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ZÁMER PROJEKTU 

Nadácia DKC sa o pacientov zaujíma aj po ich prepustení z hospitalizácie. Špeciálnu 

starostlivosť si vyžadujú pacienti DKC aj vzhľadom na ich sťaženú prispôsobivosť na 

bežný každodenný režim, prirodzený pre ich rovesníkov. Ide o následky po rôznych 

invazívnych aj neinvazívnych zákrokoch a liečebných metódach. Taktiež v súvislosti 

s prerušovanou, pravidelnou školskou dochádzkou a ďalšími pre život zdravého dieťaťa 

samozrejmými životnými situáciami sa kardiologicky choré dieťa ťažko zaraďuje do 

normálneho života.  

Nadácia sa rozhodla vypracovať projekt, ktorý by poskytoval týmto deťom možnosti 

ľahšieho zaraďovania sa do života za pomoci terapeutov a špeciálnych pedagógov. 

Skúsenosť s prepracovaným prístupom k výchove a vzdelávaniu takto handicapovaných detí 

vo svete je veľmi priaznivá a dáva nádej týmto deťom na krajší a plnohodnotnejší život. 

CIEĽ PROJEKTU 

- Zabezpečenie špeciálnych asistentov a pedagógov, ktorí by v podobe tréningov 

a doučovacích metód pomáhali chorým deťom a ich rodičom špeciálnymi prístupmi 

dopĺňať ochorením spôsobené handicapy   

- Malí pacienti dostanú čo najviac starostlivosti a vzdelania v pohodlí domova aj napriek 

ich vážnemu zdravotnému stavu, rozvrh tréningov a učiva bude stanovovaný na základe 

individuálneho zdravotného stavu každého dieťaťa  

- Rodičia, (najmä sociálne slabší, bez práce kvôli starostlivosti o pacienta) privítali 

asistenta, špeciálneho pedagóga, ktorého práca bude uhrádzaná z finančnej podpory 

projektu 

- Nadácia zabezpečí všetky pomôcky a školské potreby, ktoré si bude vyžadovať práca s 

dieťaťom (hračky, vzdelávacie a výcvikové pomôcky, knihy, zošity, perá, farbičky...) 

- Pravidelná a úzka komunikácia nadácie s rodičmi, pacientmi, asistentmi a pedagógmi 

o pokroku detí a o ich ďalších potrebách a výsledkoch bude realizovaná v pravidelných 

intervaloch 

 

REALIZÁCIA PROJEKTU 

1. Aktuálna realizácia 

2. Vízia do budúcnosti 

 

1. Aktuálna realizácia 

Zabezpečenie 1 špeciálneho pedagóga na výučbu detí s kardiologickým ochorením v pohodlí 

ich domova. 
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- Špeciálny pedagóg pre deti v predškolskom veku (5-7 rokov) a v školskom veku (7-10 

rokov – prvý stupeň základnej školy) 

Vychádzajúc zo skúseností  s prácou s deťmi s ochorením srdca a vychádzajúc zo zahraničných 

výskumov, majú tieto deti  po náročných operáciách najčastejšie problémy v oblasti:  

• pohybu a koordinácie – najmä v oblasti jemnej motoriky a grafomotoriky (súlad 

pohybov potrebných k písaniu) 

• reči (reč nastupuje oneskorene a deti mávajú ťažkosti s vyslovovaním niektorých 

hlások) 

• pozornosti, ktorá je oslabená. Dieťa nevie udržať pozornosť na taký čas, ktorý je 

potrebný k naučeniu sa novej veci alebo osvojeniu si novej zručnosti 

• správania a zvládania emócií (deti sú nestabilné v prežívaní a vyjadrovaní emócií, 

správanie mnohokrát charakterizuje hyperaktivita) 

• sociálnej interakcie (deti nemajú dostatok skúseností na získavanie sociálnych 

zručností potrebných pre začlenenie sa medzi rovesníkov, po prežitých hospitalizáciách, 

diagnostických a intervenčných medicínskych výkonoch zostávajú zneistené 

a uzatvárajú sa do seba) 

• akademických zručností: poruchy učenia (dyspraxia, dysgrafia, dyslexia, 

dyskalkúlia), mnohé potrebujú asistenčnú pomoc vo vzdelávacom procese, niektoré 

navštevujú špeciálne školské zariadenia a niektorým ochorenie nedovoľuje 

navštevovať. 

 

Veľkú časť problémov ovplyvňuje aj výchovný štýl v rodinách s deťmi s ochorením srdca 

charakterizovaný hyperprotektivitou (priveľmi ochranárskou výchovou) zo strany rodičov. 

Následná komplexná starostlivosť o deti s ochorením srdca rozšírená napríklad o pedagogický 

a psychologický servis na Slovensku prakticky neexistuje. Rodičia sú nútení navštevovať 

rozličných odborníkov (často desiatky kilometrov vzdialených), ktorí však spolu nekooperujú. 

Pedagógovia majú mnohokrát strach prijať tieto deti do predškolských zariadení, čo prehlbuje 

znevýhodnenie a ich izoláciu. 

Postupom vývinu sa u detí môžu objaviť aj rôzne komplexnejšie diagnózy ako napríklad 

porucha pozornosti alebo porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD/ADD), špecifické 

vývinové poruchy učenia, narušený vývin reči, čo dlhodobo ovplyvní kvalitu života detí . Deti 

môžu mať problémy  v sebaregulácii, v emócionálno-sociálnom vývine, v motivácii , ako aj v 

exekutívnych funkciách ako sú: plánovanie, organizovanie, predvídanie a kontrola konania. 

Deti s vrodenými ochoreniami srdca majú v 50% vyššiu potrebu špeciálno-edukačných služieb, 

pričom nezáleží na druhu ani závažnosti srdcového ochorenia. V Spojených štátoch  sú pre deti 

s vrodenými chorobami srdca k dispozícii  služby v oblasti včasnej intervencie a špeciálneho 

vzdelávania. V praxi to znamená, že multidisciplinárny tím ponúka rodine s dieťaťom 

s chorobami srdca odborné služby v tých oblastiach, v ktorých vývin dieťaťa zaostáva . 
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POČET TERAPEUTOV A ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV 

- 1 špeciálny pedagóg / 4 deti 

2hod. / 2 x do týždňa = 1 dieťa 

 

OBLASŤ POSOBENIA PROJEKTU 

1. Aktuálna situácia – Bratislavský kraj 

2. Vízia do budúcna – východné Slovensko, stredné Slovensko 

 

2.VÍZIA DO BUDÚCNA  

Zabezpečiť väčší počet špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, logopédov a rozšírenie 

pôsobenia projektu na celé Slovensko. 

FREKVENCIA DOUČOVANIA PACIENTOV 

1. Deti, ktoré nemôžu zo zdravotných dôvodov navštevovať predškolskú alebo školskú 

prevádzku, budú potrebovať 2 hodiny / 2x týždenne so špeciálnym pedagógom. 

2. Deti, ktoré navštevujú školskú prevádzku, avšak majú kvôli zdravotným problémom 

rezervy v škole, budú potrebovať špeciálneho pedagóga na 1-2 hodiny / 2x týždenne 

formou doučovania. 

POMOCKY ŠPECIÁLNYCH PEDAGÓGOV  

1. Deti v predškolskom veku  

Pracovné zošity KuliFerdo, pracovné zošity na tréning grafomotoriky, knihy pre predškolákov, 

kancelársky papier, farebný papier, baliaci papier, euroobaly, nožnice, lepidlá, nálepky, prstové 

farby, kriedy, pastelky, lopty, balóny, kocky, lepidlá, plastelíny, štipce na bielizeň, korále na 

navliekanie, kinetický piesok, lieviky, zažehlovacie korále, gombíky, šnúrky, rôzne zámky 

s kľúčikmi na tréning JM, vzdelávacie hry – farby, povolanie, vytváranie nadradených pojmov, 

balančné hry, bavlny, vlny, pinzety, pexeso, puzzle 

2. Deti v školskom veku 

Zošity, ceruzy, strúhadlá, perá, pravítka, kružidlá, farbičky, pastelky, výkresy, farebné papiere, 

lepidlá, nálepky, prstové farby, kriedy, šablóny s vybranými slovami, šablóny s násobilkou, 

kalkulačky, knihy pre školákov prvého stupňa, pexeso a hry s abecedou, násobilkou a 

vybranými slovami, pracovné listy pre deti 1.-2., 3.-4. ročníka, puzzle, penové kocky (Indícia), 

počítadlo, hra “svet v kocke”. 
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ČO MAJÚ VEDIEŤ ŠTANDARDNE DETI V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU 

1. Predškolský vek dieťaťa – kým dieťa prejde zo škôlky do školy, malo by ovládať 

nasledovné: 

Pripravenosť dieťaťa na školu hodnotíme na základe zrelosti a kooperácie jednotlivých 

čiastkových funkcií, ktorými sú: 

• Zrakové vnímanie  

• Sluchové vnímanie 

• Reč 

• Motorika, koordinácia 

• Vizuomotorická  koordinácia 

• Pozornosť 

• Pamäť 

• Serialita 

• Priestorová orientácia 

• Pravo-ľavá orientácia 

 

Zrakové vnímanie 

V tomto veku sa rozširuje škála farieb u detí o rôzne odtiene – napríklad svetlomodrá, 

tmavomodrá... v prvom rade sa dieťa učí odtiene priraďovať, potom vyhľadávať a nakoniec 

pomenovať. 

Sluchové vnímanie 

Dieťa by už v tomto veku malo poznať niekoľko básničiek, pesničiek, rozprávok, 

rozpočítavadiel, aspoň chvíľu 15 minút počúvať čítané slovo. Vie určiť prvú aj poslednú hlásku 

v slove. 

Reč 

Medzi 5. – 6. rokom života má dieťa vybudovanú reč. Používa všetky slovné druhy, hovorí 

gramaticky správne, jeho slovná zásoba je na takej úrovni, že mu umožňuje hovoriť 

zrozumiteľne, súvisle a zmysluplne, čo vníma, prežíva a myslí. Taktiež výslovnosť by mala byť 

správna. Dieťa aktívne a spontánne nadväzuje verbálny kontakt, dodržuje základné pravidlá 

konverzácie. Povie svoje meno, priezvisko, mená súrodencov, kamarátov, rodičov, koľko má 

rokov, kde býva. 

Motorika, grafomotorika 

Dieťa má primeranú koordináciu oboch rúk. Správne drží ceruzu. Nakreslí postavu aj s 

detailami (napr. uši, krk, prsty) 

Serialita, vnímanie času 

Dieťa pomenúva, čo robíme ráno, na obed, večer. Čo robíme cez týždeň a cez víkend 

Pozná ročné obdobia. Vie vytvárať jednoduché postupnosti v činnosti – “čo spravíme ako prvé, 

keď ideme napr. upiecť koláč…” 
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Pozornosť 

Pri vstupe do školy je dobré, ak dieťa udrží pozornosť pri činnosti, ktorú navodí dospelý cca 

15-20 min. Poď, budeme si pozerať knihu.. Poď budeme si kresliť..Poď naučíme sa niečo nové.. 

Priestorová orientácia 

Dieťa sa orientuje v prvom rade na svojom tele a neskôr aj v prostredí okolo seba. Vie určiť, 

kde je vpravo, vľavo, vpravo hore, vľavo dole a pod. Taktiež vie určiť kto je prvý, posledný 

alebo medzi. 

Matematické predstavy 

Vie narábať s číslami do 10, má osvojené predmatematické predstavy (rozumie pojmom prvý 

– posledný, väčší – menší, veľa – málo, viac – menej, rovnako ...) 

 

Pri dobrom štarte do školy je potrebné prizerať ešte na sociálne a emocionálne zrenie dieťaťa. 

Znamená to napríklad určitú stálosť emócií. Zmena prežívania emócií nie je taká častá 

a intenzita emócie sa zmierňuje (dieťa sa už „nehádže o zem“ pri nesúhlase alebo, ak mu 

nevyhovieme. 

Čo sa týka sociálneho správania je potrebné, aby dieťa 

• Zvládlo odlúčenie od rodičov 

• Dokázalo osloviť cudziu osobu 

• Zvládalo aj nepredvídateľné zmeny 

• Vyjadrilo svoju potrebu a odmietlo nežiadúce správania zo strany iných detí alebo 

dospelých 

• Akceptovalo a rešpektovalo inštrukcie dospelého 

• Začínalo mať zmysel pre povinnosť 

• Dokázalo postupne prekonávať prekážky a unieslo prehru 

• Pomaly sa učilo vnášať poriadok do svojich vecí 

 

2. Školský vek dieťaťa – kým dieťa prejde z prvého stupňa na druhý stupeň, malo 

by ovládať nasledovné: 

Žiaci si musia osvojiť návyky v čítaní, písaní a počítaní. Musia získať značný rozsah vedomostí 

z aritmetiky, materského jazyka, zemepisu, dejepisu, prírodopisu, základov geometrie. 

Rozširuje sa ich obzor, rozširujú a rozvíjajú sa poznávacie záujmi dieťaťa. Prebieha rozvoj 

poznávacích procesov, rozumový rozvoj, tvoria sa schopnosti k aktívnej, samostatnej a tvorivej 

činnosti. Musí sa utvárať učebná zameranosť, zodpovedajúci vzťah k učeniu a jeho spoločenské 

motívy. Deti sa učia spolupracovať a pracovať v skupine. Realizujú projektové učenie. 

Matematika 

• Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 

• Počtové výkony s prirodzenými číslami  

• Počtové výkony na kalkulačke, sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie  
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• Obsah trojuholníka, štvorca a obdĺžnika vo štvorcovej sieti. Triedenie podľa dvoch 

vlastností (tvar, veľkosť).  

• Riešenie rovníc.  

• Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie  

• Znázornenie čísel na číselnej osi.  

• Násobenie a delenie spamäti mimo obor násobilky v obore do 100.  

• Delenie so zvyškom v obore do 100.  

Slovenský jazyk 

V jazykovej výchove žiaci spoznávajú zvukovú stránku jazyka, učia sa správne používať slovnú 

zásobu a tvoriť nové slová. Jazyková výchova vedie žiakov k presnému a logickému mysleniu, 

ktoré je základným predpokladom jasného, prehľadného a zrozumiteľného vyjadrovania. V 

literárnej výchove žiaci vedia analyzovať a reprodukovať jednoduché literárne texty. Učia sa 

formulovať vlastné názory o prečítanom diele, postupne získavajú čitateľské návyky, 

poslúchajú umelecké texty. Pomocou vhodných metód a zážitkových postupov získavajú 

potrebné čitateľské schopnosti. V slohovej výchove sa žiaci zoznamujú s verbálnou a 

neverbálnou komunikáciou. Učia sa čítať s porozumením, kultivovane sa vyjadrovať a písať, 

riešiť problémy v modelových situáciách a rozoberať a posudzovať obsah textu.  

• Vybrané slová, písanie y, ý, v ďalších vybraných slovách a odvodených slovách. 

Delenie hlások, ohybné slovné druhy - podstatné mená, prídavné mená, zámená, 

číslovky, slovesá, základné pojmy, definícia, identifikácia v cvičeniach, určovanie 

kategórií. 

• Tvorenie slov. Odvodenie slov pomocou predpôn. Pravopis a výslovnosť predponových 

odvodenín. Slabičné a neslabičné predpony. 

• Spodobovanie spoluhlások. Pravopis a správna výslovnosť spoluhlások na konci slov, 

na morfematickom švíku, hranici slov. Rozdelenie hlások na znelé a neznelé. 

Identifikácia spodobovania. 

• Definícia priamej reči. Úvodzovky v priamej reči. Písanie uvádzacej vety (pred, v strede 

alebo na konci priamej reči). Interpunkcia v priamej reči (bodkočiarka, čiarka, otáznik, 

výkričník).  

• Slovné druhy: Podstatné mená Prídavné mená Zámená Číslovky Slovesá  

• Neohybné slovné druhy  

• Poukázať na základné rozdiely medzi umeleckým a vecným textom. Najviac používané 

kľúčové slová v umeleckom a vecnom texte. Ich vyhľadávanie v texte. Reprodukcia 

podľa osnovy 

 

 


