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4 PREDSLOV
TÁTO BROŽÚRKA PONÚKA RODIČOM PREHĽAD O MÍĽNIKOCH 

ZDRAVÉHO VÝVINU DIEŤATKA V OBDOBÍ OD NARODENIA 

DO 6 ROKOV A MNOHÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE.

Dozviete sa v nej prečo je vývin v prvých rokoch života kľúčový pre 

budúcnosť dieťaťa. Obsahuje tiež prehľad príznakov vývinových 

oneskorení a porúch, ktoré je možné rozpoznať už v útlom detstve.

Prvé roky v živote dieťaťa sú veľmi dôležité. Ako 
deti rastú, musia sa prispôsobovať  neustále 
sa meniacemu svetu. Na to, aby boli v živote 
úspešné a stali sa z nich šťastní a spokojní dospeláci, 
budú potrebovať množstvo rozličných zručností. 

Deti sa potrebujú pohybovať, pozerať, počúvať. 
Tiež správne vnímať prostredie prostredníctvom 
hmatu, čuchu a chute. Týmto spôsobom sa učia 
porozumieť svetu okolo. Roztomilé batoľa pôjde 
jedného dňa do školy a raz z neho vyrastie 
dospelý človek. Na to, aby dokázalo vo svete 
fungovať a spolupracovať s inými sa musí  naučiť 
komunikovať.

Rodičia môžu brožúrku používať ako kontrolný prehľad vývinu 

svojho dieťatka. V prípade akýchkoľvek podozrení by mali čo najskôr 

vyhľadať pomoc.



50-3 MESIACE

Viem otočiť hlavu na obe strany 

Rado sa kúpem

Keď ležím na brušku, dokážem držať a dvíhať hlavu hore

Odpovedám tak, že sa usmejem na rodičov

Robím zvuky “oooo” a “aaaaaa”

Rodičia nemajú problém s mojim kŕmením

Poznám svoje ruky

Zaujímajú ma zvuky, tváre ľudí a rôzne vzory

Otváram prsty

Rozpoznám hlas svojich rodičov
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ĺžka v 3  mesiaci



6 3-6 MESIACOV
Pretáčam sa na obe strany

Pohľadom sledujem pohybujúcu sa hračku

Viem držať svoje hračky

Spím pokojne

Keď so mnou niekto rozpráva, odpovedám jednoduchými zvukmi

Viem sa pretočiť na bruško

Používam obe ruky rovnomerne

Viem prechytiť hračku z jednej ruky do druhej ruky

Dokážem zistiť odkiaľ prichádzajú zvuky

Dokážem imitovať mimiku svojich rodičov (šťastie, hnev, údiv)

m
oja váha a dĺžka v 6  m

esiaci



76-12 MESIACOV
Viem sa plaziť na brušku

Imitujem slabiky “mamamama” (bľabotám)

Viem o seba buchnúť dva predmety

Viem nájsť samé seba v zrkadle

Rozumiem jednoduchým pokynom ako “zatlieskaj”, “zamávaj”

Štvornožkujem

Viem samé sedieť

Reagujem na svoje meno

Dokážem očami sledovať padajúcu hračku

Správam sa inak pri cudzích ľuďoch ako pri svojich rodičoch

Viem jesť rukami
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 dĺžka v 12  mesiaci
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m
oja váha a výška v 18  m

esiaci

12-18 MESIACOV
Viem sa postaviť

Viem vybrať predmety z krabice a vložiť ich späť

Na veci viem ukázať ukazovákom

Viem hrýzť a žuť

Viem imitovať zvuky zvierat

Viem dvihnúť malé predmety

Viem chodiť

Viem sa samé napiť 

Skúšam jesť lyžicou

Viem pomenovať aspoň 5 vecí svojimi vlastnými slovami

moje prvé slovo bolo:
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ýška v 24  mesiaci

18-24 MESIACOV
Jem rôzne druhy jedál

Som rado medzi deťmi

Viem si čupnúť a postaviť sa bez pomoci

Rado čmáram

Viem hodiť a chytiť loptu

Viem rozbaliť malé predmety

Viem postaviť vežu zo 4 kociek

Viem odpovedať „áno“ a „nie“

Viem ukázať aspoň 5 častí tela

Dokážem sa aspoň 10 minút samé zahrať
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m
oja váha a výška v 2,5 roku

Viem ísť hore schodmi bez pomoci

Viem rozoznať seba ako osobu odlišnú od ostatných

Viac krát denne sa pýtam “Čo je to?”

Vadí mi, keď mám plnú plienku

Viem skákať

Tvorím jednoduché vety

Samo seba volám menom alebo napr. bábo

Viem pomenovať aspoň 5 častí tela

Dokážem otáčať predmety (napr. fľašu)

Dokážem kopnúť do lopty

Vnímam, ako sa cítia iní 

(keď môj kamarát plače, podám mu vreckovku) 

2-2,5 ROKA

moja prvá veta bola:
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Dokážem triediť predmety podľa farieb

Viem imitovať pohyby

Pokúšam sa samé obliecť

Viem dať vedieť, keď potrebujem ísť na toaletu

Viem správne vložiť tvary do vkladačky

Keď idem hore schodmi, striedam nohy

Dokážem zoskočiť zo schodíka bez toho, aby som sa zranilo

Dokážem sa hrať predstierané “akože” hry

Viem nakresliť čiaru

Dokážem tvoriť 3 až 4 slovné vety

Rád sa hrám s inými deťmi

2,5-3 ROKY
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 výška v 3 rokoch
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Ľudia rozumejú, čo rozprávam

Viem napočítať do troch

Viem používať predmety pri hre a predstierať, že sú niečo iné

Dokážem jazdiť na trojkolke

Vydržím stáť na jednej nohe aspoň sekundu

Chodím na toaletu

Viem sa samé, bez pomoci, obliecť

Viem povedať, ako sa cítim

Viem obkresľovať jednoduché tvary, napr. čiary a kruhy

Keď idem po schodoch, striedam nohy

3-4 ROKY

m
oja váha a výška v 4 roko ch
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 výška v 5 rokoch

Viem povedať krátke príbehy a básničky

Viem sa hrať s inými deťmi

Pri hre viem predstierať, že som niekto iný (napr. mama alebo ocko)

Mám kamarátov

Uprednostňujem jednu ruku na držanie predmetov

Viem vymenovať základné farby

Viem počítať do 10

Viem nakresliť rôzne tvary

Ceruzku držím správne troma prstami

Dokážem skákať vpred oboma nohami naraz

4-5 ROKOV



14 5-6 ROKOV
Viem bicyklovať

Viem skákať na 1 nohe a rátať svoje skoky

Poznám ročné obdobia, dni v týždni

Viem odpovedať na otázku “Prečo?”

Už nehovorím ako malé bábo

Chápem množstvo do 5

Chápem ako sa používa kocka pri stolných hrách

Viem správne používať vidličku, nôž (na natieranie masla na chlieb) a lyžicu

Viem sa zahrať samé aspoň 30 minút

Mám živú predstavivosť

m
oja váha a výška v 6 rokoch



15Na školu som pripravené vtedy, keď...

Viem nakresliť postavu

Používam jednu ruku na držanie predmetov (lyžice, pera, zubnej kefky)

Som samostatné a viem sa samé najesť, napiť, ísť na toaletu

Orientujem sa v priestore (hore, dole, vnútri, vonku, vedľa a pod.)

Viem zreteľne rozprávať 

Zvládam interakciu s inými

Dokážem sa aspoň 30 minút sústrediť

Viem si zapamätať viac ako 5 položiek

Dokážem pracovať na úlohe aspoň 10 minút

Viem sa hrať a spolupracovať s inými

Dokážem rešpektovať pravidlá



16 Ako mi môžete pomôcť?

Rodičia sú v živote dieťaťa najdôležitejšími osobami. Vytvárajú 
každodenný priestor, v ktorom dieťa rastie a formuje svoje 
sebavedomie. Deti potrebujú nazbierať veku primerané 
skúsenosti z rôznych prostredí, doma i vonku. Je veľmi dôležité aby 
sa rodičia so svojimi deťmi zhovárali, vytvárali im čas a priestor 
na hru a ponúkli im dostatočne rozmanité hračky a podnety.

Rodičia sú tiež kľúčovými osobami, ktoré majú prehľad o tom ako 
ich dieťa napreduje vo vývine. Mali by spozornieť, ak ich dieťa:

• Drží hračku alebo knihu príliš blízko očí ALEBO ak nakláňa 
hlavu na stranu pri zaostrovaní na predmety

• Nereaguje alebo prehnane reaguje na zvuky

• Používa jednu stranu tela omnoho viac ako tú druhú

• Nerado sa dotýka niektorých materiálov 

• Používa veľmi málo alebo žiadne slová a/alebo nerozumie, 
čo mu hovoríte

• Nemá očný kontakt, nepozerá sa smerom, ktorým ukazuje

• Uprednostňuje hru osamote a/alebo sa k iným správa 
agresívne

Ak máte akékoľvek pochybnosti o vývine svojho dieťaťa, pozrite 
si bližšie ďalšie strany venované včasnej intervencii.



17Čo je to včasná intervencia?

Včasná intervencia  poskytuje podporu deťom s oneskoreným/ 
odlišným vývinom a ich rodinám. Keď u dieťaťa spozorujeme príznaky 
akéhokoľvek oneskorenia, odborníci v oblasti včasnej intervencie 
mu dokážu poskytnúť potrebné skríningy či vyšetrenia. Na základe ich 
výsledkov potom navrhnú individuálny program rozvoja vývinu daného 
dieťaťa.
 
Včasná intervencia je potrebná, keď dieťa nedosiahne veku primerané 
výsledky  v jednej alebo vo viacerých oblastiach vývinu:

• pohyb

• zrak a sluch

• reč a jazyk

• sociálne zručnosti a správanie

• kognitívne schopnosti

Podpora rodiny, v užšom i širšom prostredí, je súčasťou včasnej 
intervencie. Ide o komplexné poradenstvo, ktoré 
zabezpečuje v spolupráci s rodičmi tím viacerých odborníkov.

Je veľmi dôležité aby rodičia v prípade akýchkoľvek 
pochybností o zdravom vývine svojho dieťaťa ihneď vyhľadali 
odborníka. Čím skôr zachytíme odchýlku vo vývine, tým skôr môžeme 
začať so správnou stimuláciou. Včasná intervencia prispieva 
intenzívnou terapeutickou stimuláciou k maximálnemu rozvoju 
schopností dieťaťa viesť šťastný, vyvážený a nezávislý život.
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Reč a jazyk sa od narodenia vyvíjajú súčasne. V prípadoch odchýlky vývinu, 

si môžeme u dieťaťa všimnúť viaceré príznaky:

• Skoro žiadne bľabotanie

• Skoro žiadne slová vo veku 1-1,5 roka

• Žiadne vety vo veku 2,5-3 roka

• Používa nesprávne alebo žiadne predložky

• Neodpovedá na jednoduché pokyny alebo im nerozumie

Oneskorenie či poruchy vývinu reči a jazyka môžu mať rôzne príčiny. Odstránenie 

chýb v komunikácii je veľmi dôležité, pretože ich pretrvávanie môže viesť k poruchám 

učenia v neskoršom veku.

ADHD -  porucha pozornosti s hyperaktivitou, je jednou z najčastejších 

porúch v detstve. Najbežnejšie príznaky u dieťaťa sú:

• ľahko sa rozptýli a je zábudlivé

• má problém sústrediť sa

• má ťažkosti s dokončovaním úloh    

• je hyperaktívne a nekľudné

• je chaotické a často stráca veci

• je impulzívne

• má časté výkyvy nálad

• je hlučné

Oneskorený vývin reči a ADHD



19SPD a Autizmus

PAS – PORUCHY AUTISTICKÉHO 

SPEKTRA

Ide o neurovývinovú poruchu, ktorá 

ovplyvňuje komunikáciu a správanie 

sa dieťaťa. Prvé príznaky možno 

spozorovať pred 2 rokom života 

dieťaťa a môžu zahŕňať niektoré alebo 

všetky z nasledujúcich bodov:  

• Vyhýba sa očnému kontaktu

• Neukazuje na veci, ktoré 

ho zaujímajú

• Nekomunikuje slovne

• Vadia mu malé zmeny v rutinách 

alebo v prostredí

• Má veľmi obmedzené záujmy

• Repetitívne správanie (mávanie 

rukami, kyvkanie sa, točenie sa, a i.)

• Nezvyčajné reakcie na zvuky, vône, 

chute, konzistenciu, svetlá 

• Strata doposiaľ nadobudnutej reči, 

bľabotania a sociálnych zručností

Ak máte akékoľvek pochybnosti, 

vyhľadajte odborníkov, u ktorých dieťa 

absolvuje potrebný 

skríning a diagnostiku. Výskumy 

dokazujú, že včasná intervencia má veľmi 

pozitívny vplyv na život ľudí s autizmom.

SPD - PORUCHA SPRACOVANIA 

ZMYSLOVÝCH VNEMOV

Deti objavujú svet prostredníctvom 

zmyslov a informácie z nich triedi nervový 

systém. Tento proces prebieha v poriadku 

vtedy, keď zmyslové orgány (oči, uši, 

hmat, informácie z vlastného tela a i.) 

fungujú bezchybne a keď  je dieťa 

schopné správne spracovať  z nich prijaté 

podnety.

U niektorých detí prebiehajú tieto procesy 

podľa úplne odlišných scenárov: okolitý 

svet tak interpretujú iným spôsobom ako 

ostatné deti. Niekomu vadia rôzne zvuky, 

niekto rád hovorí príliš nahlas alebo robí 

hluk, pretože mu je to príjemné. Niekto 

sa odmieta dotknúť istých vecí alebo 

materiálov (napr. piesku), alebo sa naopak 

niečoho dotýka stále. Máme deti, ktoré 

neobľubujú hojdačky a také, čo nevedia 

prestať behať, skákať alebo točiť sa dokola. 

Niektoré nechcú jesť isté druhy jedál, lebo 

im je nepríjemný pocit, ktorý jedlo 

vytvára v ústach.

Tieto veci však nerobia zámerne – to, 

čo ich odlišuje od ostatných detí, je spôsob 

akým vnímajú a spracovávajú informácie 

zo zmyslov.



20 Prečo je pohyb dôležitý?

Motorický vývin dieťaťa by sme si mali všímať od jeho narodenia. 
Je kombináciou mnohých faktorov a prepojenie medzi nervovým 
systémom a pohybom je pre vývin dieťaťa jedným z najpodstatnejších, 
keďže počas prvých rokov života dochádza k formovaniu mnohých 
nervových prepojení.

Pohyb rozvíja telesné, kognitívne a sociálne zručnosti, prináša radosť, 
zlepšuje obratnosť a sebavedomie dieťaťa. Preto by ideálne prostredie 
pre deti malo ponúkať veľa možností na pohyb.

Na základe spracovania informácií zo zmyslov dokáže dieťa 
plánovať a vykonať zložité motorické pohyby. Ak proces zmyslového 
spracovania neprebehne v poriadku, ani realizácia pohybov 
nebude v poriadku. Pohyby nám ukazujú ako harmonicky pracuje 
nervový systém, ako sú pripravené nervové prepojenia. Pomocou 
plazenia a štvornožkovania dokáže dieťa objavovať okolie, učiť 
sa samostatnosti, nezávislosti a spoznať aj pocit neistoty. 

Možnosť komplexného neurovývinového skríningu ponúka 
Longitudinálny komplexný test. Na základe výsledkov tohto testu 
sa v pripade potreby pre dieťa nastaví individuálna terapia.
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• Konzultujte stav vášho dieťatka s pediatrom, ktorý 
ho od narodenia sleduje. V prípade potreby vám odporučí ďalšie 
odborné vyšetrenia (vyšetrenie sluchu, zraku, neurologické 
vyšetrenie, vyšetrenie u klinického psychológa a pod.)

• Kontaktujte zariadenie vo vašej blízkosti, ktoré poskytuje 
sociálnu službu včasnej intervencie (pre deti od 0 -7 rokov), 
prípadne centrá, ktoré vo vašom okolí zabezpečujú intenzívnu 
včasnú terapeutickú intervenciu pre deti (zväčša neziskové 
organizácie a občianske združenia)

• Kontaktujte lokálne centrum špeciálnopedagogického 
poradenstva, prípadne sa poraďte s učiteľom, či školským 
psychológom

• V prípade akýchkoľvek otázok či potreby konzultácie, kontaktujte 
občianske združenie RATA

Kde môžete vyhľadať pomoc?

MÔŽETE TIEŽ KONTAKTOVAŤ ORGANIZÁCIE, KTORÉ NA PROJEKTE 

BIO TRIO PARTICIPOVALI:

• Na Slovensku: www.rata.sk

• V Maďarsku: www.bhrg.hu

• Na Islande: www.hreyfiland.is

• V Rumunsku: www.bsjk.ro



Spolufinancované z 
programu Európskej únie 
Kreatívna Európa

22 O projekte

Projekt s názvom Bio Trio tvorí 6 partnerských organizácií z Islandu, Maďarska, 
Rumunska a Slovenska.  Cieľom projektu je podporiť otvorenú komunikáciu medzi 
dieťaťom so špeciálnymi potrebami, jeho rodičmi a ostatnými odborníkmi, ktorí 
sa dieťaťu venujú. Brožúrka Rastieme spolu má asistovať rodičom pri sledovaní vývinu 
ich dieťaťa a pomôcť im rozpoznať, v akých prípadoch by mali vyhľadať pomoc.

Tréningy v komunikácii a v empatii pomohli entuziastickým členom tímu zlepšiť svoje 
zručnosti a pripraviť túto brožúrku.

• Anita Madács  (BHRG Foundation, Maďarsko) – Projektová Manažérka 
• Berglind Gréttarsdottir (Skólar ehf, Island) – Projektová Manažérka
• Brigitta Fazekas  (Blessed Scheffler Janos Center, Rumunsko) – Projektová 

Manažérka
• Jana Muranska (RATA o.z., Slovensko) – Projektová Manažérka
• Krisztina G. Agueda (HLI, Island) – Projektová Manažérka & hlavná editorka publikácie
• Rita Kárpáti (Natura Hungarica Foundation, Maďarsko) – Koordinátorka Projektu  & 

Projektová Manažérka

Chceli by sme poďakovať našim 2 koučkám, ktoré pripravili a viedli 2 výborné tréningy:  
Krisztine Zsiday Galgóczy and Sáre Pásztor. Špeciálne poďakovanie patrí Rite Kárpáti 
za jej obetavú prácu pri príprave a realizácii projektu.

Za podporu ďakujeme  Erasmus+
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23Poďakovanie

Európska komisia, ktorá podporila vydanie tejto publikácie nezodpovedá za jej 
obsah, ten odráža iba názory autorov publikácie a komisia nenesie zodpovednosť 
za potenciálne použite informácii, ktoré obsahuje.

Blessed Scheffler Janos Center,

Rumunsko

BHRG Foundation, Maďarsko

Natura Hungarica, Maďarsko

RATA o.z., Slovensko

Skólar ehf, Island

HLI - Healthy Life and Integration, 

Island
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