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PREVENCIA, VČASNÁ INTERVENICA, PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ OBLASŤ 

Výchova a vzdelávanie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením a pervazívnymi 
vývinovými poruchami 

Forma: konzultácie osobne, telefonicky, mailom, prostredníctvom skype, workshopy, 
Lektorka: Martina Marečáková Machovská 

➢ pomoc a podpora rodičom dieťaťa so zdravotným znevýhodnením (napr. témy: ako sa 

naučiť akceptovať svoje handicapované dieťa a vyrovnať sa s jeho postihnutím, ako 

spracovať smútok, hnev a obavy po  zistení dg. dieťaťa, kto mi môže pomôcť, ako 

celú situáciu zvládnuť, ako pri tom všetkom nezabúdať na seba samého/samú, ako sa 

o seba postarať...a. i.),  

➢ včasné diagnostikovanie a následná voľba pomoci u detí s autizmom („zvláštnosti“ 

v správaní a v prežívaní dieťaťa) - diferenciálna diagnostika pri podozrení na 

pervazívne vývinové poruchy, odporučenie potrebných odborných vyšetrení pre 

potvrdenie / vyvrátenie poruchy, kontakty na odborníkov venujúcim sa danej 

problematike v rámci SR a ČR,  

➢ poradenstvo rodičom ohľadom dopadu postihnutia na osobnosť detí so zdravotným 

znevýhodnením, najmä deti s Pervazívnou vývinovou poruchou (PVP) – poradenstvo 

ohľadom výchovných postupov, spôsob komunikácie pri nehovoriacich deťoch, 

riešenie konkrétnych problémových situácii (zaspávanie, strava, problémové správanie 

a pod), poradenstvo ohľadom kompenzačných príspevkov, práca na minimalizovaní 

neprimeraných očakávaní klientov, ponuka aktívnej participácie na riešení ich 

problému, podpora, informovanie, vzdelávanie, vytváranie podmienok pre zmenu, 

pomoc klientom nahliadnuť na rôzne možnosti a alternatívy konštruktívnej zmeny,  

➢ práca v teréne - osobné návštevy v domácom prostredí detí s autizmom (pomoc rodine 

so zavedením potrebných pravidiel v domácom prostredí, režimu dňa, štruktúrovaného 

prostredia pre deti s PVP, spoločne s rodinou hľadanie možných riešení a nastavenia 

celej rodiny na potrebné fungovanie),  

➢ poradenstvo učiteľom, osobným asistentom a asistentom pedagógom pri práci so 

žiakmi s dg. PVP  



➢ poradenstvo v oblasti prof. orientácie u žiakov s dg. PVP, 

➢ v prípade potreby konzultácie  a intenzívna spolupráca s detskými a odbornými 

lekármi, 

➢ spolupráca s organizáciami, ktoré sa podieľajú na práci so zdravotne postihnutými 

deťmi,  

➢ skupinová práca a besedy s triednym kolektívom detí s PVP ( poradenská činnosť v 

otázkach zdravých rovesníckych vzťahoch, predsudkov- spolužiak s autizmom, 

adaptácie na triedny kolektív, formovania partnerských vzťahov, výchova k 

manželstvu a rodičovstvu detí a mládeže s PVP). 

➢ individuálna alebo skupinová podporná starostlivosť poskytovaná rodičom, 

súrodencom alebo ostatným rodinným príslušníkom dieťaťa s dg. PVP alebo iným 

zdravotným znevýhodnením či psychickým ochorením,    

➢ využitím systemického prístupu pomoc a starostlivosť poskytovaná deťom, 

dospievajúcim či dospelým s dg. PVP (vyrovnanie sa so skutočnosťou, že sa istým 

spôsobom odlišujem od rovesníkov, hľadanie možných vnútorných zdrojov, práca 

s emóciami, posilňovanie kompetencií potrebných na začlenenie sa do spoločnosti, 

pomoc pri riešení konkrétnych individuálnych ťažkostí, posilňovanie komunikačných 

a sociálnych zručností, v prípade záujmu  možnosť tzv. podporných skupín a. i.),  

➢ nácvik sociálnych a komunikačných zručností u detí s AS a VFA (individuálnou alebo 

skupinovou formou).  


