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Metóda JIAS – Individualizovaná sluchová stimulácia 
http://jias.sk/co-je-jias/                                                                                                                       http://jias.sk/ 

Johansenova individualizovaná auditívna stimulácia (JIAS) je neinvazívna metóda zameraná na stimuláciu 

sluchového spracovávania v rovine centrálneho spracovania sluchu v mozgu. Je to sluchová stimulácia za 

účelom rozvoja reči, jazyka a komunikácie.  Individualizovaný sluchový tréning je prispôsobený presne 

frekvenciám počutia a hemisferálnej preferencii auditívneho vnímania u konkrétneho klienta. Stimulačný 

program sa pre klienta nastavuje na základe dôkladného zhodnotenia anamnestických dát a rozsiahlych 

testov počúvania. Program bol zostavený na základe poznatkov Dr. Kjelda Johansena v Dánsku. Úspešne sa 

využíva už vyše 30 rokov a medzičasom v 25. krajinách sveta. 

Rieši problémy, ktoré často stoja v pozadí špecifických porúch učenia, správania alebo koncentrácie a 

ťažkosti, medzi ktoré patria problémy s čítaním a písaním, dyslexia, dyspraxia, dysgrafia (problémy s 

písaním), ADD (Porucha pozornosti),problémy s koordináciou, problémy so sluchovým spracovávaním, 

oneskorený vývin reči, špecificky narušený výnin reči (dysfázia), agorafóbia (fóbia z otvoreného 

priestranstva), problémy s koncentráciou, zlyhávanie v učení – bez známej identifikovanej príčiny, 

aspergerov syndróm, úzkosť a panická porucha. 

Symptómy oslabeného sluchového spracovávania 

o oslabená pozornosť, koncentrácia 

o  vyrušiteľnosť 

o precitlivenosť voči určitým špecifickým zvukom 

o nesprávne pochopenie otázok 

o zamieňanie podobne znejúcich slov 

o ťažkosti porozumieť dlhšie inštrukcie 

o plochý a monotónny hlas 

o váhavý a / alebo nevýrazný rečový prejav 

o ťažkosti pri spievaní udržať melódiu 

o zamieňanie písmen, prešmyčky v slovách, otáčanie slabík 

o oslabené porozumenie čítaného textu 

o ťažkosti s chybovosťou v pravopise 

o Oneskorenie / poruchy vývinu reči 

o oslabená plynulosť reči 

o oslabená pracovná pamäť 

 

Dĺžka diagnostického vyšetrenia je cca 1 - 2 hod. (podľa veku klienta), na základe ktorého sa spracuje CD s 

individualizovanou nahrávkou hudby, kt. sa vypracuje v centre AVARE. CD sa počúva pravidelne v domácom 

prostredí 6-8 týždňov. Môže byť až 6 CD. Je vhodná pre deti od cca 3- 4 ročných až po dospelých klientov. 

Cenník: 
Diagnostika (dĺžka diagnostického stretnutia sa môže u klientov líšiť):  
Každých začatých 30 min ..... 15 Eur 
Kontrolné stretnutie po ukončení počúvania terapie (30-60 min)..... 25 Eur 
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