
V našej poradni sa o detských klientov staráme rôznymi spôsobmi, jedným z mnohých, ktoré 

ponúkajú naše špeciálne pedagogičky (certifikované terapeutky) je aj poskytnutie možnosti 

práce s deťmi s poruchou pozornosti (KUPOZ, KUPREV), so zrýchlením pracovného tempa 

(ROPRATEM).  

 

KUPOZ – program na rozvoj pozornosti u detí s ADHD  

 
Program je súci pre deti od 8 do 12 rokov a zároveň ich rodičom. 

Daným programom môžeme u detí hravou formou rozvíjať zrakovú 

a sluchovú percepciu, trpezlivosť, pozornosť, sebavedomie, zvládanie 

stresu a iné vlastnosti, práce sa využívajú v školskom prostredí a pri 

učení sa. Program je zameraný pre deti s ADHD, s pomalším 

psychomotorickým tempom, neurotickými problémami, poruchami 

učenia a iné.   

Prácu s programom vykonáva hlavne rodič v domácom prostredí, ktorý 

je pod kontrolou odborníka. Program trvá 15 týždňov, počas ktorých sa 

s dieťaťom pracuje na dennej báze (15 – 20 minút). 

Program podnecuje: 

 zlepšenie komunikácie/vzťahov medzi dieťaťom a rodičom  

 zlepšenie emocionálneho naladenia a zmena prístupu k práci  

 zážitok úspechu a zvýšenie vedomia vlastnej ceny u dieťaťa  

 stanovenie pravidelného pracovného režimu 

 zrýchlenie psychomotorického (pracovného) tempa 

 ustálenie pozornosti 

 odbúranie časového stresu 

 celkové zlepšenie školského výkonu. 

 

KUPREV – preventívny program pre predškolákov  

 
Program je vhodný pre deti od 4 do 8 rokov, poprípade staršie deti 

a samozrejme ich rodičom. Daný program napomáha deťom 

s orientáciou vo svete (osobou, miestom a časom) a uľahčuje adaptáciu 

na školské prostredie. Program je určený pre deti s poruchami reči, 

dysfáziou, s ADHD, s hraničným intelektom, s odloženou školskou 

dochádzkou alebo pre všetky deti, ktoré chcú rodičia pripraviť na vstup 

do školy. Využiteľný je aj pre deti žijúcich v bilingválnom prostredí.   

Prácu s programom vykonáva hlavne rodič v domácom prostredí, ktorý 

je pod kontrolou odborníka. Program trvá 15 týždňov, počas ktorých sa 

s dieťaťom pracuje na dennej báze v zmysle precvičovania si budúcej 

školskej činnosti. 

Program podnecuje: 

 zlepšenie komunikácie/vzťahu medzi rodičom a dieťaťam 

 zlepšenie riešenia problémových sociálnych situácií 

 zlepšenie komunikačných kompetencií dieťaťa 

 nadobudnutie základných zručností a návykov, ktoré sa časom stanú výhodou pri 

školskej činnosti 

 upevnenie orientácie osobou, miestom, časom, získanie orientácie sociálnej 

a informačnej 

 minimalizovanie adaptačných problémov po nástupe do školy 

 



ROPRATEM – program pre rozvoj pracovného tempa 
 

Program je vhodný pre žiakov základných škôl od 3. ročníka a vyššie, 

prípadne aj žiakov stredný škôl. Daný program je zameraný hlavne na 

deti, ktoré nestíhajú svojím spolužiakom, ich tempo je pomalé alebo 

deťom s poruchou pozornosti a sústredenia. 

Tréning prebieha v domácom prostredí, po dobu 3 mesiacov v denných 

intervaloch v rozmedzí 15 – 20 minút. Počas činnosti je potrebná 

kontrola rodiča, ktorý dieťaťu meria a zaznamenáva čas práce. 

 

Úlohou programu je: 

 zrýchlenie pracovného tempa 

 zlepšenie sústredenia 

 rozvíjanie oslabených poznávacích funkcií 

 podporovanie riešiť úlohy nielen čo najrýchlejšie, ale aj správne 

 rozvíjanie zrakového rozlišovania, intermodality a seriality, plošného a priestorového 

vnímania, podpora pamäti a logického myslenia 

 

 

Metóda Dr. SINDELAR – program na rozvoj deficitov čiastkových funkcií 
 

Metóda je určená na zachytenie a nápravu v čiastkových 

vývinových deficitov v spracovávaní informácií. Čo si môžeme 

predstaviť pod pojmom „čiastkové funkcie“? Sú to funkcie, ktoré 

sa odrážajú v schopnosti dieťaťa naučiť sa čítať, písať, počítať, 

sústrediť sa, správať sa primerane k situácii, vypracovať domáce 

úlohy a iné. Pomocou metódy je možné identifikovať príčiny 

zlyhávania v škole a eliminovať ich na minimálnu mieru.  

U detí od 3. do 6 roku sa používa Metodika Mačka Mňau a od 1. 

ročníka ZŠ Školský program, horná veková hranica nie je 

stanovená. Pri potvrdení oslabenia v niektorých z funkcií, 

odborný zamestnanec vypracuje program rozvoja deficitných funkcií presne na mieru – podľa 

individuálnych potrieb dieťaťa. Tréning je postavený na dennej báze, rodič trénuje s dieťaťom 

10 minút denne oslabené oblasti. Po pretrénovaní niektorej z oblastí sa koná kontrola, kde sa 

stanovuje ďalší postup v tréningu.  

 

Úlohou tréningu je sledovať schopnosť:  

 dieťaťa zamerať sa na dôležité informácie (zameranie pozornosti) 

 rozlišovať veci podobné od vecí totožných, analyzovať celok na časti 

 spojiť videný obraz s počutým slovom 

 uchovať si videnú a počutú informáciu v krátkodobej i dlhodobej pamäti 

 správne vnímať, pochopiť javy a skutočnosti tak, ako nasledujú po sebe, schopnosť 

plánovať a koordinovať svoje správanie 

 orientovať sa na vlastnom tele a v priestore, vnímať priestorové vzťahy medzi 

predmetmi a javmi 

 

 

 

 

 



Metóda INPP – pohybový program 
 

Metóda sa zameriava na odstránenie, resp. zmiernenie príčin 

neuromotorickej nezrelosti. Čo je často je diagnostikovaná u detí  

s ťažkosťami s motorikou alebo koordináciou, s ťažkosťami pri 

písaní, čítaní, prepisovaní a prekresľovaní, správania, koncentrácie, 

ADD a ADHD, reči alebo s príznakmi pervazívnych vývinových 

porúch autistického spektra, pri deťoch s úzkostnými poruchami.  

Program pozostáva z každodenného praktizovania sérií cvikov, ktoré 

sú realizované v stoji alebo v ľahu na bruchu a na chrbte (10 až 15 

minút denne, minimálne po dobu 9 - 12 mesiacov). Ak sú jednoduché 

cviky zautomatizované, posúva sa dieťa v rámci cyklu cvičení vyššie, na náročnejšie pozície.   

 

Úlohou programu je rozvíjať: 

 správne držanie hlavy a tela 

 používanie pravej a ľavej strany, hornej a dolnej časti tela v rozličných polohách 

 zlepšenie stavu reflexov, rovnováhy, sústredenia, fungovania očí a ťažkostí v rovine 

senzomotorickej integrácie 

 nervový systém, čo sprostredkovane zmierňuje alebo odstraňuje vyššie spomínané 

poruchy (napr. zlepšenie špecifických porúch učenia) 

 dieťa po emocionálnej a sociálnej stránke, zlepšuje sa sebauvedomenie 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jana Zembová, špeciálny pedagóg CPPPaP Šaľa 


