vyhneme zafixovaniu nesprávnych písacích návykov, ktoré by sa mohli vytvoriť pri osvojovaní si 

nášho písma ľavorukým dieťaťom. 

 

Podľa dostupných zdrojov – odborná literatúra a internet spracovala Mgr. Lucia Šmigurová, 

CPPPaP Šaľa 


