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Je to vysoko špecifická metóda pre posilnenie žiaducej 
aktivácie nervovej sústavy. 
Metóda EEG neurofeedback umožňuje reguláciu 
frekvencií elektrickej aktivity mozgu pomocou 
biologickej spätnej väzby. 
 
 

 
Ľahké mozgové dysfunkcie (LMD): 

- poruchy pozornosti  
- poruchy sústredenia 
- poruchy reči 
- impulzivita 
- tréning pamäte 

Po tréningu dochádza k skľudneniu, zlepšeniu 
sebaovládania, k zvýšeniu odolnosti voči stresu. 
 

Poruchy spánku – postupne vymiznú ťažkosti so 
zaspávaním a nespavosť, u detí vymizne nočný des 
a nočné pomočovanie. 
 
V indikovaných prípadoch chronických bolestí 
hlavy (migrén), chrbta a podobných bolestivých 
prípadoch príznaky ustupujú až miznú. 
 
Podporná liečba závislostí - drogy, fajčenie, 
alkohol, gemblerstvo. 
 

Úzkosti a depresia – dôjde k zlepšeniu nálady, 
znížia sa pocity únavnosti a slabosti, zbystrí sa 
pamäť. 
 
Porucha pozornosti, sústredenosti, nálad, 
poruchy špecifických školských funkcií, 
hyperaktivita (ADD/ADHD) – v priebehu 
tréningu sa zmierni až vymizne impulzivita, nepokoj, 
roztržitosť, agresivita, človek dokáže ovládať svoje 
správanie, upevní sa vôľa, podľa niektorých štúdií 
dochádza k zvýšeniu IQ. 
 
Poúrazové stavy mozgu , stavy po porážke - 
klienti sú schopní zaradiť sa do normálneho života. 
Zlepšia sa, niekedy úplne upravia poruchy reči, dôjde k 
významnému zlepšeniu pohybového deficitu. 
 
Závažné neurologické ochorenia – v  mnohých 
prípadoch môže byť NFb tréning užitočným doplnkom 
liečby. 
 

Epilepsia – EPI záchvaty boli prvým zdravotným 
problémom, na ktorý bola metóda EEG – biofeedbacku 
úspešne zameraná. 
Záchvaty majú po terapii nižšiu intenzitu, znižuje sa 
ich frekvencia, v niektorých prípadoch vymiznú úplne. 
 
Všeobecný stres: 
- napr. u detí po rozvode rodičov 
- u dospelých napr. syndróm manažérskeho stresu 
Stav sa terapiou celkovo skľudní, zlepšuje sa 
spánok, vracia sa alebo skvalitňuje 
schopnosť sústredenia, zrýchľujú sa výkony 
(pamäť, rozhodovanie, plánovanie) 
 
Pri závažných stavoch, ako napr. epilepsia, nemôže 
EEG tréning nahradiť lieky. Úspešný tréning však 
môže viesť k zníženiu medikácie. 

 

 
Dosahovanie špičkových výkonov – extrémna 
psychická vyťaženosť, potreba v každej situácii 
podávať maximálny výkon organizmu človeka, 
maximálna koncentrácia pozornosti, skracovanie 
reakčných časov, riešenie krízových situácií, bleskové 
rozhodnutia – napr. vrcholoví športovci, manažéri, 
riaditelia firiem a organizácií, študenti 
v predskúškovom období, maturanti, profesionálni 
vodiči, bezpečnostné zložky, ... 

 

 
Úvodným, približne hodinovým vyšetrením zistíme, 
ktoré funkcie je potrebné zlepšiť, vykonáme záznam 
EEG, prípadne psychologické vyšetrenie. 
 
Na úvodnom vstupnom vyšetrení vykonáme skúšobný 
tréning, aby sme mohli odhadnúť, nakoľko je pre daný 
problém metóda vhodná a akú môže mať prognózu. 
 
Elektródy prilepené na hlave snímajú mozgové vlny, 
ktoré program triedi do frekvenčných pásiem 
a prevádza do digitálnej podoby. Všetko sledujeme na 
počítači, ktorý signál spracováva a podáva informácie 
o tom, ako fungujú mozgové vlny v danom okamihu. 
 
Priebeh svojich mozgových vĺn vidí klient na 
obrazovke ,,preložený“ do podoby videohry, s ktorou 
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sa hrá iba silou svojej myšlienky – bez klávesnice 
alebo myši, hru ovláda iba činnosťou svojho mozgu. 
Klient skladá  puzzle, ovláda zvuk a obraz videohry. 
Všetky tieto činnosti sa dejú len na úrovni mozgu a 
postupne zapájajú do činnosti všetky mozgové centrá: 
sluchové, zrakové, senzomotorické, motorické centrá 
reči... skrátka v zjednotenej činnosti funguje celý 
mozog.                   
(zdroj: http://www.nfb.sk/node/4) 
 

Ak vzrastá aktivita mozgu v žiaducom pásme 
mozgových vĺn, je hráč odmeňovaný úspešnými 
výsledkami. Ak vzrastá aktivita v nežiaducom pásme, 
úspech v hre sa nedostaví – tak sa v mozgu rozvíja 
proces učenia nových, vhodnejších frekvencií 
mozgových vĺn – celý proces sa podobá bežnému 
učeniu a cvičeniu. 
 

Tréning je nenásilný, príjemný, bezbolestný a hravý, 
často aj za sprievodu relaxačnej hudby. 
 

Ak je vykonávaný odborníkom, nepredstavuje žiadne 
riziká a nemá vedľajšie účinky. Taktiež nie je 
návykový. Výsledok je trvalý, podobne ako keď sa 
naučíte jazdiť na bicykli. 

 

 
Terapia je účinná v 60 – 90% prípadoch, 
podľa obtiažnosti problémov klienta. Čím je problém 
psychologicky alebo zdravotne závažnejší, tým je 
tréning náročnejší. 

 

 
Počet tréningov závisí od veku a závažnosti problému. 
 
Frekvencia tréningov – v úvode je vhodné trénovať 
pravidelne a intenzívne, 2-3 krát za týždeň, aj častejšie. 
Pri dosiahnutí žiaduceho účinku stačí trénovať 1-2 krát 
za týždeň. 
 

zdravý dospelý bez významnejších diagnóz, ktorý si 
chce zlepšiť svoj výkon formou kondičného tréningu, 
vyžaduje obvykle 10-20 sedení.  
 

Pri stredne závažných ťažkostiach (hyperaktivita, 
poruchy pozornosti, učenia, reči, ľahké mozgové 
dysfunkcie, nezrelosť centrálneho nervového systému 
a pod.) spravidla 30 – 40 sedení. 
 

Poruchy spánku, úzkostné a neurotické stavy, 
pomočovanie – spravidla 20 sedení. 
Ťažšie odstrániteľné formy – abnormity EEG, poruchy 
percepcie a pod. – spravidla až 60 sedení. 
Závažné ťažkosti – epilepsia, detská mozgová obrna 
a pod. –  60 až 80 sedení. 
 
 

 
Terapia vedľajšie účinky nemá.  Nejde o liek, ani 
aktívnu prísadu, nevzniká pri ňom návyk gemblerov, 
ide o metódu pomerne fádnej hry, ktorá formou 
podmieneného učenia usmerňuje mozgovú aktivitu do 
požadovaných pásiem. 
 

 
Terapia musí byť vedená vyškoleným odborníkom 
(psychológ, lekár alebo špeciálny pedagóg), ktorý 
absolvoval výcvik a špeciálnu prípravu s akreditáciou 
Ministerstva školstva SR. 
 
Pri terapii podľa potreby spolupracuje s ďalšími 
odborníkmi – (neurológ, psychiater, psychológ, 
pedagóg, ...). 
 

 
Na Slovensku na rozdiel od zahraničia zatiaľ terapia 
nie je hradená zo zdravotného poistenia, 
z toho dôvodu ju v plnej výške hradí sám klient. 
 

 
 
 Tvrdošín – pracovisko ABC SCŠPP, budova  

UPSVaR, 4.poschodie, Medvedzie 132 
Tel.:  
--------------------------------------------------------------- 
 
Námestovo – konzultačné stredisko ABC SCŠPP, 
obchodné centrum Klinec, 6.poschodie   
Tel.:  
--------------------------------------------------------------- 
Denne: 8.00 – 16.00 hod. na základe objednania 
 
Terapiu vykonávajú kvalifikovaní lycencovaní 
terapeuti .   


