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Dodatočné financovanie poskytla charitatívna nadácia Allana a Nesty Fergusonovcov  

(Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust 
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MATERIÁLY PRIPRAVILI: 

Coram Children’s Legal Centre (právne centrum pre deti Coram), Veľká Británia 

Coram Voice (charitatívna organizácia v oblastí práv detí), Veľká Británia  

European Roma Rights Centre (Európske centrum pre práva Rómov), Maďarsko 

S podporou organizácií: 

Child Law Clinic (Centrum právnej pomoci pre deti) pri Univerzite v Corku, Írsko 

Family Child Youth Association (nezisková organizácia zaoberajúca sa právami dieťaťa a rodiny), 

Maďarsko 

 

ĎALŠÍ PARTNERI PROJEKTU SÚ: 

FICE-Bulgaria (Združenie pedagogickej a právnej pomoci pre deti), Bulharsko 

Český helsinský výbor, Česká republika 

Estonian Centre for Human Rights (mimovládna organizácia Estónske centrum pre ľudské práva) 

Social Education Action (organizácia činná v oblasti sociálneho vzdelávania), Grécko 

L’Albero della Vita Cooperative Sociale (mimovládna organizácia pre ochranu práv a zabezpečovanie 

blahobytu detí), Taliansko 

Nobody’s Children Foundation (Nadácia Detí Nikoho), Poľsko 

Nadácia pre deti Slovenska 
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POĎAKOVANIE 

Autormi školenia sú profesorka Carolyn Hamilton z Coram International pri Coram Children’s Legal Centre, Dr. 

Lynn Brady a Jo Woolf z Coram Voice, Judit Geller a Adam Weiss z European Roma Rights Centre s podporou 

Dr. Ursuly Kilkelly z Child Law Clinic pri Univerzite v Corku a Dr. Marie Herczog z Family Child Youth 

Association v Maďarsku. Špeciálne poďakovanie za hodnotné vstupy patrí Ruth Barnes, Awaz Raoof a Jen 

Roest z Coram Children’s Legal Centre a Ido Weijers z Utrechtskej univerzity. 

 

Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k vzdelávaniu, vrátane partnerov projektu 

EÚ Rešpektovanie detských práv: Posilňovanie kapacity profesionálov v EÚ pri napĺňaní práv zraniteľných detí, 

menovite: Nadácia pre deti Slovenska, Estonian Centre for Human Rights, FICE-Bulgaria, L’Albero della Vita 

Cooperativa Sociale, nadácia Nobody's Children Foundation, Social Educational Action a Český helsinský 

výbor. Ďalej ďakujeme školiteľom a účastníkom pilotných školení, a to za hodnotnú spätnú väzbu, z ktorej sa 

vychádzalo pri tvorbe týchto školiacich materiálov. 

 

Okrem toho by chcel tím autorov poďakovať Coram Voice’s Care Experienced Champions ako aj deťom a 

mladým z krajín, v ktorých prebiehala pilotná fáza a fokusové skupiny, a to za to, že poskytli svoj názor a pri 

tvorbe týchto materiálov boli neoceniteľným prínosom. 

 

Špeciálne poďakovanie patrí aj programu Európskej únie Základné práva a občianstvo – táto publikácia bola 

vytvorená s ich finančnou podporou v rámci projektu Rešpektovanie detských práv: Posilňovanie kapacity 

profesionálov v EÚ pri napĺňaní práv zraniteľných detí. Autori tiež ďakujú charitatívnemu trustu Allana a Nesty 

Fergusonovcov (Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust) za štedrú podporu projektu. 

Obsah tejto publikácie je výlučne v zodpovednosti Coram Children’s Legal Centre a partnerov projektu a v 

žiadnom prípade sa nesmie považovať za reflexiu názorov Európskej komisie. 

 

„Najdôležitejšie je, aby profesionáli mali v sebe vnútorný pokoj. Ak vnútorný pokoj v sebe nemáte, 

nedokážete pomôcť deťom.“ 

Účastník skupinovej diskusie, Grécko 
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PRÁVA A PODMIENKY NA POUŽÍVANIE MATERIÁLOV 

Tieto materiály sa nesmú používať bez toho, aby boli jasne prezentované vlastnícke a autorské práva, ako aj 

to, že boli vytvorené v spolupráci Coram Children’s Legal Centre a partnerov:    

 “© Coram Children’s Legal Centre. Vytvorené nasledovnými organizáciami: Coram Children’s Legal Centre a 

Coram Voice, Veľká Británia, European Roma Rights Centre, Maďarsko, the Child Law Clinic at University 

College Cork, Írsko, FCYA Maďarsko, FICE Bulharsko, Český helsinský výbor, Nadácia pre deti Slovenska, 

Estonian Centre for Human Rights, Fondazione L'Albero della Vita, Taliansko, Empowering Children 

Foundation, Poľsko a Social Educational Action, Grécko ako súčasť projektu “Rešpektovanie detských práv: 

Posilňovanie kapacity profesionálov v EÚ pri napĺňaní práv zraniteľných detí”. Tento projekt je 

spolufinancovaný programom Európskej Únie Základné práva a občianstvo. Dodatočné financovanie poskytla 

charitatívna nadácia Allana a Nesty Fergusonovcov (Allan and Nesta Ferguson Charitable Trust.)” 
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MODUL Č. 3: KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI 

ODPORÚČANÉ TRVANIE:  

- Prečo komunikovať?  30 minút 

- Kedy komunikovať?  30 minút 

- Kde komunikovať?  45 minút až 1 hodina 

- Čo robiť so získanými informáciami?  30 – 45 minút 

- Ako komunikovať?  Viaceré cvičenia v trvaní spolu 7 hodín a 15 minút, ktoré sa môžu využiť 

kedykoľvek počas stanoveného časového rámca 

PROGRAM 

 PREČO KOMUNIKOVAŤ S DEŤMI?  

 KEDY MAJÚ DETI PRÁVO NA KOMUNIKÁCIU? 

 KDE BY SA MALA KOMUNIKÁCIA ODOHRÁVAŤ? 

 ČO BY MALI PROFESIONÁLI UROBIŤ SO ZÍSKANÝMI INFORMÁCIAMI? 

 AKO KOMUNIKOVAŤ S DEŤMI: 

- SÚBOR NÁSTROJOV (TOOLKIT), 

- CVIČENIA. 
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3.1 PREČO BY MALI PROFESIONÁLI KOMUNIKOVAŤ S DEŤMI? 

Aké sú výhody pozitívnej komunikácie pre dieťa a pre profesionálov? 

DIEŤA           PROFESIONÁLI 

 

  

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=body+outline+for+children&id=F6D462061543DDD08C11670A65E84FAC91567D7B&FORM=IQFRBA#view=detail&id=2CE7CD21F956D5B5B16A69636B91C9C1A37BDBA4&selectedIndex=3
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3.2 KEDY BY MALI PROFESIONÁLI KOMUNIKOVAŤ S DEŤMI? 

V mojom odbore/zamestnaní/inštitúcii vedia deti prirodzene hovoriť v nasledujúcich situáciách: 

 

 

 

 

Ak by som bol/a na mieste detí, s ktorými pracujem, chcel/a by som hovoriť v týchto situáciách: 

 

 

 

 

V budúcnosti sa budem snažiť komunikovať s deťmi aj v týchto situáciách: 

 

 

 

 

 

 

 

NEZABUDNITE: čl. 12 Dohovoru OSN o právach dieťaťa hovorí: 

1. Štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, musia zabezpečiť dieťaťu, ktoré je schopné 

formulovať svoje vlastné názory, právo slobodne sa vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho 

dotýkajú, pričom sa názorom detí musí venovať primeraná pozornosť zodpovedajúca ich veku a úrovni 

zrelosti.  

2. Za týmto účelom sa dieťaťu musí predovšetkým poskytnúť možnosť, aby bolo vypočuté v každom 

súdnom alebo administratívnom konaní, ktoré sa ho dotýka, a to buď priamo alebo prostredníctvom 

zástupcu alebo jeho príslušného orgánu, a spôsobom, ktorý je v súlade s pravidlami vnútroštátneho 

zákonodarstva.  
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3.3 KDE BY SA MALA KOMUNIKÁCIA ODOHRÁVAŤ? 

Aké sú znaky prostredia priateľského k deťom? 

 bezpečie 

 čistota 

 vyvetraná miestnosť 

 

 

 

 

 

 

 

Aké sú znaky prostredia nepriateľského k deťom? 

 

 pochmúrne a vlhké 

 špinavé 

 verejné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kto by mal byť prítomný?
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3.4 ČO BY MALI PROFESIONÁLI UROBIŤ SO ZÍSKANÝMI INFORMÁCIAMI? 

Nasledujúci vývojový diagram vám pomôže rozhodnúť sa, čo urobiť s informáciami, ktoré získate počas 

komunikácie. 

 
OTÁZKA Č. 1: MÔŽEM V RÁMCI SVOJEJ ÚLOHY PONÚKNUŤ TOMUTO DIEŤAŤU ÚPLNÚ MLČANLIVOSŤ? 

Uvažujte: mám právnu alebo morálnu povinnosť konať, ak toto dieťa povie, že trpí alebo by mohlo trpieť 
zneužívaním alebo poškodzovaním? Čo ak dieťa povie, že sa chystá poškodiť samo seba? 

áno nie nie som si 
istý/á 

Kde zistiť viac: v 
odborných normách, 

zákonoch a stratégiách. 

OTÁZKA Č. 2: POŽIADALO MA 
DIEŤA, ABY SOM UROBIL/A 

NIEČO SO ZÍSKANÝMI 
INFORMÁCIAMI?  

Po zvážení uvedených skutočností jasne dieťaťu vysvetlite: 
• či je to, čo si želá, možné, 

• či dokážete urobiť to, čo od vás chce (prečo áno, prečo nie), 
• či plánujete urobiť to, čo od vás chce (prečo áno, prečo nie), 

• aké sú potenciálne výsledky, 
• znova overte, čo si dieťa želá, aby ste urobili, a pokračujte na základe získaných informácií. 

Vysvetlite, že informácie budú 
striktne dôverné, pokiaľ si dieťa 

neželá opačný postup a nastavte 
očakávania toho, čo je možné 

urobiť s informáciami. 

Vysvetlite, že informácie budú 
striktne dôverné, pokiaľ   

si dieťa neželá opačný postup a 
ibaže by bolo nevyhnutné ich 
zverejniť – vyjadrite sa jasne a 

nastavte očakávania toho, čo je 
možné urobiť s informáciami. 

OTÁZKA Č. 3: MÁM 
POVINNOSŤ UROBIŤ NIEČO SO 
ZÍSKANÝMI INFORMÁCIAMI? 

áno 

Dokážem to urobiť?  
Chcem to urobiť? 

Poháňajú ma najlepšie záujmy dieťaťa? 

Poháňajú ma želania a pocity dieťaťa? 
Vyjadril/a som sa o týchto skutočnostiach pred 

dieťaťom jasne? 

nie 

áno nie 

OTÁZKA Č. 4: CHCEM 
UROBIŤ NIEČO SO 

ZÍSKANÝMI 
INFORMÁCIAMI? 

áno nie 

vôbec nie 

Vysvetlite, do akej miery 
sú tieto informácie 

verejné (napr. svedectvo 
alebo vypočúvanie na 

polícii). 
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Poznámky o vysvetľovaní zverejnenia informácií/mlčanlivosti a používaní informácií dieťaťu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasy mladých ľudí a detí:  

 

 

 

 

 

 

 

Musíte jednoducho položiť základy. 

Chváľte dieťa, aby ste mu zdvihli 

sebavedomie a utvrdili v tom, kým je. 

Zapojte deti do takých aktivít, ktoré 

v nich rozvinú a podporia pozitívne 

myslenie. Verte im. 

Páčilo sa mi, že ma môj sociálny 

kurátor pozval do kaviarne a nie do 

svojej kancelárie, aby sme sa 

porozprávali. Mali sme veľmi 

uvoľnený rozhovor, čo ma dosť 

zbavilo nervozity. Mne sa nepáčia tie 

veľké sivé kancelárske budovy. 

Nechoď so mnou cez nákupné 

centrum, lebo nás budú všetci vidieť. 

Pracujte s nimi zoči voči, lebo vtedy 

viete, že nerobia nič iné. 

Premyslite si čas a miesto a nechajte 

ich rozhodnúť, kde sa majú s vami 

stretnúť. 

 Aj keby ma rodičia poznali tak dobre, 

ako sa poznám ja, aj tak sa chcem 

rozhodnúť sám. 
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AKO KOMUNIKOVAŤ (3.5 – 3.13) 

 

3.5 NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA  

 

Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

3.6 IDENTIFIKÁCIA A PREKONÁVANIE PREKÁŽOK V KOMUNIKÁCII 

 

Poznámky:  
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3.7 TÓN, JAZYK A PRÍSTUP PRIATEĽSKÝ K DEŤOM 

AKO MENIŤ KOMUNIKÁCIU NA PRIATEĽSKEJŠIU K DEŤOM 

Nasledujúce tipy sú užitočné hlavne v súdnom kontexte: 

ÁNO 

 Citlivo pristupujte k jazyku, ktorý môže byť pre dieťa ťažký (napr. rozprávanie o sexe alebo o rôznych 

častiach tela). 

 Vysvetlite dieťaťu, že je v poriadku, ak povie „neviem“ alebo „nepamätám si“, aby sa necítilo povinné 

povedať aspoň nejakú odpoveď. 

 Používajte láskavý, upokojujúci a priateľský tón (nekričte ani nebuďte príliš prísny dojem). 

 Používajte jednoduchý jazyk (vyhýbajte sa technickým termínom a žargónu, ktorým dieťa 

pravdepodobne nebude rozumieť). 

 Otázky klaďte po jednej. 

 Jazyk prispôsobujte podľa veku a zrelosti dieťaťa. 

 Uvedomte si, že možno bude nevyhnutné rozprávať „cez“ niekoho, kto dieťa podporuje. 

 Ak je dieťa unavené alebo rozrušené, dovoľte mu aj dodatočné prestávky. 

 Doprajte deťom dostatok času na odpoveď. 

 Noste menej formálne oblečenie.  

 Sledujte účasť dieťaťa a navrhujte prestávky.  

 Vykonajte individuálne vyhodnotenie, prípadne si uvedomujte pozadie a osobnosť dieťaťa, aby ste 

mu pomohli čo najefektívnejšie participovať.  

 Jasne vysvetlite proces.  

 Uistite sa, že dieťa sprevádzajú správni ľudia, ktorí ho podporia a upokoja.  

 Ozvite sa a vzneste sťažnosť, ak máte pocit, že niečie konanie bráni dieťaťu plnohodnotne 

participovať alebo porozumieť procesu.  

 

NIE 

 Vyhnite sa sugestívnym otázkam. 

 Vyhnite sa otázkam, ktoré obsahujú komparatívne posudzovanie, lebo môžu byť pre deti príliš ťažké, 

prípadne danú oblasť dieťa môže vnímať inak (napr. veľký, malý, rýchly, pomalý). 

 Nepoužívajte agresívny, konfrontačný alebo degradujúci jazyk. 

 Neopakujte jednu otázku dookola, mohlo by to dieťa zmiasť. 

 Vyhnite sa zloženým súvetiam. 

 Vyhnite sa aj zloženým otázkam v rámci otázok, sugestívnym otázkam a dvojitým záporom. 

 Nepredpokladajte, že automaticky poznáte názory, želania alebo pocity dieťaťa na základe 

ľubovoľných kritérií ako vek, rod, etnický pôvod, náboženstvo, sexuálna orientácia a pod. 
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Nesprávna prax Problémy s touto otázkou Rovnaká otázka položená iným 

spôsobom 

Nie je pravda, že si v tom čase 

nemal/a byť v škole? 

Dvojitý zápor, sugestívna otázka 

a mätúca štruktúra 

Mal/a si byť/mal/a si v tom čase 

dovolené byť v škole? ALEBO 

Kde si mal/a byť v tom čase? 

Ukradol/ukradla si ten bicykel, 

však? 

Agresívny a ohrozujúci tón Vzal/a si ten bicykel? 

Tá osoba, s ktorou si hovoril/a, bola 

žena a koľko mala rokov a čo si jej 

povedal/a? 

Viaceré otázky naraz S kým si sa rozprával/a? ALEBO 

Spomeň si na osobu, s ktorou si 

hovoril/a, bola to žena alebo muž? 

... Koľko mal/a rokov? 

... Čo si hovoril/a? 

Takže si tam bol/a o 9. večer 

s priateľkou Sairou? 

Viaceré uzavreté zisťovacie 

otázky naraz – nie je jasné, na 

ktorú treba odpovedať.  

Kde si bol/a o 9. večer? ALEBO Bol/a 

si tam o 9. večer? (forma uisťovacej 

otázky) 

Bol s tebou niekto? ALEBO Boli ste 

tam s priateľkou Sairou? (forma 

uisťovacej otázky) 

Vysvetli, kde sa ťa dotýkal a použi 

správnu terminológiu. 

Núti dieťa používať jazyk, ktorý 

mu môže byť nepríjemný. 

Vysvetli svojimi slovami, čo sa stalo. 

ALEBO – ukáž mi na tomto 

nákrese/na tejto bábike, kde sa ťa 

dotýkal. 

(ALEBO, ak je taká možnosť, sa 

odvolajte na predchádzajúcu 

výpoveď) 

 

Zdroj: Vypracované pre Coram Children’s Legal Centre a UNICEF Tanzania -  súdne školenie (2013 – 2014) a 

usmernenia pre prokurátorov  

 



REŠPEKTOVANIE DETSKÝCH PRÁV, STR.14 
 

3.8 KOMUNIKÁCIA S DEŤMI S PROBLEMATICKÝM SPRÁVANÍM 

V tejto tabuľke nájdete niektoré možnosti emocionálneho, kognitívneho, fyzického a interpersonálneho 

behaviorálneho reagovania na krízu. 

EMOCIONÁLNE KOGNITÍVNE FYZICKÉ MEDZIĽUDSKÉ 

SPRÁVANIE SA 

šok 

hnev 

zúfalstvo/depresia/smútok 

otupenosť 

zhrozenie/strach 

vina 

fóbie 

smútok 

podráždenosť 

precitlivenosť/vyburcovanie 

prehnaná ostražitosť  

beznádej/bezmocnosť 

pocit odlúčenia 

zhoršené sústredenie 

zhoršená schopnosť 

rozhodovať sa 

zhoršená pamäť 

zmätenosť 

poruchy 

znížená sebaistota 

sebaobviňovanie 

dotieravé 

myšlienky/spomienky 

obavy 

nočné mory 

retrospektíva/spomienky 

únava 

nespavosť 

zlý spánok 

prehnané reakcie na 

vzruchy 

bolesti hlavy 

tráviace problémy 

znížená chuť do jedla 

vyľakané reakcie 

 

agresia 

nepriateľstvo 

nedostatok dôvery  

podstupovanie rizika 

ľahko sa rozplače 

nedostatok emócií 

ostražitosť  

nedostatok empatie  

záchvaty hnevu 

odmietanie ísť do 

školy/domov a pod. 

odmietanie 

spolupracovať 

s profesionálmi 

odcudzenie sa 

stiahnutie sa zo 

spoločnosti/izolácia 

vyšší výskyt problémov 

so vzťahmi 

užívanie drog/alkoholu 

 

Aký druh reakcie alebo správania počas práce s deťmi opakovane považujete za ťažko zvládnuteľný? 
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Čo sa s vami deje, keď čelíte tomuto typu reakcie alebo správania? Ako reagujete? 

 

 

 

 

 

 

Prečo podľa vás reagujete týmto spôsobom? 

 

 

 

 

 

 

Aké kroky môžete urobiť na uľahčenie komunikácie?  
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3.9 KOMUNIKÁCIA S ADOLESCENTMI A MLADÝMI ĽUĎMI 

Poznámky:  
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3.10 KREATÍVNE KOMUNIKAČNÉ TECHNIKY 

Nasleduje niekoľko komunikačných techník, ktoré môžu byť obzvlášť užitočné pri komunikácii s deťmi s 

nejakým postihnutím, s problémami pri učení sa alebo s mladšími deťmi. 

Používanie predmetov na predstavovanie ľudí 

Deti možno požiadať, aby si vybrali ľudí, gombíky alebo kamienky, ktoré budú predstavovať ich, členov 

rodiny, domáce zvieratá alebo odborníkov a pod. Dieťa možno požiadať, aby ukázalo, kto je preň dôležitý, 

umiestňovaním predmetov blízko alebo ďaleko od seba. Predmety tiež možno používať na hranie minulých 

alebo súčasných udalostí a pod.  

Kreatívne hranie 

Deti často dokážu prostredníctvom hračiek komunikovať o veciach, o ktorých nechcú alebo nevedia 

rozprávať. Môžu kresliť obrázky rodiny a školy, vyrábať modely, pocitové masky a pod.  

Používanie predmetu na hranie 

Bábky alebo mäkká hračka sa dajú použiť pri rozhovore s dieťaťom o jeho názoroch alebo pocitoch. Aj 

samotné deti ich môžu používať na hranie udalostí z minulosti alebo na vysvetlenie pocitov. Nakoniec, takéto 

predmety môžu pomôcť rozptýliť dieťa a prispieť k jeho pokoju. 

Príbehy, rýmovačky a básničky 

Deti môžu používať papier a perá na vytvorenie vlastných príbehov, napr. čo by si chcel/a, aby o tebe tvoja 

náhradná rodina vedela?  

Môžu písať básne a rýmovačky o pocitoch a pod. 

Knihy s príbehmi o rôznych témach môžu byť užitočné pri vysvetľovaní vecí ako smrť alebo adopcia malým 

deťom.  

Vizuálne pomôcky 

Deti môžu používať rôzne vizuálne pomôcky: kartičky s obrázkami domova, školy, špeciálnych udalostí 

(narodeniny, Vianoce, dovolenka a pod.) alebo so šťastnými, smutnými či nahnevanými tváričkami na 

vyjadrenie pocitov. 

Vybavenie IKT 

Deti a mladí ľudia môžu používať počítače alebo tablety na vytváranie vlastných informácií o témach, ktoré sa 

ich týkajú, a ktoré potom budú prezentovať profesionálom.  
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Praktické materiály môžu byť veľmi užitočné a pomôžu vám pri komunikácii s deťmi a mládežou. 

 Ktoré pomôcky by ste umiestnili do vášho súboru nástrojov na uľahčenie komunikácie s deťmi? 

 

 

 

 

 

 

 

 Kedy a za akých okolností by ste takéto pomôcky použili? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznámky zo skupinových prezentácií: 
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3.11 AKO KOMUNIKOVAŤ PLÁNOVANIE POZITÍVNEJ KOMUNIKÁCIE 

 

Pripravte prípadovú štúdiu vybratím jednej vlastnosti z každého riadka nasledujúcej tabuľky: 

VEK 10 14 17 12 

POZADIE ŽIJE S MATKOU A 

OTEC ICH OPUSTIL 

PRED MNOHÝMI 

ROKMI. 

MÁ DVOCH OTCOV. NEMÁ 

DOMOV. 

ŽIJE V 

OPATROVNÍCKOM 

ZARIADENÍ. 

DÔVODY 

KOMUNIKÁCIE 

DIEŤA JE OBVINENÉ 

Z TRESTNÉHO ČINU. 

DIEŤA OZNAMUJE 

TRESTNÝ ČIN. 

DIEŤA JE 

MIGRANT BEZ 

SPRIEVODU. 

NAVRHNÚŤ, KDE BY 

DIEŤA MALO BÝVAŤ. 

DODATOČNÉ 

FAKTORY 

HLUCHOTA NEHOVORÍ ŠTÁTNYM 

JAZYKOM NA ÚROVNI 

MATERINSKÉHO 

JAZYKA. 

FYZICKÉ 

PROBLÉMY 

BEHAVIORÁLNE 

PROBLÉMY 

 

 

 Komunikačný plán mojej skupiny: 
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 Poznámky o prezentáciách komunikačných plánov iných skupín: 
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3.12 KOMUNIKAČNÉ ROLOVÉ HRY 

Poznámky: 
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3.13 SPOLUPRACUJEME NA RIEŠENÍ PROBLÉMOV PRI KOMUNIKÁCII 

Poznámky: 
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Nepozerajte sa na mňa zhora.  

  

Začnite sa viac sústrediť na ľudí, o ktorých 

sa budete starať, nie na udalosti okolo 

nich. 

 

Každý profesionál hovorí s deťmi inak. 

Najlepší spôsob ako s nimi komunikovať 

je však nepoužívať nadávky alebo deti 

strašiť, ale hovoriť s nimi s rešpektom. 

Chcel som povedať 

‘sklamte ich s citom’ ale to 

vyjadruje nadradenosť. 

Zaujímajte sa o deti. Nevnímajte ich ako 

bytosti, ktorým je všetko jedno.  

Rozprávajte sa s nimi tak 

 

Spoznajte dieťa a zapamätajte si 

o ňom osobné informácie, aby 

ste sa s ním o nich mohli 

nabudúce rozprávať. 

 

Je potrebné, aby zástupcovia inštitúcií 

vnímali deti ako rovnocenných 

partnerov, a nie sa na ne pozerali zhora 

– aby boli viac chápaví a menej 

panovační. 

Snažte sa porozumieť 

človeku a nielen tomu, čo sa 

stalo. 

Ak policajt požiada dieťa, aby si sadlo, tak 

aj on by si mal sadnúť, aby nebol oveľa 

vyšší. 

 

Hlasy detí a mladých ľudí 
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         DOPLNKOVÉ ČÍTANIE ÚČASTNÍKA – MODUL Č. 3 

Zdroj: Coram Voice, www.coramvoice.org.uk  

AKTÍVNE POČÚVANIE  

Používa sa ako dôkaz, že počúvate, a že priebežne kontrolujete svoje porozumenie tomu, čo sa povedalo. 

 Parafrázovanie – zopakovanie toho, čo osoba povedala, napr. „si nervózny z rozhovoru so svojím 

sociálnym pracovníkom“. 

 Uzavreté otázky – na získanie faktických informácií, napr. „Opýtal sa ťa niekto najprv?“ 

 Otvorené otázky – na posunutie diskusie ďalej, napr. „Prečo si podľa teba urobil to rozhodnutie?“ 

 Poskytovanie drobných verbálnych a neverbálnych náznakov – podporia rečníka, aby pokračoval.  

 Sumarizácia hlavných bodov konverzácie. 

 

PASÍVNE POČÚVANIE  

Používa sa, keď nie je potrebná alebo žiadaná odpoveď alebo spätná väzba.  

 Sústredenie sa na to, čo rečník hovorí – neumožniť myšlienkam, aby sa vzdialili od preberanej témy. 

 Dôkladné počúvanie tónu a reči tela rečníka – byť si vedomý aj toho, čo nie je povedané nahlas. 

 

REČ TELA  

Toto sú neverbálne náznaky. 

 Ako sedíte/ako sedia ostatní, 

 očný kontakt, 

 výraz tváre, 

 pohyby tela – napr. prikyvovanie, pokrútenie hlavou, dvíhanie obočia, opisovanie pomocou 

gestikulácie rukami.  

EMPATIA  

 Počúvanie rečníkov, pochopenie a stotožnenie sa s ich pocitmi z danej situácie. „Vidím, že ťa to 

trápi.“ 

 NIE SÚ TO sympatie,  ktoré sú ľutovaním toho druhého. 

 NIE JE TO predpoklad, že keby ste vy boli v rovnakej situácii, cítili a reagovali by ste rovnako. 

 

POMÔCKY PRI KOMUNIKÁCII 

Niekoľko nástrojov na podporu dobrej komunikácie. 

 Povzbudzovanie odpovede, napr. Aha, jasné, chápem, zaujímavé,...  

 Otvorené otázky, napr. Ako?,... Kedy? Čo? Prečo? Zaujímalo by ma...? 

 Nadväzovanie na voľné informácie, tzn. čítanie medzi riadkami, pýtanie sa na to, čo nepovedali, 

odpovedanie na náznaky reči tela, kontrola správnosti porozumenia. 

http://www.coramvoice.org.uk/


ALTERNATÍVNE KOMUNIKAČNÉ METÓDY  

Odporúčané zdroje, ktoré môžu byť využité ako nástroje kreatívnej komunikácie:  

 http://nenormalne.sk/ a http://ipcko.upside.sk/ - moderné internetové poradne pre deti 
a mládež, ktorú trápia problémy rôzneho druhu a potrebujú o nich komunikovať  

 http://kozmove-dobrodruzstva.sk/ - detský animovaný seriál, ktorý je venovaný prevencii 

 ovce.sk (http://sk.sheeplive.eu/) -  detský animovaný seriál, ktorý sa zameriava na 
bezpečnosť detí a mládeže. Pre nižšiu vekovú kategóriu detí projekt pôsobí ako prevencia, 
mládeži vtipne nastavuje zrkadlo ich nevhodného správania sa a dospelých chce projekt 
poučiť.  

 

Ďalšie odporúčané zdroje, ktoré môžu byť využité ako nástroje kreatívnej komunikácie:  

Zdroj: Coram Voice www.coramvoice.org.uk  

Komunikačné pasy 

Slúžia na zaznamenávanie informácií o jednotlivých deťoch, mladých ľuďoch (a dospelých), ktorí 

majú komunikačné ťažkosti. Pas takýchto ľudí obsahuje informácie, o ktoré sa dá podeliť s ľuďmi, 

ktorí ich podporujú. Pomôže zabezpečiť pochopenie toho, čo majú alebo nemajú radi, ako 

komunikujú a aký je najlepší spôsob komunikácie s nimi. Pas vytvárajú ľudia, ktorí dieťa najlepšie 

poznajú. 

Referenčné predmety 

Referenčné predmety nie sú univerzálne, ale vytvorené na splnenie potrieb každého jednotlivca. 

Používajú sa predmety, ktoré jednotlivcovi symbolizujú nejaký význam. Patria tam napr. časti 

skutočných predmetov ako uterák a pod., ďalej predmety v skutočnej veľkosti, napr. drevená lyžica 

alebo miniatúry ako lyžička na hranie. Takéto predmety predstavujú činnosť a používajú sa na to, aby 

jednotlivcovi vysvetlili, čo sa bude diať ďalej. Môže ich používať aj jednotlivec, a to na to, aby 

komunikoval, čo si želá. Napr. drevená lyžica v plnej veľkosti alebo miniatúrna lyžička môže naznačiť, 

že ďalšou aktivitou je varenie. Malý kúsok uteráka môže ukázať, že prišiel čas sprchovania.  

Niektoré referenčné predmety majú individuálne priradený význam namiesto priameho. Môžu sa 

používať, ale iba ak jednotlivcovi dávajú jasný zmysel, napr. športový náramok na zápästie znamená, 

že sa ide do parku. 

Systém založený na výmene obrázkov (Picture Exchange Communication System – PECS) 

Držiteľmi licencie pre PECS vo Veľkej Británii je organizácia Pyramid Educational Consultants (tzv. 

Pyramídový vzdelávací konzultanti). Systém PECS vytvoril doktor Andrew Bondy a v súčasnosti sa 

využíva pri práci s autistickými deťmi a mládežou.  

Skladá sa zo 6 štádií alebo fáz a je užitočné vedieť, v ktorej fáze sa klient práve nachádza. 

Fáza č. 1: Jednotlivec iniciuje komunikáciu výmenou jedného obrázka za vec, ktorú veľmi chce. 

Fáza č. 2: Jednotlivec opakovane iniciuje komunikáciu. Aktívne vyhľadáva a používa viacero obrázkov 

a prichádza k niekomu, aby podal obrázok, a tak o niečo požiadal. 

http://nenormalne.sk/
http://ipcko.upside.sk/
http://kozmove-dobrodruzstva.sk/
http://sk.sheeplive.eu/
http://www.coramvoice.org.uk/
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Fáza č. 3: Jednotlivci si vyberajú spomedzi množstva obrázkov jeden, ktorý zobrazuje želaný 

predmet. 

Fáza č. 4: Jednotlivci používajú na požiadanie o predmet vetnú štruktúru: „Ja chcem.“ 

Fáza č. 5: Jednotlivci odpovedajú na otázku: „Čo chceš?“ 

Fáza č. 6: Jednotlivci používajú obrázky na komentovanie predmetov v okolí, spontánne alebo 

formou odpovede na otázku, s použitím vetných konštrukcií: „Ja vidím.“, „Ja mám.“  

 

Metóda symbolov Widgit Literacy Symbols (predtým známa pod názvom Rebus) 

Existujú tisícky symbolov Widgit, ktoré sa dajú kúpiť. 

 

 

 

Preklad: Symboly pomáhajú komunikovať nápady  a informácie 

 ľuďom,   ktorí  majú  problémy s textom. 

 



REŠPEKTOVANIE DETSKÝCH PRÁV, STR.27 

Príklady pomôcok používaných na komunikáciu s dieťaťom o želaniach a pocitoch 

Zdroj: Coram Voice www.coramvoice.org.uk  

Eleanorin príbeh 

 

Kde bývaš? 

  

 

 

 

 

 

 

Ako sa volá tvoja 

škola? 

 

Čo má Eleanor rada? 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gogivers.org/wallpapers.cfm
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Čo by Eleanor chcela, aby sa stalo? 

 

Doma? 

 

 

 

 

 

  

V škole? 

 

 

 

 

 

 

Čo by Eleanor chcela povedať 

sociálnym pracovníkom? 
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Čo by sa malo stať? 

 

Natalie môže Eleanor pomôcť 

porozprávať sociálnym pracovníkom 

o svojich želaniach a pocitoch. 

 

 

 

 

Natalie môže prísť na stretnutia, aby 

pomohla Eleanor vyjadriť, čo chce a čo 

nechce. 

 

 

Natalie sa porozpráva so svojím 

nadriadeným o tom, čo sa 

s Eleanor deje. 

 

 

Ak sa Natalie bojí o Eleanor, 

porozpráva sa s jej sociálnym 

pracovníkom.  
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Eleanorin kvíz  

 

 pocity šťastia  žiadne pocity  pocity smútku 

  

1. Moshis  mi spôsobujú pocity      

 

2. Vianoce  mi spôsobujú pocity   

    

 

3. Keď Sarah príde na návštevu, spôsobuje mi to 

pocity      

 

4. Bývať s mamou mi spôsobuje pocity      
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Táto knižka je o mne! 

Volám sa.......................... 
 

 

 

 

 

 

Prečítaj si túto knižku. 

Pomôže ti lepšie ma spoznať a dozvedieť 

sa, ako komunikujem. 
 

 Pri komunikácii používam... (zaškrtni) 

 

 reč 

 
 znaky 

 žiadnu reč  

 

 symboly 

 pohyby tela 

 
 obrázky 

 výraz tváre 

 
 ukazovanie 

 ukazovanie alebo pohyby očami  zvuky 

 

 komunikátor (napr. Liberator, Dynamyte) alebo inú pomôcku 
komunikácie 

 

 na pochopenie a odpoveď potrebujem čas, buď trpezlivý 

 

 

 

 

 

 

(sem môžeš nalepiť svoj 

obrázok) 
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Vidím... 

 

 dobre  nie veľmi dobre 

 
 

 používam okuliare 

 

 

 

Počujem... 

 

 dobre  nie veľmi dobre 

 
 

 používam sluchové pomôcky 
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Čo mám a nemám rád/rada 

 

 

 

 

 

 Mám rád/rada 

 

 

 

 

 

 

 Nemám rád/rada 

 

 

 Čo mám a nemám rád/rada 

 

 

 

 

 

 Hudba 

 

 

  

 

 

 

 Televízia 
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 Obľúbené 

 

 

 

 Aktivity 

 

 

  

  

 

 Filmy alebo seriály 

  

 

  

 

 

 

 Kamaráti 

 

 

 

 

Rodina 
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Keď idem von  

   

Pomoc, ktorú potrebujem 

 

 

 

 

Hračky a hry, ktoré si 

rád/a beriem so sebou  

 

 

 

 

Špeciálne vybavenie, 

ktoré potrebujem so 

sebou 
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Tí, ktorí mi pomôžu... 

 Telephone number 

Rodič/ia: 

 

Opatrovníci: 

 

 

Sociálny pravovník: 

 

 

Učiteľ: 

 

 

Pomocník alebo asistent: 

 

 

Advokát: 

 

 

Psychológ: 
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Všeobecný lekár: 

 

 

Logopéd: 

 

 

Fyzioterapeut: 

 

 

Zamestnanecký lekár: 

 

 

Iní:  
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