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ÚVOD 
 

Inkluzívne vzdelávanie predstavuje spôsob edukácie jednotlivcov so zdravotným 

znevýhodnením v bežnom prúde škôl, ktorého podstatou je právo každého jednotlivca 

na kvalitné vzdelanie, s kladením dôrazu na odstraňovanie bariér v školstve, ktoré 

znemožňujú rovnocenný prístup ku vzdelávaniu. Určujúcim princípom inkluzívnej 

pedagogiky sa tak stáva princíp heterogénnosti a individuálnosti. Inklúzia v 

pedagogike je dlhodobý proces, ktorý si vyžaduje prepracovaný spôsob realizácie. 

Týmto fenoménom sa zaoberá inkluzívna pedagogika, ktorá je podľa Leonhardt a 

Lechtu (2007) snahou o nachádzanie možností optimálnej edukácie jednotlivcov s 

postihnutím v  podmienkach bežných škôl a zariadení.  

Cieľom inkluzívneho vzdelávania podľa týchto autorov nie je len odstrániť rozdiely 

medzi jednotlivcami so zdravotným znevýhodnením, ale umožniť im rozvíjať svoje 

schopnosti v maximálnej možnej miere spoločne s ostatnými intaktnými 

jednotlivcami. Inkluzívny systém vzdelávania by mal vo všeobecnosti predstavovať 

edukáciu pre všetkých s rešpektovaním rôznorodých potrieb každého jednotlivca a ich 

efektívnej saturácie.  

Inkluzívne vzdelávanie si však vyžaduje diferencovaný prístup podľa druhu a stupňa 

znevýhodnenia, vyžaduje špeciálnu podporu nielen pre študentov, ale aj pre 

pedagógov, ktorí s nimi pracujú. Vyžaduje využívanie špeciálnopedagogických metód 

pre všetkých účastníkov vzdelávania a podporné služby odborníkov (oblasť práce s 

informačno-komunikačnými a asistenčnými technológiami pre postihnutých, oblasť 

edukačnej podpory, oblasť zabezpečovania bezbariérového, alebo čo najmenej 

bariérového prostredia a i.). 

Inkluzívne vzdelávanie by teda malo v plnom rozsahu akceptovať každého jednotlivca 

s rôznymi potrebami vo vzdelávaní a zároveň umožňovať všetkým fungovať v 

prirodzenom sociálnom prostredí.  

Celý proces inkluzívneho vzdelávania tak vedie k rozvoju samostatnosti, sebadôvery a 

tiež k ľahšiemu presadzovaniu sa v skupine a v spoločnosti.  
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1 TERCIÁRNE VZDELÁVANIE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI 

POTREBAMI – INKLÚZIA VERZUS ŠTANDARD 

Inkluzívna škola – inkluzívna univerzita by mala fungovať ako prístupná, otvorená 

a dostupná inštitúcia s kooperujúcimi pedagógmi, ktorí zdieľajú spoločnú filozofiu. 

Jedným z dôvodov, prečo by sme k inkluzívnemu vzdelávaniu na vysokých školách 

mali smerovať je skutočnosť, že kvalitu života študentov/jednotlivcov s postihnutím 

výrazne ovplyvňuje aj kvalita ich vzdelávania. Personálne zdroje a erudovanosť 

odborníkov sú kľúčovými faktormi úspešnej inklúzie. Z tohto pohľadu sa nám 

pripravenosť pedagógov na vzdelávanie jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením 

a tiež prítomnosť dostatočného počtu týchto pedagógov javí ako jedna 

z najdôležitejších podmienok (Schmidtová, 2007, 2011). No rozhodujúca je najmä ich 

odbornosť, prístupnosť a flexibilita. 

Veľkým prínosom pre spoločnosť je vývoj, zavádzanie a využívanie moderných 

digitálnych technológií, vrátane asistenčných technológií a internetu. Rozvoj návykov, 

vedomostí a zručností študentov na prácu s novými digitálnymi technológiami 

(digitálne kompetencie) môže pomáhať otvorenému vzdelávaniu, čo je aj jedným z 

cieľov inkluzívneho vzdelávania. Otvorený prístup k zdrojom vzdelávania ponúka 

príležitosť posilniť rovnosť vo vzdelávaní a podporiť vytváranie edukačnej kultúry 

spojenej s kultúrou miestneho spoločenstva. V tejto súvislosti je však potrebná 

modifikácia cieľov, obsahu, metód, foriem, zároveň aj personálne a materiálne 

zabezpečenie pre adekvátnu saturáciu edukačných potrieb študentov so zdravotným 

znevýhodnením. 

Súčasný systém predprimárneho, primárneho a sekundárneho vzdelávania na  

Slovensku je charakterizovaný dvomi formami vzdelávania: 

1. vzdelávanie v systéme bežného školstva, kde sa vzdelávajú bežní žiaci, ako aj žiaci 

so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami formou integrovaného vzdelávania 

2. druhú formu vzdelávania poskytuje špeciálne školstvo, kde sa vzdelávajú žiaci s 

rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v homogenizovaných 

skupinách.  

Pokiaľ v prvých troch stupňoch vzdelávania majú jednotlivci s postihnutím možnosť 

výberu, v terciárnom vzdelávaní je k dispozícii výlučne vzdelávanie týchto 

jednotlivcov v bežnom prúde, čo znamená vytvorenie takých podmienok, v ktorých 

budú schopní rozvíjať svoj potenciál za výraznej špeciálnopedagogickej  podpory 

a účasti spolupracujúceho tímu odborníkov. 

Inkluzívne vzdelávanie by malo každému jednotlivcovi, a teda aj jednotlivcovi so 

zdravotným znevýhodnením zabezpečovať  právo študovať na vysokej škole zvolený 



      
 

študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium, ďalšie podmienky 

určené vysokou školou poskytujúcou zvolený študijný program, príp. iné podmienky. 

Práva ustanovené právnymi normami sa zaručujú rovnako všetkým uchádzačom a 

študentom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní. V súlade so 

zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu veku, 

pohlavia, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, 

zdravotného postihnutia, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k 

národnostnej menšine, náboženského vyznania alebo viery, odborovej činnosti, 

národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia. 

Vysoká škola vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie aj vytváraním 

zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so zdravotným znevýhodnením bez 

znižovania požiadaviek na ich študijný výkon. Študent so zdravotným 

znevýhodnením má podľa rozsahu a druhu špecifickej potreby pred nástupom na VŠ 

a počas štúdia nárok na podporné služby, najmä na  zabezpečenie možnosti využívať 

špecifické vzdelávacie prostriedky; na individuálne vzdelávacie prístupy, najmä 

individuálnu výučbu vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím; 

na osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania 

požiadaviek na študijný výkon;  na individuálny prístup vysokoškolských učiteľov; na 

odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako je 

štandardná dĺžka príslušného študijného programu. 

Podpora študentov vysokých škôl so zdravotným znevýhodnením sa zabezpečuje 

rôznymi formami a inštitúciami. K najfrekventovanejším patrí najmä koordinátor pre 

študentov so špecifickými potrebami, špeciálne pedagogické pracoviská na vysokých 

školách, erudovaní pedagógovia, ktorí ovládajú náležité edukačné stratégie, rôzne 

prvky bezbariérovosti ai. V neposlednom rade sú dôležité aj osobné kompetencie 

samotného študenta a jeho pripravenosť pôsobiť a vzdelávať sa v prostredí vysokej 

školy.  

  



      
 

2 PRÁVNE UKOTVENIE INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA NA 

SLOVENSKU 

Inkluzívne vzdelávanie postihnutých, a teda aj študentov so špecifickými potrebami  

na vysokých školách, je problematika, ktorá je v súčasnosti intenzívne akcentovaná, 

a to na všetkých stupňoch vzdelávania od materských škôl až po vysoké školstvo. 

Akcentácia vychádza najmä z prijatia, úprav alebo ratifikácií rôznych právnych 

noriem a dokumentov.  

K najzákladnejším dokumentom a jedným z prvých bola Všeobecná deklarácia 

ľudských práv (OSN 1948), v ktorej sa píše, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v 

dôstojnosti a právach, všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek 

diskriminácii a že rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelania pre svoje deti. 

Následným dokumentom, ktorý podporil myšlienku spoločného vzdelávania 

intaktných a postihnutých jednotlivcov bola Deklarácia práv dieťaťa (OSN 1959). 

Jednou zo základných zásad v tomto dokumente je zabezpečiť pre zdravotne  

postihnuté dieťa osobitnú starostlivosť a výchovu. Dieťaťu, ktoré je mentálne, fyzicky 

alebo sociálne postihnuté, musí sa poskytovať osobitné zaobchádzanie, výchova a 

starostlivosť, ktorú si vyžaduje jeho zvláštne postavenie. Podobný charakter má aj 

Dohovor o právach dieťaťa (OSN 1989), na Slovensku prijatý v roku 1990 ktorý 

ustanovuje, že mentálne, fyzicky alebo sociálne postihnuté dieťa má právo tešiť sa 

plnému a slušnému životu v podmienkach, ktoré zaručujú dôstojnosť, podporujú 

sebarealizáciu i možnosť jeho aktívnej účasť v spoločnosti. Vzhľadom k tomu, ako 

Deklarácia práv zdravotne postihnutých osôb vo vyhlásení VZ OSN definuje 

zdravotne postihnutú osobu (ako osobu, ktorá si nie je schopná zaistiť úplne alebo 

čiastočne potreby bežného spoločenského života) Európska sociálna charta 

revidovaná v r. 1996 požaduje prijať potrebné opatrenia na vytvorenie podmienok pre 

poradenstvo, vzdelanie a odbornú prípravu na výkon povolania zdravotne 

postihnutým osobám v rámci všeobecných systémov alebo pomocou špecializovaných 

inštitúcií (čl. 15). 

Práva jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením s dopadom aj na oblasť  

vzdelávania sú ošetrené aj v ďalších špecifických dokumentoch: 

Charta (14. svetový kongres Medzinárodnej rehabilitácie, Winnipeg 1980), ktorej 

hlavným cieľom je pomáhať dosiahnuť plnú účasť a rovnosť pre postihnutých ľudí na 

celom svete. Vo vzťahu k vzdelávaniu detí so zdravotným postihnutím sa v 

dokumente zdôrazňuje: „Kdekoľvek je to možné, vzdelávanie a výchova by mali byť 

integrované do bežného vzdelávacieho systému.“(čl. 45); „Spoločnosť by mala vo 

vzdelávacom procese naučiť deti so zdravotným postihnutím prinášať spoločnosti 

úžitok a to v takom vzdelávacom prostredí, ktoré je čo najmenej obmedzené“ (čl. 46) 



      
 

Uznesenie Rady a predstaviteľov vlád členských štátov o rovnosti príležitostí pre 

zdravotne postihnutých ľudí v ktorom sa píše aj o tom, že prístup k bežnému 

vzdelávaniu a odbornej príprave, kde je to vhodné, môže hrať dôležitú úlohu pri 

úspešnom integrovaní do hospodárskeho a sociálneho života; 

Madridská deklarácia, ktorú prijal Európsky kongres o zdravotnom postihnutí v 

Madride (marec 2002) vo vzťahu k vzdelávaniu kladie dôraz na integrované 

vzdelávanie a začlenenie sa ľudí so zdravotným postihnutím do hlavného prúdu 

života. 

Ministerská deklarácia z Malagy o zdravotne postihnutých prijatá na Druhej 

európskej konferencii ministrov zodpovedných za politiku integrácie zdravotne 

postihnutých, Malaga, Španielsko, 7. – 8. mája 2003. Podľa čl.22. „vzdelanie je 

základným nástrojom sociálnej integrácie a malo by byť vyvinuté úsilie k tomu, aby 

zdravotne postihnuté deti mali príležitosť navštevovať bežné školy, ak je to v záujme 

dieťaťa, aby bol uľahčený prechod zo školy na vyšší stupeň vzdelávania alebo do 

zamestnania a vypracovaná koncepcia celoživotného vzdelávania“. 

Ideu inklúzie vo vzdelávaní zásadne podporila Svetová konferencia UNESCO 

o špeciálnom vzdelávaní „Prístup a kvalita“ v španielskej Salamanke. Inkluzívne 

vzdelávanie vychádza z dvoch hlavných myšlienok: 1. školy by mali uspokojiť 

potreby všetkých jednotlivcov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, sociálne, 

emocionálne, jazykové alebo iné podmienky; 2. bežné školy s inkluzívnou orientáciou 

sú najefektívnejší prostriedok pre budovanie začleňujúcej spoločnosti. 

Salamanca Statement (2006) obsahuje aj znenie, ktoré píše o tom, že inkluzívne školy 

musia poznať rôzne potreby žiakov a reagovať na ne, prispôsobiť sa rôznemu štýlu 

a rýchlosti učenia a zabezpečiť kvalitné vzdelanie pre všetkých prostredníctvom 

vhodných učebných plánov, organizačného usporiadania, vyučovacích stratégií, 

využívania zdrojov a partnerských vzťahov s príslušnými komunitami. 

Na Slovensku je inklúzia vo vzdelávaní podchytená v niekoľkých právnych  

predpisoch, a to najmä v Ústave SR (článok 38, 42) v zákone NR SR č.245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon); vo vyhláške MŠ SR č.325/2008 Z.z. o 

školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie; vo Vzorovom štatúte 

zariadení špeciálnopedagogického poradenstva schválenom MŠ SR pod č.382/1999-

44 dňa 21.12.1999. Inklúzia je súčasťou aj Koncepcie ranej starostlivosti na 

zdokonalenie systému raného poradenstva pre rodičov detí so zdravotným 

postihnutím, detí s viacnásobnými postihnutiami a pervazívnymi vývinovými 

poruchami, vrátane súčinnosti praktických lekárov pre deti a dorast so zariadeniami 

špeciálnopedagogického poradenstva a postupného rozširovania siete zariadení 



      
 

špeciálnopedagogického poradenstva pre rodičov týchto detí (schválilo MŠ SR dňa 

10.6.2002 pod číslom 313/2002-44). 

Inklúzia je zakotvená aj v Uznesení vlády SR č. 932 z 8. novembra 2006 k správe 

o realizácii Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so 

zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života; a tiež aj v Koncepcii 

špeciálnopedagogického poradenstva, ktorú schválilo Ministerstvo školstva pod 

číslom 68/1998-42 dňa 15. mája 1998; Koncepcii výchovy a vzdelávania detí so 

zdravotným postihnutím v rokoch 2000 až 2015 (schválená MŠ SR dňa 18. decembra 

2000 číslo 503/00-44) a vo Vzorovom štatúte zariadení špeciálnopedagogického 

poradenstva (schválilo Ministerstvo školstva SR pod č. 382/1999 – 44 zo dňa 21. 

decembra 1999). 

Tiež zákon NR SR č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 

a o ochrane pred diskrimináciou (antidiskriminačný zákon) uvádza, že dodržiavanie 

zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie aj z dôvodu 

zdravotného postihnutia. 

Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva aj v prijímaní opatrení na 

ochranu pred diskrimináciou. V paragrafe 3 sa uvádza, že každý je povinný 

dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania, okrem iného, aj vo vzdelávaní. 

Kľúčovým momentom pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania však bolo prijatie 

Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím v roku 2006, ktorý 

ustanovuje právo pre zdravotne znevýhodnených vzdelávať sa v inkluzívnom 

edukačnom systéme, čím zaviazal jednotlivé štáty k transformácií školstva a 

presadzovaniu inkluzívneho vzdelávania v praxi. Podľa článku 24 „zmluvné strany 

uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania 

tohto práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany 

zabezpečia začleňujúci vzdelávací systém na všetkých úrovniach...“. Z toho vyplýva, 

že takéto podmienky je potrebné (a podľa nás nevyhnutné) zabezpečiť aj na vysokých 

školách, a to za rešpektovania, ochrany, plnenia a podpory práv osôb so zdravotným 

postihnutím a dodržiavania 4A (available, accessible, acceptable and adaptable). 

Medzinárodný rámec podpory inkluzívneho vzdelávania rozšírilo i UNESCO v roku 

2009 vydaním Politického usmernenia pre inklúziu vo vzdelávaní. Cieľom týchto 

snáh bolo podporiť jednotlivé vlády v tvorbe stratégií a politík, ktoré by inklúziu 

komplexne zahrnuli do vzdelávacej politiky. 

Súčasným trendom v efektívnom riadení škôl je meranie a vyhodnocovanie kvality 

školy. Jedným z indikátorov celkovej kvality škôl by mal byť aj ukazovateľ miery 

inklúzie na školách. 



      
 

Ako jeden z možných sebahodnotiacich nástrojov inkluzívneho vzdelávania na 

školách bol vytvorený tzv. index inklúzie alebo ukazovateľ inklúzie vypracovaný 

autorským kolektívom Centra pre výskum inkluzívneho vzdelávania (Centre for 

Studies in Inclusive Education) vo Veľkej Británii. 

Najaktuálnejším prijatým dokumentom, ktorý akcentuje potrebu zavádzania 

inkluzívneho vzdelávania postihnutých, stierania hraníc medzi majoritou a 

minoritami, rodovej, náboženskej, kultúrno-spoločenskej odlišnosti je rámcový 

program pre vedu a inovácie (Oznámenie komisie  Európskemu parlamentu, Rade, 

Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov) Horizont 2020. 

Výskum a inovácie sú v súčasnosti stredobodom stratégie Európa 2020 na podporu 

inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Program Horizont 2020 je hlavným 

nástrojom pri realizácii hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii a pri plnení z nej 

vyplývajúcich záväzkov, ako aj pri plnení záverov zasadnutia Európskej rady zo 4. 

februára 2011. Horizont 2020 obsahuje niekoľko nových prvkov, ktoré umožňujú, aby 

tento program podporoval rast a prispieval k riešeniu spoločenských výziev. Pre 

oblasť školstva, a teda aj pre oblasť vysokoškolského vzdelávania je to oblasť 

inkluzívneho prístupu, ktorý je k dispozícii pre nových účastníkov (vrátane tých, 

ktorých nápady nepatria do hlavného prúdu) s cieľom zabezpečiť, aby sa programu 

mohli zúčastniť a  zúčastňovali špičkoví vedecko-výskumní pracovníci a novátori 

z celej Európy, vrátane Slovenska. Podľa Horizontu 2020 zameranie zdrojov na 

hlavné oblasti, medzi ktoré patrí aj spoločenská veda, sa v najbližšom období bude 

zameriavať na výzvy vedúce k inkluzívnej, inovatívnej a bezpečnej spoločnosti. 

 

 

  



      
 

3 CHARAKTERISTIKA ŠTUDENTA SO ŠPECIFICKÝMI 

POTREBAMI 
 

Za študenta so špecifickými potrebami sa podľa § 100 ods. 2 zákona o VŠ považuje 

študent 

 so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, 

 s chronickým ochorením, 

 so zdravotným oslabením, 

 s psychickým ochorením, 

 s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 

 s poruchami učenia. 

Do skupiny osôb so špecifickými potrebami patria uchádzači o štúdium a študenti so 

zdravotným znevýhodnením a s poruchami učenia. Študentom so zdravotným 

znevýhodnením je študent:  

a) so zdravotným postihnutím (postihnutie zrakové, sluchové, telesné, s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami alebo s viacnásobným postihnutím), ktoré v interakcii s rôznymi 

prekážkami sociálneho prostredia bráni rovnocennému zapojeniu študenta so 

zdravotným postihnutím do procesu vzdelávania a dosahovaniu požadovaných 

výsledkov v porovnaní so študentom bez zdravotného postihnutia; 

b) s chronickým ochorením, psychickým ochorením a zdravotným oslabením 

krátkodobého, dlhodobého alebo trvalého charakteru, z dôvodu ktorých potrebuje 

primerané úpravy a podporu pri vzdelávaní (Metodické usmernenie na vytváranie 

podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách, 

2015). 

Podľa § 100 ods. 2 zákona o VŠ a následne vyhlášky MŠVVŠ SR č.458/2012 Z.z. 

o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami na účely 

vyhodnocovania špecifických potrieb študentov a následného priznávania 

primeraných úprav pri štúdiu a poskytovania podpory pri štúdiu, ako i na účely 

evidencie, na štatistické účely a na účely rozhodovania o priznaní štatútu študenta so 

ŠP možno jednotlivé kategórie študentov so špecifickými potrebami charakterizovať 

nasledovne: 

Za študenta so zmyslovým postihnutím sa považuje študent s postihnutím zraku 

(nevidiaci a slabozraký) a sluchu (nepočujúci a nedoslýchavý): 

Nevidiaci študent nedokáže pri štúdiu využívať zrak, pracuje s alternatívnymi 

formátmi študijných materiálov (prístupná elektronická forma, zvuková forma, 

texty v bodovom písme, reliéfnej forme a pod.) a pri práci so študijnou literatúrou 

využíva asistenčné technológie pre nevidiacich (napr. čítač obrazovky, hlasovú 



      
 

syntézu, braillovský riadok, rozpoznávací program, tlačiarne s reliéfnym výstupom, a 

pod.), prípadne pomoc osobného asistenta. 

Slabozraký študent dokáže používať zrak v obmedzenej miere, pri štúdiu pracuje so 

štandardnými formátmi študijných materiálov, ktoré môžu vyžadovať modifikáciu 

(napr. zväčšenie písma, úprava kontrastu písma a pozadia, a pod.), a pri štúdiu 

využíva korekčné (napr. lupy) a kompenzačné pomôcky a asistenčné technológie 

(napr. zväčšovací program). 

Nepočujúci študent  a študent so zvyškami sluchu pri komunikácii a získavaní 

informácií používa rozličné komunikačné formy. Primárnou môže byť posunkový 

jazyk, sekundárnou je následne hovorený jazyk, resp. primárnou formou je hovorený 

jazyk za použitia ďalších komunikačných foriem a technických pomôcok (odzeranie). 

Pri štúdiu používa kompenzačné pomôcky (načúvací aparát, kochleárny implantát, 

rádiový komunikačný systém a pod.) a podporné služby (tlmočník, zapisovateľ). 

Nedoslýchavý študent pri komunikácii a získavaní informácií používa zväčša 

hovorený jazyk za podpory rozličných kompenzačných pomôcok (napr. načúvacie 

aparáty, kochleárny implantát, komunikačné rádiové systémy, a pod.) a ďalších 

komunikačných foriem a technických pomôcok (odzeranie). Do tejto skupiny 

zaraďujeme aj osoby s postlingválnym sluchovým postihnutím, ktorých 

komunikačnou formou je hovorený jazyk, a osoby s ťažkou stratou sluchu – nositeľov 

kochleárnych implantátov s dobre kompenzovanou poruchou sluchu. 

Za študenta s telesným postihnutím sa považuje študent s postihnutím dolných 

končatín a s postihnutím horných končatín, jemnej motoriky. 

Študent s postihnutím dolných končatín nedokáže samostatne chodiť, a preto má 

obmedzenú schopnosť pohybu. Pri presune používa podporné pomôcky (napr. barle, 

chodítko) a/ alebo invalidný vozík (mechanický alebo elektrický). Môže vyžadovať 

asistenčnú pomoc druhej osoby. 

Študent s postihnutím horných končatín má obmedzené schopnosti písať a robiť si 

poznámky, narábať so študijnými materiálmi a s technológiami. Môže vyžadovať 

asistenčnú pomoc druhej osoby. 

Za študenta s viacnásobným postihnutím sa považuje študent, ktorý má dva, resp. viac 

druhov zdravotného postihnutia, ktoré limitujú jeho schopnosť študovať 

v štandardnom režime, pretože ho obmedzujú v prijímaní, spracovávaní a 

odovzdávaní informácií a/alebo v samostatnom pohybe a orientácii. 

Za študenta s chronickým ochorením sa považuje najmä študent s cystickou fibrózou, 

epilepsiou, astmou, sklerózou multiplex, s ochorením diabetes mellitus, po 

transplantácii orgánu alebo tkanív, srdcovo-cievnym ochorením, neurologickým 



      
 

ochorením, ako i s inými progresívnymi ochoreniami, pokiaľ tieto negatívne 

ovplyvňujú schopnosť štúdia v bežných podmienkach, vyžadujú častejšiu, resp. 

dlhodobú a nepravidelnú práceneschopnosť. 

Za študenta so zdravotným oslabením sa považuje študent v stave dlhodobej choroby 

a následného zdravotného oslabenia, rekonvalescencie alebo so zníženou odolnosťou 

voči chorobám, či tendenciou k recidíve choroby alebo študent s ohrozením zdravia v 

dôsledku vplyvu nevhodného prostredia, nevhodného životného režimu, nesprávnej 

výživy. Takýto študent vyžaduje osobitné podmienky pri vzdelávaní. 

Za študenta s psychickým ochorením sa považuje študent, u ktorého aktuálny 

psychický stav alebo porucha psychického zdravia ovplyvňuje schopnosť plniť si 

študijné povinnosti v štandardnom režime (problémy s organizovaním štúdia a 

manažovaním svojich študijných povinností). 

Za študenta s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami sa 

považuje najmä študent s poruchou autistického spektra bez duševnej zaostalosti 

(napr. Aspergerov syndróm), ktorá ovplyvňuje jeho schopnosť plniť si študijné 

povinnosti v štandardnom režime. 

Za študenta s poruchami učenia sa považuje študent s dyslexiou, dysortografiou, 

dysgrafiou, dyskalkúliou, a pod. Špecifické poruchy učenia je všeobecný termín 

označujúci skupinu porúch prejavujúcich sa výraznými ťažkosťami pri čítaní, písaní, 

počítaní, počúvaní a komunikácii.   

Aplikáciu klasifikácie jednotlivých postihnutí u študentov so špecifickými potrebami 

môžeme sledovať v dvoch smeroch. Prvý smer je vo vzťahu k zaradeniu študentov do 

jednotlivých skupín pre potreby klasifikácie a akademického informačného systému. 

V tomto ponímaní sú študenti veľmi prísne klasifikovaní do jednej alebo viacerých z 

11 skupín. O zaradení do skupiny nerozhoduje študent sám, ale zaradenie je 

konsenzom viacerých odborníkov participujúcich na zhodnotení špecifických potrieb 

študenta, najmä odborníka z podporného centra, koordinátora príslušnej fakulty, príp. 

zástupcu katedry/ústavu, na ktorej študent študuje. Ak je to potrebné, prizývajú sa aj 

ďalší odborníci (psychológ, lekár a pod.). Druhý smer sledujeme vo vzťahu 

k dotáciám prideľovaným vysokým školám na študentov so špecifickými potrebami. 

V rámci tejto klasifikácie je vymedzených šesť kategórií postihnutí tak, že im je 

pridelený koeficient náročnosti pre vysokoškolské vzdelávanie. Kategórie A1, B2, C1, 

C2, D a E (pozri tabuľka) sú zoradené od najvyššej náročnosti po najnižšiu (dotovanú 

najnižšou sumou).  

  



      
 

Tabuľka  Skupiny a jednotkové dotácie na špecifické potreby 

SKUPINA KÓD A VYMEDZENIE 

A1 1 – nevidiaci študent 

2 – slabozraký študent  

B2 3 – nepočujúci študent 

4 – nedoslýchavý študent 

C1 5 – študent s telesným postihnutím dolných končatín 

C2 6 – študent s telesným postihnutím horných končatín  

D 10 – študent s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi     

        vývinovými poruchami 

11 – študent s poruchami učenia  

E 7 – študent s chronickým ochorením 

8 – študent so zdravotným oslabením 

9 – študent so psychickým ochorením 

Zdroj: Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu  verejným vysokým školám na 

rok 2015. Č.: 2015-3349/4446:3-15A0 



      
 

4  EDUKÁCIA A EDUKAČNÉ STRATÉGIE PRE ŠTUDENTOV SO 

ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 

 

4.1 Edukácia a edukačné stratégie pre študentov s telesným postihnutím, 

chorobou a zdravotným oslabením na vysokých  

Jedným z hlavných princípov inkluzívneho vzdelávania študentov nielen s telesným 

postihnutím, ochorením alebo zdravotným oslabením (TPCHZO) na vysokých 

školách  je  nezávislosť. Máme na mysli nielen nezávislosť v zmysle samostatného 

pohybu a sebaobsluhy, ale aj v zmysle voľného rozhodovania sa. 

Nové trendy vysokoškolského vzdelávania v štátoch EÚ sa snažia tomuto princípu 

prispôsobiť celý proces edukácie: 

 Work based learning – vysokoškolské štúdium realizované priamo v 

pracovnom prostredí. 

 Student centred study - štúdium zamerané na potreby študenta. 

 Individualizované štúdium a e-learning s potenciálom preniesť možnosť štúdia 

až do domáceho prostredia. 

Počas štúdia študenti s TPCHZO narážajú na množstvo bariér, a to tak fyzických, ako 

aj psychických. Často krát už počas štúdia poukazujú na to, že pre svoje 

znevýhodnenie v pohybe alebo v komunikácii nedostávajú rovnaké príležitosti v 

edukačných možnostiach a následne aj na trhu práce (Květoňová, 2007). 

Pri voľbe profesijnej dráhy a s ňou súvisiaceho štúdia je veľmi dôležité posúdiť 

vhodnosť zvoleného povolania (vrátane prípravy na povolanie) vo vzťahu k 

osobnostným faktorom, vo  vzťahu k obmedzeniam, vo vzťahu k prognóze  

zdravotného postihnutia a v neposlednej miere aj vo vzťahu k svojim vlastným 

špeciálnym potrebám a ich saturácii. 

Vo vzťahu k edukácii študenta s TPCHZO na terciárnom stupni  vzdelávania popisuje 

Zámečníková (2006) proces pri výbere a realizácii podpory v rámci štúdia s 

odvolaním sa na Scotisch Council for research in education v niekoľkých bodoch: 

 Identifikovať bariéry a odstraňovať bariéry vzniknuté na základe nevhodných 

metód. 

 Identifikovať individuálne potreby a limitujúce faktory. 

 Snažiť sa bariéry odstraňovať a nie ich obchádzať. 

 Informovať uchádzačov o štúdium so zdravotným znevýhodnením o vybavení a 

možnostiach poskytovania špeciálnopedagogickej podpory. 



      
 

 Podporovať „dobré postupy“ pri vzdelávaní všetkých študentov a zjednotiť ich 

príležitosti. 

 Podporovať kľúčovú rolu poradcu/koordinátora pre študentov s postihnutím. 

 Poskytnúť študentom „sprevádzanie“ od začiatku štúdia až po jeho ukončenie. 

 Určiť vhodné postupy podpory študentov s postihnutím a pedagógom bez 

špeciálnopedagogického vzdelania zabezpečiť tréning/vzdelávanie za účelom 

ich dodržiavania. 

Problémom pre študentov s telesným postihnutím, chorobou alebo zdravotným 

oslabením na vysokých školách môže byť aj menšia dostupnosť poradenských 

služieb. Absentujú najmä služby kariérového poradenstva v nadväznosti na študované 

odbory a na možnosti pracovného začlenenia týchto študentov po absolvovaní štúdia. 

Služby študijného poradenstva je potrebné zamerať nielen na  samotného študenta so 

špecifickými potrebami, ale aj na ostatných študentov, spolupracovníkov, kolegov, 

pedagógov atď. Vysokoškolskí poradcovia/ koordinátori by mali pomáhať študentom 

s postihnutím posúvať hranice ich vlastnej pôsobnosti v zvolenom študijnom 

programe v prospech ich aktívneho podielu na rozvoji danej špecializácie, čo priamo 

súvisí s princípmi inkluzívneho vzdelávania a samotnej inklúzie jednotlivcov s 

postihnutím. 

Stratégia práce so študentmi s telesným postihnutím, chorobou alebo zdravotným 

oslabením je založená na presnom chápaní ich špecifických (najmä edukačných) 

potrieb. Je potrebné si uvedomiť, že skupina takto postihnutých jednotlivcov nie je v 

žiadnom prípade homogénna, práve naopak, vyznačuje sa vysokou heterogenitou. 

Všeobecne generalizovaný symbol telesne postihnutých – vozík – nie je jediným 

meradlom individuálnosti všetkých telesne postihnutých. 

Podľa Květoňovej (2007) je jednotlivec s telesným postihnutím pre väčšinu laikov 

„vozíčkár“ a táto predstava slúži ako ukotvený znak, ku ktorému sa viažu všetky 

ostatné asociácie. Skupina jednotlivcov s telesným postihnutím vyžaduje fungovanie 

systematickej podpory a služieb študijného poradenstva/ koordinovania, 

koordinovaných nielen na úrovni príslušnej katedry a fakulty, ale aj na úrovni 

univerzity. Individualizácia študijného plánu, ktorú súčasná legislatíva pripúšťa a 

ktorá je v tomto prípade často krát nevyhnutná však nesmie skĺznuť k úľavám v 

obsahu a rozsahu edukačného materiálu. 

Študenti s TPCHZO z dôvodu nedostatku motorických schopností, ktoré zahŕňajú 

poruchy v oblasti jemnej aj hrubej motoriky, grafomotoriky, okulomotoriky, 

oromotoriky a i., potrebujú v edukácii osobitnú vecnú, metodickú a personálnu 

podporu. Špeciálne potreby študentov s TPCHZO sa môžu okrem iného týkať aj 



      
 

úpravy a polohy edukačných priestorov a ich materiálneho vybavenia, ponuky 

študijných materiálov, prenosu edukačného obsahu, vypracovania písomných 

záznamov z vyučovania s pomocou adaptovaných PC, príp. ostatných IKT, možnosť 

e-learningového sprostredkovania obsahu (individuálne pracovné tempo), prípravy 

seminárov a spätnej väzby, ako aj kontroly edukačných cieľov, samostatnej vedeckej 

práce, alternatívnych foriem deklarovania výkonu (napr. kolokvium namiesto 

písomných testov). 

V bežnej vysokoškolskej praxi sa stretávame skôr s tým, že študenti s postihnutím sú 

stále označovaní za „výnimočných“ jednotlivcov. Príčinou je často krát  nepochopenie 

ich špeciálnych potrieb bežnou populáciou, vrátane bežných pedagógov bez 

špeciálnopedagogického vzdelania. 

Pre úspešné zvládnutie tejto situácie sú potrebné poznatky týkajúce sa samotného 

postihnutia a jeho dôsledkov na edukáciu a tiež skvalitnenie služieb vysokých škôl pri 

výučbe študentov s takýmto postihnutím. 

 

4.2 Edukácia a edukačné stratégie pre študentov so sluchovým postihnutím na 

vysokých školách 

Sluch je nevyhnutnou podmienkou pre úspešnú komunikáciu ľudí. Má zásadný 

význam pre rozvoj reči, jazyka, myslenia, rozvíjaní psychiky, podporu emocionálnej 

väzby na okolie ako aj v získavaní mnohých kompetencií v rôznych oblastiach 

rozvoja jednotlivca. Sluchové postihnutie predstavuje najťažšiu bariéru v komunikácii 

a následne sa odráža v celom vývine osobnosti jednotlivca. Je primárnym problémom, 

avšak nesie so sebou problémy predovšetkým vo vývine hovorenej reči, v 

nadväzovaní medziľudských vzťahov, v orientácii v priestore, prináša zhoršenie 

pohybovej koordinácie a i. Významnú úlohu zohráva aj slovná zásoba jednotlivcov so 

sluchovým postihnutím, ich vnímanie abstraktných pojmov, štruktúra reči, 

kompenzačné mechanizmy (napr. úroveň odzerania a pod.) 

V súčasnej dobe zavádzania inkluzívneho vzdelávania v školstve rešpektujeme 

študentov so sluchovým postihnutím ako kultúrnu a jazykovú menšinu, ktorej je v 

zmysle platných medzinárodných aj domácich dokumentov potrebné sprístupňovať 

štúdium na vysokej škole. Práve študenti so sluchovým postihnutím sú z hľadiska 

získavania vysokoškolskej graduácie jednou z najrizikovejších skupín. Informácie a 

poznatky sú študentom na vysokých školách sprostredkovávané prevažne vo verbálnej 

podobe a prijímané sú prevažne auditívnou cestou. Pre študentov so sluchovým 

postihnutím je to veľmi náročné z hľadiska sluchového deficitu a tým obmedzeného 

prísunu informácií – daného druhom a stupňom postihnutia, dobou vzniku 

postihnutia, príčinou, kvalitou kompenzačných pomôcok, kombináciou postihnutí a 



      
 

pod. Študenti so sluchovým postihnutím môžu zvládnuť svoje štúdium za určitej 

podpory, ktorá je daná ich individuálnymi potrebami, ktoré sú odlišné predovšetkým 

spôsobom ich komunikácie (Hádková, 2007). 

Pre ťažko sluchovo postihnutých študentov je štúdium na vysokej škole v odlišnom 

komunikačnom kóde než je ich materský znakový jazyk, prostredníctvom ktorého sa 

vzdelávali na základných, príp. na stredných školách. Mnohé problémy podľa 

Hádkovej (2007) vyplývajú z nepochopenia celého radu situácií a nepresného či 

skresleného vnímania prijímaných informácií, daných odlišnosťou jazykového kódu a 

nie z ich inteligencie. 

Podľa § 4 zákona NR SR č.149/1995 Z.z. o posunkovej reči majú nepočujúce osoby 

právo na používanie posunkovej reči a na vzdelávanie sa s použitím posunkovej reči. 

Pri práci so študentmi so sluchovým postihnutím by sme mali dodržiavať určité 

pravidlá, princípy: 

 Informovať študenta o téme rozhovoru, prednášky a pod. 

 Používať názorné pomôcky na spresnenie prednášanej problematiky. 

 Poskytnúť študentovi so SP v prípade potreby individuálnu konzultáciu. 

 Zadať dostatočné množstvo konkrétnej odbornej literatúry. 

 Využívať alternatívne spôsoby hodnotenia študentov. 

 Využívať služby tlmočníka, príp. zapisovateľa. 

 Brať do úvahy odzeranie, ako jednu z prirodzených možností prijímania 

informácií jednotlivca so sluchovým postihnutím. 

 Vysvetľovať neznáme pojmy a koncipovať štruktúru prednášok logicky, 

ucelene a systematicky, aby sa študent ľahko orientoval. 

 Používať kompenzačné pomôcky a moderné digitálne technológie v súčinnosti 

s asistenčnými technológiami. 

Poradenské služby pre študentov so sluchovým postihnutím na vysokých školách by 

mali byť zamerané najmä na: 

 poradenstvo uchádzačom o štúdium na príslušnej fakulte pri výbere vhodného 

študijného programu, 

 poskytovanie informácií o podmienkach prijímacieho konania, 

 poskytovanie všeobecných informácií o štúdiu na fakulte, 

 technickú podporu výučby sluchovo postihnutých, 

 poskytovanie individuálnych konzultácií, 



      
 

 zabezpečovanie tlmočenia do znakového jazyka, 

 poskytovanie servisných služieb a poradenstva pre pedagógov, vyučujúcich 

študentov so sluchovým postihnutím. 

 

4.3 Edukácia a edukačné stratégie pre študentov so zrakovým postihnutím na 

vysokých školách 

Človek vníma približne 80% informácií o okolitom svete vizuálnou cestou. 

Vzhľadom na, kvantitu prijímaných informácií môžeme teda povedať, že zrak je jeden 

z najdôležitejších zmyslov človeka. 

Z hľadiska správania narušuje zrakové postihnutie predovšetkým poznávacie funkcie, 

orientáciu v priestore a samostatný pohyb, sebaobsluhu a komunikáciu. 

Psychické dôsledky zrakového postihnutia majú podľa Požára (2007) niekoľko rovín. 

Prvá je spojená s postihnutím zraku a kvalitou vizuálnej percepcie (oblasť poznávania, 

vnímania, predstáv) a druhá rovina predstavuje postihnutie osobnosti vo všeobecnosti 

– môžu byť narušené zložky osobnosti v oblasti emocionality a charakteru. Tretiu 

rovinu autor vymedzuje v oblasti sociálnych vzťahov jednotlivca a vplyvu sociálneho 

prostredia na neho. 

Vysokoškolské vzdelávanie jednotlivcov so zrakovým postihnutím je jednou z 

možností ich aktívneho začlenenia sa do spoločnosti. Avšak aj toto vzdelávanie pri 

nezabezpečení základných edukačných podmienok môže spôsobovať študentovi so 

zrakovým postihnutím mnohé problémy. Pri nezabezpečení  

integratívneho/inkluzívneho prostredia pretransformovaného do edukačného 

prostredia saturujúceho špeciálne edukačné potreby študentov so zrakovým 

postihnutím sa môže ako problémová zdať najmä: 

 komunikácia (najmä písomná), 

 orientácia a mobilita v priestoroch školy, 

 nedostatočné zabezpečenie podporných opatrení vo vzťahu k priestorovej 

orientácii a mobilite (farebné, líniové, príp. zvukové označenie priestorov), 

 nedostatočné adaptácie študijného materiálu, 

 alternatívne formy skúšania, 

 neznalosť špeciálnopedagogickej problematiky pedagógmi vysokých škôl, 

 nedostatočné vybavenie vysokej školy digitálnymi, informačno-

komunikačnými a asistenčnými technológiami, 



      
 

 nedostatočná študijná podpora (zabezpečenie transformácie textov do hmatovej 

alebo auditívnej podoby) a i. (Květoňová, 2007). 

Informačný deficit má svoje úskalia tiež v prístupe k informáciám, ktoré vidiaci ľudia 

majú ľahko dostupné, napr. nástenky, označenia dverí, menovky, termíny konzultácií, 

ale najmä študijná literatúra a ďalšie vizuálne informácie súvisiace s audiovizuálnou 

prezentáciou. Ako zásadné opatrenie sa tu ponúka digitalizácia textov, ich prístupnosť 

cez webové rozhranie a ponuka e-learningového vzdelávania. 

Vysokoškolské štúdium môže pomôcť jednotlivcovi so zrakovým postihnutím nielen 

vo zvýšení sociálneho statusu, ale tiež k sebarealizácii a najmä k jeho adekvátnemu 

využitiu na trhu práce. 

 

4.4 Edukácia a edukačné stratégie študentov s poruchami učenia na vysokých 

školách 

Študenti so špecifickými poruchami učenia (ŠPU) sú v súčasnosti relatívne početnou 

skupinou študentov so špecifickými potrebami. Kvalitná diagnostika porúch učenia, 

ako aj uplatňovanie príslušných edukačných stratégií je vhodnou metódou, ako 

sprístupniť vysokoškolské vzdelávanie študentom s uvedenými poruchami. 

Prítomnosť ŠPU je vážnym zásahom nielen do procesu učenia sa, ale aj do celého 

života jednotlivca. Styčným bodom všetkých definícií porúch učenia je podľa 

Strnadovej (2007) zdôrazňovanie skutočnosti, že ide o problémy pri osvojovaní si, 

spracovávaní a používaní kompetencií, akými sú písanie, čítanie, počítanie a pod. 

vplyvom dysfunkcie CNS a nie vplyvom zníženej inteligencie. 

Špecifické poruchy učenia sa v dospelosti prejavujú problémami iného charakteru ako 

v detstve. Jednotlivec so ŠPU si postupom času dokáže vytvoriť určité kompenzačné 

mechanizmy ako zvládať pre neho problémové situácie, alebo sa takým situáciám 

dokáže cielene vyhýbať. 

Aby sa aj pre jednotlivcov so ŠPU stalo vzdelávanie na vysokých školách 

prístupnejšie, je potrebné akcentovať trendy posledných rokov umožniť čo najviac 

ľuďom univerzitné vzdelávanie vytváraním inkluzívnych podmienok rešpektujúcich 

potreby jednotlivcov aj so špecifickými poruchami učenia. 

Aj keď vzdelávanie študentov so ŠPU v mnohých smeroch nie je tak limitované ako 

pri iných druhoch postihnutia, napriek tomu je potrebné si uvedomiť, že im v rámci 

ich primárneho a sekundárneho vzdelávania bola poskytovaná podpora či už formou 

reedukácie, kompenzačných pomôcok, príp. za využitia ich vlastných kompenzačných 

mechanizmov. Túto podporu je potrebné a nevyhnutné kontinuálne prenášať aj do 

terciárneho vzdelávania. 



      
 

Aj keď v súčasnosti nemáme presné štatistiky o počte študentov so ŠPU, mnohé 

výskumy naznačujú (Smith, Carroll, Elkins), že počet týchto študentov narastá, ale čo 

je pozitívne, narastá aj podpora týchto študentov v rámci jednotlivých univerzít/fakúlt. 

Je potrebné zdôrazniť, že najzávažnejšie problémy sa u jednotlivcov so ŠPU môžu 

prejaviť v oblasti práce s písaným textom a v písomných prácach/písomnom skúšaní. 

Vhodná podpora je preto práve v oblastiach: 

 príprava adaptovaných učebných textov tak, aby študent nebol odkázaný len na 

svoje poznámky, 

 možnosť vyhotoviť záznam (zvukový, video) z prednášok, 

 e-learningové vzdelávanie, príp. videoprednášky a pod., 

 uprednostňovať ústne skúšky a kolokviálne overenie vedomostí. 

  



      
 

5  BARIÉRY VO VYSOKOŠKOLSKOM PROSTREDÍ   

Vysoká škola poskytuje priestor pre budovanie skutočne inkluzívneho modelu 

vzdelávania, z ktorého môžu profitovať všetci. Väčšina študentov so ZP je vybavená 

zodpovedajúcimi akademickými zručnosťami, špeciálnymi technickými pomôckami 

pre prácu s informáciami a vedia si aspoň čiastočne zabezpečiť svoje špeciálne 

edukačné potreby.  

Aj napriek tomuto faktu ešte aj v súčasnosti ľudia so zdravotným znevýhodnením  

narážajú vo svojom živote na množstvo prekážok ako sú architektonické prekážky, 

predsudky, komunikačné bariéry. Niektoré z prekážok je možné odstrániť 

jednoduchými spôsobmi, avšak mnohé bariéry (najmä komunikačné, psychické alebo 

sociálne) nie je možné odstrániť v priebehu niekoľkých hodín, dní, mesiacov ba aj 

rokov.   

Štúdium na vysokej škole je predovšetkým o práci s informáciami. Každý študent má 

právo na informácie, ktoré súvisia bezprostredne s jeho štúdiom (rôzne odkazy pre 

študentov o zmenách, oznámenia, výstrahy, výsledky skúšok atď.), alebo majú čisto 

informatívnu funkciu, riadnym spôsobom vážne ovplyvňujúcu štúdium na vysokej 

škole (ide o rôzne oznamy a inzeráty týkajúce sa brigád, programy kín, letáky, 

pozvánky na kultúrne podujatia, atď.).  

Z toho dôvodu sa informačné bariéry radia k základným problémom pri 

zabezpečovaní rovnosti príležitostí pre všetkých. Študenti so ZP sú spravidla vybavení 

špeciálnymi elektronickými pomôckami. Je potrebné, aby aj vysoké školy postupne 

nielen dopĺňali svoje technické vybavenie vrátane špeciálnych periférií [assistive 

technology] (posluchárne, študovne, počítačové miestnosti, katedry), ale ho aj 

efektívne využívali priamo vo vzdelávacom procese, resp. aby umožnili študentom 

využívať vlastné technické vybavenie (www.cezap.sk).   

Všetky informácie a študijné materiály by mali byť poskytované v prístupnej forme - 

najlepšie v elektronickej forme alebo umiestnené na webových stránkach za 

dodržania princípov Blind Friendly Web. Školy by mali budovať elektronické 

knižnice a zaviazať svojich pedagógov, aby študijné texty poskytovali aj v 

alternatívnych elektronických formách.   

Ak chce byť vysoká škola dostupná  pre študentov so ZP, musí mať na to vytvorené aj 

architektonické podmienky, ktoré podliehajú istým pravidlám a normám. 

Bezbariérovosť (a to hlavne v architektúre) je dôležitá pre všetkých ľudí. Je 

nevyhnutnou súčasťou architektúry, ktorá by mala vytvárať prístupné a bezpečné 

prostredie pre ľudí s postihnutím. Takéto prostredie oceňujú najmä ľudia s telesným, 

zmyslovým či mentálnym postihnutím, ale aj starší ľudia, tehotné ženy, alebo osoby 



      
 

dočasne postihnuté (po úraze, chorobe atď.). Táto skupina ľudí tvorí 1/3 populácie 

(Samová et all, 2004). 

Študenti so zrakovým postihnutím pri pohybe aktívne vyhľadávajú  a používajú 

hmatové informácie z povrchu, najmä z jeho kontrastnej štruktúry. Preto aj 

exteriérové priestory jednotlivých vysokých škôl by mali byť prispôsobené 

základným požiadavkám študentov so zrakovým postihnutím.  Ide najmä o vytvorenie 

vodiacich línií (či už prirodzených alebo umelých), ktoré sa skladajú z orientačných 

bodov, ktoré sú pre ZP človeka špecifické či už svojim tvarom, postavením, alebo 

iným poznávacím znakom; varovných pásov , ktoré označujú rozhranie vstupu do 

nebezpečného priestoru pre ZP osoby, kde sa môžu stretnúť so situáciou, ktorú nie je 

možné vyhodnocovať len kontaktne pomocou dlhej bielej palice; signálnych pásov, 

ktoré určujú  ZP osobám presný smer chôdze alebo označujú orientačne dôležité 

miesto, ktoré je potrebné identifikovať. 

 

5.1  Bezbariérovosť v interiéri 

Existuje mnoho prostriedkov a vylepšení, ktoré možno využiť pre zrakovo 

postihnutých v interiéroch budov, alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Sú to napríklad 

tyflografické plániky a mapy, informačné štítky v Braillovom alebo zväčšenom písme, 

kontrastné reliéfne označenia, akustické prvky pre orientáciu, signalizáciu 

a informáciu, itineráre – slovné popisy trasy (tento prostriedok však možno vnímať aj 

ako nadštandard). 

Tyflografické plániky a mapy slúžia na zlepšenie orientácie nevidiacich 

a slabozrakých tak, že poskytujú komplexnejšiu informáciu o situácii, v ktorej sa 

nachádzajú. Plánik, ktorý je čitateľný hmatom, pomáha zlepšovať predstavu 

o priestore, do ktorého sa vstupuje, alebo v ktorom sa človek nachádza. Okrem 

významu pre orientáciu môžu mať reliéfne plániky aj význam estetickej informácie 

napríklad o architektúre.  

Informačné štítky v Braillovom alebo vo zväčšenom písme slúžia k detailnejšej 

informovanosti nevidiaceho a slabozrakého. Bývajú na nich uvedené základné 

informácie o okolí či priestore, do ktorého sa vstupuje. Dôležité je ich umiestnenie, 

ktoré musí rešpektovať celkovú orientačnú situáciu a umožniť, aby ich nevidiaci 

inštinktívne našiel. Najčastejšie sú to štítky, ktoré sa umiestňujú pri dverách vo výške 

približne 150 cm. Na takomto štítku sa zvyčajne nachádza číselné označenie dvier 

a meno konkrétnej osoby, ktorej pracovisko patrí prípadne ďalšie dôležité údaje. 

Kontrastné reliéfne označenia sa využívajú v budovách na bezpečnú orientáciu osoby 

so zrakovým postihnutím. Zaraďujeme sem najmä kontrastné reliéfne označenia – 

čísla dverí, piktogramy, reliéfne označenie podlaží na zábradliach, ovládacie panely 



      
 

v kabínach výťahov a tlačidlá na privolávanie výťahu  (Sprievodca odstraňovania 

architektonických bariér, 2005). Akustické prvky pre orientáciu, signalizáciu 

a informáciu - pri akustických prvkoch pre orientáciu, signalizáciu a informáciu sa 

využíva fakt, že mimo hmatu nevidiaci a slabozrakí využívajú pre svoju orientáciu 

i sluch. Prvky, ktoré sa využívajú pre akustické navádzanie sú akustické orientačné 

majáky, ktoré svojim signálom označujú miesta významné z hľadiska orientácie, 

určujú a pomáhajú udržať smer pohybu, dokresľujú celkovú orientačnú situáciu 

zistenú kontaktne pomocou bielej palice alebo pomocou zvyšku zraku. Rôznymi 

signálmi môžu informovať aj o zmenách aktuálnej situácie. Takáto akustická 

signalizácia je veľmi dôležitým prvkom bezpečného pohybu nevidiaceho či 

slabozrakého. Akustické prvky poskytujú dôležité informácie nielen o priestore, ale aj 

o službách, ktoré sú pre samostatný pohyb zaujímavé a dôležité. Akustické majáky sú 

elektronické zdroje zvukov, ktoré svojim charakteristickým zvukom slúžia 

k lokalizácii konkrétnych orientačných bodov. Príkladom sú zvukové majáky  pri 

vstupe do priestorov budov. Staršie používané majáky vydávali akustické signály 

nepretržite, novšie sú ovládané malou vreckovou vysielačkou, alebo vysielačku 

umiestnenou priamo na dlhej bielej palici (Sprievodca odstraňovania 

architektonických bariér, 2005). 

S rozvojom akustického navádzania sa objavila požiadavka na doplnenie alebo 

náhradu  základného akustického signálu hlasovou akustickou informačnou frázou. 

Pre umiestňovanie informačných majákov s frázou platia rovnaké pravidlá ako pre 

akustické orientačné majáky. Ako sme už vyššie spomínali, tieto majáky sú spúšťané 

na diaľku vreckovou vysielačkou. Maják je umiestnený v priamej osi nad vchodom 

budovy. Po aktivovaní vysielačkou poskytne nevidiacemu informáciu o presnom 

umiestnení vchodu do budovy, prípadne aj o tom o akú budovu ide a prvotnú 

informáciu o priestore, ktorý sa nachádza za vstupom do budovy (napr. vstupná hala, 

vstupná chodba). Súčasťou akustickej frázy je informácia o prvom mieste kontaktu, 

kde sú zrakovo postihnutej osobe poskytnuté ďalšie informácie (napr. číslo dverí 

a popis ako sa k požadovanému miestu čo najbezpečnejšie dostane). Týmito 

informačnými miestami sú najčastejšie vrátnice jednotlivých inštitúcií prípadne iných 

budov. Ak v budove nie je zriadená informačná miestnosť, týmto miestom sa stáva 

najbližšia miestnosť (kancelária), kde bude poskytnutá nevidiacim požadovaná 

informácia (Sprievodca odstraňovania architektonických bariér, 2005).  

  



      
 

6 OPTIMALIZÁCIA PODMIENOK A ŠTUDIJNÉHO 

PROSTREDIA, PRIMERANÉ ÚPRAVY A PODPORNÉ SLUŽBY 

Systémom podporných opatrení a optimalizácie podmienok v terciárnom vzdelávaní 

rozumieme modifikáciu alebo plánované zmeny v rôznych oblastiach, napr. 

v personálnej, v psychosociálnej, v priestorovej a materiálnej, v organizačnej 

a ďalších, ktoré by mali vychádzať z dôsledného posúdenia špecifických potrieb 

študenta a jeho možností (limitov, obmedzení), a to v minimálnom rozsahu 

stanovenom vyhláškou MŠVVŠ SR č.458/2012 Z.z. o minimálnych nárokoch 

študenta so špecifickými potrebami.  

Podľa Zezulkovej (2014) inkluzívne vzdelávanie je postavené na takých opatreniach, 

ktoré nielenže sprístupnia výučbu študentov so špecifickými potrebami, ale zároveň sa 

stanú využiteľnými aj pre ostatných študentov. Inkluzívne vzdelávanie neznamená 

diverzifikáciu študentov podľa ich špecifických potrieb a následnú voľbou 

adekvátnych výučbových metód, ale vyžaduje si akceptáciu v mnohých oblastiach, 

týkajúcich sa napr. množstva času na zvládnutie zadanej úlohy, zaistenia individuálnej 

asistencie počas výučby, spôsobu sprostredkovania informácií vo výučbe, flexibility 

pravidiel riešenia zadaných úloh, formy výstupov od študenta, aktívneho zapojenia 

študenta do výučby, používania kompenzačných pomôcok vo výučbe, 

multisenzoriality a pod.  

 

6.1 Definovanie primeraných úprav a podporných služieb 

Každá vysoká škola je podľa zákona o vysokých školách §100 ods. 4 písm. c) 

zodpovedná za zabezpečenie osobitných podmienok na vykonávanie študijných 

povinností študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na 

študijný výkon. 

Osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností závisia od charakteru 

zdravotného znevýhodnenia a/alebo poruchy učenia konkrétneho študenta. Podľa 

vyhlášky MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so 

špecifickými potrebami sa tieto zabezpečujú prostredníctvom poradenstva, 

podporných služieb a primeraných úprav, rešpektujúc nároky študentov so 

špecifickými potrebami.   

Pod pojmom primerané úpravy rozumieme také zmeny pri absolvovaní štúdia, vo 

formách vyučovania a hodnotenia výsledkov, ktoré umožňujú študentovi so 

špecifickými potrebami plniť si študijné povinnosti a uplatňovať študentské práva na 

porovnateľnej úrovni, ako to vysoká škola umožňuje bežným študentom, bez 



      
 

znižovania požiadaviek na ich študijný výkon a bez zmeny charakteru študijného 

programu. Primerané úpravy slúžia na kompenzáciu dôsledkov zdravotného 

postihnutia/ochorenia a/alebo poruchy a na kompenzáciu dôsledkov bariér 

akademického prostredia. Nemajú paušálny charakter, ich potreba a rozsah sa 

posudzuje na individuálnom základe, zohľadňujúc vždy špecifické vzdelávacie 

potreby konkrétneho študenta, charakter študijného programu, aktuálne podmienky a 

požiadavky na štúdium, dostupnosť a efektívnosť využitia kompenzačných pomôcok 

a asistenčných technológií. Primerané úpravy sa stanovujú na aktuálny čas. Po ich 

priznaní je študent povinný rešpektovať dohodnuté pravidlá. Ďalšie požiadavky z jeho 

strany nebudú považované za oprávnené, pokiaľ ich nevyvolá zmena (napr. 

zdravotného stavu), čo je potrebné dokladovať potvrdením od odborníka. Primerané 

úpravy nemôžu znižovať platné akademické štandardy, nemajú znižovať nároky na 

osvojenie si kľúčových vedomostí, kompetencií a zručností potrebných pre získanie 

kvalifikácie vo vybranom odbore. Primerané úpravy nesmú znamenať nenáležité 

zvýhodnenie študentov so špecifickými potrebami v porovnaní s bežnými študentmi, 

neprekračujú rámec kompenzácie.  Úpravy ako predĺžený čas pri skúškach, posunutie 

termínov pri plnení študijných úloh, zmeny vo formátoch výstupov a v prezentácií 

výsledkov štúdia sa nepovažujú za výhody, pokiaľ majú kompenzačný charakter. 

Úpravy sa môžu týkať spôsobu, akým študent plní študijné úlohy a prezentuje 

výsledky svojej práce, a časového harmonogramu, v rámci ktorého ich plní; 

nealternujú (nemenia charakter) samotnú prácu.  Zmyslom primeraných úprav je v čo 

najväčšej miere podporiť aktívnu účasť študenta so špecifickými potrebami na štúdiu 

a živote na vysokej škole. Význam majú predovšetkým také úpravy, ktoré 

neznemožňujú študentovi kontakt s ostatnými študentmi, pedagógmi, študijnými 

materiálmi a s univerzitným prostredím (Prístupnosť akademického prostredia pre 

študentov  

so ŠP na UK, Inštitucionálny dokument). 

Pod pojmom podporné služby sa rozumejú činnosti, ktoré sú poskytované študentom 

so špecifickými potrebami v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi a 

vnútornými predpismi príslušnej vysokej školy viažucimi sa k zabezpečeniu 

všeobecne prístupného akademického prostredia (napr. transformácia študijných 

textov do prístupnej formy pre nevidiacich, nácvik používania asistenčných 

technológií, individuálne vyučovanie vybraných predmetov, kopírovanie, tlačenie, 

tréning mobility a orientácia v akademickom prostredí, prednostné pridelenie 

ubytovania vo vysokoškolskom internáte a pod.). 

Podľa § 100 ods. 4 zákona o vysokých školách podpornými službami sú najmä:  

 zabezpečenie možnosti využívať špecifické vzdelávacie prostriedky,  



      
 

 individuálne vzdelávacie prístupy, najmä individuálna výučba vybraných 

predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím, 

 osobitné podmienky na vykonávanie študijných povinností bez znižovania 

požiadaviek na študijný výkon, 

 individuálny prístup vysokoškolských učiteľov, 

 odpustenie školného v odôvodniteľných prípadoch, ak ide o štúdium dlhšie, ako 

je štandardná dĺžka príslušného študijného programu. 

Podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so 

špecifickými potrebami podpornými službami sú najmä: 

 podpora pri zabezpečovaní študijných materiálov v prístupnej forme,  

 podpora pri zabezpečovaní základnej študijnej literatúry, podkladov 

z prednášok a zadaní cvičení,  

 bezbariérová práca v akademickom informačnom systéme,  

 prístup k informáciám týkajúcim sa štúdia bezbariérovým
1
 spôsobom 

 prístup k informáciám a materiálom akademickej knižnice bezbariérovým
 

spôsobom 

 zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas,  

 technická podpora pri práci v knižnici formou využitia technického vybavenia 

 zhotovovanie kópií študijných textov 

 podpora pri nácviku orientácie, samostatného a bezpečného pohybu 

v priestoroch vysokej školy 

 uskutočňovanie výučby v bezbariérových priestoroch 

 prednostné ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského domova za 

splnenia podmienok, ak miesto trvalého pobytu je od miesta štúdia viac ako 20 

km. 

 zabezpečenie vyhradeného parkovacieho miesta pre konkrétneho študenta pri 

bezbariérovom vstupe  

Primerané úpravy a podporné služby slúžia na kompenzáciu dôsledkov zdravotného 

znevýhodnenia a/alebo poruchy učenia a na kompenzáciu dôsledkov bariér 

akademického prostredia. Ich potreba a rozsah sa posudzuje na individuálnom 

základe, zohľadňujúc vždy špecifické potreby konkrétneho študenta, charakter 

študijného programu, aktuálne podmienky a požiadavky na štúdium, dostupnosť a 

                                                           
1
 Bez cudzej pomoci, s využitím asistenčných technológií. 



      
 

efektívnosť využitia kompenzačných pomôcok a asistenčných technológií. Stanovujú 

na konkrétne obdobie. Po ich priznaní je študent povinný rešpektovať dohodnuté 

podmienky. Ďalšie požiadavky na primerané úpravy a podporné služby zo strany 

študenta nebudú považované za oprávnené, pokiaľ ich nevyvolá zmena (napr. 

zdravotného stavu), čo je potrebné dokladovať potvrdením od odborníka. 

Primerané úpravy a podporné služby nemôžu znižovať platné akademické štandardy, 

nemajú znižovať nároky na osvojenie si požadovaných vedomostí, kompetencií a 

zručností potrebných pre získanie kvalifikácie vo vybranom študijnom programe. 

Primerané úpravy a podporné služby nesmú znamenať zvýhodnenie študentov so 

špecifickými potrebami v porovnaní s bežnými študentmi, neprekračujú rámec 

kompenzácie dôsledkov zdravotného znevýhodnenia a/alebo poruchy učenia a 

kompenzácie dôsledkov bariér akademického prostredia. 

Primerané úpravy ako predĺžený čas pri skúškach, posunutie termínov pri plnení 

študijných úloh, zmeny vo formátoch výstupov a v prezentácii výsledkov štúdia sa 

nepovažujú za výhody, pokiaľ majú kompenzačný charakter. Primerané úpravy sa 

môžu týkať spôsobu, akým študent plní študijné úlohy a prezentuje výsledky svojej 

práce, a časového harmonogramu, v rámci ktorého ich plní; neznižujú požiadavky na 

študijný výkon. 

Zmyslom primeraných úprav a podporných služieb je v čo najväčšej miere podporiť 

aktívnu účasť študenta so špecifickými potrebami na štúdiu a živote na vysokej škole. 

Význam majú predovšetkým také primerané úpravy a podporné služby, ktoré 

neznemožňujú študentovi kontakt s ostatnými študentmi, učiteľmi, študijnými 

materiálmi a s akademickým prostredím (voľne spracované podľa zákona o vysokých 

školách; vyhlášky o minimálnych nárokoch a Smernice rektora 23/2014). 

Odborníci a zástupcovia špeciálnych pedagogických centier a vybraných vysokých 

škôl spracovali dokument, v ktorom rozpracovali Primerané úpravy, podporu 

a podporné služby pre študentov v závislosti od druhu a stupňa zdravotného 

postihnutia, resp. charakteru ich špecifických potrieb.  

A. Podpora pre nevidiaceho študenta: 

a) Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri písomných skúškach počas 

štúdia - zadanie v prístupnej forme (elektronickej, haptickej), predĺženie času, 

umožnenie používať asistenčné technológie.  

b) Nácvik orientácie, samostatného a bezpečného pohybu v priestoroch univerzity, 

fakulty a internátu 

c) Bezbariérový prístup k podstatným informáciám  

d) Bezbariérový prístup k akademickému informačnému systému 



      
 

e) Zabezpečenie študijných materiálov a ich spracovanie do prístupnej formy (text 

vnímateľný sluchom alebo hmatom);  

f) Umožnenie vytvárania zvukového záznamu z vyučovania výhradne pre vlastné 

študijné potreby  

g) Individuálny prístup vysokoškolských pedagógov  

h) Individuálne vyučovanie  

i) Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností  

j) Pomoc v knižnici pri práci s katalógmi, zapožičanie študijnej literatúry na 

predĺžený čas, možnosť študovať texty a zhotovovať ich kópie s využitím 

technického vybavenia (skener, čítač obrazovky, kopírovací stroj, tlačiareň). 

k) Nácvik práce s informačnými technológiami s využitím asistenčných 

technológií 

l) Poradenstvo pri zabezpečovaní technického vybavenia a zapožičiavanie AT  

 

B. Podpora pre slabozrakého študenta:  

a) Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri písomných skúškach počas 

štúdia podľa individuálnych potrieb - poskytnutie zadania v prístupnej forme 

(napr. zväčšenie textu, úprava riadkovania, použitie vhodného papiera, text v 

elektronickej alebo zvukovej forme), predĺženie času, umožnenie používať 

kompenzačné pomôcky a asistenčné technológie.  

b) Bezbariérový prístup k podstatným informáciám  

c) Bezbariérový prístup k akademickému informačnému systému  

d) Individuálny prístup vysokoškolských pedagógov  

e) Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností  

f) Pomoc pri zabezpečovaní študijnej literatúry, pomoc v knižnici pri práci s 

katalógmi, zapožičanie študijnej literatúry na predĺžený čas podľa stanovených 

pravidiel. 

g) Technická podpora pri práci v knižnici formou využitia technického vybavenia. 

h) Nácvik práce s informačnými technológiami s využitím asistenčných 

technológií  

i) Poradenstvo pri zabezpečovaní technického vybavenia  

j) Zapožičanie vybraných druhov asistenčných technológií na prechodnú dobu.  



      
 

C. Podpora pre nepočujúceho študenta: 

a) Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri skúškach počas štúdia - 

poskytnutie zadania a inštrukcií v primeranej písomnej forme, predĺženie času, 

umožnenie využívať služby tlmočníka - tlmočník posunkového jazyka, 

artikulačný tlmočník, tlmočník posunkovanej slovenčiny 

b) Umožnenie vytvárania zvukového (na účely prepisu hovoreného slova do textu) 

a/ alebo obrazového záznamu z vyučovania výhradne pre vlastné študijné 

potreby  

c) Individuálny prístup vysokoškolských učiteľov - elektronická komunikácia, 

uplatňovanie pedagogických nástrojov na vyučovaní podporujúcich lepšie 

porozumenie a aktívne zapojenie študenta, rešpektovanie účasti tlmočníka pre 

osoby so sluchovým postihnutím na vyučovaní a vytvorenie podmienok na jeho 

prácu; zvážiť možnosť poskytovania písomných podkladov na prednášky 

a cvičenia. 

d) Využívanie služieb tlmočníka   

e) Individuálne vyučovanie  

f) Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností  

g) Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry  

h) Nácvik práce s informačnými technológiami s využitím asistenčných 

technológií 

i) Poradenstvo pri zabezpečovaní technického vybavenia 

j) Zapožičanie vybraných druhov asistenčných technológií na prechodnú dobu.  

D. Podpora pre nedoslýchavého študenta: 

a) Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri skúškach počas štúdia - 

poskytnutie inštrukcií v zrozumiteľnej forme, predĺženie času, umožnenie 

používať kompenzačné pomôcky (napr. indukčná slučka, komunikačný FM 

systém, a pod.). 

b) Umožnenie vytvárania zvukového a/ alebo obrazového záznamu z vyučovania 

výhradne pre vlastné študijné potreby  

c) Individuálny prístup vysokoškolských učiteľov - elektronická komunikácia, 

uplatňovanie pedagogických nástrojov na vyučovaní podporujúcich lepšie 

porozumenie a aktívne zapojenie študenta, rešpektovanie používania 

kompenzačných pomôcok, rešpektovanie účasti tlmočníka pre nepočujúcich na 



      
 

vyučovaní a vytvorenie podmienok na jeho prácu; zvážiť možnosť 

poskytovania podkladov na prednášky, semináre a cvičenia. 

d) Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností  

e) Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry  

f) Zapožičanie FM komunikačného systému na prechodnú dobu.  

E. Podpora pre študenta s telesným postihnutím dolných končatín: 

a) Účasť na vyučovaní a skúškach v bezbariérových priestoroch. Za alternatívne 

riešenie pri bariérovosti prostredia sa pokladá štúdium podľa individuálneho 

študijného plánu, štúdium dištančnou formou, samoštúdium s využitím 

konzultácií v bezbariérových priestoroch,  individuálne vyučovanie vybraných 

predmetov v bezbariérových priestoroch a pod.  

b) Prednostný zápis na vybrané prednášky a cvičenia z dôvodu obmedzenej 

mobility. 

c) Individuálny študijný plán alebo individuálny harmonogram plnenia študijných 

povinností  

d) Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, zapožičanie študijnej literatúry z 

fondov knižnice na predĺžený čas podľa stanovených pravidiel, možnosť 

zhotovovať kópie študijných textov. 

e) Ubytovanie v bezbariérových priestoroch vysokoškolského internátu podľa 

ubytovacej kapacity UK. 

f) Vyhradené parkovacie miesto. 

F. Podpora pre študenta s telesným postihnutím horných končatín: 

a) Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri písomných skúškach počas 

štúdia - predĺženie času, možnosť využívať služby asistenta (zapisovanie 

odpovedí), prestávky pri dlhších skúškach, možnosť používať kompenzačné 

pomôcky a asistenčné technológie.  

b) Umožnenie vytvárania zvukového záznamu z vyučovania výhradne pre vlastné 

študijné potreby  

c) Individuálny prístup vysokoškolských učiteľov  

d) Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností  

e) Podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry  

f) Zapožičanie asistenčných technológií na prechodnú dobu. 



      
 

G. Podpora pre študenta s chronickým ochorením:  

a) Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri písomných skúškach počas 

štúdia - možnosť prestávky a s tým súvisiace predĺženie času pri dlhších 

skúškach, ak si to aktuálny zdravotný stav študenta vyžaduje. 

b) Individuálny prístup vysokoškolských učiteľov  

c) Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností  

d) Umožnenie diétneho stravovania. 

 

H. Podpora pre študenta so zdravotným oslabením: 

a) Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri písomných skúškach počas 

štúdia - možnosť prestávky a s tým súvisiace predĺženie času pri dlhších 

skúškach, ak si to aktuálny zdravotný stav študenta vyžaduje. 

b) Individuálny prístup vysokoškolských učiteľov počas štúdia. 

c) Individuálny harmonogram plnenia študijných povinností  

I. Podpora pre študenta s psychickým ochorením: 

a) Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri skúškach počas štúdia – napr. 

individuálna skúška v samostatnej tichej miestnosti, predĺženie času. 

b) Individuálny prístup vysokoškolských učiteľov  

c) Štúdium podľa individuálneho harmonogramu plnenia študijných povinností 

alebo individuálneho študijného plánu, umožnením alternatívnych foriem 

plnenia študijných úloh, flexibilného riešenia termínov odovzdávania úloh a 

hodnotenia podľa vopred určených podmienok.  

d) Pomoc pri zabezpečení študijnej literatúry, zapožičanie študijnej literatúry na 

predĺžený čas podľa stanovených pravidiel. 

J. Podpora pre študenta s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami: 

a) Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri skúškach počas štúdia - 

individuálna skúška v samostatnej miestnosti, poskytnutie inštrukcií v 

alternatívnych formátoch (písomné, ústne), predĺženie času, umožnenie využiť 

služby asistenta, umožnenie používať počítač ai. 

b) Umožnenie vytvárania zvukového záznamu  

c) Individuálny prístup vysokoškolských učiteľov  



      
 

d) Štúdium podľa individuálneho harmonogramu plnenia študijných povinností 

alebo individuálneho študijného plánu, umožnením alternatívnych foriem 

plnenia študijných úloh, flexibilného riešenia termínov odovzdávania úloh a 

hodnotenia podľa vopred určených podmienok.  

e) Pomoc pri zabezpečení študijnej literatúry, zapožičanie študijnej literatúry na 

predĺžený čas podľa stanovených pravidiel. 

K. Podpora pre študenta s poruchami učenia: 

a) Primerané úpravy pri prijímacích skúškach a pri písomných skúškach počas 

štúdia - poskytnutie inštrukcií k zadaniu v ústnej forme, predĺženie času, 

doplnenie písomnej skúšky ústnou, resp. nahradenie písomnej skúšky ústnou, 

ak to charakter predmetu a skúšky umožňuje, kde sa to nedá, uprednostniť 

písomnú skúšku formou výberu z daných odpovedí (multi-choice testy) pred 

formulovaním vlastných písomných odpovedí študentom; rozdelenie dlhých 

skúšok na samostatné časti, umožnenie používať počítač s kontrolou pravopisu 

(s výnimkou písomných skúšok, kde písomný prejav je predmetom hodnotenia 

na skúške).  

b) Umožnenie vytvárania zvukového záznamu  

c) Individuálny prístup vysokoškolských učiteľov  

d) Štúdium podľa individuálneho harmonogramu plnenia študijných povinností  

e) Pomoc v knižnici pri práci s katalógmi, zapožičanie študijnej literatúry na 

predĺžený čas podľa stanovených pravidiel. 

Minimálne nároky  študentov so špecifickými potrebami sú stanovené podľa §100 

ods.5 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách aj vo vyhláške 458/2012 Z.z. 

Prehľadne sú minimálne nároky uvedené v tabuľkách nižšie.  

  



      
 

Tabuľka 1  Minimálne nároky nevidiaceho študenta  

 
 

Tabuľka  2 Minimálne nároky slabozrakého  študenta  

 
 

Tabuľka  3 Minimálne nároky nepočujúceho a nedoslýchavého študenta   

 
  



      
 

Tabuľka  4 Minimálne nároky študenta s telesným postihnutím dolných končatín 

 
 

 

Tabuľka  5 Minimálne nároky študenta s telesným postihnutím horných končatín 

 
 

Tabuľka  6 Minimálne nároky študenta s chronickým ochorením 

 
 

Tabuľka  7 Minimálne nároky študenta so zdravotným oslabením  

 
 

Tabuľka  8 Minimálne nároky študenta s psychickým ochorením 

 
 

  



      
 

Tabuľka 9 Minimálne nároky študenta s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými 

poruchami 

 
 

 

Tabuľka 10  Minimálne nároky študenta s poruchami učenia 

 

 

Rozsah a charakter vybraných podporných služieb poskytovaných 

univerzitou/vysokou školou sú však aj napriek legislatívnemu ukotveniu výrazne 

podmienené výškou  špeciálnej finančnej dotácie pridelenej MŠVVŠ SR na tieto 

aktivity na príslušný akademický rok.  

Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami na UK v Bratislave 

v spolupráci s Bezbariérovým centrom TUKE v Košiciach spracovalo metodiku 

použitia účelovej dotácie na zabezpečenie podporných služieb študentom so 

špecifickými potrebami.  

V rámci metodiky sú spracované tzv. oprávnené náklady, ktoré zahŕňajú podporné 

služby, zabezpečenie technickej podpory a zabezpečovanie podporných služieb 

pracovníkmi UK alebo externými dodávateľmi.  

Oprávnené náklady na podporné služby - asistencia/zapisovateľ pri skúškach  

(TPHK), zabezpečenie simultánneho prepisu z vyučovania (SP-N), zabezpečenie 

poznámok z vyučovania (SP, TP HK, A), tlmočnícka služba pre nepočujúcich 

(tlmočenie do posunkového jazyka, artikulačné tlmočenie), spracovanie študijných 

textov do prístupnej elektronickej formy, spracovanie matematických textov vo 

formáte Infty a Lambda, spracovanie textov do Braillovho písma a jeho tlač, 

spracovanie grafiky (opis, tabuľky, reliéfny výstup), jazykové a formátové korektúry 

textov produkovaných študentmi so zmyslovým postihnutím, knižničné práce 

(katalogizácia spracovaných textov, výpožičky), kopírovanie, skenovanie a tlač, 



      
 

príprava alternatívnych názorných pomôcok pre nevidiacich, akademická asistencia, 

individuálne vyučovanie vybraných predmetov, zabezpečenie prepravnej služby, 

nácvik bezpečného a samostatného pohybu v akademickom prostredí pre študentov so 

zmyslovým a telesným postihnutím, kurzy práce s AT, individuálne tréningy, 

mentorská podpora študentov so ŠP, medzinárodné študentské  mobility pre študentov 

so ZP.  

Oprávnené náklady na zabezpečenie technickej podpory - technické vybavenie na 

spracovanie študijných textov do prístupnej elektronickej formy (PC, skener, 

tlačiareň, OCR rozpoznávací program, špeciálny softvér),  technické vybavenie na 

simultánny zápis prednášok pre nepočujúcich (alternatíva k tlmočeniu pre 

nepočujúcich), technické vybavenie na podporu aktívnej účasti študentov so ŠP na 

vyučovaní a pri skúškach (asistenčné technológie), vybavovanie knižníc/študovní 

IT/asistenčnými technológiami na podporu prístupnosti študijných zdrojov.  

Oprávnené náklady na zabezpečovanie podporných služieb pracovníkmi UK alebo 

externými dodávateľmi - odmena/mzda učiteľom za individuálne vyučovanie 

a dodatočné intervencie pre študentov s ŤZP s vysokým podielom individuálnych 

pedagogických intervencií, zabezpečenie/ nákup podporných služieb od externých 

dodávateľov.  

 

 

 

 

  



      
 

7 PROCESUÁLNA STRÁNKA ŠTÚDIA ŠTUDENTOV SO 

ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

Štúdium študentov so špecifickými potrebami (a tiež aj intaktných) je charakteristické 

dlhodobým procesom od uvažovania o štúdiu na vysokej škole, cez výber vysokej 

školy, úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov až po prijatie na štúdium 

a samotný proces štúdia. V tomto procese sa vyskytuje niekoľko neuralgických 

bodov/období, počas ktorých mnohí z uchádzačov ocenia pomoc a podporu nielen zo 

strany rodičov, ale aj zo strany odborníkov. V nasledujúcich kapitolách autori 

ponúkajú praktické rady a stratégie, ako úspešne zvládnuť tento proces a zamerať sa 

na dôležité medzníky v tejto dôležitej životnej etape.  

 

7.1 Úvahy o štúdiu na VŠ, rozhodovanie sa, výber vysokej školy a výber 

študijného programu  

Mnohí žiaci  so ŠVVP „snívajú“ o tom, čím raz chcú byť, aké povolanie chcú 

vykonávať. Čiže štádium uvažovania o štúdiu na vysokej škole (resp. aj na strednej 

škole) prebieha dlho pred tým, ako sa žiak rozhodne pre tú-ktorú školu a podá si 

prihlášku. 

Táto fáza je špecifická najmä tým, že žiak so zdravotným znevýhodnením uvažuje na 

strane jednej o svojich záujmoch,  o tom, čo ho baví, zvažuje svoju motiváciu (často 

krát podporenú/nepodporenú najbližším sociálnym prostredím), na druhej strane musí 

zvažovať aj svoje možnosti, limity a obmedzenia vyplývajúce zo samotného 

postihnutia/poškodenia/obmedzenia.  

Pre štádium uvažovania o svojom budúcom pracovnom zameraní je z tohto pohľadu 

veľmi dôležité kariérové poradenstvo. Podľa OECD  kariérové poradenstvo  

„predstavuje služby a aktivity zamerané na pomoc jednotlivcom každého veku a v 

ktorejkoľvek fáze ich života pri voľbe vzdelávania, odbornej prípravy a povolania a 

pri riadení svojej kariéry. Tieto služby sa môžu vykonávať na školách, inštitúciách 

poskytujúcich odbornú prípravu, univerzitách a vysokých školách, vo verejných 

službách zamestnanosti, na pracoviskách, v treťom sektore alebo na komunálnej 

úrovni a v súkromnom sektore. Môžu sa vykonávať individuálne alebo skupinovo, 

osobne alebo dištančnou formou (vrátane telefonického poradenstva a služieb na 

internetových stránkach). Služby zahŕňajú poskytovanie kariérových informácií (v 

tlačenej, elektronickej alebo inej forme), hodnotiace a sebahodnotiace nástroje, 

poradenské rozhovory, programy kariérového vzdelávania (zamerané na podporu 

rozvoja vedomia seba samého, vnímania možností a zručností pre riadenie kariéry), 



      
 

skúšobné programy (prehľad možností pred voľbou), programy pre vyhľadávanie 

práce, služby pre tranzitné obdobia“ (in OECD, 2005, s. 10) – prevzaté z Gromu 

2016. 

Ako teda môžeme vidieť, vo fáze „zaujímania sa“ o svoju prípravu na povolanie a 

svoje budúce pracovné uplatnenie môžu významne pomôcť a žiaka podporiť 

odborníci, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Máme na mysli najmä kariérových 

poradcov, ale ako píše Groma (2016), služby kariérového poradenstva žiakom 

základných škôl a študentom stredných škôl poskytujú nielen kariéroví poradcovia, 

ale aj výchovní poradcovia, centrá pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie a centrá špeciálnopedagogického poradenstva. Pojem kariérový poradca 

školský zákon (245/2008) neuvádza, objavuje sa v  Zákone č. 317/2009 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Kariérový poradca je 

podľa tohto zákona zaradený medzi  pedagogických zamestnancov. V štruktúre 

pozícií je zaradený ako špecialista spolu s triednym učiteľom, koordinátorom 

prevencie a ďalšími.  Činnosť kariérového poradcu je vymedzená v zákone iba úzko a 

stroho - vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. 

Okrem vyššie spomenutých odborníkov je však u uchádzačov zaužívané vyhľadávať 

si informácie prostredníctvom printových publikácií a periodík, masmediálnych 

prostriedkov a najmä internetu. Dostupné sú aj informácie, ktoré uchádzač môže 

získať v rámci dňa otvorených dverí na príslušnej fakulte a tiež aj prostredníctvom 

univerzitného/fakultného podporného centra. V prípade záujmu o niektorú z foriem 

celoživotného vzdelávania pomôžu uchádzača zorientovať pracovníčky príslušného 

referátu v súčinnosti s koordinátorom fakulty. Ideálnym prostriedkom získavania 

potrebných informácií je aj facebookový profil univerzity/fakulty, ak je tento 

vytvorený a pravidelne aktualizovaný. Zaujímavým zdrojom informácií môžu byť aj 

rôzne videoshoty a prezentačné videá umiestnené na YouTube.  

Všetky tieto prostriedky postupne formujú predstavu uchádzača a pomáhajú mu 

v určitej miere zostaviť si priority a dospieť k rozhodnutiu, ktorú vysokú školu si 

vybrať. Toto všetko spolu tvorí informačný balík, ktorý zohráva dôležitú úlohu 

v procese uvažovania o svojom budúcom povolaní a tiež príprave na toto povolanie.  

 

  



      
 

7.2 Kompetencie uchádzača, jeho možnosti, limity a obmedzenia vo vzťahu 

k terciárnemu vzdelávaniu 

Ako sme už spomenuli, ako vo fáze uvažovania o štúdiu, tak aj v procese 

rozhodovania sa pre konkrétnu vzdelávaciu inštitúciu je dôležité, aby sa uchádzač 

reálne zamýšľal nielen nad svojimi záujmami, ale aj nad svojimi možnosťami, 

limitmi, obmedzeniami a v neposlednom rade aj potrebami, ktoré vyplývajú so 

zdravotného znevýhodnenia.  

Samostatnosť a sebestačnosť budúceho študenta je prvoradou podmienkou úspešného 

štúdia na vysokej škole. Samozrejme, kompetenčnú vybavenosť budúceho študenta 

ovplyvňuje veľmi veľa determinantov – rodinné prostredie, forma jeho doterajšieho 

vzdelávania, špeciálno-pedagogická podpora, prístup pedagógov na nižších stupňoch 

škôl, motivácia (vnútorná aj vonkajšia) uchádzača, úroveň kompenzačných 

mechanizmov a ich adekvátne a efektívne využívanie, vybavenie kompenzačnými 

pomôckami a asistenčnými technológiami a pod.  

Avšak z pohľadu úspešnosti vysokoškolského štúdia sú veľmi dôležité najmä kľúčové 

kompetencie uchádzača, ktoré predstavujú  všeobecnú vzdelanosť (ako komplex 

znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných 

dispozícií), ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať 

sa i porozumieť si. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a 

mimopracovných spoločenských štruktúr a mali by byť nadobudnutú v priebehu 

vzdelávania na nižších stupňoch vzdelávania.  

Uchádzač o štúdium na vysokej škole so zdravotným znevýhodnením by mal podobne 

ako intaktný uchádzač disponovať kompetenciami k celoživotnému učeniu sa 

(uvedomovať si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie 

a osobného rozvoja; reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a 

spracovávaní nových poznatkov a informácií; uplatňovať  rôzne stratégie učenia sa; 

kriticky hodnotiť informácie a ich zdroje, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať; 

kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si svoje ďalšie 

rozvojové možnosti), sociálno-komunikačné kompetencie (využívať všetky dostupné 

formy komunikácie; uplatňovať adekvátny ústny a písomný prejav ; efektívne 

využívať dostupné informačno-komunikačné technológie; prezentovať sám seba a 

výsledky svojej prace; používať odborný jazyk), kompetencie riešiť problémy 

(uplatňovať pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení; formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov; 

zvažovať úrovne ich rizika; konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty), občianske 

kompetencie (uvedomovať si základné humanistické hodnoty, zmysel národného 

kultúrneho dedičstva, uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie; chápať svoje 

osobné záujmy v spojení so záujmami spoločnosti; uvedomovať si svoje práva v 



      
 

kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispievať k naplneniu 

práv iných; byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti; sledovať a posudzovať 

udalosti a vývoj verejného života, zaujímať k nim stanoviská a aktívne podporovať 

udržateľnosť kvality životného prostredia), sociálne a personálne kompetencie 

(reflektovať vlastnú identitu; budovať si vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člena 

celku; na základe sebareflexie si svoje ciele a priority stanovovať v súlade so svojimi 

reálnymi schopnosťami, záujmami a potrebami; spolupracovať v skupine; 

uvedomovať si svoju zodpovednosť v tíme; tvorivo prispievať k dosahovaniu 

spoločných cieľov; odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a 

uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziľudských vzťahoch), kompetencie 

pracovné (vedieť si  stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy; kriticky 

hodnotiť svoje výsledky a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov; byť 

flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny; dokázať získať a využiť 

informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach) ai.(voľne spracované podľa 

http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program-svp-pre-gymnazia/ profil-

absolventa).  

 

7.2.1 Minimálne kompetencie študenta so špecifickými potrebami 

Vzhľadom k tomu, že  vysokoškolské štúdium je náročné, okrem vyššie uvedených 

kompetencií by mal uchádzač disponovať kompetenciami aktívne a efektívne 

využívať podporné mechanizmy na saturáciu svojich špeciálnych edukačných potrieb.  

Štúdium na vysokej škole je náročné a môžu ho absolvovať iba študenti, ktorí majú na 

to predpoklady a splnia požiadavky na prijatie. V prípade študenta so špecifickými 

potrebami sú pre štúdium na vysokej škole popri vedomostných predpokladoch 

nemenej dôležité aj technické zručnosti a kompenzačné techniky, ktoré mu umožnia 

plniť študijné povinnosti a podávať študijný výkon na porovnateľnej úrovni, ako sa 

vyžaduje od bežného študenta. 

Štúdium na vysokej škole vyžaduje, aby študenti so špecifickými potrebami boli 

schopní využívať dostupné asistenčné technológie v závislosti od druhu a stupňa 

zdravotného znevýhodnenia a/alebo poruchy učenia, aby boli schopní pracovať so 

študijnými textami a ponúknuť učiteľom akceptovateľnú formu (písomnej) 

komunikácie.  

Za týmto účelom sa očakáva, že uchádzači a študenti so špecifickými potrebami budú 

zorientovaní v možnostiach využívania asistenčných technológií a kompenzačných 

pomôcok určených a dostupných pre osoby s konkrétnym zdravotným 

znevýhodnením a/alebo poruchou učenia; budú mať osvojené technické zručnosti 

potrebné na efektívne využívanie asistenčných technológií a kompenzačných 

http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program-svp-pre-gymnazia/%20profil-absolventa
http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program-svp-pre-gymnazia/%20profil-absolventa


      
 

pomôcok na úrovni zodpovedajúcej potrebám štúdia na vysokej škole;  dokážu čítať s 

porozumením a pracovať s odbornými textami v písomnej forme; dokážu samostatne 

editovať a formátovať text určený pre tlač a vizuálnu prezentáciu, vrátane efektívneho 

využitia nástrojov na kontrolu pravopisu; budú ovládať špeciálny zápis vybraných 

textov viažucich sa k študijnému programu, ktorý študujú; dokážu  po tréningu 

orientácie samostatne zvládnu nové trasy v sídle univerzity/vysokej školy. – zo 

smernice 23/2014 

Uchádzač o štúdium by teda mal vedieť pred samotným podaním prihlášky reálne 

zhodnotiť svoj zdravotný stav, ako aj dôsledky druhu a stupňa svojho postihnutia. Mal 

by si byť kriticky vedomý svojich obmedzení vyplývajúcich z postihnutia, ale tiež 

vedieť, akými možnosťami disponuje pre svoje budúce pracovné uplatnenie a výkon 

povolania. 

Často krát sa však stáva, že jednotlivci samotní neodhadnú, alebo nevedia reálne 

zhodnotiť svoj potenciál, svoje limity a z toho vyplývajúce špecifické potreby. Okrem 

rodičov, výchovného poradcu, resp. kariérového poradcu, môžu významnou mierou 

uchádzačovi pomôcť  špeciálne pedagogické centrá (centrá podpory študentov so 

špecifickými potrebami v Bratislave alebo v Košiciach), ale aj koordinátori 

príslušných vysokých škôl.  

A. Špeciálne pedagogické pracoviská 

Na vysokých školách/univerzitách pôsobia aj špeciálne pedagogické pracoviská na 

podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami. Tieto špeciálne pedagogické 

pracoviská plnia úlohu metodických, znalostných a koordinačných centier. Sú 

vybavené mnohými špeciálnymi pomôckami, informačno-komunikačnými 

technológiami a asistenčnými technológiami, disponujú mnohými možnosťami pre 

úpravu, transformáciu a modifikáciu študijných materiálov a pomocnej literatúry, 

majú možnosti pre tvorbu a výrobu edukačných pomôcok ai. V neposlednom rade 

majú tieto pracoviská k dispozícii erudovaných odborníkov, ktorí ovládajú prístupy 

a postupy preferované v komplexnej rehabilitácii jednotlivcov so zdravotným 

znevýhodnením.  

Na pracovníkov centra sa môžu uchádzači so špecifickými potrebami obrátiť 

v prípade, ak napríklad potrebujú zistiť prvotné informácie o možnostiach štúdia, 

zistiť informácie o prijímacích skúškach a možnostiach ich modifikácií, zabezpečiť 

vhodnú formu prijímacej skúšky, sprostredkovať stretnutie s koordinátorom fakulty, 

resp. s vedením katedry/ústavu pre príslušný študijný program, pomôcť pri riešení 

problémov alebo zaistiť vhodné podmienky štúdia (asistencia, zapožičanie DT a AT, 

konzultácie, odborné poradenstvo, modifikácia študijných materiálov a pod.).  

B. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami 



      
 

Základnou podporou vo vysokoškolskom vzdelávaní študentov so zdravotným 

znevýhodnením sú najmä koordinátori. V súčasnosti podľa vysokoškolského zákona 

by mal na každej vysokej škole, fakulte a na univerzitách v Slovenskej republike 

pôsobiť koordinátor pre prácu so študentmi so zdravotným znevýhodnením. Práve 

koordinátori sú tými pomocníkmi, ktorí vytvárajú podmienky najmä preto, aby 

integrácia/inklúzia nebola živelná, ale aby tieto podmienky boli modifikované 

a prispôsobené práve potrebám jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením.  

Koordinátor je spravidla  člen pedagogického zboru fakulty, ktorý je dekanom 

poverený na zabezpečovanie podmienok štúdia pre študentov so zdravotným 

znevýhodnením.  Poskytuje študentom poradenstvo pri riešení problémov spojených 

so štúdiom a so životom na vysokej škole vôbec. Úlohou koordinátora je najmä:  

 Oboznamovať akademickú verejnosť so špecifikami štúdia jednotlivcov so 

zdravotným znevýhodnením. 

 Prehodnocovať podmienky pre štúdium jednotlivcov so zdravotným 

znevýhodnením a navrhovať možné alternatívy. 

 Identifikovať potreby a limity študentov so zdravotným znevýhodnením a 

hľadať najvhodnejšie cesty ich zohľadnenia v rámci existujúcich možností 

inštitúcie. 

 Udržiavať kontakty so študentmi so zdravotným znevýhodnením a pomáhať im 

pri riešení problémov spojených s pobytom na univerzite. 

 Nadväzovať kontakty s inými organizáciami, ktoré môžu poskytnúť študentovi 

pomoc (dostupné na http://cezap.sk/informacie/pre-koordinatorov-pre-pracu-so-

studentmi-so-zp/ulohy-koordinatora).  

Okrem toho by mal mať koordinátor prehľad o vzdelávacích možnostiach 

ponúkaných v rámci fakulty pre študentov so špecifickými potrebami, mal by byť 

schopný hľadať alternatívy riešenia špecifických situácií vyplývajúcich 

z individuálnych dôsledkov zdravotného znevýhodnenia študenta, diagnostikovať 

funkčný dopad daného postihnutia/znevýhodnenia na študijný výkon študenta, resp. 

na aktivity súvisiace s daným študijným programom, spolupracovať s tímom 

odborníkov a tiež s pedagógmi, ktorí vzdelávajú študentov so ŠP. Mal by sa aktívne 

podieľať na debarierizácii akademického prostredia a na zabezpečovaní materiálno-

technického vybavenia fakulty. V prípade potreby by mal byť dostatočne flexibilný 

zvládnuť aj náročnejšie výzvy a problémy súvisiace s problematikou vzdelávania 

študentov so špecifickými potrebami.  

Koordinátor spravidla poskytne študentovi priamo alebo v spolupráci s inými 

pracoviskami VŠ: 

a) informácie o charaktere a obsahu študijného programu, možnostiach uplatnenia 

sa v praxi, návštevu na aktuálnej katedre, 

http://cezap.sk/informacie/pre-koordinatorov-pre-pracu-so-studentmi-so-zp/ulohy-koordinatora
http://cezap.sk/informacie/pre-koordinatorov-pre-pracu-so-studentmi-so-zp/ulohy-koordinatora


      
 

b) informácie o predpokladaných poznatkoch a zručnostiach získaných po 

absolvovaní zvoleného študijného programu, 

c) informácie o vhodnosti vybraného študijného programu z hľadiska technickej 

náročnosti štúdia, limitov/ obmedzení študenta, možnosti alternatívnych riešení,  

d) informácie o individuálne prispôsobenej forme prijímacej skúšky, 

e) informácie o úrovni prístupnosti na VŠ/fakulte, zabezpečení podporných 

služieb a primeraných podmienok počas štúdia v súlade so 

špecifickými potrebami uchádzača a možnosťami VŠ,  

f) prípadne ďalšie informácie študentovi v prípade nejasností (Metodika, 2015).  

 

7.3 Kontakt s koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami ako 

bazálna podpora pre uchádzača so špecifickými potrebami o štúdium 

Ak chce uchádzač študovať na vybranej vysokej škole je vhodné, ak v dostatočnom 

časovom predstihu kontaktuje príslušného koordinátora. Odporúča sa, aby prvý 

kontakt prebehol ešte pred podaním prihlášky na vysokú školu, a to najmenej jeden 

mesiac. Tiež sa odporúča, aby tento kontakt  bol zrealizovaný na báze osobného 

stretnutia, aby mal koordinátor možnosť vidieť a zhodnotiť reálne možnosti 

uchádzača, resp. možnosť vydiskutovať sporné otázky.  

Je dôležité v rozhovore prekonzultovať podmienky  prijatia a požiadavky na štúdium 

zvoleného študijného programu, vhodnosť jeho výberu vo vzťahu k svojmu 

zdravotnému znevýhodneniu/poruche učenia a jeho vplyvu na schopnosť študovať. 

Koordinátor by mal informovať uchádzača, akými kompetenciami (vedomosťami, 

zručnosťami) musí disponovať, aby jeho štúdium mohlo byť úspešné a aké 

kompetencie nadobudne počas štúdia. Mal by reálne informovať uchádzača o jeho 

možnostiach štúdia vzhľadom na prítomnosť špecifických potrieb, 

o špeciálnopedagogickej podpore, ako aj o špecifikách vybraného študijného 

programu.  

Teda mali by byť prediskutované otázky a riziká spojené so štúdiom uchádzača so 

špecifickými potrebami a mali by byť posúdené možnosti a efektívnosť primeraných 

úprav a podporných služieb zo strany vysokoškolskej inštitúcie. V prípade závažných 

problémov je možné hľadať náhradné riešenia, napr. koordinátor/vedúci katedry môže 

odporučiť uchádzačovi iný študijný program. 

V rámci stretnutia by mali byť prehodnotené aj bariéry, ktoré môžu byť prítomné ako 

na strane vysokoškolskej ustanovizne, tak aj na strane samotného uchádzača - 

informačné, komunikačné, fyzické, psychologické.  



      
 

Pozornosť v rámci osobného stretnutia by mala byť upriamená najmä na zhodnotenie  

možností, potenciálu a obmedzení jednotlivca, ako aj na možnosti jeho budúceho 

pracovného uplatnenia v súlade s profilom absolventa zvoleného študijného 

programu.  

Ak je to potrebné, koordinátor sprostredkuje stretnutie s príslušným vedúcim 

katedry/ústavu, ktorý uchádzača konkrétnejšie oboznámi s podmienkami, 

požiadavkami a špecifikami vybraného študijného programu. Tieto informácie môžu 

byť neskôr doplnené informáciami, ktoré môže uchádzač získať prostredníctvom 

študijného oddelenia príslušnej školy a tiež prostredníctvom webových stránok 

fakulty alebo príslušnej katedry, na ktorej sa študijný program realizuje.  

 

7.4  Proces prihlasovania sa na štúdium na vysokej škole 

Prihlasovanie na vysokú školu sa realizuje prostredníctvom prihlášky, ktorá sa 

v súčasnosti podáva zväčša  v elektronickej podobe (príp. s doplnením printovej 

verzie). Pokiaľ má uchádzač špecifické potreby je nevyhnutné, aby to uviedol priamo 

do prihlášky a spolu s prihláškou poslal aj žiadosť o prispôsobenie formy prijímacej 

skúšky (ak je podmienkou k prijatiu na štúdium) so špecifikáciou požadovaných 

úprav a podporných služieb, ku ktorej prikladá ak príslušnú zdravotnú dokumentáciu 

od lekára.  

Z rôznych dôvodov (stigmatizácia, hanba, strach z neprijatia, obavy 

z neplnohodnotnosti ai.) uchádzači túto informáciu vysokej škole neposkytnú. 

V tomto prípade vysoká škola považuje takéhoto uchádzača za intaktného  bez 

možnosti  poskytnutia príslušnej podpory a primeraných úprav.  Fakulta potom 

nenesie zodpovednosť za zabezpečovanie požadovaných úprav a podporných služieb 

nad rámec svojich možností a nad rámec kompenzácií v prípadoch, kedy by študent v 

dôsledku svojho zdravotného znevýhodnenia a/alebo poruchy učenia nebol schopný 

plniť študijné povinnosti a/alebo fakulta by nedokázala hodnotiť jeho študijný výkon 

(Smernica rektora UK 23/2014).   

 

7.5 Postup pri podaní žiadosti o primerané úpravy a podporné služby študenta 

so špecifickými potrebami 

Študent, ktorý sa z dôvodu svojich špecifických potrieb chce uchádzať o primerané 

úpravy, podporné služby podáva na študijnom oddelení konkrétnej fakulty písomnú 

žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami. Študenti 

prvého ročníka podávajú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými 

potrebami spolu s návratkou potvrdzujúcou nástup na štúdium, študenti vyšších 



      
 

ročníkov podávajú žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými 

potrebami spravidla pri zápise, alebo bezprostredne po tom, ako sa špecifická 

potreba/y objaví. 

Povinnou prílohou žiadosti o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými 

potrebami je vyplnené potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení/o poruchách učenia 

spolu s príslušnou odbornou dokumentáciou dokladujúcou špecifické potreby 

žiadateľa. Dokumentáciou sa rozumie najmä:  

a) lekárske vysvedčenie nie staršie ako tri mesiace, ktorým je najmä lekársky nález, 

správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo 

zdravotnej dokumentácie, 

b) vyjadrenie psychológa, logopéda, školského psychológa, školského logopéda alebo 

špeciálneho pedagóga (poruchy učenia). 

Študenti  prvého ročníka sú povinní  kontaktovať fakultného koordinátora ešte pred 

zápisom na štúdium, študenti vyšších ročníkov bezprostredne po zápise do vyššieho 

ročníka.  

Primerané úpravy a podporné služby pri vzdelávaní sú študentovi so špecifickými 

potrebami poskytované na základe písomnej žiadosti a následnom vyhodnotení jeho 

špecifických potrieb a priznaní primeraných úprav a podporných služieb. 

Študent podáva žiadosť o primerané úpravy a podporné služby spravidla na začiatku 

akademického roka a adresuje ju dekanovi príslušnej fakulty. Žiadosť o primerané 

úpravy a podporné služby možno podať aj v priebehu akademického roka, priznanie 

primeraných úprav a podporných služieb však nemá spätnú platnosť. 

Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní 

primeraných úprav a podporných služieb podpísané dekanom fakulty  je doručené 

v písomnej podobe študentovi a na vedomie ho dostane fakultný koordinátor 

(špeciálne pedagogické centrum) a študijné oddelenie konkrétnej fakulty.  

Fakultný koordinátor potom zabezpečuje prenos informácií na konkrétne katedry/ 

ústavy/kliniky. Študent sa s rozhodnutím preukazuje každému učiteľovi na začiatku 

semestra, resp. od termínu platnosti rozhodnutia.  

  

7.6 Prijímacie konanie - príprava, priebeh a uplatňovanie špeciálnych  stratégie   

Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje zákon o vysokých školách. Fakulta 

môže určiť na prijatie na štúdium príslušného študijného programu aj ďalšie 

podmienky a spôsob ich overovania. Súčasťou overovania splnenia podmienok na 

štúdium môže byť prijímacia skúška, ak to fakulta určí. 



      
 

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie 

určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného 

programu na vybranej vysokej škole.  

Prijímacie konanie u jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením nesie so sebou 

množstvo špecifík. K základným špecifikám patrí modifikácia podmienok 

prijímacieho konania, alebo možnosť vybrať si alternatívne spôsoby jej realizácie. 

Toto je úlohou nielen príslušného koordinátora pre študentov so špecifickými 

potrebami, ale aj pedagógov katedier/ústavov, kde sa vybraný študijný program 

študuje, príp. ďalších spolupracujúcich/podporných inštitúcií.   

Modifikácia, úprava alebo výber alternatívnych spôsobov pri prijímacej skúške 

vychádza najmä zo zaradenia uchádzača do kategórie na základe funkčných 

dôsledkov jeho poruchy/postihnutia/znevýhodnenia. Študent však musí príslušnú 

vysokú školu vopred informovať o svojom stave a požiadať o zohľadnenie svojich 

špecifických potrieb a prispôsobenie prijímacieho konania podľa týchto potrieb. Na 

základe tejto žiadosti sú vyšpecifikované konkrétne úpravy podmienok.  

Ako píše Ružičková, K. (2014) medzi štandardné oblasti úpravy podmienok 

prijímacieho konania patrí sprístupnenie informácií a materiálov súvisiacich 

s prijímacím konaním. V prípade potreby je žiaduce zabezpečiť bezbariérovosť 

príslušnej budovy a učebne, príp. niektorej jej časti. Ostatné modifikácie sa odvíjajú 

od dôsledkov jednotlivých druhov zdravotného znevýhodnenia a samotnej funkčnosti 

uchádzača: 

Pre jednotlivcov s poruchou zraku: 

 Transformácia textov do elektronickej  podoby 

 Zabezpečenie textov do haptickej podoby 

 Zabezpečenie textov vo zväčšenej podobe, príp. zvýšenie kontrastu textu 

 Zabezpečenie príslušnej tyflotechniky (lupy, PC, asistenčné technológie, 

diktafón a pod.) 

 Zabezpečenie vhodného osvetlenia, príp. vhodného materiálno-technického 

vybavenia 

 Navýšenie potrebného času o max. 50% celkového času 

 Zabezpečenie asistenta pre predčítanie textov, príp. na zápis textov.  

Pre jednotlivcov s poruchou sluchu: 

 Zabezpečenie vhodného komunikačného kódu 

 Zabezpečenie transformácie hovoreného slova do printovej podoby 

 Zabezpečenie tlmočníka posunkového jazyka 



      
 

 Zabezpečenie vhodnej techniky (zosilňovaciu aparatúru, indukčnú slučku a i.) 

Pre jednotlivcov s telesným postihnutím, oslabením alebo chorobou: 

 Zabezpečenie bezbariérového prístupu 

 Navýšenie potrebného času o max. 50% celkového času 

 Zabezpečenie vhodného materiálno-technického vybavenia 

 Zabezpečenie potrebných kompenzačných pomôcok 

 Zabezpečenie hygienických prestávok 

Pre jednotlivcov s poruchami učenia: 

 Navýšenie potrebného času až o 100% celkového času 

 Zväčšenie, príp. sprehľadnenie textov (väčší kontrast, širšie riadkovanie, 

delenie odstavcov, zvýraznenie písma ai.), ich štrukturalizácia 

 Zabezpečenie zvukovej podoby materiálov 

 Možnosť alternatívneho výberu ústneho pohovoru 

 Zabezpečenie výraznejšej modulácie hlasu 

 Zabezpečenie potrebných kompenzačných pomôcok.  

Po úspešnom zvládnutí prijímacej skúšky, resp. na základe pozitívneho výsledku 

v prijímacom konaní je podľa pravidiel príslušnej vysokej školy uchádzač prijatý na 

štúdium (a to v ktorejkoľvek forme vzdelávania – dennej aj externej).  

 

 

 

 

7.7  Prijatie na štúdium, zápis študentov a štúdium  

Vysokoškolské štúdium sa na vysokých školách uskutočňuje podľa akreditovaných 

študijných programov. Študijné programy sa uskutočňujú prevažne  v dennej forme 

štúdia a niektoré aj v externej forme štúdia. Denná aj externá forma štúdia sa 

uskutočňujú prezenčnou metódou alebo dištančnou metódou alebo ich kombináciou.  

Študent so špecifickými potrebami sa stáva študentom fakulty dňom zápisu, ktorý 

fakulta stanoví vopred a informuje uchádzača o tomto termíne v dostatočnom 

časovom predstihu. 

Študent so špecifickými potrebami má pri zápise na štúdium, a tiež pri zápise sa na 

predmety štúdia prostredníctvom akademického informačného systému nárok na 



      
 

asistenta, ktorý mu v prípade potreby pomôže, najmä so záznamom potrebných 

informácií, s vyplnením tlačív, s orientáciou v nových priestoroch počas zápisu, 

s tlmočením do posunkového jazyka a pod.  

Počas zápisu sú všetci zapísaní študenti spravidla oboznámení aj so zápisom 

predmetov štúdia na príslušný akademický rok do akademických systémov 

a s tvorbou rozvrhu.  Akademické informačné systémy by mali byť na všetkých 

vysokých školách v zmysle prístupnosti akademického prostredia a pravidiel Web 

Blind Friendly prístupné študentom so všetkými druhmi zdravotného 

postihnutia/znevýhodnenia, vrátane slabozrakých a nevidiacich študentov.  

V rámci štúdia každého študijného programu je stanovené odporúčaná študijná cesta, 

ktorá korektným spôsobom napomáha študentovi zostaviť si svoj individuálny rozvrh 

tak, aby splnil všetky požadované podmienky štúdia v stanovenej postupnosti 

a štúdium ukončil v štandardnom čase. 

Počas štúdia je každému študentovi vrátane študenta so špecifickými potrebami 

k dispozícii  študijný poradca, ktorý poskytuje poradenské služby najmä pri 

zostavovaní študijného plánu/rozvrhu  a riešení študijných záležitostí počas štúdia.  

 

  



      
 

8 EDUKAČNÉ STRATÉGIE UPLATŇOVANÉ U ŠTUDENTOV SO 

ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI POČAS ŠTÚDIA  

Základným predpokladom úspešného štúdia a jeho následného ukončenia je úsilie 

vysokej školy prispôsobiť podmienky a edukačné prostredie tak, aby v maximálnej 

možnej miere podporovalo a podnecovalo tvorivý potenciál všetkých študentov, 

vrátane tých, ktorí majú špecifické potreby. Prístupnosť akademického prostredia 

(príp. optimalizácia podmienok štúdia) je nevyhnutným predpokladom tzv. 

bezbariérovosti a etablácie študentov do nového prostredia.  

Zabezpečenie primeraných úprav a podporných služieb pre študentov so špecifickými 

potrebami v terciárnom vzdelávaní sa realizuje v niekoľkých dôležitých oblastiach. 

Ide najmä o sprístupnenie a spracovanie študijnej literatúry, asistenčné služby, 

tlmočnícke služby, individuálny študijný  plán/individuálny harmonogram plnenia si 

študijných povinností, vytváranie bezbariérového  prostredia, spolupráca 

s inštitúciami v oblasti špeciálnej pedagogiky, príp. iných pomáhajúcich disciplín, 

časová kompenzácia, materiálno-technické zabezpečenie ai. 

 

Schéma 1 Oblasti poskytovania primeraných úprav a podporných služieb 

 

Významnú úlohu  pri vytváraní a uplatňovaní primeraných úprav a poskytovania 

podporných služieb zohráva najmä koordinátor v spolupráci so špeciálnym 

pedagogickým pracoviskom.   



      
 

Počas štúdia by mal koordinátor veľmi úzko spolupracovať so zástupcami 

jednotlivých katedier, kde študenti študujú. V rámci tejto spolupráce môže požadovať 

od garantov  jednotlivých študijných programov, príp. študijných poradcov  anotácie  

predmetov štúdia a tiež odporúčané študijné cesty. Tiež môže požadovať zoznam 

povinnej a odporúčanej literatúry a podniknúť kroky k zabezpečeniu jej prístupnosti, 

príp. modifikácii do príslušnej formy (elektronická, hmatová), najmä v spolupráci 

s podpornými centrami. 

Ďalšou úlohou koordinátora je spravidla na začiatku akademického roka, príp. 

semestra informovať vedúcich pracovísk a tiež aj pedagógov o prítomnosti takéhoto 

študenta na fakulte/katedre a informovať ich (na základe Rozhodnutia podpísaného 

dekanom fakulty) o primeraných úpravách a podporných službách pre daného 

študenta. Pokiaľ je potrebné v konkrétnych predmetoch  zohľadnenie špecifických 

potrieb študenta, konzultuje tieto koordinátor s jednotlivými vyučujúcimi ešte pred 

začiatkom výučby, aby bolo možné včas modifikovať výučbové stratégie a tiež 

hodnotiace metódy.  

V prípade, že pedagógovia nerozumejú navrhovaným  edukačným stratégiám, alebo 

ich nedokážu aplikovať v praxi, môže koordinátor zrealizovať stretnutie/workshop, 

resp. priamo na katedre prakticky vysvetlí jednotlivé postupy a prístupy ku 

konkrétnemu študentovi.   

Ak sa vyskytnú problémové situácie počas štúdia, koordinátor má vypísané 

konzultačné hodiny, v rámci ktorých ako študenti, tak aj pedagógovia môžu požiadať 

o jeho pomoc alebo radu.  

 

Výučba študentov 

Počas výučby by mali jednotliví pedagógovia používať také výučbové metódy 

a stratégie, aby tieto boli prínosné pre všetkých študentov vrátane študentov so 

špecifickými potrebami a naopak, aby metódy a stratégie zamerané na študenta so 

špecifickými potrebami neznižovali kvalitu výučby intaktných študentov. V dôsledku 

toho je potrebné zvažovať nielen podporné prvky vo výučbe – prezentácie, makety, 

pomôcky, technológie, postupy, simulačné prvky, osvetlenie, akustiku prostredia, 

bezbariérovosť prostredia, ale aj samotné komunikačné prostriedky a nonverbálne 

prejavy. V praxi to potom znamená, že napr. pre študentov so slabozrakosťou alebo 

zvyškami zraku prezentácia nebude písaná drobným písmom a na jednom slide 

nebude pretlak informácií, detaily budú dostatočne zvýraznené a štruktúrované. 

Pozadie slidu by malo byť jednoduché a vo vzťahu k prezentovanému obsahu 

dostatočne kontrastné. Pre študentov so sluchovým postihnutím by malo byť 

edukačné prostredie pripravené napr. tak, aby bolo akusticky prijateľné – čiže aby boli 



      
 

eliminované nežiaduce zvuky a šumy, aby študent videl na pedagóga, aby pedagóg 

rozprával tvárou smerom ku študentovi (nie k tabuli) a pod. Konkrétne edukačné 

stratégie pre vybrané druhy zdravotného postihnutia/znevýhodnenia budú rozpísané 

v nasledujúcich kapitolách. Vo všeobecnosti však môžeme podporu v rámci 

vzdelávania študenta so špecifickými potrebami diferencovať do niekoľkých oblastí, 

ktoré uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 

Tabuľka  11 Oblasti podpory študenta so ŠP vo vzdelávaní 

OBLASTI PODPORA 

sprístupnenie a spracovanie študijnej 

literatúry 

 Digitalizácia dokumentov 

 Hmatová modifikácia 

 Zvýrazňovanie textov 

 Štrukturalizácia textov 

 Schematizácia textov  

asistenčné služby  Osobná asistencia  

 Študijná asistencia 

zapisovateľský a vizualizačný servis  Simultánny zápis 

 On-line obsahový zápis 

 Prepis zvukovej nahrávky 

tlmočnícke služby  Posunkový jazyk 

 Posunkovaná slovenčina 

 Bi-bi prístup 

individuálny študijný plán/individuálny 

harmonogram plnenia si študijných 

povinností 

 Tvorba 

 Plnenie 

 Kontrola  

vytváranie bezbariérového  prostredia  Eliminácia fyzických, psychických, 

komunikačných, sociálnych, 

informačných bariér 

spolupráca s inštitúciami v oblasti 

špeciálnej pedagogiky, príp. iných 

pomáhajúcich disciplín 

 Diagnostika 

 Primerané úpravy 

 Podporné služby 

časová kompenzácia  Navýšenie časovej dotácie 

 Hygienické prestávky 

materiálno-technické zabezpečenie ai.  Digitálne technológie 

 Asistenčné technológie 

 Pomôcky 

 Prístroje  

 



      
 

 

Alternatívne formy skúšky študenta so špecifickými potrebami 

V rámci svojho štúdia má študent v závislosti od charakteru svojich špecifických 

potrieb nárok na alternatívne formy skúšky, ktorými môžu byť: 

 nahradenie písomnej skúšky ústnou resp. ústnej skúšky písomnou, 

 nahradenie skupinovej skúšky individuálnou, 

Pri písomnej skúške je v aktuálnych prípadoch vhodné zmeniť formát zadania 

(zväčšené písmo, elektronická forma, zvuková forma); poskytnutie jasných a 

jednoznačne formulovaných otázok/úloh, overenie, či študent porozumel zadaniu  

úlohy a zreteľne vníma úlohu; zabezpečiť primerané prostredie; predĺžiť čas na 

vypracovanie úlohy; umožniť používanie špeciálneho technického vybavenia; 

poskytnúť možnosť rozloženia skúšky na viac častí/ dní a v nevyhnutných prípadoch 

umožniť vykonanie skúšky mimo miesta skúšky, napr. prostredníctvom informačných 

a komunikačných technológií (Metodika, 2015).  

 

Forma hodnotenia/skúšok 

Pri všetkých formách evaluácie vedomostí a zručností študentov je nevyhnutné, aby 

zadania spĺňali stanovené kritériá prístupnosti, vychádzali zo študijných materiálov, 

ktoré boli študentom so špecifickými potrebami dostupné a aby rešpektovali také 

pracovné postupy, o ktorých sa predpokladá, že ich študenti na základe svojich 

nadobudnutých kompetencií zvládnu.  Pritom však musíme mať na mysli, aby 

podmienky evaluácie boli porovnateľné s podmienkami pre intaktných študentov bez 

možnosti znižovania nárokov na výkon študenta. Čiže je potrebné zabezpečiť, aby 

obsah evaluácie zostal nemenný a modifikovala sa len forma, resp. vonkajšie 

podmienky, napr. formálna úprava textu, jeho zväčšenie, kontrastné zvýraznenie; 

individuálny termín skúšky; osvetlenie; predĺženie času; prítomnosť zapisovateľa 

alebo tlmočníka; použitie asistenčných technológií a pod.). 

  



      
 

9 LEGISLATÍVA VYBRANÝCH REZORTOV V OBLASTI 

PODPORY VZDELÁVANIA ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL 

S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM  

 

Osamostatnenie je pre ľudí so zdravotným postihnutím dôležitým faktorom pre 

nezávislý život v sociálnom prostredí, od ktorého závisí kvalita ich života. Pojem 

kvalita života je pojmom, ktorý predstavuje spokojnosť nielen zdravých jedincov 

s fungovaním v danej spoločnosti, ale je obrazom  spokojnosti i osôb so zdravotným 

postihnutím.  Dôstojný a plnohodnotný život ľudí so zdravotným postihnutím  je 

spájaný i s otázkou kvality  poskytovaných služieb, a to nielen v oblasti sociálnych 

služieb, ale služieb poskytovaných v širšom rozmere. Ukazovateľom kvality je 

plnenie predstáv fyzických osôb so zdravotným postihnutím, ale i objektívne 

hodnotenie zo strany príslušných inštitúcií. Krúpa (2000) spája sociálny vzťah 

s pojmami ako sú úcta, akceptácia, subsistencia a osamostatnenie. Úcta je založená na 

etike vzájomných vzťahov poskytovateľa a prijímateľa služby. Akceptácia musí 

smerovať k spoluzodpovednosti samotného jedinca so zdravotným postihnutím. Pri 

poskytovaní služby to však znamená predovšetkým prístup ako k rovnocennému 

partnerovi, nie ako zdravotne znevýhodnenému jedincovi. Zotrvanie jedinca so 

zdravotným postihnutím po určitú dobu v závislosti na službe je nevyhnutnou formou 

pomoci smerujúcej k budovaniu samostatnosti. Môže však hroziť aj riziko závislosti, 

ak forma poskytovanej služby nesmeruje k jeho osamostatneniu.  

Kvalita života je odvodená od ochoty a snahy nachádzať zmysel života, čo je dôležité 

predovšetkým u ľudí so zdravotným postihnutím. WHO definuje kvalitu života ako „ 

vnímanie vlastnej pozície v živote v kontexte svojej kultúry a hodnotových systémov 

so zreteľom na životné ciele, očakávania, štandardy a záujmy“. 

Za jeden z významných faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života možno považovať aj 

otázku (možnosti) sebarealizácie, od ktorej sa odvíja „sloboda“ postihnutej osoby, ale 

aj zo strany spoločnosti prejav solidarity a  vytvárania podmienok pre dôstojný život. 

Priestor pre kvalitu života nemožno spájať len s legislatívou sociálnej pomoci, ktorá 

upravuje tak poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a sociálnych služieb, ale je obsahom ďalších právnych 

predpisoch, ktoré upravujú podmienky pre sebarealizáciu osôb so zdravotným 

postihnutím. Za dôležitú súčasť považujeme i otázku vzdelávania tejto skupiny, a to z 

dôvodu jej ďalšieho uplatnenia predovšetkým v pracovnom procese.   

Čl. 42 Ústavy Slovenskej republiky garantuje každej osobe právo na vzdelanie. 

Prístup k vzdelaniu garantuje štát. Jeho povinnosťou je zároveň utváranie podmienok 

pre vzdelávanie. V súlade s platnou legislatívou štát utvára špecifické podmienky pre 



      
 

fyzické osoby so zdravotným postihnutím, a to podľa ich individuálnych potrieb. 

Povinnosťou spoločnosti je poskytovať týmto osobám osobitnú ochranu a pomoc pri 

príprave na povolanie, tak ako to ustanovuje čl. 38 Ústavy Slovenskej republiky. Nie 

je výnimkou, že vzdelávanie sa realizuje i v špecializovaných školách alebo v 

zariadeniach sociálnych služieb. Podpora vzdelávania fyzických osôb so zdravotným 

postihnutím nie je garantovaná len medzinárodnou legislatívou, ale predovšetkým 

legislatívou Slovenskej republiky. Ide o legislatívu rezortu školstva, rezortu práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ale i ďalších rezortov participujúcich na odstránení bariér, 

ktoré bránia integrácii. Nie sú to len  bariéry  formálne, (doprava, stavby a pod.), ale 

i ľudské (neochota pomôcť, ľahostajnosť k potrebám). 

Poskytovanie pomoci je založené na individualite potrieb zdravotne postihnutých 

jedincov bez ohľadu na druh a formu postihnutia. Napriek totožnosti druhu a formy 

postihnutia nejde vždy o totožnú formu pomoci. Treba preto i v oblasti  legislatívy 

dôsledne uplatňovať jej jednotlivé ustanovenia na konkrétne potreby osôb so 

zdravotným postihnutím. Právne normy sú podľa Staneka (2006) základnými 

nástrojmi sociálnej politiky v danej spoločnosti. Platná legislatíva je však spojená 

i finančným krytím jej aplikácie do praxe , t.j. s ekonomickými možnosťami danej 

spoločnosti. Nedostatky v aplikačnej praxi môžu byť spôsobené i nedostatočným 

pokrytím finančnými prostriedkami, tak v oblasti školstva, zdravotníctva, ale 

i v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny  a ďalších rezortov, ktoré 

participujú na vytváraní rovnakých príležitostí fyzických osôb so zdravotným 

postihnutím v porovnaní s intaktnými jedincami. Napriek  pokroku i v oblasti 

právneho ukotvenia povinnosti utvárať podmienky vo všetkých oblastiach života  

(bezbariérovosť vstupov do školských zariadení, na pracoviská, špeciálne vybavenie 

učební, pracovných priestorov, ako i prístup k verejným budovám a pod.) pre fyzické 

osoby so zdravotným postihnutím prax ukazuje, že podpora týchto ľudí je realizovaná 

vo väčšej miere finančnými príspevkami, čiastočne službami a nie odstránením bariér, 

ktoré sú základnou prekážkou ich integrácie. Sociálna pomoc fyzickým osobám 

s ťažkým zdravotným postihnutím nie je len doménou rezortu práce, sociálnych vecí 

a rodiny. V rámci medzirezortnej spolupráce v oblasti pomoci, s uvedeným rezortom 

spolupracujú a podieľajú sa na integrácii dotknutej skupiny i ďalšie rezorty. Ide o 

rezorty zdravotníctva, školstva, vedy, výskumu a športu,  kultúry, dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja. V oblasti integračného snaženia poskytujú pomoc všetky 

zainteresované rezorty i študentom vysokých škôl  s ťažkým zdravotným postihnutím.  

Práve u osôb so zdravotným postihnutím je vzdelávanie dôležitým faktorom, ktorý 

podporuje socializáciu tejto skupiny. Absencia bezbariérového prístupu ku všetkým 

aktivitám i aktivitám v rámci vzdelávania je jednou zo základných podmienok pre 

bezproblémový prístup k vzdelávaniu. Cieľom  integračného úsilia o priblíženie sa 



      
 

oboch skupín, t. j. osôb so zdravotným postihnutím a intaktných jedincov v tom 

pravom slova zmysle, je zabezpečiť rovnaké podmienky pre prístup k vzdelávaniu. 

Z hľadiska bezbariérového prístupu dôležitú rolu zohráva  rezort Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky svojou legislatívnou úpravou, ktorou je 

zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.) a vykonávacia 

vyhláška k citovanému zákonu č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len „vyhláška č. 532/2002 Z. Z.“). Stavebný 

úrad posúdi z hľadiska všeobecných technických požiadaviek územnotechnické 

požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie. Investor - stavebník je povinný dodržiavať tak zákon č. 50/1976 Zb. 

a vykonávaciu vyhlášku k predmetnému zákonu č. 532/2002 Z. z.  a vybaviť stavbu 

vyrovnávacími stupňami pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (postihnutie 

pohybového ústrojenstva). Z hľadiska orientácie v prípade nevidiacich fyzických osôb 

s ťažkým zdravotným postihnutím označiť tieto i hmatovo. Vnútorné vybavenie 

stavby je potrebné zabezpečiť výťahmi, resp. schodiskovou plošinou a taktiež 

vybudovaním osobitných hygienických zariadení a označiť ich medzinárodným 

symbolom. Pri stavbách verejného charakteru, t. j. pri všetkých verejných budovách, 

či už ide o inštitúcie verejnoprávneho charakteru, ale i súkromných objektoch 

využívaných verejnosťou (nákupné centrá a iné) tieto musia disponovať 4% 

parkovacích miest označených medzinárodným symbolom pre fyzické osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím. Osobitnú pozornosť si vyžaduje § 59 a násl. 

vyhlášky č. 532/2002 Z. z. , ktorý upravuje podmienky pri výstavbe bytov osobitného 

určenia, rodinného domu osobitného určenia a stavby s chráneným pracoviskom. 

Predmetná legislatíva zaväzuje stavebníka realizovať osobitné požiadavky súvisiace 

s bezbariérovosťou tak celej stavby, vrátane vnútorného vybavenia, a to vzhľadom na 

požiadavky osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Ide tak o obytné 

miestnosti, ako i o spoločné priestory, poprípade garáže, ak sú súčasťou stavby. 

Legislatíva určuje záväzné podmienky v danej oblasti, je však na jej realizátoroch, 

ktorými sú stavebné úrady samosprávy (miest a obcí), ako sa predmetná legislatíva 

aplikuje do praxe. 

I v rámci rezortu dopravy zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov, na základe ktorého sú poskytované úľavy 

v rámci prepravy na diaľniciach, sú  nezanedbateľnou formou pomoci. Na základe 

zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke, ktorý upravuje zoznam vozidiel, ktoré 

sú oslobodené od diaľničných poplatkov, má fyzická osoba s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ktorá disponuje parkovacím preukazom možnosť požiadať Národnú 



      
 

diaľničnú spoločnosť o registráciu svojho motorového vozidla za účelom oslobodenia 

od diaľničného poplatku. Žiadosti sú k dispozícii na internetovom portáli 

www.eznamka.sk Národnej diaľničnej spoločnosti. Vyjadrenie o oslobodení zašle 

Národná diaľničná spoločnosť žiadateľovi prostredníctvom E- mailu a dodatočne 

i písomne poštovým doručovateľom. Ďalšou úľavou pri prevádzke osobného 

motorového vozidla s osobitným označením je v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. 

oslobodenie od platenia poplatkov na vyhradených parkovacích miestach na 

verejných parkoviskách a cestných komunikáciách s vyhradeným 

parkovaním. Súčasne v danej oblasti zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na 

pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov ukladá v § 4 povinnosť 

vodičom motorových vozidiel viesť motorové vozidlo spôsobom, aby neohrozovali 

účastníkov premávky s osobitným označením motorového vozidla.  

Ďalšími výhodami vyplývajúcimi z legislatívy rezortu dopravy sú úľavy v oblasti 

železničnej dopravy. I napriek tomu, že študenti vysokých škôl využívajú bezplatné 

cestovanie železničnou spoločnosťou, iné fyzické osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím majú 50% zľavu na cestovnom v rámci všetkých prepravcov na železnici. 

Povinnosťou prepravcov je vyhradiť špeciálny vozeň, ktorý slúži na prepravu 

fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Nárok na bezplatnú prepravu má 

i sprievodca fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je táto osoba 

držiteľom preukazu so sprievodcom. Bezplatne prepraví prepravca i vozík pre 

imobilného cestujúceho, kočík ak ide o imobilné dieťa alebo psa so špeciálnym 

výcvikom, ak ide o nevidiacu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím.  Ak 

fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím 24 hodín pred plánovanou prepravou 

požiada prepravcu o pomoc,  prepravca zabezpečí pomoc v súlade s potrebami 

prepravovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Je však potrebné 

dostaviť sa na miesto prepravy 30 minút pre plánovaným odchodom vlaku. Všetky 

potrebné informácie dopravca zverejňuje na internetovej stránke ŽSR. 

Najviac problematickým sa stáva vzdelávanie na vysokých školách z dôvodu, že 

študent opúšťa rodinné prostredie a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby. No 

i v danom prípade sociálna legislatíva poskytuje formou kompenzačných príspevkov 

podporu fyzickým osobám so zdravotným postihnutím za účelom absolvovania 

vysokoškolského štúdia. Z hľadiska získavania informácií sú študenti vysokých škôl 

s ťažkým zdravotným postihnutím v oblasti dorozumievania skupinou, ktorá vyžaduje 

osobitný prístup k informačným zdrojom. Preto i rezort kultúry zákonom č. 149/1995 

Z. z. o posunkovej reči upravuje používanie posunkovej reči, tak v oblasti vzdelávania 

a s tým spojenými podmienkami získavania informačných zdrojov vo vysielaniach 

verejnoprávnych inštitúcií, ako sú Rozhlas a televízia Slovenska, knižnice, videotéky 

a pod.  

http://www.eznamka.sk/


      
 

 V rámci  zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 

195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov zákonodarca určuje 

osobitné podmienky vysielateľa a poskytovateľa audiovizuálnej služby pri vysielaní 

a poskytovaní programov vo verejnom záujme. § 18 ods. 2 citovaného zákona určuje 

osobitné podmienky pre vysielateľa na základe zákona a vysielateľa na základe 

licencie. Vysielateľ na základe zákona, ktorého väčšinový podiel vysielania tvoria 

programy vo verejnom záujme, má povinnosť zabezpečiť prístup k programovej 

skladbe vysielania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v oblasti 

dorozumievania. V prípade osôb so sluchovým postihnutím je povinnosťou 

vysielateľa zabezpečiť pre uvedené osoby programové vysielanie s titulkami 

v rozsahu najmenej 50% všetkých vysielaných programov. Tlmočenie do posunkovej 

reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich má povinnosť vysielateľ vo 

verejnom záujme zabezpečiť najmenej v rozsahu 3% všetkých vysielaných 

programov. V rozsahu 20% všetkých vysielaných programov musí byť sprevádzaných 

i hlasovým komentovaním pre nevidiacich. 

 Osobitné postavenie na základe § 18a citovaného zákona má vysielateľ na základe 

licencie, ktorého povinnosťou je vysielať najmenej 10% všetkých vysielaných 

programov pre osoby so sluchovým postihnutím s titulkami, tlmočením do 

posunkovej reči alebo v posunkovej reči nepočujúcich. Pre nevidiace fyzické osoby je 

povinnosťou vysielateľa v rozsahu najmenej 3% všetkých vysielaných programov 

tieto vysielať s hlasovým komentovaním pre nevidiacich. Povinnosťou vysielateľa je 

označiť všetky vysielané programy pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím 

a zverejniť vo svojej ponuke vysielania. Nad dodržiavaním ustanovení zákona 

dohliada Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorej na požiadanie vysielateľ predkladá 

zoznam odvysielaných programov za účelom overenia dodržiavania platných 

právnych predpisov. V oblasti dorozumievania posunkovou rečou zohráva dôležitú 

rolu zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len “zákon č. 448/2008 Z. Z.“), ktorý v § 12 považuje tlmočnícku 

službu a sprostredkovanie tlmočníckej služby za jednej z druhov sociálnych služieb na 

riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodov ťažkého zdravotného postihnutia. 

Tlmočnícka služba sa poskytuje bezplatne.  

V súvislosti s ťažkým zdravotným postihnutím rezort kultúry v súlade so zákonom č. 

68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti  poskytované Slovenskou televíziou 

a Slovenským rozhlasom v znení neskorších predpisov oslobodil od koncesionárskych 

poplatkov fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré využívajú služby 

dotknutej verejnoprávnej inštitúcie. O oslobodenie od koncesionárskeho poplatku 

musí fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím požiadať verejnoprávnu 



      
 

inštitúciu písomne na adrese RTVS, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 

Bratislava alebo na E-mailovej adrese uhrady@rtvs.sk. K žiadosti je potrebné 

predložiť obojstrannú fotokópiu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím a rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o miere funkčnej 

poruchy. 

Dosiahnutie rovnakých príležitostí u fyzických osôb so zdravotným postihnutím 

v porovnaní so zdravými osobami vo všetkých oblastiach ich života, preto nie je 

jednoduché, a možno to spájať i s formovaním rôznych definícií  nielen v rámci 

rôznych rezortov, ale i v rámci jedného rezortu ( napr. sociálny). Odstránenie nevýhod 

neznamená poskytovanie výhod, či už finančných a pod., ale predovšetkým 

vytváraním takých podmienok pre uvedenú skupinu osôb, ktoré využívajú i zdravé 

osoby. 

Pojem fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je jediným pojmom, ktorý 

sa v platnej legislatíve Slovenskej republiky používa. Rôznorodosť pojmov z hľadiska 

praxe nemožno spájať len s rôznorodosťou participácie rezortov na integrácii 

fyzických osôb so zdravotným postihnutím, ale pre danú skupinu sú používané rôzne 

pojmy aj v tom istom rezorte ( napr. rezort zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny). 

Vzhľadom na našu cieľovú skupinu študentov vysokých škôl s ťažkým zdravotným 

postihnutím je  v rámci integrácie aplikovaná okrem iných, predovšetkým legislatíva 

sociálneho poistenia a sociálnej pomoci. Z pohľadu poistnej legislatívy, či už v oblasti 

zdravotníctva alebo práce, sociálnych vecí a rodiny, je jednotne používaný pojem 

„poistenec“. Pojem poistenec sa dopĺňa v závislosti o aký poistný vzťah ide ( 

poistenec zdravotného poistenia, nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia, 

úrazového poistenia a pod). Za študentov vysokých škôl v oblasti zdravotného 

poistenia plní odvodovú povinnosť štát. V prípade, že študent vysokej školy s ťažkým 

zdravotným postihnutím je zamestnaný, ako zamestnanec má 2% zľavu na odvody 

zdravotného poistenia a zamestnávateľ 5% zľavu za zamestnanca s ťažkým 

zdravotným postihnutím. V prípade, že študent s ťažkým zdravotným postihnutím je 

samostatne zárobkovo činnou osobou, zľava na zdravotnom poistení je 7%.   

V oblasti dôchodkového poistenia vysokoškolskí študenti s ťažkým zdravotným 

postihnutím nie sú poistení pre účely dôchodkového poistenia. Nárok na invalidný 

dôchodok sa im však zachováva z predchádzajúcej doby poistenia do 16 roku veku, 

keďže sa pripravovali na povolanie. Môžu preto požiadať o invalidný dôchodok na 

príslušnej regionálnej sociálnej poisťovni v mieste svojho trvalého pobytu z dôvodu 

nepriaznivého zdravotného stavu. Nárok na invalidný dôchodok splní študent 

dovŕšením 18 roku veku. O poskytnutie invalidného dôchodku si vysokoškolskí 

študenti môžu požiadať Sociálnu poisťovňu – pobočku v mieste svojho trvalého 

pobytu, ktorá realizuje prípravné konanie  a rozhodovanie o percentuálnom poklese 

mailto:uhrady@rtvs.sk


      
 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť prostredníctvom posúdenia posudkovým 

lekárom. O výške dôchodku z hľadiska splnenia zákonných podmienok pre nárok na 

invalidný dôchodok rozhoduje Sociálna poisťovňa – ústredie. Študenti vysokých škôl 

sú poistení i pre prípad úrazu. 

Dôležitú rolu pre oblasť integrácie študentov  vysokých škôl zohráva systém sociálnej 

pomoci, a to predovšetkým sociálna pomoc poskytovaná študentom s ťažkým 

zdravotným postihnutím v súlade so zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 447/2008 Z. z.). 

Základným pojmom  používaným v kontexte zákona č. 447/2008 Z. z. je pojem 

„fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím“. Podľa § 15 ods. 4 zákona č. 

447/2008 Z. z.  za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím citovaná 

legislatíva považuje takú fyzickú osobu, ktorej miera funkčnej poruchy na základe 

lekárskeho posudku je najmenej 50%. O miere funkčnej poruchy a o splnení 

podmienok pre poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím rozhoduje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

v mieste trvalého pobytu žiadateľa . 

Kompetencie v oblasti rozhodovacej činnosti o peňažných príspevkov na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu 

študenta s ťažkým zdravotným postihnutím má štátny orgán - úrad práce, sociálnych 

vecí a rodiny. Rozhodovacej činnosti úradu práce sociálnych vecí a rodiny v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov predchádza vydanie komplexného posudku, na základe lekárskej a sociálnej 

posudkovej činnosti. Obsahom komplexného posudku je posúdenie zdravotného stavu 

s určením miery funkčnej poruchy, posúdenie sociálnych dôsledkov ťažkého 

zdravotného postihnutia v nadväznosti na druh  zdravotného postihnutia a s tým 

súvisiace potreby posudzovanej osoby.  

Komplexné posudzovanie v kontexte rozhodovacej činnosti je zložitý a dynamický 

proces, ktorý si vyžaduje tak odborné vedomosti, ako i skúsenosti v posudkovej, 

rozhodovacej, ale i kontrolnej činnosti poskytovateľov kompenzačnej pomoci.  

 

9.1 Lekárska a sociálna posudková činnosť  

Osobitosťou zákona č. 447/2008 Z. z. je mechanizmus založený na princípe 

individuálnej kompenzácie  za účelom pomoci fyzickej osobe  s ťažkým zdravotným 

postihnutím prekonať bariéry, tak v oblasti pohybu, orientácie alebo sebaobsluhy. 

Platná legislatíva určuje podmienky pre konanie o poskytovanie peňažných 



      
 

príspevkov na kompenzáciu  ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré má dve štádiá. 

Prvým štádiom je posudková činnosť, ktorej výsledkom  je posudkový záver. 

Posudkový záver je podkladom pre vydanie rozhodnutia vo veci peňažného príspevku 

na kompenzáciu. V druhom rozhodovacom štádiu príslušný orgán v súlade so 

zákonom č. 71/1967 Zb. vydá rozhodnutie o konkrétnej forme kompenzácie 

v kontexte podmienok zákona č. 447/2008 Z. z.  

Posudzovanie individuálnych potrieb vzhľadom na obmedzenia spôsobené 

zdravotným postihnutím vyžaduje širší pohľad, tak z hľadiska nástrojov 

kompenzačnej pomoci, ako i z hľadiska obmedzení spôsobených zdravotným 

postihnutím vrátane osobnostných predpokladov. V rámci posudkovej činnosti 

obsahom lekárskeho posudku je záver v ktorom je určená miera funkčnej poruchy 

v percentách a konštatovanie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ako identifikovanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného 

postihnutia.  V prvej časti posudkového štádia sa  pozornosť posudkového lekára 

sústreďuje na obmedzenia v oblasti mobility a orientácie, komunikácie, zvýšených 

výdavkov a sebaobsluhy, ako dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.  Na druhej 

strane sociálna posudková činnosť predstavuje identifikovanie aktuálneho stavu, čo sa 

týka  osobnostných predpokladov, rodinného prostredia, širšieho prostredia (školské, 

pracovné, rodinné, spoločenské), ktoré má vplyv na fungovanie fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Osobitné podmienky prípravy na povolanie majú študenti vysokých škôl so 

špecifickými potrebami. Ide o časový rozvrh štúdia, praktickú prípravu v rámci štúdia, 

ako i ďalšie potreby v rámci štúdia. Sú v celom rozsahu odkázaní sami na seba i v 

oblasti  bývania, dochádzky do priestorov vzdelávacej inštitúcie a ďalších potrieb 

súvisiacich s osobnou starostlivosťou.  

V rámci posudzovania je preto nevyhnutné venovať pozornosť nielen miere funkčnej 

poruchy a dôsledkom ťažkého zdravotného postihnutia, ale i následkom vyplývajúcim 

zo znevýhodnenia v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, ktoré je potrebné vhodne 

kompenzovať.  

Posudkový lekár pri posudzovaní vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu,  

predloženého samotnou posudzovanou osobou, ktorý nie je starší ako šesť mesiacov. 

Posudkový lekár v rámci posudzovania má možnosť overiť si údaje v predloženom 

návrhu osobnou účasťou posudzovanej osoby, ktorej prítomnosť si vyžiada. 

V ostaných prípadoch posudzuje na základe predloženého lekárskeho nálezu 

a podkladov k nemu. Osobná prítomnosť posudzovanej osoby na posudzovaní je 

nevyhnutná, ak  o prítomnosť na posudzovaní požiada sama posudzovaná fyzická 

osoba. 



      
 

Obsahom lekárskeho posudku na účely preukazu alebo parkovacieho preukazu 

je  vyjadrenie posudkového lekára, či posudzovaná fyzická osoba je odkázaná na 

sprievodcu, resp. či je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým 

vozidlom, ale i vyjadrenie, či má posudzovaná fyzická osoba praktickú alebo úplnú 

slepotu oboch očí. Úlohou posudkového lekára je určiť skupinu, do ktorej zaraďuje 

fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím v prípade zvýšených výdavkov pri 

odkázanosti na diétne stravovanie. Posudková činnosť vytvára priestor pre 

individuálny prístup, pre identifikáciu potrieb posudzovanej osoby v kontexte 

legislatívnych hraníc.  

Sociálny posudok vypracovaný sociálnym pracovníkom sa opiera o celkový výsledok 

a závery lekárskeho posudku. § 13 zákona č. 447/2008 Z. z. určuje postupnosť krokov 

sociálneho pracovníka, a to ako ich vníma samotná posudzovaná fyzická osoba 

v porovnaní s reálne zistenými potrebami. Ide predovšetkým o posúdenie bariér 

v kontexte zdravotného postihnutia, posudzovanie priestoru, v ktorom sa fyzická 

osoba s ťažkým zdravotným postihnutím pohybuje. Zložitosť podmienok je zrejmá 

práve u študentov vysokých škôl vzhľadom na charakter potrieb v rámci štúdia, ale 

i osobitostí bývania, dopravy, osobnej starostlivosti a pod. Preto je potrebné venovať 

sociálnej posudkovej činnosti  osobitnú pozornosť. Vzhľadom na špecifickosť potrieb 

tejto posudzovanej skupiny nemôže mať posudok štandardizovanú podobu, po ktorej  

veľakrát jednotlivci volajú ( napr. rozdiel je medzi potrebami študenta, ktorý študuje 

v mieste svojho bydliska a býva so svojimi rodičmi a študenta, ktorý prichádza do 

sídla vzdelávacej inštitúcie a býva napr. v spoločných ubytovacích zariadeniach 

a pod). Preto v obsahu sociálneho posudku  nemôže chýbať posúdenie individuálnych 

predpokladov, rodinného prostredia,  širšieho prostredia , druhov odkázanosti fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím  a súčasne i navrhované formy kompenzácie 

v jednotlivých oblastiach. 

Posudkový záver – komplexný posudok je výsledkom spolupráce posudkového lekára 

a sociálneho pracovníka, ktorý je podkladom pre vydanie rozhodnutia vo 

veci peňažných príspevkoch na kompenzáciu. Vzhľadom na to, že posudok tvorí 

podklad pre vydanie rozhodnutia v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. je zákonnou 

povinnosťou s posudkom oboznámiť i fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím a dať jej možnosť vyjadriť sa k obsahu posudku pred vydaním 

rozhodnutia vo veci samej. Posudok je súčasne i podkladom pre vydanie preukazu 

alebo parkovacieho preukazu. V prípade, že fyzická osoba žiada len o preukaz alebo o 

parkovací preukaz, komplexný posudok sa nevypracúva. Podkladom je lekársky 

posudok. 

Podľa § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. úrad práce sociálnych vecí a rodiny vyhotoví 

posudzovanej osobe preukaz v prípade, že to vyplýva z právoplatného rozhodnutia 



      
 

o peňažných príspevkoch na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia 

o preukaze, že ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutí.  

Preukaz podľa § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. obsahuje nasledovné údaje: 

„a) názov príslušného orgánu, ktorý preukaz vyhotovil, 

b) evidenčné číslo preukazu, 

c) fotografiu držiteľa preukazu, 

d) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia držiteľa preukazu a adresu jeho trvalého 

pobytu alebo prechodného pobytu, 

e) podpis držiteľa preukazu, ak je schopný sa podpísať, 

f) miesto a dátum vyhotovenia preukazu, 

g) odtlačok úradnej pečiatky orgánu príslušného na vyhotovenie preukazu a podpis 

oprávneného zamestnanca tohto orgánu, 

h) poznámku, v ktorej sa uvedie názov preukazu v anglickom jazyku slovami „CARD 

OF PERSON WITH DISABILITIES“; pri fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím s praktickou slepotou alebo úplnou slepotou sa uvedú aj slová „nevidiaci 

– blind“ a pri nepočujúcej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sa uvedú 

aj slová „nepočujúci – deaf“, 

i) ochranné prvky, ktorými sú vodotlač, hologram a zaliatie preukazu do fólie, 

j) poučenie“. 

Ak ide o fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, preukaz sa 

označuje červenou čiarou. 

V prípade, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím žiada o parkovací 

preukaz z dôvodu, že je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým 

vozidlom  alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu, oboch očí úrad práce 

sociálnych vecí a rodiny vyhotoví  parkovací preukaz na základe právoplatného 

rozhodnutia o parkovacom preukaze. Parkovací preukaz podľa § 17 zákona č. 

447/2008 Z. z. obsahuje: 

„a) na prednej strane v jej ľavej časti 

1. biely symbol užívateľa vozíka na tmavomodrom pozadí, 

2. dátum, ktorým končí platnosť parkovacieho preukazu, 

3. evidenčné číslo parkovacieho preukazu, 

4. názov a odtlačok úradnej pečiatky príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz 

vyhotovil a podpis oprávneného zamestnanca tohto orgánu, 



      
 

b) na prednej strane v jej pravej časti 

1. slová „Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím“ uvedené 

väčší typom písma, 

2. slová „parkovací preukaz“ vo vybraných jazykoch Európskej únie malým typom 

písma, pričom ako prvé sú tieto slová uvedené v anglickom jazyku, 

3. slová „Model Európskej únie“, 

4. v pozadí kód Slovenskej republiky vyjadrený písmenami „SK“ obkolesený 

prstencom dvanástich hviezdičiek symbolizujúcich Európsku úniu, 

c) na zadnej strane v jej ľavej časti 

1. priezvisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje 

parkovací preukaz, 

2. meno fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje 

parkovací preukaz, 

3. podpis fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje 

parkovací preukaz, ak je schopná sa podpísať, 

4. fotografiu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje 

parkovací preukaz, 

d) na zadnej strane v jej pravej časti 

1. slová „Tento preukaz oprávňuje držiteľa k využívaniu vyhradených parkovacích 

miest a zariadení v členských štátoch EÚ“, 

2. slová „Preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná 

časť preukazu jasne viditeľná na účely kontroly“. 

Parkovací preukaz má rozmery 106 mm na výšku a 148 mm na šírku, je bledomodrej 

farby s výnimkou bieleho symbolu užívateľov vozíka, ktorý má tmavomodré pozadie. 

Parkovací preukaz obsahuje ochranný prvok hologram a je pokrytý plastickou 

hmotou“. 

Vzhľadom na rôznorodosť orgánov, ktoré vykonávajú posudkovú činnosť rezonuje 

otázka zmeny súčasnej legislatívy za účelom vytvorenia jednotného systému 

posudzovania zdravotného stavu v rámci všetkých dotknutých rezortov a vydania 

komplexného posudku i v Slovenskej republike. V rámci legislatívneho zámeru z roku 

2012 z dôvodu efektivity posudkovej činnosti by posudzovanie vykonávala inštitúcia 

na to zriadená (podľa návrhu „Úrad pre posudkovú činnosť a pracovnú rehabilitáciu 

osôb so zdravotným postihnutím). Za výrazný posun odborníci vidia v danej oblasti 

možnosť aplikácie - filozofie ICF (International Classification of Functioning), t. j. 



      
 

posudzovanie v kontexte Medzinárodnej klasifikácie funkčnej schopnosti, dizability 

a zdravia (ďalej len „MKF“), ktorým by sa do oblasti posudzovania zahŕňala i oblasť 

zostatkového potenciálu zdravia ( aktuálny pracovný a osobný potenciál), ako 

pozitívne hodnotenie možností posudzovanej osoby.    

 

9.2 Analýza podmienok  poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu 

Zákon č. 447/2008 Z. z. považuje za základnú podmienku pre poskytnutie peňažných 

príspevkov na kompenzáciu predovšetkým komplexný posudok, ktorého obsahom je 

stanovená miera funkčnej poruchy a vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím, s uvedením sociálnych dôsledkov vo všetkých oblastiach, 

ktoré z postihnutia vyplývajú a návrh konkrétnych peňažných príspevkov na 

kompenzáciu. Súčasťou vyjadrenia v posudku je i skutočnosť, či je fyzická osoba 

s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na sprievodcu, resp. či je odkázaná na 

individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo či má praktickú alebo 

úplnú slepotu oboch očí.   

Ďalším podstatným faktorom, ktorý má vplyv na poskytovanie peňažných príspevkov 

na kompenzáciu, je príjem a majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím. Za príjem pre poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu podľa 

§ 18 zákona č. 447/2008 Z. z. sa považuje príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza 

kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na 

kompenzáciu. Ide o priemerný príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím a spoločne posudzovaných osôb za obdobie január až december 

príslušného kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku v ktorom si 

fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím uplatnila nárok na peňažný 

príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Pri skúmaní príjmu pre 

daný účel sa postupuje podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu  v znení 

neskorších predpisov. Uvedený princíp platí i pre prehodnocovanie podmienok pri 

opakovaných peňažných príspevkoch na kompenzáciu. Hodnotenie príjmu nie je 

jednotne určené pre všetky druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia, ale je obsahom príloh k zákonu č. 9 až 14.  

Pri hodnotení majetku zákon určuje stabilne výšku hodnoty majetku, ktorá nemôže 

prekročiť sumu 39 833 eur v rátane úspor v peňažnom ústave. Zároveň však definuje, 

ktoré hnuteľné a nehnuteľné veci nie je možné pre daný účel považovať za majetok. ( 

nehnuteľnosť užívaná  na trvalé bývanie, poľnohospodárska pôda a lesná pôda 

užívaná pre svoju potrebu, hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie 

domácnosti, hnuteľné veci, ktoré  sú súčasťou bežných potrieb  ako napr. ošatenie a 

obuv a napr. iné hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej 



      
 

núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu). Osobné motorové vozidlo sa 

nepovažuje za majetok, ak jeho držiteľom alebo vlastníkom je  fyzická osoba 

s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá ho využíva  na individuálnu prepravu z 

dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia. Iné hnuteľné veci nemožno považovať za 

majetok, ak by ich predaj alebo iné nakladanie s nimi bolo v rozpore s dobrými 

mravmi. 

Podľa § 19 zákona č. 447/2003 Z. z. peňažnými príspevkami na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia sú : 

 peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 

 peňažný príspevok na kúpu pomôcky, 

 peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky, 

 peňažný príspevok na úpravu pomôcky, 

 peňažný príspevok na opravu pomôcky, 

 peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia, 

 peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, 

 peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, 

 peňažný príspevok na prepravu, 

 peňažný príspevok na úpravu bytu, 

 peňažný príspevok na úpravu rodinného domu, 

 peňažný príspevok na úpravu garáže, 

 peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov, 

 peňažný príspevok na opatrovanie. 

Predmetné peňažné príspevky sú využívané i študentmi vysokých škôl. Prvým 

z peňažných príspevkov, ktorý v plnej miere plní úlohu pomoci pri integrácii a je 

najčastejšie využívanou formou kompenzácie  u študentov vysokých škôl, je peňažný 

príspevok na osobnú asistenciu. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je nástroj, 

ktorý aktívne pomáha študentovi vysokej školy, ktorý je fyzickou osobou s ťažkým 

zdravotným postihnutím pri vzdelávacom procese. Ide o podporu nezávislosti, ale 

i možnosti  prípravy na povolanie. Tým u študenta s ťažkým zdravotným postihnutím 

vytvára  pocit zodpovednosti za vlastný život. Je krokom k sebarealizácii vlastných 

predstáv nielen v oblasti vzdelávania, ale i pracovnej aktivity, voľnočasových aktivít  

s cieľom spoločenského uplatnenia. Vzhľadom na vekové ohraničenie (§22 zákona č. 

447/2008 Z. z.  od  6 rokov veku do 65 rokov veku) z hľadiska veku splnenia vekovej 

kategórie u študentov vysokých škôl nie je prekážkou.       

I príjmová a majetková podmienka je splnená prakticky u všetkých študentov 

vysokých škôl,  až na výnimky (výška príjmu je daná hranicou štvornásobku sumy 

životného minima a majetok nemôže presiahnuť sumu 39 833 eur). Vo väčšine 

prípadov, študenti s ťažkým zdravotným postihnutím okrem invalidného dôchodku, 



      
 

nemajú iný príjem. Ovplyvniť príjem môže výška príjmov spoločne posudzovaných 

osôb, t. j. rodičov, ak študent žije s nimi v spoločnej domácnosti, keďže študenti sú 

považovaní za nezaopatrené dieťa a príjem sa zisťuje a posudzuje spoločne (§ 18, 

ods.7 písm. b) zákona č. 447/2008 Z.z.). V prípade, že príjem prevyšuje  štvornásobok 

sumy životného minima, peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vyplatí len vo 

výške rozdielu medzi štvornásobkom sumy životného minima a výškou sumy na 

osobnú asistenciu. Ak je suma peňažného príspevku na osobnú asistenciu nižšia ako 

príjem vo výške štvornásobku životného minima,  peňažný príspevok na osobnú 

asistenciu sa neprizná.  

Paragraf  22 ods.4 zákona č.447/2008 Z. z. určuje, kedy nemožno poskytnúť peňažný 

príspevok na osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím , ak 

osobnú asistenciu vykonáva blízka osoba. Za blízke osoby zákon považuje manžela, 

manželku, rodičov, deti alebo fyzickú osobu, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzickú osobu, 

ktorú súd ustanovil za opatrovníka  fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,  

starých rodičov, vnukov, súrodencov, nevestu, zaťa, svokra, svokru  alebo osobu, 

ktorej je poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie, alebo sa jej poskytuje 

opatrovateľská služba. 

V prípade, že uvedené osoby vykonávajú činnosti súvisiace s osobnou starostlivosťou, 

podávanie liekov, činnosti v oblasti tlmočenia a pomoc pri akútnom ochorení v súlade 

s prílohou č.4 k zákonu, môžu tieto osoby vykonávať osobnú asistenciu  v rozsahu 

1460 hodín ročne.  

Osobná asistencia sa určuje maximálne v rozsahu 7300 hodín na obdobie 

kalendárneho roka.  Do rozsahu počtu hodín osobnej asistencie nemožno započítať 

dobu, počas ktorej je fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poskytovaná 

denná,  týždenná alebo celoročná pobytová  služba v zariadení sociálnych služieb. Ak 

je študent umiestnený v zariadení  celoročnej pobytovej služby, osobná asistencia sa 

určuje  len na sprevádzanie do vzdelávacej inštitúcie. To však neplatí u študentov 

vysokých škôl. §21 zákona č. 447/2008 Z. z. určuje, že do rozsahu počtu hodín 

osobnej asistencie sa u študentov vysokých škôl započítava doba vzdelávania 

vzhľadom na osobitné podmienky vysokoškolského štúdia ( sprevádzanie do miesta 

štúdia, rôznorodosť rozvrhu, praktická príprava a pod.). 

I napriek tomu, že zákon ukladá prehodnocovanie rozsahu počtu hodín osobnej 

asistencie každé tri roky, samotný študent vzhľadom na študijné podmienky môže 

požiadať o prehodnotenie i individuálne podľa potreby. V prípade, že študent 

s ťažkým zdravotným postihnutím je na  viac ako 30 dní umiestnený v zdravotníckom 

zariadení, rozsah počtu hodín osobnej asistencie sa o uvedený počet hodín zníži 

v rozsahu úkonov poskytovaných zdravotníckym zariadením v kontexte prílohy č. 4. 



      
 

V prípade nevyčerpania určeného počtu hodín osobnej asistencie v danom 

kalendárnom roku, zvyšné hodiny nemožno dočerpať v nasledujúcom kalendárnom 

roku. 

Výšku peňažného príspevku na osobnú asistenciu ovplyvňuje i skutočnosť, že osoba 

s ťažkým zdravotným postihnutím poberá bezvládnosť od Sociálnej poisťovne. 

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa zníži o ročnú sumu príspevku na 

bezvládnosť. Vzhľadom na skutočnosť, že bezvládnosť, ktorá  bola priznaná do 

účinnosti zákona o sociálnej pomoci, sa vypláca len tým ťažko zdravotne postihnutým 

osobám, ktoré do uvedeného termínu splnili podmienky stanovené legislatívou 

sociálneho poistenia, súčasných študentov vysokých škôl sa prakticky toto 

obmedzenie nedotýka. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa poskytuje 

i v prípade, že bol poskytnutý príspevok na kúpu pomôcky, ktorou je pes so 

špeciálnym výcvikom  a to na činnosti, ktoré nie sú vykonávané touto pomôckou. 

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím môže uzavrieť zmluvy  o výkone 

osobnej asistencie len fyzickou osobou, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov veku a má 

spôsobilosť na právne úkony. Ak je však odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v 

činnostiach, ktoré by mala vykonávať ako osobný asistent, tieto činnosti v pozícií 

osobného asistenta nemôže vykonávať.  

Zmluvu uzatvára študent s ťažkým zdravotným postihnutím s osobným asistentom.  

Zmluvný vzťah musí mať písomnú formu. Jej obsahom je : 

 druh vykonávaných činností, 

 miesto výkonu osobnej asistencie, 

 obdobie výkonu osobnej asistencie, 

 práva a povinnosti osobného asistenta, 

 odmenu a spôsob jej vyplácania,  

 dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie. 

Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie je 1,39 % sumy životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu, podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 601/2003 Z. z.“ ) .  

Výkaz o počte hodín osobnej asistencie, na základe ktorého  sa vypláca peňažný 

príspevok na osobnú asistenciu, sa predkladá úradu práce sociálnych vecí a rodiny 

v lehote do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za predchádzajúci 

kalendárny mesiac ( viď v prílohe č. 16 ). Pravdivosť údajov vo výkaze potvrdzuje 

svojím podpisom fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent, 

ktorý vykonáva osobnú asistenciu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie. 



      
 

Maximálny počet hodín osobnej asistencie denne je v rozsahu 20 hodín.  Zákon č. 

447/2008 Z. z. v § 23 ods. 5 obmedzuje i vzhľadom na pracovnoprávne predpisy 

a náročnosť práce osobného asistenta, rozsah vykonávania osobnej  asistencie jedným 

asistentom. Určuje maximálny rozsah počtu hodín denne, a to v rozsahu 10 hodín 

vykonávaných jedným asistentom. Zákon ukladá povinnosť fyzickej osobe s ťažkým 

zdravotným postihnutím predkladať potvrdenie o vyplatených  odmenách osobnému 

asistentovi (viď príloh č. 17). 

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky a úpravu pomôcky 

sa poskytuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá v zmysle 

komplexného posudku je odkázaná na používanie kompenzačnej  pomôcky. 

Pomôcka pre účely zákona č. 447/2008 Z. z.  je vec alebo technologické zariadenie, 

ktoré kompenzuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím stratu orgánu, 

jeho funkčnosti alebo pokles jeho funkčnosti s cieľom zachovať u fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím sebestačnosť. Za pomôcku zákon považuje i 

špeciálny softvér alebo jeho aktualizáciu. Za pomôcku sa v intenciách zákona 

považuje  pes so špeciálnym výcvikom, a taktiež i osobné motorové vozidlo, a to len 

na účely výcviku. Pre účely zákona je určený zoznam pomôcok, ktorý kategorizačná 

komisia aktualizuje najmenej raz ročne. Kategorizačná komisia je poradným orgánom 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Návrhy na 

zaradenie pomôcky do zoznamu pomôcok môže na rokovanie kategorizačnej komisie 

predložiť príslušný orgán, občianske združenia fyzických osôb s ťažkým zdravotným 

postihnutím, fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v činnosti výrobu a predaj 

kompenzačných pomôcok. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky vydaním opatrenia stanoví zoznam pomôcok a ich maximálnu sumu. Zo 

zoznamu pomôcok vyradí pomôcku v prípade, že táto bola na trhu nedostupná viac 

ako jeden rok. Predmetné peňažné príspevky však možno poskytnúť len za 

podmienky, že tieto neposkytuje ani nezapožičiava rezort zdravotníctva. Výnimka 

z daného pravidla je u druhého mechanického vozíka,  druhého jednoduchého kočíka, 

druhého špeciálne upraveného kočíka, druhého elektrického vozíka a druhého 

načúvacieho aparátu. Z uvedeného ustanovenia § 24 zákona č. 447/2008 Z. z. 

vyplýva, že rôznorodosť pomôcok, ktoré uľahčia prípravu na povolanie študentom 

vysokých škôl s ťažkým zdravotným postihnutím, je daná v závislosti od druhu 

postihnutia a konkrétnych podmienok daného druhu a formy štúdia. Môže ísť tak 

o pomôcky, ktoré študentovi pomáhajú pri postihnutí pohybového ústrojenstva, 

z dôvodu porúch v oblasti zrakového ústrojenstva (riešia oblasť mobility študenta,  ale 

i komunikácie a zvýšených výdavkov a sebaobsluhy). 

Na účely výcviku pomôcky možno poskytnúť peňažný príspevok len v prípade 

úspešného absolvovania výcviku. Ak študent vysokej školy s ťažkým zdravotným 



      
 

postihnutím neabsolvuje úspešne výcvik za účelom nadobudnutia vedomostí, 

zručností a schopností používať pomôcku, je povinný poskytnutý peňažný príspevok 

vrátiť. V prípade, že ide o výcvik používania pomôcky rovnakého druhu, ktorý už bol 

v minulosti poskytnutý na uvedený účel konkrétneho zdravotného postihnutia 

študenta, peňažný príspevok sa neposkytne. 

Pomôckou v zmysle § 25 zákona č. 447/2008 Z. z. je i pes so špeciálnym výcvikom, 

asistenčný pes a signálny pes. Identifikačným znakom uvedenej pomôcky je známka, 

ktorú pes nosí na viditeľnom mieste, ktorá súčasne potvrdzuje, že ide o psa so 

špeciálnym výcvikom, druh výcviku,  tak v slovenskom, ako i anglickom jazyku 

a ďalšie údaje vzťahujúce sa k predmetnej pomôcke. Preukaz a  známka potvrdzuje 

odbornú spôsobilosť osoby, ktorá psa vycvičila. Vydáva ich fyzická osoba odborne 

spôsobilá na výcvik psa so špeciálnym výcvikom, ktorej predmetom činnosti je 

výcvik psov so špeciálnym výcvikom a je členom medzinárodnej organizácie 

združujúcej výcvikové školy, alebo jej bola udelená akreditácia medzinárodnou 

organizáciou združujúcou výcvikové školy. 

Rôznorodosť názvov pomôcky, vodiaci pes, asistenčný pes a signálny pes nie je 

formálneho charakteru. Rozdielnosť je v samotnom výcviku, ktorý je zameraný na 

pomoc študentovi vysokej školy s ťažkým zdravotným postihnutím v závislosti od 

druhu postihnutia.  

Vodiaci pes zabezpečuje vzhľadom na telesné postihnutie pomoc študentovi vysokej 

školy s ťažkým zdravotným postihnutím pri denných činnostiach, pohybe, podávaní 

predmetov, zvládaní prekážok, tak v bežnej činnosti pri zabezpečovaní svojich 

potrieb, ako i v rámci činností súvisiacich so štúdiom.  

Asistenčný pes telesne postihnutému študentovi vysokej školy s ťažkým zdravotným 

postihnutím poskytuje pomoc pri nevyhnutných denných činnostiach i pomoc pri 

prinesení určených  predmetov, prezliekaní, polohovaní, otváraní a zatváraní dverí a 

pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva. 

Signálny pes študentovi vysokej školy s ťažkým zdravotným postihnutím v prípade 

sluchového postihnutia pomáha rozlišovať zvukové signály, ktorými sú najmä 

signalizácia pri dverách, telefón, fax, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie v 

nebezpečenstve a volanie mena sluchovo postihnutého. 

Peňažný príspevok na kúpu, výcvik používania pomôcky a na úpravu pomôcky sa 

poskytuje na základe dokladu o cene pomôcky alebo kúpe pomôcky, dokladu o cene 

výcviku alebo o cene vykonaného výcviku a dokladu o cene úpravy pomôcky alebo 

o cene vykonanej úpravy pomôcky pri skúmaní majetku žiadateľa v súlade 

s ustanovením § 18 zákona č. 447/2008 Z. z.  



      
 

Výšku peňažného príspevku upravuje § 26 citovaného zákona v nadväznosti na 

prílohy č. 10  a č. 11 k zákonu č. 447/2008 Z. z.  Pri určení výšky peňažného 

príspevku na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky a úpravu pomôcky sa 

zohľadňuje maximálna suma ustanovená v zozname pomôcok,  najviac však vo sume  

8 630,42 eur. Osobitne sú ustanovené sumy na kúpu : 

 mechanického vozíka ...................1 659,70 eura, 

 druhého elektrického vozíka........... 4 979,09 eura, 

 druhého načúvacieho aparátu.............331,93 eura.  

Pri poskytnutí peňažného príspevku na kúpu, výcvik používania pomôcky a na úpravu 

pomôcky je povinnosťou študenta vysokej školy s ťažkým zdravotným postihnutím 

splniť podmienky vyplývajúce z § 27 zákona č. 447/2008 Z. z.,  a to kúpiť si 

pomôcku, dať si upraviť pomôcku a absolvovať výcvik pomôcky v lehote troch 

mesiacov od poskytnutia príspevku, najneskôr do šiestich mesiacov od právoplatnosti 

rozhodnutia o poskytnutí predmetného peňažného príspevku, ak prekážka je na strane 

fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá výrobu, predaj, úpravu  alebo výcvik 

zabezpečuje. Peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu sa môže 

poskytnúť až po uplynutí siedmich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní 

prechádzajúceho peňažného príspevku. To neplatí v prípade, že pomôcka je 

nefunkčná a nemožno ju opraviť, alebo jej oprava spolu s predchádzajúcimi opravami 

by prevyšovala sumu 50 % ceny novej pomôcky, čím sa sleduje úspornosť čerpania 

verejných zdrojov.  

Paragraf 28 určuje povinnosť študentovi vysokej školy s ťažkým zdravotným 

postihnutím vrátiť peňažný príspevok na kúpu pomôcky v prípade, že túto predá, 

daruje, zaviní stratu alebo nefunkčnosť pomôcky pred uplynutím siedmich rokov, 

u druhého elektrického vozíka do desiatich rokov od poskytnutia peňažného 

príspevku. V prípade nefunkčnosti pomôcky, ktorú   nemožno opraviť alebo cena 

opravy by bola vyššia ako 50% ceny novej pomôcky študent vysokej školy s ťažkým 

zdravotným postihnutím nemá povinnosť peňažný príspevok na kúpu pomôcky vrátiť. 

To platí i v prípade psa so špeciálnym výcvikom. Vrátenie peňažného príspevku alebo 

jeho časti na kúpu pomôcky sa v prípade smrti študenta vysokej školy s ťažkým 

zdravotným postihnutím uplatňuje v dedičskom konaní. 

V prípade opravy pomôcky platí pravidlo, ako pri peňažnom príspevku na kúpu 

pomôcky, čo sa týka dodržania lehoty troch a šiestich mesiacov, v ktorej je študent 

vysokej školy s ťažkým zdravotným postihnutím povinný opravu realizovať. Peňažný 

príspevok na opravu pomôcky sa poskytuje v prípade, ak cena opravy podľa 

vyjadrenia realizátora opravy spolu s cenou doterajších opráv nepresiahne 50% ceny 

pomôcky. Za pomôcku na účel opravy sa považuje motorové vozidlo, a to v časti, 

ktorá bola upravená pre konkrétne potreby študenta vysokej školy s ťažkým 



      
 

zdravotným postihnutím. Taktiež zdvíhacie zariadenie je pomôckou, na ktorú sa 

vzťahuje ustanovenie § 32 zákona č. 447/2008 Z. z. čo sa týka opravy pomôcky, ale 

i chirurgický zákrok a iné liečebné zákroky na psovi so špeciálnym výcvikom. 

Peňažný príspevok na opravu pomôcky sa poskytuje na opravu druhého 

mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka, druhého načúvacieho aparátu, na 

ktorý bol poskytnutý peňažný príspevok, ale i na zariadenia, ktoré  študent vysokej 

školy s ťažkým zdravotným postihnutím získala darom. V prípade, že sa oprava 

nerealizuje v zákonom ustanovených lehotách,  tak ako pri peňažnom príspevku na 

kúpu pomôcky, je povinnosťou prijímateľa príspevku tento vrátiť príslušnému orgánu, 

ktorý ho vyplatil. Výška peňažného príspevku sa  určí v percentách v závislosti od 

príjmu a majetku študenta vysokej školy s ťažkým zdravotným postihnutím (viď 

prílohu č. 12).   

Paragraf 33 zákona č. 447/2008 Z. z. upravuje podmienky pre poskytnutie peňažného 

príspevku na kúpu zdvíhacieho zariadenia taktiež poskytovaný študentom vysokých 

škôl so zníženou schopnosťou pohybu za účelom prekonania prekážok, tak pri 

sebaobsluhe a premiestňovaní a taktiež i v prípade, že pomoc poskytuje iná fyzická 

osoba. 

Peňažný príspevok na uvedenú pomôcku nie je možné poskytnúť v prípade, ak je 

zdvíhacie zariadenie svojím účelom a charakterom porovnateľné s tým, ktoré sa 

poskytuje z verejného zdravotného poistenia. Za zdvíhacie zariadenie zákon považuje: 

schodolez, zdvihák, šikmú schodiskovú plošinu, výťah alebo stropné zdvíhacie 

zariadenie. 

Podmienky pre poskytovanie peňažného príspevku na pomôcku je trvalý pobyt v byte 

alebo rodinnom dome, kde sa uvedená pomôcka bude inštalovať, vrátane stavebných 

úprav, ak sú nevyhnutné pre inštaláciu zdvíhacieho zariadenia. Výška peňažného 

príspevku sa určuje percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho 

zariadenia a príjmu a majetku študenta vysokej školy s ťažkým zdravotným 

postihnutím maximálne 11 617,88 eur (viď  prílohu č. 10). 

Zákon ukladá povinnosť študentovi vysokej školy s ťažkým zdravotným postihnutím 

realizovať kúpu do troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku, najneskôr 

však do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jeho priznaní, a to 

v prípade problémov zo strany zhotoviteľa zdvíhacieho zariadenia. 

Zákon upravuje i podmienky vrátenia peňažného príspevku, ak prijímateľ peňažného 

príspevku, ktorým je v danom prípade študent vysokej školy, predmetnú pomôcku- 

zdvíhacie zariadenie predá, daruje, alebo svojím zavinením spôsobí jeho stratu, a to 

formou vrátenia peňažného príspevku, alebo vrátením samotného zariadenia. 



      
 

V prípade úmrtia prijímateľa peňažného príspevku sa peňažný príspevok, alebo jeho 

pomerná časť uplatňuje v dedičskom konaní, ako pohľadávka štátu. 

Podmienky poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla 

upravuje § 34 zákona č. 447/2008 Z. z. Pri posudzovaní podmienok za účelom 

poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla príslušný 

orgán štátnej správy  skúma, či študent vysokej školy  s ťažkým zdravotným 

postihnutím je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. 

Ide o skúmanie schopnosti premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy, 

nastupovať, vystupovať a udržať sa v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy 

v takej miere, ako má túto schopnosť zdravá fyzická osoba. Ďalšou podmienkou, 

ktorá je záväzná pre poskytnutie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového 

vozidla je, že  osobné motorové vozidlo bude študent vysokej školy s ťažkým 

zdravotným postihnutím využívať na prepravu do školského zariadenia, do 

zamestnania a pod., a to najmenej dvakrát týždenne. Práve u študentov vysokých škôl 

s ťažkým zdravotným postihnutím motorové vozidlo je jedným z prostriedkov, ktoré 

pomáha zásadným spôsobom pri premiestňovaní študenta do vzdelávacej inštitúcie. 

Peňažný príspevok nie je možné poskytnúť v prípade, že žiadateľ je  umiestnený 

v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom bez splnenia podmienky 

prípravy na povolanie (napr. prerušenie štúdia u študenta vysokej školy a pod.). 

Výnimkou je nezaopatrené dieťa, ktoré je v zariadení z dôvodu absolvovania povinnej 

školskej dochádzky alebo prípravy na povolanie. 

Dôležitým je taktiež vek žiadateľa. Predmetný peňažný príspevok možno poskytnúť 

len prípade, že  fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím dovŕši do konca 

kalendárneho roka vek 65 rokov. Uvedená podmienka je však irelevantná vzhľadom 

na osobu žiadateľa, ktorý je študentom vysokej školy. Obmedzenie, ktoré sa vzťahuje 

na poskytnutie peňažného príspevku, je i rok výroby osobného motorového vozidla. 

Zákon vylučuje poskytnutie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového 

vozidla v prípade osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu 

staršie ako päť rokov. Ide o predpoklad, že predmetné vozidlo by nezabezpečilo 

bezproblémovú prepravu z hľadiska jeho opotrebovanosti.  

Výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla  je závislá od 

príjmu a majetku žiadateľa – študenta vysokej školy s ťažkým zdravotným 

postihnutím a príslušný orgán vychádza  i z ceny osobného motorového vozidla ( viď 

prílohu č. 13).  

Peňažný príspevok sa určí  percentuálnou sadzbou z ceny osobného motorového 

vozidla, pri kúpe ktorej sa nezohľadňuje kúpna cena motorového vozidla. Pre výpočet 

peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla sa v súlade s § 34 ods. 8 

zákona č. 447/2008 Z. z. vychádza z maximálnej cenovej hranice 13 277,57 eura. 



      
 

Maximálna výška peňažného príspevku nemôže prekročiť hranicu 6 638,79 eura. 

Rozdiel v maximálnej výške peňažného príspevku je v prípade motorového vozidla 

s automatickou prevodovkou, kedy zákon  za maximálnu výšku považuje  8 298,48 

eura. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla s automatickou 

prevodovkou možno poskytnúť len fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ktorá má oprávnenie viesť osobné motorové vozidlo. Lehota na realizovanie kúpy 

osobného motorového vozidla je  do troch mesiacov od poskytnutia peňažného 

príspevku, resp. šiestich mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku, ak problémy 

nastali na strane zhotoviteľa. 

Podľa platnej legislatívy  časové obmedzenie na opätovné poskytnutie peňažného 

príspevku na kúpu osobného motorového vozidla je časový úsek siedmich rokov. 

Tým zákon  zohľadňuje životnosť používaného osobného motorového vozidla.        

V prípade nedodržania predmetnej lehoty je študent vysokej školy s ťažkým 

zdravotným postihnutím  povinný peňažný príspevok vrátiť. Povinnosťou študenta 

vysokej školy vrátiť peňažný príspevok alebo jeho časť je v prípade, že osobné 

motorové vozidlo predá, alebo daruje, alebo nevyužíva na prepravu svojej osoby. 

Uvedená zákonná podmienka platí i v prípade úmrtia, kedy sa vrátenie peňažného 

príspevku, alebo jeho časti uplatňuje v dedičskom konaní. Pohľadávku príslušný 

orgán neuplatňuje v prípade, že osobné motorové vozidlo, na ktoré bol poskytnutý 

peňažný príspevok na jeho kúpu, bolo odcudzené alebo havarované a podľa 

likvidačnej správy išlo o haváriu s totálnou škodou, alebo jeho hodnota nie je podľa 

znaleckého posudku vyššia ako 995,82 eura. Povinnosť vrátenia je splnená, v prípade, 

že dedičia predmetnú pohľadávku uhradili.        

Uplynutím siedmich rokov možno poskytnúť peňažný príspevok na kúpu osobného 

motorového vozidla za podmienky, že osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa 

zaviaže, že osobné motorové vozidlo predá, alebo osobné motorové vozidlo bude 

vyradené z evidencie motorových vozidiel do šiestich mesiacov od kúpy nového 

osobného motorového vozidla. Od ceny osobného motorového vozidla sa odpočíta 

suma, za ktorú bolo predané osobné motorové vozidlo, na ktoré bol poskytnutý 

peňažný príspevok. Podobne sa postupuje i v prípade náhrady škody pri havarovanom 

osobnom motorovom vozidle, na ktoré bol v predchádzajúcom období poskytnutý 

peňažný príspevok na jeho kúpu.  

V prípade predaja, darovania, alebo odcudzenia a havárie osobného motorového 

vozidla  nemá študent vysokej školy s ťažkým zdravotným postihnutím povinnosť 

vrátiť peňažný príspevok na kúpu osobného  motorového vozidla za podmienky, že si 

nebude uplatňovať znovu nárok na peňažný príspevok na kúpu osobného motorového 

vozidla.   



      
 

Splnenie podmienok pre poskytnutie peňažného príspevku na úpravu osobného 

motorového vozidla upravuje § 35 zákona č. 447/2008 Z. z.  Je druhom kompenzácie, 

ktorá sa v právnej úprave platnej do konca roka 2008 nenachádzala. Bola súčasťou 

peňažného príspevku na úpravu pomôcky. Peňažný príspevok sa viaže na osobné 

motorové vozidlo, ktorého vlastníkom alebo spoluvlastníkom je osoba s ťažkým 

zdravotným postihnutím a osobné motorové vozidlo je nevyhnutným prostriedkom pri  

integrácii  v rámci prípravy na povolanie, v rámci pracovného procesu, ale 

i spoločenského vyžitia. 

Výška peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla sa odvíja od 

ceny úpravy, príjmu a majetku  žiadateľa s ťažkým zdravotným postihnutím podľa 

prílohy č. 10 k citovanému zákonu. Maximálna výška peňažného  príspevku je určená 

6 638, 79 eura, a to aj v prípade, že ide o viaceré úpravy počas obdobia siedmich 

rokov. Podmienky  lehoty pre realizáciu úpravy sú do troch mesiacov odo dňa 

právoplatnosti rozhodnutia o poskytnutí peňažného príspevku, najneskôr do šiestich 

mesiacov od jeho poskytnutia, ak nastali problémy s úpravou zo strany zhotoviteľa 

predmetnej úpravy. Podmienky pre vrátenie peňažného príspevku pred uplynutím 

siedmich rokov od jeho poskytnutia sa zhodujú s podmienkami peňažného príspevku 

na kúpu osobného motorového vozidla. 

Peňažný príspevok na prepravu upravuje § 36 zákona č. 447/2008 Z.z.  Tak, ako pri 

peňažných príspevkoch na kompenzáciu v oblasti mobility u študentov vysokých škôl 

s ťažkým zdravotným postihnutím pre poskytnutie peňažného príspevku na prepravu 

je nevyhnutné splniť základnú podmienku, ktorou je odkázanosť na individuálnu 

prepravu. Zároveň však zákon  vylučuje možnosť poskytovania predmetného 

peňažného príspevku v prípade, že žiadateľ je vlastníkom alebo držiteľom osobného 

motorového vozidla, alebo sa mu poskytuje kompenzácia na zvýšené výdavky, ktoré 

súvisia s prevádzkou osobného motorového vozidla, alebo mu je poskytnutá 

prepravná služba. Výnimku zákon určuje iba v prípade, ak vlastník alebo držiteľ 

osobného motorového vozidla, na ktoré mu bol poskytnutý peňažný príspevok, toto 

nemôže užívať z dôvodu, že vozidlo nie je technicky spôsobilé na premávku na 

pozemných komunikáciách. Peňažný príspevok sa poskytuje na vzdelávacie aktivity, 

pracovné aktivity, rodinné a spoločenské aktivity.  

Výška peňažného príspevku sa určí percentuálne v závislosti na preukázaných 

nákladoch vynaložených na prepravu, maximálne 51,02 % sumy životného minima 

pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z.  mesačne. 

Povinnosťou študenta vysokej školy s ťažkým zdravotným postihnutím je pravidelne 

predkladať príslušnému úradu práce sociálnych vecí a rodiny vyúčtovanie nákladov 

na prepravu, vždy do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Doklad 

o preukázaných výdavkov na prepravu musí obsahovať údaje o prepravcovi, dátum 



      
 

prepravy a cenu za realizovanie prepravy. Peňažný príspevok sa vyplatí po preukázaní 

výdavkov na prepravu zabezpečovanú fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá má 

oprávnenie na vykonávanie prepravy. Nevyčerpanú časť peňažného príspevku na 

prepravu v danom mesiaci si nemôže uplatniť prijímateľ peňažného príspevku na 

prepravu  v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. Pre splnenie podmienok na 

poskytovanie peňažného príspevku na prepravu žiadateľ preukazuje svoj príjem 

a majetok, od ktorého sa odvíja výška peňažného príspevku (viď príloha č. 14).  

Odstránenie bariér znamená v živote osôb s ťažkým zdravotným postihnutím dôležitú 

zmenu  vo vzťahu tak k vzdelávaniu, začleneniu sa do pracovného procesu, ale i do 

bežného života. Dosiahnuť bezbariérovosť v obytných priestoroch, v ktorých sa ťažko 

zdravotne postihnutí ľudia zvyčajne zdržujú prevažnú časť svojho života, má na nich 

pozitívny vplyv. Bezbariérovosť obytných priestorov nie je však jedinou formou 

dostupnosti, ktorá im umožňuje ich osamostatnenie a tým zbavenia sa závislosti na 

pomoci iných, ale predstavuje predovšetkým ich integráciu, ktorú možno dosiahnuť 

realizovaním bezbariérového prístupu do obytného domu, kde ťažko zdravotne 

postihnutá fyzická osoba býva. Súčasný bytový fond vie len v malej miere uspokojiť 

potreby ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí nie sú schopní bez odstránenia 

bariér viesť plnohodnotný život. 

Otázkou bezbariérovosti stavieb sa okrem zákona č. 447/2008 Z. z., ktorý určuje 

podmienky pre poskytovanie peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu 

a úpravu garáže za účelom eliminácie bariér, ako sme sa už v predchádzajúcej časti 

zmienili, sa zaoberajú i ďalšie právne predpisy, ako je zákon č. 50/1976 Zb.  

a vyhláška 532/2002 Z. z. , ktoré určujú osobitné podmienky na riešenie predmetných 

stavieb. S požiadavkou bezbariérovosti sa zaoberá tak  legislatíva v oblasti 

stavebníctva, ale i legislatíva v oblasti dopravy. Zákon č. 447/2008 Z. z. vo svojom 

ustanovení § 37 zabezpečuje prístupnosť v domácom a rodinnom prostredí fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, poskytnutím peňažného príspevku na 

odstránenie bariér v byte, rodinnom dome a pri úprave garáže. Vychádzajúc zo zásady 

porovnávania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so zdravou fyzickou 

osobou rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, odstránením bariér sa 

pre túto fyzickú osobu vytvoria podmienky pre premiestňovanie, orientáciu 

a vykonávanie nevyhnutných životných úkonov alebo nevyhnutných prác 

v domácnosti bez ohľadu na skutočnosť, či je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby. Za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu 

alebo rodinného domu, úprava prístupu do bytu alebo rodinného domu a úprava 

prístupu k výťahu.  Základnou podmienkou pre poskytnutie peňažného príspevku 

v súlade s § 37 citovaného zákona je  trvalý pobyt žiadateľa v byte alebo v rodinnom 

dome, na úpravu ktorého žiada poskytnúť peňažný príspevok. V prípade úpravy 



      
 

garáže je nevyhnutné preukázať vlastnícky vzťah ku garáži alebo skutočnosť, že je 

súčasťou nájomného bytu, na úpravu ktorej fyzická osoba s ťažkým zdravotným 

postihnutím peňažný príspevok žiada. Ďalšou podmienkou je uzavretie zmluvy, kde 

žiadateľ zmluvne potvrdí povinnosť vrátiť peňažný príspevok v prípade, ak 

nehnuteľnosť pred uplynutím siedmich rokov predá, daruje alebo prenájme. Peňažný 

príspevok sa poskytuje na úpravu len existujúceho objektu alebo jeho časti, nie však 

na vybudovanie nového objektu napr. kúpeľne, WC, vodovodu, kanalizácie, plynu 

alebo na úpravu opotrebovania používaného zariadenia. Uvedený peňažný príspevok 

sa taktiež poskytuje i študentom vysokých škôl bez ohľadu na ďalšie poskytnuté 

peňažné príspevky (osobná asistencia, atď.).            

Peňažný príspevok sa poskytne v závislosti od ceny úpravy, príjmu a majetku fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (viď prílohu č. 10). Pri určení výšky sa však 

zohľadňuje i cena stavebných prác, materiálov a zariadení  v súlade s Opatrením č. 6 

Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktoré obsahuje 

zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a ich maximálne 

zohľadňované ceny pre potreby zákona č. 447/2008 Z. z. z dôvodu efektívneho 

využívania verejných zdrojov. 

 Zákon č. 447/2008 Z. z. určuje v § 37 ods. 8 maximálnu sumu peňažného príspevku 

na úpravu bytu, rodinného domu,  ktorá je vo výške 6 638,79 eura a na úpravu garáže 

v maximálnej  výške 1 659, 70 eura za obdobie siedmich rokov.  Povinnosťou 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vykonať úpravu do šiestich 

mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku, v prípade prekážok na strane 

zhotoviteľa, najneskôr do deviatich mesiacov od jeho poskytnutia.            

Povinnosťou fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je vyúčtovať 

poskytnutý peňažný príspevok v lehote do 30 dní od ukončenia úpravy bytu, 

rodinného domu alebo garáže. V prípade, že bol poskytnutý peňažný príspevok vo 

vyššej sume ako je skutočná suma vyúčtovanej úpravy, povinnosťou fyzickej osoby 

s ťažkým zdravotným postihnutím je vrátiť rozdiel vo výške poskytnutého peňažného 

príspevku na základe dokladu o cene úpravy a skutočnou cenou vykonanej úpravy. 

O vrátení peňažného príspevku vydá príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

rozhodnutie. Na základe rozhodnutia fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím 

vráti rozdiel medzi poskytnutým peňažným príspevkom a skutočnými nákladmi na 

úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže na účet úradu práce sociálnych vecí 

a rodiny v lehote 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že vykonaná 

úprava je nad rámec poskytnutej sumy peňažného príspevku na úpravu bytu 

rodinného domu a garáže, príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny doplatí na 

základe rozhodnutia rozdiel v uvedenej sume fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 



      
 

postihnutím. Táto suma však nesmie presiahnuť maximálne sumy v období siedmich 

rokov (6638,79 na byt alebo rodinný dom, 1659,70 na garáž).   

Ak pred uplynutím siedmich rokov fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ktorej sa poskytol peňažný príspevok na kompenzáciu, zomrie, vrátenie peňažného 

príspevku alebo jeho časti na úpravu bytu, rodinného domu a garáže sa uplatňuje ako 

pohľadávka v konaní o dedičstve. Výška pohľadávky sa určuje z úhrnu poskytnutých 

peňažných príspevkov alebo z ich pomerných častí vo výške 50%. Ak suma 

zodpovedajúca 50 % je nižšia ako 497,91 eur, pohľadávka sa v konaní o dedičstve 

neuplatňuje. 

Obsahom desiatej hlavy zákona č. 447/2008 Z. z. je úprava podmienok peňažných 

príspevkov na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Predmetné peňažné príspevky sa 

poskytujú študentom vysokých škôl, ktorí používajú zložité kompenzačné pomôcky 

a ktorí sú predovšetkým odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Ide o pomôcky, ako 

sú barle, invalidné vozíky, ale i pomôcky v súvislosti s inkontinenciou, diétnym 

stravovaním a pod. Uvedené pomôcky sú využívané fyzickou osobou s ťažkým 

zdravotným postihnutím, tak v domácom prostredí, ako i pri ceste do vzdelávacej 

inštitúcie a taktiež pri samotnom vzdelávacom procese.                                  

Fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím podľa druhu postihnutia môžu 

vzniknúť zvýšené výdavky, a to v oblasti stravovania, zabezpečenia hygieny a  so 

zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, alebo starostlivosťou o psa 

so špeciálnym výcvikom. Podmienky pre kompenzáciu výdavkov upravuje § 38 

zákona č. 447/2008 Z. z. s cieľom čiastočne kompenzovať deficit spôsobený ťažkým 

zdravotným postihnutím. Podkladom pre poskytovanie kompenzácie uvedeného 

druhu je posudok, v ktorom posudkový lekár podľa predloženého lekárskeho nálezu 

a prílohy č. 5, 6 a 7 k zákonu určí, na akú formu peňažného príspevku je fyzická 

osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná. 

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov predstavuje kompenzáciu 

na výdavky spojené 

 s diétnym stravovaním, 

 s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, 

 so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, 

 so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.  

Kompenzácie so zvýšenými výdavkami na diétne stravovanie sa poskytujú 

v rozdielnych sumách. Ich výška je určená v troch kategóriách podľa § 38 ods. 4 

citovaného zákona.  

Výška peňažného príspevku je 18,56 % sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. pre choroby a poruchy zaradené v 

prílohe č. 5 do prvej skupiny. 



      
 

Výška peňažného príspevku 9,28 % sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. pre choroby a poruchy zaradené 

v prílohe č. 5 do druhej skupiny. 

Výška peňažného príspevku 5,57 % sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. pre choroby a poruchy zaradené 

v prílohe č. 5 do tretej skupiny. 

Zaradenie do kategórie je výlučnou povinnosťou posudkového lekára, ktorý príslušnú 

kategóriu uvedie v posudku. Pri zaradení vychádza z prílohy č. 5, ktorej obsahom sú 

jednotlivé diagnózy chorôb, ktoré vyžadujú zvýšené náklady na diétne stravovanie 

a tieto je potrebné kompenzovať.  

Peňažné príspevky na zvýšené výdavky spojené s hygienou, opotrebovaním šatstva 

a bielizne, obuvi a bytového zariadenia predstavujú široký diapazón ochorení, 

s ktorými sú spojené zvýšené výdavky. Zvýšené výdavky môžu byť spôsobené 

z dôvodu kožných ochorení, inkontinencie alebo pri používaní technicky náročných 

pomôcok. Posudkový lekár vychádza zo zoznamu zdravotných postihnutí pre účely 

uvedených peňažných príspevkov v prílohe č. 6 a č. 7 k zákonu. Zvýšené výdavky 

spojené so zabezpečením osobnej hygieny a hygieny domácnosti z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia predstavujú nákup alebo obnovu predmetov osobnej spotreby 

a predmetov bytovej spotreby, ktorých opotrebovanie vzniká z dôvodu chronických 

stavov alebo používaním technicky náročných pomôcok, ako to uvádza ustanovenie § 

38 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. Výška peňažného príspevku je 9,28 % sumy 

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. 

(viď príloha č. 6 a č.7).  

U fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na 

individuálnu prepravu a je vlastníkom osobného motorového vozidla, poprípade 

nevlastní osobné motorové vozidlo a prepravu mu zabezpečuje iná osoba, ktorá nemá 

oprávnenie na vykonávanie prepravy, možno poskytnúť peňažný príspevok na 

zvýšené výdavky súvisiace s prevádzkou osobného motorového vozidla. Peňažný 

príspevok využíva fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím na pohonné látky 

pre osobné motorové vozidlo, ktoré umožňuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím prepravu do zamestnania, za účelom vzdelávania, rodinných 

a občianskych aktivít. O poskytnutie peňažného príspevku na prevádzku osobného 

motorového vozidla môže požiadať tak študent vysokej školy, ako i fyzická osoba, 

ktorá podniká alebo vykonáva  samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho 

trvalého bydliska. Výška peňažného príspevku je 16,70 % sumy životného minima na 

jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z.. 



      
 

Peňažný príspevok možno poskytnúť i v prípade zvýšených výdavkov na psa so 

špeciálnym výcvikom u ťažko zdravotne postihnutého nevidiaceho študenta vysokej 

školy. Povinnosťou žiadateľa  s ťažkým zdravotným postihnutím je zabezpečiť 

každoročne veterinárnu prehliadku psa so špeciálnym výcvikom a doklad o prehliadke 

predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý peňažný príspevok 

poskytuje. Výška peňažného príspevku je 22,27 % sumy životného minima na jednu 

plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z.. 

Pre poskytnutie predmetných peňažných príspevkov okrem zdravotného stavu 

žiadateľa je rozhodujúci i jeho príjem a majetok, ktorý posudzuje príslušný orgán. Pre 

poskytnutie predmetných peňažných príspevkov výška príjmu žiadateľa nesmie 

presiahnuť trojnásobok sumy životného minima podľa zákona č. 601/2003 Z. z.  

a jeho majetok nemôže mať hodnotu  vyššiu ako 39 833 eur. Peňažný príspevok na 

kompenzáciu nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba s výnimkou zariadenia 

podporovaného bývania a poskytovania sociálnej služby na určitý čas, najviac na 

dobu 30 po sebe nasledujúcich  dní. 

Jednou z foriem pomoci fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím 

v prípade odkázanosti na pomoc inej osoby, okrem poskytovania sociálnych služieb 

v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z., je i poskytovanie peňažného príspevku na 

opatrovanie v zmysle § 39 a násl. zákona č. 447/2008 Z. z.,  okrem peňažného 

príspevku na osobnú asistenciu.  Pre vznik nároku na uvedený príspevok  sa skúma 

odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na celodennú riadnu 

starostlivosť. Pri skúmaní nároku tvorí základnú podmienku zaradenie fyzickej osoby 

podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. do piatej a šiestej  skupiny z hľadiska 

rozsahu odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.  Základnou podmienkou v súlade s 

§ 40 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z.  je, že starostlivosť o opatrovanú osobu 

zabezpečuje blízka osoba. I napriek tomu, že z dikcie zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplýva 

povinnosť vzájomnej pomoci tým členom rodiny, ktorí sú na túto pomoc odkázaní, 

absencie príjmu osoby, ktorá by opatrovala svojho ťažko zdravotne postihnutého 

člena rodiny by v mnohých prípadoch stratou príjmu spôsobila nefunkčnosť rodiny 

z hľadiska zabezpečenia základných životných potrieb. 

§ 40 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. považuje pre potreby poskytovania peňažného 

príspevku na opatrovanie za blízku osobu: manžela, manželku, rodiča, alebo osobu, 

ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov 

rozhodnutím súdu, dieťa, starého rodiča, vnuka, vnučku, súrodenca, nevestu, zaťa, 

svokra, svokru, švagra, švagrinú, neter a synovca a taktiež opatrovníka, ktorého súd 

ustanovil fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Uvedené ustanovenie 



      
 

považuje za nevestu aj ovdovenú ženu po synovi svokry alebo svokra a za zaťa sa 

považuje aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra.  Z uvedeného ustanovenia 

zákona vyplýva, že definovanie blízkej osoby je odlišné v zákone č. 447/2008 Z. z., 

ako je definované v Občianskom zákonníku. Opatrovanie môže vykonávať aj iná 

fyzická osoba za podmienky, že býva spolu s opatrovanou fyzickou osobou s ťažkým 

zdravotným postihnutím. Splnenie podmienky spoločného bývania s opatrovanou 

fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje trvalým alebo 

prechodným pobytom  v mieste trvalého pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 

Pri tvorbe legislatívy dôležitú rolu zohrala snaha finančne pomôcť rodine a tým 

predísť umiestneniu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do zariadenia 

sociálnych služieb, t.j. vytrhnúť ho z rodinného prostredia a narušiť tým rodinné 

väzby. Vzhľadom na to, že náklady na sociálnu službu sú nepomerne vyššie ako 

výška samotného peňažného príspevku na opatrovanie, preto i z hľadiska 

vynakladania verejných zdrojov možno považovať predmetný príspevok za pozitívny 

krok.  

Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie musí byť plnoletá, spôsobilá na právne 

úkony v plnom rozsahu a  fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie. 

S vykonávaním opatrovania  konkrétnou osobou musí súhlasiť písomnou formou 

i fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím. Súhlas nie je potrebný, ak je 

fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím pozbavená spôsobilosti na právne 

úkony, alebo nie je schopná udeliť súhlas. V danom prípade schopnosť resp. 

neschopnosť udeliť písomný súhlas posudzuje príslušný úrad.  

Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa určuje v závislosti na zákone č. 

601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov. Pri opatrovaní 

jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím je výška peňažného 

príspevku na opatrovanie 125 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 

osobu. V prípade opatrovania dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým 

zdravotným postihnutím je výška peňažného príspevku 162,1 % sumy životného 

minima. 

Výška peňažného príspevku na opatrovanie sa poskytuje v nižšej sume v prípade, že 

fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na opatrovanie, 

sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby alebo navštevuje školské zariadenie 

v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. V uvedenom prípade sa výška pri opatrovaní 

jednej fyzickej osoby znižuje na 112,01% sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu podľa zákona o životnom minime a 152,83% sumy životného minima 

pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 



      
 

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje vo výške 158,39 % sumy životného 

minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona o životnom minime pri 

opatrovaní fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje 

ambulantná sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 

hodín týždenne a súčasne opatruje ďalšiu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ktorej sa neposkytuje  ambulantná sociálne služba alebo sa jej poskytuje 

ambulantná sociálna služba, poprípade navštevujú školské zariadenie v rozsahu 

najviac 20 hodín týždenne.  

Zníženie výšky peňažného príspevku na opatrovanie je ovplyvnené i výškou 

dôchodku fyzickej osoby, ktorá vykonáva opatrovanie, ale i výškou dôchodku 

opatrovanej  osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.  Ak fyzická osoba 

vykonávajúca opatrovanie je poberateľom starobného, predčasného starobného alebo 

invalidného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 

% peňažný príspevok za opatrovanie sa podľa § 40 ods. 10 zákona č. 447/2008 Z. z. 

poskytuje  vo výške 46,38 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 

osobu podľa zákona č. 601/2003 Z. z. V prípade opatrovania dvoch a viac fyzických 

osôb 61,22 % sumy životného minima podľa citovaného zákona o životnom minime. 

V prípade, že k zníženiu peňažného príspevku na opatrovanie  u osoby vykonávajúcej 

opatrovanie z dôvodu poberania dôchodku nepríde, uplatňuje sa podmienka zníženia 

príspevku z dôchodku opatrovanej osoby, a to o sumu, ktorá prevyšuje hranicu 1,7 

násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona č. 

601/2003 Z. z.  

Znamená to, že k zníženiu sumy za opatrovanie pristúpi príslušný úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny,  ak  opatrovaná fyzická osoba s ťažkým zdravotným 

postihnutím poberá dôchodok, ktorý je príjmom fyzickej osoby, ktorá vykonáva 

opatrovanie a preto sa výška peňažného príspevku sa zníži o sumu prevyšujúcu 

zákonom určenú hranicu. Osobitne zákonodarca pristúpil k určeniu sumy za 

opatrovanie v prípade, že opatrovanou osobou je  maloleté dieťa. V danom prípade sa  

suma peňažného príspevku  na opatrovanie zníži len o sumu, ktorá prevyšuje 

trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona 

o životnom minime. Uvedené ustanovenie chráni príjem rodiny, aby sa rodina neocitla 

pod hranicou pomoci v hmotnej núdzi. 

V prípade, že je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo 

viacero nezaopatrených detí, príspevok na opatrovanie sa môže zvýšiť o sumu 49, 80 

eura za podmienky, že osoba, ktorá vykonáva opatrovanie nemá príjem zo 

zamestnania ani nepoberá dávku dôchodkového zabezpečenia.  

Peňažný príspevok sa môže poskytnúť i v prípade, ak fyzická osoba vykonávajúca 

opatrovanie má príjem zo zamestnania, ktorý nepresahuje dvojnásobok sumy 



      
 

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa zákona o životnom minime 

a pracovnoprávny vzťah nie je v rozpore so základnou podmienkou, ktorou je riadne 

vykonávanie opatrovania.  

Paragraf 40 ods.22 zákona č.447/2008 Z. z. ustanovuje možnosť poskytovať peňažný 

príspevok na opatrovanie i v prípade, že sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne. 

Ods. 23 uvedeného ustanovenia však vylučuje poskytovanie peňažného príspevku na 

opatrovanie u fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje 

peňažný príspevok na osobnú asistenciu, poprípade týždenná sociálna služba alebo 

celoročná pobytová služba v zariadení sociálnych služieb.  

Peňažný príspevok na opatrovanie možno poskytnúť i v prípade, že sa fyzickej osobe 

s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje odľahčovacia služba najviac 30 dní 

v kalendárnom roku. 

Výška peňažného príspevku sa zníži pomernou časťou za dni v prípade, že fyzická 

osoba odkázaná na opatrovanie je v zdravotníckom zariadení, škole v prírode, 

v rehabilitačnom zariadení alebo rekreačnom zariadení dlhšie ako 30 dní. Peňažný 

príspevok na opatrovanie sa z níži i v prípade, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným 

postihnutím poberá zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, a to o sumu bezvládnosti 

vyplácanú Sociálnou poisťovňou.  

V prípade úmrtia opatrovanej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

peňažný príspevok sa vyplatí za kalendárne dni, počas ktorých bolo opatrovanie 

vykonávané.  

I napriek tomu, že zákon upravuje poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie 

i u študentov vysokej školy, tento sa však využíva v nepatrnej miere, vzhľadom na to, 

že je pre študentov  vysokých škôl, ktorí sú ubytovaní mimo rodinného prostredia 

vhodnejšou formou pomoci poskytovanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu. 

 

9.3 Poskytovanie peňažných príspevkov v súlade s procesnými normami 

Pri realizácii hmotnoprávnych noriem  sa právo transformuje do konkrétneho konania, 

t. j. do konkrétneho právneho vzťahu (Ottová, 2004). Procesný postup  príslušných 

orgánov (úradov práce sociálnych vecí a rodiny), ktoré rozhodujú o poskytovaní 

peňažných príspevkov na kompenzáciu, o preukaze osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím a o parkovacom preukaze upravuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (Správny poriadok)  v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny 

poriadok“) s výnimkou ustanovení § 18 ods. 3, §33 ods. 2, § 60, § 61 až 68.  



      
 

Správny poriadok priznáva postavenie účastníka konania každému, kto spĺňa procesné 

podmienky, bez ohľadu, či účastník konania spĺňa i hmotnoprávne podmienky na 

vydanie rozhodnutia vo veci samej.   

O peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 

rozhoduje príslušný správny orgán, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 

ktorý v postavení správneho orgánu má vymedzenú rozhodovaciu právomoc 

a pôsobnosť a  ktorého postavenie určuje osobitný zákon. Právomoc a pôsobnosť 

úradov práce, sociálnych vecí a rodiny je upravená v osobitnom predpise, ktorým je 

zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálneho zabezpečenia 

a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (špecializovaná štátna správa). 

Pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,  

Ústredia  a úradov práce , sociálnych vecí a rodiny je upravená v § 50 až 52 

hmotnoprávnej normy, ktorou je zákon č. 447/2008 Z. z. Konanie, t.j. procesný postup 

okrem Správneho poriadku upravujú i ustanovenia §53 a násl. zákona č.447/2008 Z.z.  

Žiadateľmi o peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, 

ktorý im spôsobuje znevýhodnenie v porovnaní so zdravými fyzickými osobami, sú 

okrem  občanov Slovenskej republiky i iné fyzické osoby, ako  napr.  cudzinci, ktorí 

sú občanmi členského štátu Európskej únie, ich rodinní príslušníci, azylanti a pod. 

(viď ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 447/2008 Z. z. ). Správnym orgánom je 

konkrétny úrad práce sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého alebo prechodného 

(ak ide o osoby uvedené v § 3 ods. 1cit. zákona)  bydliska žiadateľa. 

Správny orgán ( úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) v zmysle § 15 Správneho 

poriadku skúma predovšetkým spôsobilosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím mať postavenie účastníka konania, t. j. schopnosť vlastnými úkonmi 

nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Zákon v rámci právnej subjektivity 

vychádza zo spôsobilosti na práva a povinnosti, ale predovšetkým zo  spôsobilosti na 

právne úkony alebo inak nazvanej procesnej spôsobilosti, ktorá je  limitovaná tak 

vekom, ako i zdravotným stavom. Z uvedeného vyplýva, že maloleté dieťa alebo 

duševne chorá osoba nie je spôsobilá chápať následky svojho konania, a preto si sama 

nemôže chrániť svoje práva.  

Procesnej spôsobilosti je preto nevyhnutné venovať zvýšenú pozornosť u fyzických 

osôb s mentálnym postihnutím vystupujúcim v konaní o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu i napriek tomu, že mnohé tieto osoby nie sú pozbavené spôsobilosti na 

právne úkony a nebol im ustanovený opatrovník rozhodnutím súdu. Vzhľadom na 

predložený lekárky nález Správny poriadok ukladá správnemu orgánu  povinnosť  

v rámci rozhodovacej činnosti skúmať procesnú spôsobilosť. V prípade, ak účastník 



      
 

konania nemá procesnú spôsobilosť a v konaní nie je zastúpený opatrovníkom alebo 

iným zákonným zástupcom, povinnosťou správneho orgánu je konanie prerušiť 

a v súlade s §16 Správneho poriadku ustanoviť pre predmetné konanie fyzickej osobe 

s ťažkým zdravotným postihnutím opatrovníka.  Ide o prekonanie prekážky 

v rozhodovaní  zákonným spôsobom bez rozhodnutia súdu o pozbavení  fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ustanovení opatrovníka. Tým je daná 

možnosť urýchliť konanie, keďže pozbavenie spôsobilosti na právne úkony 

a ustanovenie opatrovníka si vyžaduje dlhšie časové obdobie. V prípade, že správny 

orgán nedodrží uvedený zákonný postup, t. j. nepostupuje v súlade s § 16 Správneho 

poriadku, rozhodnutie je vydané v rozpore so zákonom a môže byť napadnuté tak 

riadnymi (odvolanie, rozklad), ako i mimoriadnymi opravnými prostriedkami (protest 

prokurátora, preskúmanie správnych rozhodnutí súdom). 

Komunikácii s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá žiada 

o poskytnutie peňažných príspevkov na kompenzáciu, je potrebné venovať náležitú 

pozornosť z dôvodu zložitého administratívno-správneho konania. 

Zákon striktne neurčuje formu žiadosti. Žiadatelia si však môžu zabezpečiť tlačivo 

žiadosti stiahnutím z webovej stránky príslušného úradu, práce sociálnych vecí 

a rodiny. Podanie však v súlade s § 19 Správneho poriadku možno urobiť písomne, 

ústne  do zápisnice. Správny orgán akceptuje i telegrafické podanie,  poprípade 

podanie telefaxom, treba ho však doplniť v lehote troch dní písomne. Okrem 

Správneho poriadku § 55 zákona č. 447/2008 Z. z. presne definuje  náležitosti, ktoré 

musia byť obsahom žiadosti. Obsah žiadosti je závislý od druhu kompenzácie, na 

ktorú si fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím uplatnila nárok. 

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, správny orgán vyzve účastníka konania  

na doplnenie žiadosti v lehote, ktorú ustanoví správny orgán a súčasne upozorní 

účastníka konania na následky nedodržania lehoty. Pri pasivite účastníka konania 

správny orgán nepokračuje v konaní a konanie zastaví. Preto je potrebné  venovať 

spolupráci fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a správneho orgánu 

náležitú pozornosť. I napriek tomu, že konanie o poskytnutie peňažných príspevkov 

na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia má dve štádiá, obe časti konania, 

tak posudková časť, ako i dávková časť sú vzájomne prepojené, až po zavŕšenie 

správneho konania vydaním rozhodnutia vo veci samej.  

§ 3 Správneho poriadku v súlade s Listinou základných práv a slobôd presne určuje 

povinnosť  konať v úzkej súčinnosti s účastníkom konania, dať účastníkom konania 

priestor na vyjadrenie, predovšetkým k podkladom rozhodnutia. V prípade peňažných 

príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia  podkladom pre vydanie 

rozhodnutia je komplexný posudok, ktorý vydá príslušný úrad práce sociálnych vecí 

a rodiny v lehote 60 dní od začatia konania (§ 55 ods.11 zákona č. 447/2010 Z. z.). 



      
 

Povinnosťou úradu práce je zaslať posudok fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím na vyjadrenie. V prípade nesúhlasu s obsahom a závermi posudku je 

možné podať riadny opravný prostriedok (odvolanie) až proti rozhodnutiu, ktoré vydá 

správny orgán, nie však proti samotnému posudku v rámci oboznámenia sa 

s posudkom. V danom prípade je použitá lehota na rozhodovanie v súlade s 

osobitným právnym predpisom, ktorým je zákon č. 447/2008 Z. z., t.j. 90 dní odo dňa 

podania žiadosti účastníkom konania. Pri rozhodovaní o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia správny orgán nepostupuje v súlade so 

Správnym poriadkom, ktorý určuje lehotu na rozhodovanie 30 dní od začatia konania, 

v osobitných prípadoch  max. 60 dní.  

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí byť v rozhodnutí poučená  

v rámci obsahových náležitostí rozhodnutia o možnosti podať odvolanie proti 

vydanému rozhodnutiu, ak sa nestotožňuje s obsahom rozhodnutia. Lehota na podanie 

odvolania je podľa § 53 a násl. Správneho poriadku 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Poučenie o odvolaní 

proti rozhodnutiu správneho orgánu je obligatórnou náležitosťou rozhodnutia, musí ho 

obsahovať každé rozhodnutie i také, voči ktorému sa nemožno odvolať. Obligatórnou 

náležitosťou je i poučenie, že rozhodnutie správneho orgánu je preskúmateľné súdom.    

Odvolaním sa fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím domáha nápravy 

rozhodnutia, ktoré nepovažuje za vydané v súlade s platným právom. Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny, ako prvostupňový správny orgán preskúma podmienku, či 

bolo odvolanie podané v zákonnej lehote. Dodržanie odvolacej lehoty je základom pre  

opätovné preskúmanie správnosti rozhodnutia samotným prvostupňovým správnym 

orgánom. V prípade, že prvostupňový správny orgán zistí pochybenia, môže 

rozhodnutie zmeniť v rámci autoremedúry, ak vyhovie odvolaniu v celom rozsahu. 

Ak však trvá na pôvodnom rozhodnutí, odvolanie spolu so spisovou dokumentáciou 

postúpi Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny ako druhostupňovému správnemu 

orgánu na ďalšie konanie, o čom informuje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 

Cieľom príslušného odvolacieho orgánu (Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny) 

ako druhostupňového správneho orgánu je odvolanie preskúmať, či prvostupňové 

rozhodnutie správneho orgánu bolo vydané v zmysle platných právnych noriem, či 

vykazuje nedostatky, pre ktoré možno rozhodnutie zmeniť alebo dokonca zrušiť.  

Predovšetkým však musí zistiť, či bolo odvolanie podané  v zákonnej lehote. Ak 

nebola dodržaná lehota na podanie odvolania, odvolací orgán listom upovedomí 

účastníka konania o skutočnosti, že rozhodnutie vzhľadom na oneskorene podané 

odvolanie sa stáva právoplatným a poučí ho o tom, že právoplatné rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom. 



      
 

V prípade podania odvolania v zákonnej lehote začína plynúť lehota na preskúmanie 

zákonnosti rozhodnutia odvolacím orgánom. I napriek princípu generálnej klauzuly, 

podľa ktorej má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ako účastník 

konania právo podať odvolanie proti každému prvostupňovému rozhodnutiu, ak to 

zákon nevylučuje,  má však možnosť v rámci dispozičnej zásady  vzdať sa odvolania 

po doručení rozhodnutia. Ak toto právo nevyužije, plynie zákonná lehota na podanie 

odvolania. Z uvedeného postupu vyplýva, že vzdanie sa odvolania sa musí realizovať 

až po termíne doručenia rozhodnutia. V prípade nedodržania princípu doručenia je 

takýto úkon právne neúčinný. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím môže 

odvolanie vziať späť i na správnom orgáne druhého stupňa, ak tento ešte o odvolaní 

právoplatne nerozhodol. 

Pri preskúmaní rozhodnutí o peňažných príspevkoch na kompenzácie rozhoduje  

odvolací orgán v závislosti od skutočnosti, či je predmetom odvolania  obsah 

posudku, poprípade iné dôležité skutočnosti týkajúce sa obsahovej alebo procesnej 

stránky rozhodnutia. Pri preskúmaní posudku druhostupňovým správnym orgánom je 

rovnaký postup ako pri prvostupňovom konaní, kde opätovne konanie prebieha bez 

účasti posudzovanej osoby. Taktiež platí zásada dodržiavania lehôt na preskúmanie 

správnosti rozhodnutia (60 dní, 90 dní). Odlišný postup je len v tom, že posudzovanie 

sa dotýka len tej časti posudku, ktorá bola predmetom odvolania. Je však potrebné 

poukázať na rozdiel v posudkovej činnosti prvostupňového orgánu a druhostupňového 

orgánu v tom, že v rámci odvolacieho konania druhostupňový orgán vydáva nový 

posudok alebo len stanovisko odboru posudkových činností v závislosti od obsahu 

odvolania. Posudok, poprípade stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny je 

právne záväzné pre úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ako prvostupňový správny 

orgán.  

Ak druhostupňový správny orgán zistil, že správny orgán nerozhodol v súlade 

s platnými právnymi predpismi, rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zruší 

a vec mu vráti na nové konanie spolu so stanoviskom alebo novým posudkom, ktoré 

je pre správny orgán prvého stupňa záväzné. V zmysle Správneho poriadku správny 

orgán druhého stupňa môže rozhodnutie zrušiť, zmeniť alebo potvrdiť.  

Z predmetného postupu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny i napriek tomu, že 

posudok alebo stanovisko nie je rozhodnutím, je iba podkladom pre vydanie 

rozhodnutia, právne záväznú hodnotu má  až záverečné rozhodnutie vo veci, ktoré 

zaväzuje tak správny orgán, ako i samotnú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím. Ak vo veci rozhodne druhostupňový správny orgán, t.j. Ústredie práce 

sociálnych vecí a rodiny, rozhodnutie je konečné. Možno ho preskúmať len v rámci 

mimoriadnych opravných prostriedkov, a to preskúmanie rozhodnutia v rámci 

protestu prokurátora alebo  preskúmanie rozhodnutia príslušným súdom. 



      
 

Protest prokurátora ako mimoriadny opravný prostriedok je právnym prostriedkom na 

odstránenie nezákonného rozhodnutia, ktoré vydal správny orgán verejnej správy. 

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím môže podať podnet na preskúmanie 

rozhodnutia z dôvodu jeho nezákonnosti. do dvoch mesiacov od podania podnetu 

fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Protest môže podať prokurátor aj 

na základe vlastných zistení. Ak prokurátor zistí, že rozhodnutie bolo vydané 

v rozpore so zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vyzve 

správny orgán, aby odstránil nezákonnosť. Konanie o proteste prokurátora sa začína 

dňom, kedy bol protest doručený  správnemu orgánu. Ak správny orgán nevyhovie 

protestu, postúpi protest nadriadenému správnemu orgánu na rozhodnutie. V prípade, 

že správny orgán protestu nevyhovie, prokurátor sa môže obrátiť na príslušný súd za 

účelom odstránenia nezákonnosti rozhodnutia.         

Na preskúmanie rozhodnutí druhostupňových správnych orgánov bol do účinnosti 

0bčianskeho súdneho poriadku – zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „OSP“) príslušný krajský súd. Od 1.7.2016 pri preskúmaní rozhodnutí 

orgánov verejnej správy sa  postupuje v súlade so zákonom č. 162/2015 Z. z. 

Správnym súdnym poriadkom. Preskúmanie správnych rozhodnutí orgánov verejnej 

správy zostalo i naďalej v kompetencii krajských súdov. Ide o konanie v rámci 

žalobného návrhu, ktorý podáva fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím 

v lehote dvoch mesiacov od vydania rozhodnutia v druhom stupni a domáha sa 

nápravy, ktorá nenastala využitím riadneho opravného prostriedku – odvolania. Súd 

v danom prípade môže konanie zastaviť z dôvodu, že žaloba nebola podaná 

v zákonnej lehote alebo v prípade, ak žaloba smeruje proti rozhodnutiu proti ktorému 

nie je prípustná. Ak však súd zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, 

rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu na nové konanie. Správny orgán je 

viazaný právnym názorom súdu. V prípade, že rozhodnutie bolo vydané v súlade so 

zákonom, súd žalobu zamietne a potvrdí rozhodnutie správneho orgánu.  Právo na 

preskúmanie rozhodnutia súdom je garantované v čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej 

republiky, podľa ktorého má právo obrátiť sa na súd každý, „kto tvrdí, že bol na 

svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu verejnej správy“.  

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci vykonateľnosti rozhodnutí poskytujú 

peňažné príspevky v súlade s výrokom rozhodnutia v hotovosti alebo na účet fyzickej 

osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Peňažný príspevok na kompenzáciu 

s výnimkou peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažného príspevku na 

opatrovanie môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatiť i osobitnému 

príjemcovi v súlade s § 44 zákona č. 447/2008 Z. z. v prípade , ak o ustanovení 

osobitného príjemcu rozhodol príslušný orgán. Osobitný príjemca je povinný peňažný 



      
 

príspevok na kompenzáciu použiť na konkrétny účel pre zabezpečenie potrieb 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

V rámci analýzy jednotlivých právnych predpisov súvisiacimi s integračnými cieľmi 

študentov vysokých škôl s ťažkým zdravotným postihnutím je nespochybniteľný fakt, 

že tvorba právnych aktov ako formálnych prameňov práva je jedným z predpokladov 

pre vytvorenie podmienok pre začlenenie sa študentov vysokých škôl s ťažkým 

zdravotným postihnutím do spoločnosti intaktných. Právne predpisy koncipované na 

základe všeobecnej zhody spoločnosti sú pozitívnym signálom, že vytváraním 

rovnakých príležitostí vo všetkých oblastiach života motivujú danú skupinu 

k aktívnemu riešeniu problémov spojených s handicapom. Preto cieľom spoločnosti 

by mala byť snaha vytvárať čo najvhodnejšie podmienky i v rámci legislatívnych 

pravidiel za účelom aktívnej integrácie dotknutej skupiny osôb s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      
 

10  ŠTUDENTI SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM 

 

10.1 Charakteristika jednotlivcov so zrakovým postihnutím 

Študenti so zrakovým postihnutím na vysokých školách tvoria pomerne heterogénnu 

skupinu a ani ich početnosť medzi študentmi s postihnutím nie je zanedbateľná.  

Vo všeobecnosti je to skupina jednotlivcov, ktorí majú v rôznom rozsahu obmedzenú 

vizuálnu kontrolu (slabozrakí, čiastočne vidiaci), alebo im vizuálna kontrola úplne 

absentuje (nevidiaci). Druh a stupeň zrakového postihnutia teda do určitej miery 

determinuje vzdelávací proces a samozrejme aj výber metód  a edukačných stratégií.  

U nevidiacich sa aj na terciárnom stupni vzdelávania preferuje edukácia najmä 

prostredníctvom sluchového a hmatového analyzátora. Písaná reč sa v súčasnosti (na 

rozdiel od nedávnej minulosti, kedy prevládal zápis v Braillovom písme) uskutočňuje 

pomocou digitálnych a asistenčných technológií (notebook s hlasovým výstupom) 

a tyflotechniky (Aria, Brailen Speak, Braill Lite ai.). U čiastočne vidiacich 

a slabozrakých je to podľa zachovaných vizuálnych dispozícií väčšinou vizuálnou 

cestou pomocou optických prístrojov (lupy) a IKT, ktoré pomáhajú náležite zväčšiť 

a zosilniť grafémy tak, aby tieto zodpovedali individuálnym možnostiam študenta.  

Edukačné ciele u jednotlivcov so zrakovým postihnutím sú zamerané na vytvorenie 

relatívne uceleného systému poznatkov, na dosiahnutie profesijnej gramotnosti 

prostredníctvom stratégií na dosiahnutie čo najväčšej samostatnosti a sebestačnosti, 

na rozvíjanie kreativity a iných daností a na prijateľné vyrovnávanie sa s postihnutím 

(Lopúchová, 2010).  

Nároky na zrakovú prácu výrazne stúpajú najmä na začiatku štúdia, ale tiež aj na 

začiatku každého akademického roka/semestra. Akékoľvek obmedzenie možností 

zrakovej práce má priamy vplyv na úspešnosť študenta a na úroveň jeho adaptácie na 

podmienky a požiadavky vzdelávacieho a evaluačného procesu.  

Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby vysoké školy pripravovali podmienky 

a akademické prostredie tak, aby študenti pri ich optimálnej modifikácii mohli 

úspešne zvládnuť vysokoškolské štúdium.   

V ďalšej časti sa budeme podrobnejšie venovať jednotlivým druhom zrakového 

postihnutia ako aj ich dôsledkom vplývajúcim na kvalitu života a edukáciu 

jednotlivcov so zrakovým postihnutím. Tieto poznatky považujeme za dôležité najmä 

z hľadiska saturácie ich špeciálnych potrieb.  

 



      
 

10.2 Dôsledky porúch zraku na terciárne vzdelávanie študentov so zrakovým 

postihnutím  

Dôsledky porúch zraku sa u jednotlivcov so zrakovým postihnutím prejavujú už od 

útleho detstva (v prípade vrodených porúch), alebo od doby ich vzniku/prejavu. Čím 

skôr je jednotlivcovi poskytnutá pomoc a podpora, tým efektívnejšie môžeme 

nadobúdať kompetencie potrebné pre svoj budúci život. 

Slabozrakosť 

Slabozrakosť je porucha zrakového vnímania so znížením zrakovej ostrosti na 1/4 až 

1/20 pri optimálnej korekcii. Môžeme teda pri istej simplifikácii povedať,  že to čo 

bežne vidiaci človek vidí z 20 metrov, slabozraký to vidí z jedného metra. Ide o 

orgánovú poruchu zraku, ktorá sa prejavuje čiastočným nevyvinutím, znížením, alebo 

skresľujúcou činnosťou zrakového analyzátora obidvoch očí, a tým poruchou 

zrakového vnímania (Čajka, 1986). Podľa Flenerovej (1982) sa slabozrakosť 

prejavuje v čiastočnom obmedzení zrakových schopností, v kognitívnej oblasti a 

v obmedzených možnostiach vytvárania sociálnych vzťahov. Dôsledky slabozrakosti 

sa potom prejavujú v znížení, obmedzení, či deformácii zrakových schopností, vo 

vytváraní nepresných, neúplných a skreslených predstáv a pod. Spoločným znakom 

pre slabozrakosť je znížená schopnosť zrakového vnímania. Táto sa prejavuje 

predovšetkým znížením rýchlosti a presnosti zrakového vnímania, a tiež v rýchlej 

únave pri zrakovej práci.  

Jesenský (1995) konštatuje, že výrazné zníženie alebo obmedzenie zrakových 

možností sa prejavuje najmä v procese vnímania, pre ktoré je charakteristické zníženie 

rýchlosti a presnosti. Táto skutočnosť sa prenáša aj do predstáv slabozrakých 

jednotlivcov. Tieto bývajú v porovnaní s normálne vidiacimi veľmi často nepresné, 

nejasné, prípadne aj nesprávne. 

Dôsledky slabozrakosti: Študenti ani pri využití bežných korekčných prostriedkov nie 

sú bez špeciálnopedagogickej podpory schopní úspešne zvládnuť požiadavky 

zrakovej práce. Možnosti zrakovej práce sú limitované stupňom slabozrakosti 

a kombináciou jednotlivých porúch zraku. Dôsledky slabozrakosti môžeme pre veľkú 

variabilitu zastúpenia a kombinácií jednotlivých porúch zraku uviesť len v tej 

najvšeobecnejšej rovine. Najčastejšie je to vytváranie nepresných, neúplných alebo 

skreslených predstáv, narušenie priestorovej orientácie, ktoré je zastúpené 

v rozličnom rozsahu a je viazané na príslušný druh zrakového poškodenia. Problémy 

sa prejavujú v oblasti mikroorientácie, ako aj makroorientácie, býva znížená 

schopnosť realizácie bežných grafických a praktických činností, ktoré si vyžadujú 

adekvátnu úroveň zrakovej práce.  



      
 

Odporúčania: Z heterogénnosti skupiny slabozrakých jednotlivcov vyplýva zvýšená 

požiadavka na realizáciu individuálneho prístupu k nim. Vo vzdelávacom procese sa 

u slabozrakých študentov v plnej miere využívajú špeciálnopedagogické vzdelávacie 

stratégie, a to najmä optimalizácia vzdelávacích postupov a prístupov, sprístupnenie  

edukačného prostredia ai.  

Pri väčšine optických korekčných prostriedkov (dioptrické okuliare, teleskopické 

okuliare, turmóny, lupy a pod.) je sprievodným znakom to, že zužujú zorné pole 

študenta, čo je dôležitým determinantom najmä počas prednášok a iných typov 

výučbových aktivít. Pri zrakovej práci slabozrakých študentov je mimoriadne dôležité 

vhodné osvetlenie. Najvhodnejším riešením je individuálne lokálne osvetlenie. 

K podmienkam úspešnosti vzdelávacej činnosti študentov patrí aj celý rad opatrení 

a stratégií týkajúcich sa typu používaného písma, jeho veľkosti, farebného kontrastu, 

riadkovania textu, ale aj využitia tyflotechnických pomôcok, príp. digitálnych 

a asistenčných technológií. Je potrebné dodržiavať zrakovú hygienu študentov 

s poruchami zraku, nepreťažovať ich jednostrannou vizuálnou činnosťou, vo vyššej 

miere používať metódy názornosti a praktickej činnosti, predĺžiť dobu exponácie 

predmetov alebo textov. 

Čiastočné videnie/Zvyšky zraku 

Jednotlivci, ktorí majú zvyšky zraku (čiastočné videnie)  aj keď v obmedzenej miere, 

ale predsa vidia, aj keď väčšina z nich nie je schopná orientovať sa prostredníctvom 

zraku. Z oftalmologického hľadiska ide približne o vízus od 6% do 1,5% normy 

(ČAJKA, 1986).  

U jednotlivcov so zvyškami zraku ide o hraničné prípady medzi slepotou 

a slabozrakosťou. K explicitnejšiemu zaradeniu týchto jednotlivcov by sme mohli 

podľa Randalla (1983) dospieť, ak zohľadníme niektoré z aspektov reflektujúcich 

napr. edukáciu, rehabilitáciu, korekciu a pod.  

Dôsledky vplývajúce na vzdelávanie študentov sa prejavujú najmä vo výraznom 

znížení, skreslení alebo obmedzení možností zrakovej práce, vo vytváraní 

nesprávnych a nekompletných predstáv, vo výraznom znížení schopnosti vizuálne sa 

orientovať v priestore, v maximálnom znížení schopnosti čítať bežný tlačený text.  

Odporúčania: V edukácii sa uplatňuje najmä individuálny prístup. Využívajú sa 

metódy reedukácie a rehabilitácie s výraznejšou prevahou metód kompenzačných. 

Primerané zaťažovanie zraku týmto jednotlivcom po vizuálnej stránke neublíži, ale 

naopak, pri správnej zrakovej hygiene a správnou zrakovou podporou sa jeho zrakové 

možnosti  rozvíjajú a jednotlivec tak môže používať zrak pri rôznych činnostiach. 

U študentov vysokej školy, ktorí majú zvyšky zraku, odporúčame využívať ako 

zosilnené vizuálne vnemy a pokiaľ to nie je možné, tak využívať kompenzačné 



      
 

mechanizmy a schopnosti študenta. Optimalizácia podmienok edukačného prostredia 

je podobná ako u študentov slabozrakých s využitím ďalších podporných prvkov, 

napr. zapisovateľa, moderných asistenčných technológií a pod.  

Slepota 

Slepota je najťažšie zrakové poškodenie, ktoré sa prejavuje úplným nevyvinutím, 

úplnou alebo takmer úplnou stratou výkonnosti zrakového analyzátora, a tým 

nemožnosťou zrakového vnímania. Je to neschopnosť vnímať okolitý svet zrakom. 

Medzi nevidiace osoby zaraďujeme osoby s absolútnou stratou zraku, osoby so 

zachovaným svetlocitom a svetelnou  projekciou a osoby s praktickou slepotou. 

Takýto študent pri pozeraní obidvomi očami a pri využití korekcie rozoznáva prsty až 

tesne pred očami. Má veľké problémy samostatne sa pohybovať v priestore. 

V terciárnom vzdelávaní sú zvyšky zachovaného svetlocitu/farbocitu prakticky 

nevyužiteľné a je evidentná prevaha kompenzačných činností.  

Dôsledky slepoty sa prejavujú najmä v nemožnosti vytvárania vizuálnych vnemov a 

predstáv a v nemožnosti poznávania okolitého sveta zrakom, v značnom obmedzení 

a sťažení priestorovej orientácie a mobility, v sťaženej možnosti získavať informácie 

prostredníctvom zraku, v problémoch v oblasti sebaobsluhy, komunikácie a tiež v 

problémoch v nadväzovaní sociálnych kontaktov. Študent nevie vykonávať činnosti, 

ktoré vyžadujú optickú kontrolu. Pre pedagogickú prácu (možnosť využitia 

zachovaných vizuálnych predstáv) je dôležité, či je študent nevidiaci od narodenia, 

alebo stratil  zrak v neskoršom veku. 

Odporúčania: Vo vzdelávaní študentov sa v maximálnej miere uplatňujú 

kompenzačné postupy. Orientácia a mobilita je možná len pomocou sprievodcu, 

vodiaceho psa alebo po predchádzajúcom naučení potrebnej trasy alebo trás pomocou 

dlhej bielej palice. Do procesu poznávania sa odporúča zaradiť najmä kompenzačné 

mechanizmy – hmat, sluch, čuch, chuť.  

 

10.3 Základy komunikácie so študentom so zrakovým postihnutím 

 

Špecifiká študentov so zrakovým postihnutím v oblasti komunikácie 

Skupina jednotlivcov so zrakovým postihnutím je vzhľadom k problematike 

komunikácie veľmi špecifickou skupinou. Tieto špecifiká vyplývajú najmä z absencie 

vizuálnych skúseností a následnej nemožnosti zrakovej kontroly najmä v oblasti 

písomnej komunikácie. V písomnej komunikácii však nejde len o samotný proces 

písania textu, ale aj jeho následné čítanie. Keďže nevidiaci nemajú vzhľadom na svoje 

postihnutie ani jednu (písanie v latinke) ani druhú (čítanie v latinke) možnosť, bolo 



      
 

nevyhnutné vytvoriť také náhradné komunikačné systémy, ktoré by umožňovali 

zrakovo postihnutým komunikovať navzájom a tiež aby mohli komunikovať 

s intaktnou populáciou. Jednou z takýchto alternatívnych možností je aj Braillovo 

písmo.  

Braillovo písmo 

Braillovo písmo (reliéfno-bodové písmo) slúži na dorozumievanie sa medzi 

samotnými nevidiacimi dodnes. Louis Braille však pracoval na písme viac rokov a 

postupne ho zdokonaľoval. Zostavil tzv. šesťbodový znak  tak, že usporiadal tri páry 

bodov pod seba a jednotlivé body očísloval: 

 

Obrázok 1 Braillov kód 

Písmená získané kombináciou jedného až šiestich bodov usporiadal systematicky 

a v logickej postupnosti do tabuľky, ktorá má 6 riadkov po 10 znakov. Tento počet 

postačuje na to, aby bolo možné písať písmená abecedy, diakritické znamienka, 

matematické, chemické symboly a vzorce, notové a iné znaky. Reliéfno-bodové 

písmo je relatívne jednoduché, má svoju logiku, zákonitosť a postupnosť. Písmo sa 

tlačí reliéfne a je čitateľné hmatom. Bodovým písmom sú tlačené knihy a časopisy 

pre nevidiacich.  



      
 

 

Obrázok 2 Braillova abeceda 

Braillovo písmo je základným prostriedkom gramotnosti nevidiacich. Hrá významnú 

úlohu pri vzdelávaní, zamestnávaní, trávení voľného času a pri riešení mnohých 

každodenných problémov ľudí s vážnym zrakovým postihnutím.   

Bežná komunikácia nerobí nevidiacim žiadne väčšie problémy. Komunikácia 

nevidiacich, tak isto ako komunikácia intaktnej populácie prebieha dvomi formami – 

ústne a písomne. Aj keď ústna komunikácia ťažko zrakovo postihnutých má svoje 

špecifiká, svojou podstatou sa neodlišuje od komunikácie intaktnej populácie. Aj 

nevidiaci bežne používajú slová typu „pozri, vidíš, ukáž, tam, tu, dovidenia, uvidíme 

sa zajtra“ a pod.   

Špecifiká sa môžu objaviť v slovnej zásobe nevidiaceho a to tak v množstve 

osvojených a používaných slov, ako aj v ich význame. U nevidiacich sa stretávame s 

častým fenoménom tzv. verbalizmom. To znamená, že nevidiaci síce používa dané 

slovo, ale chápanie jeho pojmovej podstaty je rozdielne. Je to spôsobené tým, že 

nevidiaci nemajú možnosť zrakovej kontroly a najmä abstraktné slová, ktoré sa 

nedajú názorne vysvetliť, alebo sú založené na vizuálnych znakoch spôsobujú 



      
 

nevidiacim problémy v ich pochopení. Preto je dôležitá spätná väzba. Je potrebné si 

overiť, či nevidiaci študent pochopil prednášanú problematiku a požiadať ho 

o verbálne zhrnutie toho, čo bolo povedané. Mali by sme sa ho opýtať na jeho 

predstavy, ktoré si počas prednášky utvoril (konfrontácia so skutočnosťou).   

Tiež sa často stretávame s javom (najmä u kongenitálne nevidiacich), že artikulácia 

jednotlivých slov nie je taká výrazná a prúd jednotlivých slov môže poslucháčovi 

splývať. V konečnom dôsledku to môže viesť až k nezrozumiteľnosti prejavu. Je 

preto potrebné prejaviť patričnú dávku trpezlivosti a ústretovosti a požiadať 

nevidiaceho študenta o spomalenie reči alebo o zopakovanie hovoreného. To však 

platí aj naopak. Aj intaktný človek, najmä pedagóg, by sa mal vyjadrovať jasne, 

zrozumiteľne a nepoužívať neurčité slová ako „tam, tu, niekde, inde“, ale určiť 

konkrétne miesto (napr. na stole, vpravo od skrine a pod.), vyvarovať sa obšírnych 

opisov, zamerať sa na podstatné znaky objektu, prípadne dôležité detaily, bežne 

používať všetky slová (aj slová ako „pozri, vidíš, ukážem ti, sleduj a pod.).  

U nevidiaceho majú mimika a gestá nepodstatný charakter, je však potrebná výrazná 

modulácia hlasu čo do výšky, hĺbky, farby, hlasitosti a pod. a tiež  prispôsobenie 

tempa reči.  

U nevidiacich môžeme pozorovať ešte jedno výrazné špecifikum v ústnej 

komunikácii, a to otáčanie hlavy. Nevidiaci takto môže využívať kompenzačné 

postavenie hlavy, aby nás lepšie počul a porozumel všetkému, čo mu chceme 

povedať.    

Písomná komunikácia nevidiacich je zložitejším procesom. Vzhľadom na absenciu 

zraku sú nevidiaci „nútení“ používať náhradné komunikačné systémy – najmä 

Braillovo písmo (reliéfno-bodové písmo), alebo asistentov, ktorí im budú predčítavať 

text písaný latinkou a zapisovať ich myšlienky. V súčasnosti však už mnohí nevidiaci 

majú aj možnosť elektronickej komunikácie prostredníctvom špeciálneho hardware 

a software na PC. Tak isto je veľkým prínosom aj tzv. zvuková kniha – načítanie 

textov na kazety, CD a DVD nosiče, príp. MP3 a MP4, ktoré nevidiaci neskôr 

počúva. Na trhu existujú aj čítacie zariadenia, ktorých výhodou je sloboda výberu 

toho, čo a kedy chce čítať.  Ich veľkou nevýhodou je však nemožnosť prečítania 

nekvalitne napísaného textu (rukou písaný text alebo nekvalitne vytlačený text).  

Medzi prostriedky bežnej písomnej komunikácie nevidiacich s vidiacimi patrí 

kancelársky písací stroj a počítač. V súčasnosti ich softvérovo dopĺňajú výdobytky 

modernej počítačovej techniky, najmä komunikácia prostredníctvom internetu (mail, 

chat, ICQ, SKYPE, Facebook a pod.).  

Na komunikáciu v rámci komunity nevidiacich sa hlavne u starších ľudí používajú 

najmä Tatrapointy (mechanické písacie stroje na Braillovo písmo). K dispozícii pre 



      
 

mladšiu generáciu sú čítacie hmatové zariadenia (Braillovské displeje) a komunikácia 

prostredníctvom vyššie spomínaného PC s hlasovým výstupom, telefónu, prípadne 

prostredníctvom vyššie spomínaného mailu, chatu, ICQ, SKYPU, Facebooku a pod. 

 

Zásady komunikácie s nevidiacim 

Nevidiaci jednotlivci, podobne ako intaktní ľudia majú rôzne povahové črty, majú 

dobré aj zlé vlastnosti, majú svoje prednosti, ale aj svoje nedostatky. Nevidiaci 

nepotrebujú súcit, potrebujú pomoc a podporu. Ak vzdelávame nevidiaceho, mali by 

sme sa správať prirodzene a prakticky. Je vhodné (bez ohľadu na pravidlá 

spoločenského správania sa) nevidiaceho pozdraviť ako prvý, osloviť ho. Je vhodné 

ponúknuť pomoc, ale nevnucovať sa. Nevidiaci by sa mal sám rozhodnúť, či 

ponúknutú pomoc prijme, alebo ju odmietne.  

Ak sa má nevidiaci so sebou sprievodcu, prejednávame všetky záležitosti priamo 

s nevidiacim, nie s jeho sprievodcom. To, že nevidí, neznamená, že je aj 

nesvojprávny. Nemôže síce s nami udržiavať zrakový kontakt, ale svoje záležitosti si 

väčšinou dokáže vyriešiť sám. Úlohou sprievodcu je pomáhať nevidiacemu najmä pri 

orientácii v priestore a mobilite, prípadne v úlohách, o ktoré ho nevidiaci požiada.   

V nasledujúcich riadkoch ponúkame Desatoro komunikácie s nevidiacimi 

jednotlivcami, ktoré by mohlo pomôcť mnohým pedagógom prekonať počiatočné 

rozpaky a navodiť bezproblémovú komunikáciu s takto postihnutými študentmi.  

1. S nevidiacim rozprávajte úplne prirodzene. Je chybou si myslieť, že nevidiaci 

vidí len tmu. Len 5% z celej skupiny nevidiacich je úplne nevidiacich. Niektorí 

majú zachovaný svetlocit, iní farbocit alebo ich kombináciu.  

2. Pozdravte nevidiaceho ako prvý. Asi by sa cítil veľmi neisto, keby počul okolo 

seba zvuky alebo kroky a nevedel, čo alebo kto to je. Bola by to pre neho veľmi 

nepríjemná situácia.  

3. Podanie ruky na pozdrav nahrádza očný kontakt. Iniciujte podanie ruky aj keď 

vidíte, že nevidiaci ju má stále pri tele. Niekedy stačí letmý dotyk a nevidiaci 

pochopí, čo má urobiť.  

4. Pri vzdelávaní je dôležité študentovi vysvetliť, ako bude vzdelávacia jednotka 

prebiehať. Je to potrebné nielen kvôli organizácii hodiny, ale najmä kvôli tomu, 

aby si mohol pripraviť potrebnú edukačnú, korekčnú príp. kompenzačnú 

pomôcku alebo techniku. A v konečnom dôsledku sa bude cítiť sebaistejšie, 

keď bude vedieť časové rozvrhnutie prednášky/seminára/cvičenia.  

5. Nepodceňujte nevidiaceho. 

6. Nepreceňujte jeho sily. Je pravda, že svoje povinnosti si musí plniť tak isto, ako 

ostatní študenti, ale možno bude od vás potrebovať väčší priestor na 

vysvetlenie postupu práce alebo ďalšie doplňujúce informácie. 

7. Komunikácia by mala prebiehať priamo s nevidiacim aj napriek tomu, že má 

svojho asistenta alebo sprievodcu.  



      
 

8. Nevidiaci  má právo kamkoľvek vstupovať so svojím vodiacim psom. Pes je 

špeciálne vycvičený na mnohé situácie a pri bežnom kontakte nie je 

nebezpečný.  

9. Upozornite nevidiaceho na situácie o ktorých si myslíte, že by mohli byť pre 

neho nebezpečné alebo nepríjemné.  

10. Vážte si nevidiaceho ako plnohodnotného človeka. Myslite na to, že ak 

dosahuje rovnaké výsledky, ako jeho spolužiaci, znamená to, že musí vynaložiť 

oveľa viacej úsilia, aby zvládol všetky požiadavky terciárneho vzdelávania 

(http://www.fnplzen.cz/desatero.asp#ZRAK).  

Na záver tejto časti považujeme za vhodné ponúknuť niekoľko komunikačných tipov. 

Vo vzdelávacom procese sa snažte upútať pozornosť študenta so zrakovým 

postihnutím. Prv než sa s ním začnete rozprávať, mali by ste sa  uistiť, že vás dobre 

počuje. Rozprávať by ste mali jasne, vecne, zrozumiteľne a pýtať si spätnú väzbu. Je 

dôležité spýtať sa zrakovo postihnutého či chápe to, čo od neho požadujete. Ak má 

študent zvyšky zraku, používajte výraznejšiu mimiku a gestikuláciu. Mali by ste 

ukázať, že ste ochotní komunikovať a počúvať. V komunikácii je dôležité 

zdôrazňovať kľúčové slová a opakovať vety, ak je to potrebné. Používajte slová 

a odborný jazyk primerané stupňu vzdelávania na vysokej škole. Využívajte 

rôznu  moduláciu hlasu, aby váš prejav nebol monotónny. Dôležitý je prirodzený 

rytmus a intonácia hlasu. Doprajte zrakovo postihnutému dostatok času, aby prijal 

a porozumel tomu, čo hovoríte. Pred tým, než zmeníte tému, mali by ste urobiť pauzu. 

Vaše oblečenie by v prípade vzdelávania slabozrakého študenta malo kontrastovať 

s farbou v učebni. A najmä buďte trpezliví! 

 

Pomôcky určené na komunikáciu študentov so zrakovým postihnutím 

Na ručné písanie Braillovho písma sa v minulosti používala tzv. Pražská tabuľka.  

V súčasnosti sa tabuľky používajú už len výnimočne, najmä medzi staršími 

nevidiacimi, prípadne na pohotovostný zápis krátkych poznámok. Rýchlosť a kvalitu 

písania zásadne zvyšujú a potrebnú námahu znižujú písacie stroje na Braillovo písmo, 

tiež označované ako slepecké písacie stroje. U nás sa najčastejšie používal 

mechanický stroj, ktorý zostrojil riaditeľ berlínskeho ústavu pre nevidiacich Picht. 

Stroje a princípe Pichtovho stroja (Tatrapointy) majú sedem klávesov. Šesť klávesov 

je na písanie bodov, siedmy kláves je určený na zápis medzier medzi slovami.    



      
 

 

Obrázok 3 Tatrapint. Zdroj: https://www.google.sk 

Písaný text možno kontrolovať preto, lebo body sa vypichujú do papiera zospodu, a 

dajú sa hneď prečítať. Stroj razí pozitívny reliéf. Jedným súčasným stlačením 

kombinácie klávesov napíše píšuci celé jedno písmeno.  

Na podobnom princípe pracujú aj elektronické písacie stroje na zápis Braillovho 

písma ako napríklad Euréka, Aria, Braille ´n Speak, Braill Lite. Ich výhodou je 

možnosť následnej práce s textom – kopírovanie, editovanie, ukladanie, vymazanie 

a pod. Tieto prístroje je možné napojiť k PC a zálohované dáta tak do neho preniesť. 

Počítačové tlačiarne na Braillovo písmo, označované aj ako Braillovské tlačiarne, 

tlačia text v Braillovom písme pripravený na počítači s príslušným programovým 

vybavením. Existujú tlačiarne s veľmi rozdielnym výkonom od cca 6 znakov za 

sekundu až po 400 i viac znakov za sekundu. Najjednoduchšie tlačiarne tlačia len 

jednostranne, dokonalejšie obojstranne a môžu tlačiť aj grafiku zostavenú z reliéfnych 

bodov. Braillovské tlačiarne predstavujú významný pokrok vo výrobe kníh 

a časopisov v Braillovom písme, čo do objemu i aktuálnosti produkcie. Predstavujú 

nový, revolučný prínos pre zabezpečovanie individuálnych potrieb nevidiacich ľudí 

pre ich inkluzívne vzdelávanie, zamestnávanie a spoločenské uplatnenie tým, že 

umožňujú vytlačiť v Braillovom písme pomerne rýchlo aj rozsiahle texty pre 

individuálnu potrebu (www.skn.sk). 

 

 

  

http://www.skn.sk/


      
 

10.4 Prístupy ku študentom so zrakovým postihnutím na vysokej škole  

 

10.4.1 Podmienky a determinanty úspešnosti študenta so zrakovým postihnutím vo 

vysokoškolskom vzdelávaní  

Proces terciárneho vzdelávania študentov so zrakovým postihnutím determinujú 

mnohé faktory, ktoré vo väčšej či menšej miere ovplyvňujú úspešnosť študenta. Aby 

bolo jeho vzdelávanie efektívne a prínosné, je potrebné tieto podmienky modifikovať 

tak, aby spĺňali základné požiadavky aspoň minimálnych nárokov, na ktoré má 

študent právo a ktoré sú legislatívne stanovené. Postupne si niektoré determinanty 

priblížime.  

Kompetencie zrakovo postihnutého študenta 

Pre úspešné začlenenie sa do procesu vysokoškolského vzdelávania a do bežného 

študentského života musí mať študent so zrakovým postihnutím zvládnuté určité 

kompetencie. Celá jeho predchádzajúca príprava v rámci nižších stupňov vzdelávania 

by mala byť programovo zameraná na štúdium a život v integrovanom prostredí. 

Pre niektorých žiakov/študentov so zdravotným znevýhodnením je veľmi neskoro 

začínať s integráciou/inklúziou na vysokej škole, ak nemajú osvojené potrebné 

kompetencie. Ak uchádzači/študenti nie sú sebestační v uspokojovaní 

najjednoduchších potrieb každodenného života, ak majú problémy s komunikáciou s 

cudzími ľuďmi, majú nerozvinuté sociálne zručnosti alebo  problémy s vlastným 

manažmentom, môžu mať počas štúdia mnoho problémov.  Ich osobná 

nepripravenosť je veľkou prekážkou pre ich úspešné štúdium.  Samozrejme, značnú 

časť týchto problémov rieši osobná asistencia, nezriedka však práve ona konzervuje 

závislosť postihnutého na druhej osobe a pôsobí demotivujúco pri práci na sebe 

(Mendelová, 2002).  

Z pohľadu integrácie/inklúzie študentov so zrakovým postihnutím tvorí priestorová 

orientácia a  mobilita jeden z najdôležitejších faktorov pri začleňovaní sa jednotlivca 

do spoločnosti. Orientácia a mobilita majú kľúčové postavenie vo viacerých 

oblastiach života. Ich význam môžeme posudzovať z rôznych aspektov, napríklad 

ekonomického, biosomatického, psychologického. Študent na VŠ so ZP, ktorý nie je 

dostatočne samostatný, často viaže na seba jednu i viac ekonomicky činných osôb. No 

ak je natoľko samostatný, že sa dokáže vo svete orientovať aj bez pomoci iných, nie je 

závislý na tejto pomoci. Táto nezávislosť zohráva významnú úlohu vzhľadom na jeho 

budúce pracovné uplatnenie a pocit sebarealizácie a užitočnosti. Zo skúseností vieme, 

že práve priestorová orientácia urýchľuje prekonávanie nepriaznivých psychických 

stavov. Ak jednotlivec so zrakovým postihnutím nadobudne presvedčenie, že aj 

napriek svojej zrakovej poruche sa môže samostatne pohybovať, získava potrebnú 



      
 

životnú rovnováhu a istotu, čo v konečnom dôsledku vplýva  aj na sebavedomie a 

sebahodnotenie človeka. Nie je závislý od iných a napĺňa ho pocit slobody.   

Ďalšou dôležitou oblasťou v rámci osobných kompetencií študenta so ZP je 

sebaobsluha. Predpokladá sa, že študenti na vysokej škole už majú zvládnuté nielen 

základy sebaobsluhy, ale nadobudnuté sebaobslužné kompetencie využívajú 

k dosiahnutiu čo najvyššieho stupňa samostatnosti a nezávislosti. Sebaobslužné 

návyky a ich osvojenie neovplyvňujú edukačný proces priamo, avšak výrazne 

prispievajú k úspešnosti študenta, jeho následnej socializácii a k zaradeniu sa so 

pracovného a spoločenského života.  

Škola 

Vysoká škola ako taká a jej akademické prostredie je ďalším z determinantov 

úspešnosti študenta. Podmienky, aké dokáže škola zabezpečiť, môžu výrazne 

napomôcť študentovi študovať inkluzívne, teda tak, aby sa cítil komfortne a aby boli 

saturované jeho špeciálne potreby. K základným podmienkam patrí napr. 

bezbariérový prístup študenta do inštitúcie (signalizačný maják, informátor, 

orientačná tabuľa pri vstupe do budovy, protipožiarny plán v reliéfnej podobe, 

označenie učební, toaliet, kancelárií, študijného oddelenia reliéfno-bodovým písmom, 

resp. zväčšeným písmom a pod. Pomôcť dokáže aj farebné líniové označenie na 

podlahe alebo na stenách interiéru (pre slabozrakých) a tiež využitie rôznych 

povrchových štruktúr na podlahe, prípadne zvýraznenie prirodzených línií interiéru 

(pre nevidiacich).  

Spolužiaci 

Kolektív spolužiakov je živý mechanizmus a v priebehu štúdia sa mení nielen čo do 

počtu, ale aj do zloženia. A samozrejme každý študent prechádza obdobím, kedy sa 

vyvíja nielen kognitívne, ale aj osobnostne. Vysoká škola svojim pôsobením 

ovplyvňuje študentov a študenti a v rámci kolektívu tiež navzájom ovplyvňujú. Ich 

postoje a názory na vzdelávanie jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením sa môžu 

líšiť a oscilovať vo výrazne ambivalentných intervaloch. Najmä, ak k tomu prispieva 

samotná viditeľnosť postihnutia, resp. znetvorenia. Stigmatizácia akéhokoľvek 

postihnutia spoločnosťou aj v súčasnej dobe, napriek cielenej osvete, je veľmi silná 

a podobne aj predsudky voči týmto jednotlivcom. Toto všetko prispieva k formovaniu 

„kolektívnych“ postojov k ich spolužiakom s postihnutím.  

Študijný poradca  

Na poskytovanie poradenských služieb študentom počas ich štúdia na vysokej škole, 

najmä pri zostavovaní  študijného plánu, zápisoch do ročníkov, tvorbe rozvrhu ai. 

pôsobia na školách študijní poradcovia (tútori), ktorí sú vyberaní z radov 

vysokoškolských učiteľov. Sú dôležitým podporným prvkom aj pre študentov so 



      
 

špecifickými potrebami, keďže aj študenti so zrakovým postihnutím musia plniť 

všetky požiadavky a úlohy tak isto, ako ich spolužiaci, bez nároku na znižovanie ich 

výkonu.   

Študijné oddelenie 

Študijné oddelenie zvyčajne samostatným oddelením fakulty. Je predovšetkým 

administratívno-servisným útvarom fakúlt, ktorý zabezpečuje komplexné 

administratívne a servisné činnosti, aktivity súvisiace s prijímacím konaním 

uchádzačov na fakultu, evidenciou a administráciou životného cyklu študentov na 

všetkých stupňoch štúdia. Zaoberá sa aj propagáciou štúdia na danej vysokej škole 

a riešením sociálnych vecí študentov fakulty prostredníctvom štipendií. Spolupracuje 

na prípravách prezentácií v rámci dní otvorených dverí. Pre študenta so zrakovým 

postihnutím je nevyhnutné poznať, kto je jeho študijný referent, kde má pracovňu, ako 

sa k nemu môže dostať a v prípade potreby s ním komunikovať. Ideálne je, ak študent 

disponuje mailovým kontaktom a telefónnym číslom študijného referenta 

a v konzultačných hodinách ho môže kontaktovať.  

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami  

Koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami sme sa zaoberali 

v predchádzajúcom texte. Na tomto mieste si však dovolíme doplniť, že koordinátor, 

ako styčná soba aj pre študentov so zrakovým postihnutím, by mal vedieť s takýmito 

študentmi komunikovať v zmysle ich špecifík a komunikačných požiadaviek. Od 

koordinátora sa okrem odborných spôsobilostí vyžadujú aj určité osobnostné 

charakteristiky, najmä empatia, zanietenosť, snaha pomáhať a podporovať študentov 

so špecifickými potrebami.  

Legislatíva 

Právne predpisy našej krajiny sú dôležitým determinantom vo vzdelávaní študentov 

so špecifickými potrebami. Aj napriek legislatívnemu ukotveniu tejto problematiky 

a prijatiu viacerých medzinárodných dokumentov môžeme aj napriek určitým 

viditeľným posunom v inkluzívnom vzdelávaní týchto študentov a prispôsobovaniu 

akademického prostredia v posledných rokoch konštatovať, že ešte stále sú veľké 

rezervy najmä v prístupe pedagógov, ich odbornosti a kompetenčnom vybavení pre 

prácu so študentmi so špecifickými potrebami, a tiež vo vybavení škôl modernými 

digitálnymi a asistenčnými technológiami.   

 

10.4.2 Saturácia špeciálnych potrieb študentov so zrakovým postihnutím (nároky 

podľa vyhlášky o minimálnych nárokoch) 

Študenti so zrakovým postihnutím majú podľa vyhlášky MŠ SR č.458/2012 Z.z. o 

minimálnych nárokoch študenta so špecifickými potrebami nárok na zabezpečenie 



      
 

určitých priestorových nárokov, materiálnych nárokov a tiež ďalších nárokov 

súvisiacich so štúdiom.  

V rámci priestorových nárokov majú nevidiaci študenti nárok na podporu pri nácviku 

orientácie, samostatného a bezpečného pohybu v priestoroch vysokej školy, nárok na 

prístup k informáciám týkajúcich sa štúdia bezbariérovým spôsobom (bez cudzej 

pomoci, s využitím asistenčných technológií), nárok na bezbariérovú prácu 

v akademickom informačnom systéme, nárok na prístup k informáciám a materiálom 

akademickej knižnice bezbariérovým spôsobom. 

V oblasti materiálnych nárokov má nevidiaci študent nárok na zapožičanie literatúry z 

akademickej knižnice na predĺžený čas.  

K ďalším nárokom súvisiacich so štúdiom patrí najmä individuálny harmonogram 

plnenia si študijných povinností, podpora pri zabezpečovaní základnej študijnej 

literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení, podpora pri zabezpečovaní 

študijných materiálov v prístupnej forme (elektronickej alebo hmatovej).  

Slabozrakí študenti majú mať v rámci priestorových nárokov zabezpečený prístup 

k informačným zdrojom vysokej školy bezbariérovým spôsobom, na bezbariérovú 

prácu v akademickom informačnom systéme, na prístup k informáciám a materiálom 

akademickej knižnice bezbariérovým spôsobom. 

Materiálne nároky sa saturujú zapožičiavaním odbornej literatúry z akademickej 

knižnice na predĺžený čas a technickou podporou pri práci v knižnici formou 

využitia technického vybavenia.  

K ďalším nárokom súvisiacich so štúdiom patrí aj u slabozrakých študentov najmä 

individuálny harmonogram plnenia si študijných povinností, podpora pri 

zabezpečovaní základnej študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní 

z cvičení, podpora pri zabezpečovaní študijných materiálov v prístupnej forme 

(elektronickej alebo hmatovej).  

 

10.4.3 Vzdelávacie stratégie využiteľné u študentov so zrakovým postihnutím  

Aj v minulosti študovali zrakovo postihnutí na rôznych vysokých školách, úspešne 

ich absolvovali a našli uplatnenie v pracovnom živote. V súčasnosti podľa zákona NR 

SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov na každej 

univerzite a vysokej škole v Slovenskej republike pôsobí koordinátor pre prácu so 

zdravotne postihnutými študentmi. Práve koordinátori sú pomocníkmi, ktorí vytvárajú 

v spolupráci s ostatnými zamestnancami týchto škôl podmienky najmä preto, aby 

integrácia nebola živelná a aby tieto podmienky boli modifikované a prispôsobené 

práve potrebám zdravotne postihnutým.  

Vysoká škola poskytuje priestor pre budovanie skutočne inkluzívneho modelu 

vzdelávania, z ktorého môžu profitovať všetci. Väčšina študentov so ZP je vybavená 

zodpovedajúcimi akademickými zručnosťami, špeciálnymi technickými pomôckami 



      
 

pre prácu s informáciami a vedia si zabezpečiť svoje špeciálne potreby. Inkluzívny 

typ  vzdelávania predpokladá zmenu systému, nie študenta (sociálny model 

postihnutia). Toto chápanie vychádza z premisy, že všetci študenti  sú rozdielni a 

škola a celý vzdelávací systém by sa mal meniť tak, aby dokázal uspokojiť 

individuálne potreby všetkých študentov. Tieto zmeny v systéme by mal sprevádzať 

pozitívny prístup pedagógov k vzdelávaniu študentov so zrakovým postihnutím, 

príprava alternatívnych metód vzdelávania, resp. prípravy  učiteľov, primerané (čo do 

kvality a do množstva) didaktické pomôcky a vybavenie škôl, primeraná podpora 

pedagógov a škôl, flexibilné metódy edukácie, vzdelávanie orientované na dieťa, 

a pod. (Schmidtová, 2007).  

Štúdium na vysokej škole je predovšetkým o práci s informáciami. Z toho dôvodu sa 

informačné bariéry radia k základným problémom pri zabezpečovaní rovnosti 

príležitostí pre všetkých. Študenti so ZP sú spravidla vybavení špeciálnymi 

elektronickými pomôckami. Je potrebné, aby aj vysoké školy postupne nielen 

dopĺňali svoje technické vybavenie vrátane špeciálnych periférií [assistive 

technology] (posluchárne, študovne, počítačové miestnosti, katedry), ale ho aj 

efektívne využívali priamo vo vzdelávacom procese, resp. aby umožnili študentom 

využívať vlastné technické vybavenie (www.cezap.sk).   

Všetky informácie a študijné materiály by mali byť poskytované v prístupnej forme - 

najlepšie v elektronickej forme alebo umiestnené na webových stránkach za 

dodržania princípov Blind Friendly Web. Školy by mali budovať elektronické 

knižnice a zaviazať svojich pedagógov, aby študijné texty poskytovali aj v 

alternatívnych elektronických formách.   

V intenciách humanistickej defektológie vnímame študenta so zrakovým postihnutím 

predovšetkým ako človeka, a to so všetkými jeho typickými prejavmi a špecifikami. 

Vzhľadom k tomu, že jednotlivci so zrakovým postihnutím majú množstvo 

špecifických potrieb a aj ich saturácia je podstatne náročnejšia ako u intaktných 

jednotlivcov, je nevyhnutné poznať nielen všeobecné edukačné stratégie, ale najmä 

špecifické edukačné stratégie a následne ich vedieť uplatniť v praxi.  

Medzi takéto stratégie patrí najmä dokonalá znalosť diagnózy a prognózy študenta. 

Na základe komplexnej diagnostiky (t.j. lekárskej, psychologickej 

a špeciálnopedagogickej) by mal pedagóg pristupovať k študentovi individuálne a 

zabezpečiť vhodné materiálne vybavenie edukačného procesu. Pre slabozrakých 

študentov používame zväčšené kópie distribuovaných textov. Ak chceme zväčšovať 

texty na kopírovacom stroji, musíme jasne chápať individuálne vizuálne požiadavky 

študenta, aby sme vyprodukovali takú veľkosť písmen, ktorá je pre neho vhodná. 

Študenti s poruchami zraku by mali byť schopní tieto texty používať podľa možnosti 



      
 

čo najviac nezávisle. Kvalita textu tiež závisí aj od správneho kontrastu textu a 

pozadia.  

V učebni je vhodné zabezpečiť rozmiestnenie študentov  tak, aby študenti so ZP boli 

integrálnou súčasťou triedy a aby mali svoje miesto, kde môžu optimálne využívať 

svoj zrak a optické/kompenzačné pomôcky. Ich sedenie by malo byť situované podľa 

toho, aké dôsledky z daného zrakového postihnutia vyplývajú. Napr. slabozrakí by 

mali vo všeobecnosti sedieť vpredu v strede pred tabuľou, ale študenti s tunelovým 

videním a zachovanou zrakovou ostrosťou by naopak mali sedieť vzadu, aby sa im 

rozšíril obzor priestoru. Študent by mal mať možnosť kedykoľvek podísť k tabuli, 

k pomôcke, k mape, obrazu a pod. a zblízka si daný „dokument“ prezrieť. V prípade 

iných požiadaviek je vhodné jeho miesto prediskutovať s ním hneď po nástupe do 

školy. 

Pri používaní názorných pomôcok, písaní na tabuľu, premietaní a pod. by sme mali 

obšírnejšie opísať znázorňovaný predmet alebo dej a verbalizovať ho. Pedagóg by pri 

výučbe mal hovoriť dostatočne nahlas, jasne a zrozumiteľne artikulovať. V prípade 

požiadavky je možné dovoliť zaznamenávať výklad učiva na záznamník. Tiež je 

potrebné dbať na prijateľné akustické prostredie (eliminácia hluku, ruchu, šumov 

a iných  zvukov).  

V edukácii je možné využiť zväčšené objekty, knihy alebo texty so zväčšeným 

písmom, odkazy a označenia vo zväčšenom písme, intenzívnejšie osvetlenie, ostrý 

kontrast (tmavé predmety na svetlom pozadí a naopak), jasné a čisté farby, 

zjednodušené prostredie, zväčšené predmety. Ak sa študent vzdeláva v Braillovom 

písme je potrebné zabezpečiť mu vzdelávací materiál v tejto špecifickej forme – 

učebnice, knihy a iné písomné výstupy, pracovné zošity a listy a pod.  

Študenti so zrakovým postihnutím nesmú byť oslobodení od evaluácie, nesmie sa im 

redukovať objem požadovaného učiva a nesmie sa znižovať úroveň výučby kvôli 

zrakovému postihnutiu. Je potrebné prispôsobiť metódy, formy, prostriedky 

a organizáciu práce tak, aby zvládli požadovaný obsah vzdelávania v plnom rozsahu, 

aby pri prechode na iný typ vzdelávacej inštitúcie, príp. do zamestnania boli 

porovnateľní so svojimi intaktnými vrstovníkmi.  

 

10.4.4  Pedagogická pomoc študentovi/študentovi so zrakovým postihnutím 

Pedagóg by mal byť na prácu so študentom so ZP vopred pripravený. Táto príprava 

nie je jednoduchá. Pedagógovia pôsobiaci na bežných školách, vrátane vysokých 

škôl,  nie sú v graduálnej vysokoškolskej príprave pripravovaní na prácu s akokoľvek 

postihnutými žiakmi.  Príprava na edukáciu, ktorej súčasťou je aj študent so 

zrakovým postihnutím, nesie so sebou veľa problémov a pedagóg musí riešiť 



      
 

množstvo úloh z rôznych oblastí. V nasledujúcich riadkoch predkladáme  niektoré 

z oblastí, o ktorých si myslíme, že sú z pedagogického hľadiska  veľmi dôležité: 

 Spolupráca so špeciálnym pedagógom, resp. koordinátorom pre študentov so ZP 

pri príprave na edukačný proces. Najmä v začiatkoch je táto spolupráca 

nevyhnutná. Odporúčame tiež samostatnú prípravu za pomoci 

špeciálnopedagogickej literatúry a metodických materiálov, ktoré vydávajú 

metodické centrá, resp. centrá špeciálnopedagogického poradenstva pre zrakovo 

postihnutých. 

 Zapojenie študenta so zrakovým postihnutím do všetkých edukačných aktivít. 

 Komunikácia  so študentom so zrakovým postihnutím. Pedagóg by sa mal vyhnúť 

niektorým druhom nonverbálnej komunikácie (gesto rukou, kývnutie hlavou na 

súhlas alebo nesúhlas a pod.), pretože študent so zrakovým postihnutím 

neregistruje tieto pokyny a nereaguje na ne.  

 Pracovný priestor. Študent by mal mať špeciálny stôl, ktorý sa dá ľahko posúvať 

na vhodné miesto s lokálnym osvetlením a dostatkom priestoru pre špeciálne 

pomôcky a učebnice. 

 Pohyb zrakovo postihnutého v učebni a v budove školy.  Väčšina študentov už má 

v tomto veku zvládnuté základy priestorovej orientácie a samostatného pohybu, 

takže sa po dôkladnom prvotnom oboznámení sa s priestormi budú bezproblémovo 

pohybovať samostatne. S týmto prvotným výcvikom môže pomôcť Únia 

nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá má svoje pobočky v každom 

krajskom meste na Slovensku.  

 Edukačný materiál. Pre slabozrakých sú najvhodnejšie texty so zväčšeným 

písmom, pre nevidiacich písané v Braillovom písme. Odporúčame, aby pedagóg 

vybral z bežných učebníc základné učivo, toto dal zväčšiť, resp. vybrané texty 

scannerom nasnímať a pomocou PC vytlačiť vo zväčšenej forme, resp. v reliéfno-

bodovom písme. Pri tejto práci je potrebné dávať pozor na kvalitu písma a hlavne 

na medzery medzi slovami a riadkami. Ideálnym riešením, ktoré nie je 

ekonomicky tak nákladné, je sprístupnenie elektronických textov na CD, prípadne 

na USB kľúč.  

 Zadávanie úloh. Školské a domáce úlohy by mal pedagóg študentovi so zrakovým 

postihnutím zadať v dostatočnom predstihu. Pri písomných úlohách totiž potrebuje 

viac času na ich vypracovanie (predĺženie času od 50% do 100%). Úlohy by mali 

byť diferencované a záťaž pri ich vypracovávaní postupná. Pri preverovaní 

vedomostí je potrebné dohodnúť sa vopred na najvhodnejšej alternatíve. 

V edukačnom procese by mal pedagóg zohľadňovať špecifiká a špecifické potreby 

študenta so zrakovým postihnutím, a to najmä absenciu, neúplnosť, prípadne 

skreslenie zrakových vnemov, absenciu, neúplnosť, resp. skreslenie zrakových 

predstáv, zhoršenú kvalitu analyticko-syntetickej činnosti spätú s horšou rozlišovacou 

schopnosťou, zníženú mieru koncentrácie pozornosti, potrebu individuálneho 

pracovného tempa, poruchy vnímania priestoru, poruchy, resp. nedostatočnú úroveň 



      
 

čítania a písania, poruchy vizuálno-motorickej koordinácie, poruchy farebného 

videnia, obmedzenia súvislej zrakovej práce, obmedzenia v pohybe a fyzickej námahe, 

skorú unaviteľnosť, neprimerané emocionálne reakcie, neadekvátnu mimiku 

a gestikuláciu, narušenie sociálnych vzťahov.  

Pre úspešnú realizáciu edukačného procesu je potrebné zvládnuť ho najmä po 

metodickej stránke. Preto je vhodné v potrebnej miere využívať špeciálne metodiky. 

Tak isto je potrebné zabezpečiť prispôsobenie textu a grafického materiálu potrebám 

študenta so zrakovým postihnutím tak po obsahovej stránke (napr. nie je vhodné, aby 

nevidiaci študent pracoval na úlohe, ktorá predpokladá vizuálnu skúsenosť), ako aj po 

stránke technického spracovania (prepis textu do bodového písma, zväčšenie, 

zvýraznenie, zvuková nahrávka a ďalšie potrebné úpravy textu, máp, ilustrácií a 

pod.). Je potrebné dôsledne dodržiavať požiadavku konkretizácie preberaného učiva 

a usilovať sa o komplexné využitie všetkých  zmyslov študenta so zrakovým 

postihnutím. Dôležité je rešpektovať jeho individuálne pracovné tempo a pristupovať 

k nemu prísne individuálne. 

Každý pedagóg študenta so zrakovým postihnutím by mal mať informácie o jeho 

vizuálnom stave  a charaktere jeho postihnutia (funkčnosť zraku a možnosť jeho 

použitia), o vplyve jeho vizuálneho stavu na jeho vizuálnu funkčnosť (citlivosť na 

svetlo, rozpoznávanie farieb, veľkosť písma...), o ostrosti videnia študenta, 

o používaní špeciálneho vybavenia a kompenzačných pomôcok (počítač, zariadenie 

pre písanie bodovým písmom, diktafón a iné), o postupoch, ktoré môže študent 

využívať v rámci svojej práce (aký má systém zaznamenávania si poznámok, ktorý 

typ pamäte prevažuje, nároky na pomoc a pod.), o metódach edukácie, 

o očakávaniach študentov v procese edukácie, o potrebe predĺženia akademického 

učebného času, ktorý bude študent so zrakovým postihnutím určite potrebovať na 

zvládnutie a dokončenie zadanej úlohy, o potrebe verbalizovať svoje konanie 

a potrebe vysvetliť činnosti a prácu pri tabuli podrobnejšie a v jasných konkrétnych 

krokoch, o príprave  a prispôsobovaní materiálov pre študentov so zrakovým 

postihnutím, o úprave prostredia pre študenta, o úprave a modifikácii používaných 

pomôcok v rámci edukačného procesu a prípadne disponovať zoznamom inštitúcií, 

ktoré môžu v prípade potreby poskytnúť pomoc (CŠPP, CPPPP, ÚNSS, CETIS, 

TYFLOCOMP, PCZP a pod.).  

 

  



      
 

10.4.5 Suportívne inštitúcie pre študentov so zrakovým postihnutím na vysokých 

školách  

Študentom v ich vysokoškolskom vzdelávaní môže pomôcť aj niekoľko inštitúcií, 

ktoré na Slovensku fungujú mnohé roky a pracujú v nich odborníci, ktorí dokážu 

saturovať potreby jednotlivcov so zrakovým postihnutím v rôznych oblastiach.   

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami 

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami (v čase vytvorenia Podporné 

centrum pre zrakovo postihnutých) bolo primárne vybudované v rámci projektu 

TEMPUS JEP 2423 "New Study and Vocational Possibilities for Visually 

Handicapped Students" z prostriedkov krajín Európskeho spoločenstva. Hlavným 

zámerom centra bolo pomáhať pri integrácii študentov VŠ s  postihnutím. Pomoc bola 

určená najmä nevidiacim a ťažko zrakovo postihnutým, ktorí neboli schopní študovať 

bez špeciálnych kompenzačných pomôcok a podporného servisu.  

 V roku 2014 sa  centrum stalo univerzitným pracoviskom, ktoré zabezpečuje 

komplexné služby a podporu študentom so špecifickými potrebami s celoslovenskou 

pôsobnosťou. Pre študentov so zrakovým postihnutím zabezpečuje najmä spracovanie 

študijnej literatúry do vhodnej formy, poskytuje výpočtovú techniku v priestoroch 

počítačovej učebne a zaškolenie pre prácu s ňou, poradenstvo, spoluprácu a pomoc pri 

riešení problémov súvisiacich so štúdiom.   

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktoré  poskytuje 

ľuďom, ktorí stratili zrak, alebo ktorých zrak je vážne poškodený sociálne 

poradenstvo, sociálnu prevenciu a sociálne služby. ÚNSS má svoje regionálne 

strediská vo všetkých krajských mestách na Slovensku a teda ich regionálna 

dostupnosť je na pomerne dobrej úrovni. Súčasťou ÚNSS je aj Oddelenie prevencie 

architektonických a dopravných bariér (www.unss.sk).  

Tyflocomp - distribučné stredisko pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých 

Tyflocomp zabezpečuje predaj pomôcok a prístrojov pre jednotlivcov so zrakovým 

postihnutím na orientáciu, pomôcok na písanie bodového písma, pomôcok pre 

sebaobsluhu, výpočtovú techniku - špeciálne počítače s hlasovým výstupom 

(špeciálne upravené PC s hlasovým výstupom, špeciálne upravené PC s hmatovým 

displejom, špeciálne upravené PC so zväčšeným zobrazovaním), tlačiarní 

(čiernotlačových, farebných, braillovských), optických pomôcok a televíznych 

čítacích lúp, pomôcok pre voľný čas, hier a hračiek.  Študenti so zrakovým 

postihnutím tak môžu využiť služby strediska najmä na zabezpečenie  vhodných 



      
 

pomôcok a prístrojov pre vzdelávanie, a to najmä prostredníctvom zákona č.447/2008 

Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.   

Centrum technických a informačných služieb  - CETIS 

CETIS je špecializované pracovisko ÚNSS, ktorého poslaním je technická podpora 

vzdelávania, zamestnávania a nezávislého života zrakovo postihnutých ľudí najmä 

pomocou sprístupňovania informácií, informačných a komunikačných technológií a 

rozvoja schopností nevidiacich a slabozrakých ľudí potrebných na ich využívanie. 

CETIS poskytuje poradenstvo zamerané na optimálny výber kompenzačných 

pomôcok, výcvik práce s nimi a ich efektívne využívanie. Vydáva stanoviská 

a odporúčania k žiadostiam o príspevky na kompenzačné pomôcky. Vyhľadáva 

pomôcky doma a v zahraničí, spolupracuje na ich vývoji a úpravách a ich adaptácii na 

podmienky Slovenskej republiky. Organizuje pracovné semináre a podporuje 

profesijné skupiny.  

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči 

Rehabilitačné stredisko pre dospelých zrakovo postihnutých bolo zriadené za účelom 

komplexnej základnej rehabilitácie podmieňujúcej pracovnú rehabilitáciu a 

rekvalifikáciu. Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých (RSZP) v Levoči má 

nezastupiteľné miesto v sociálnej rehabilitácii. Kým krajské strediská ÚNSS 

organizujú krátkodobé rehabilitačné kurzy, v ktorých sa absolventi naučia základné 

zručnosti v oblasti sebaobsluhy, priestorovej orientácie atď., RSZP sa zameriava na 

dlhodobé, prevažne rekvalifikačné, internátne kurzy. Veľmi prínosným kurzom pre 

všetkých zrakovo postihnutých (najmä pre ľudí s neskoršou stratou zraku) je kurz 

základnej rehabilitácie, ako aj ostatné kurzy, ktoré sa zameriavajú na nadobúdanie 

kompetencií zrakovo postihnutých.  

  



      
 

11  ŠTUDENTI SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM 

 

11.1 Základné informácie 

Ako píše Souralová (2003) sluchové vnímanie je po stránke genetickej dôležitou 

zložkou dorozumievacieho procesu, pretože k osobe prichádzajú informácie,  

ktoré slúžia k jeho správnej orientácii v prostredí.  Sluchové vnímanie je 

charakterizované kvantitatívne, pretože sluchovým podnetom môže byť len 

sluchová vlna o určitom kmitočte a intenzite. Dolnou  hranicou je asi 32 kmitov 

za sekundu  a hornou  hranicou je 20 000–24 000 kmitov za sekundu, pričom 

ďalšie obmedzenie je viazané na intenzitu zvukového podnetu. Najmenšia 

intenzita, ktorú je ucho schopné  vnímať sa volá sluchový prah a ak intenzita 

zvuku prekročí určitú hranicu, tak sa sluchový podnet  mení na pocit bolesti a 

vtedy hovoríme  o prahu  bolesti. Prah bolesti je u sluchovo postihnutých a u 

počujúcich  zhodný (cca 120 – 130 dB) a preto nie je možné, ba dokonca zbytočné 

podnety zosilňovať (Bargár – Kollár, 1986, Lejska, 2003). Treba zdôrazniť, že 

nezainteresovaní ľudia, ktorí nemajú žiaden  kontakt s osobami  so sluchovým  

postihnutím si predstavujú nepočujúcich, ako „hluchých“, ktorí nemajú žiadne 

sluchové skúsenosti  a nedoslýchavých vnímajú, ako osoby, na ktoré stačí len 

hovoriť hlasnejšie a používať načúvací aparát. To je ale mýtus, jednak osôb, ktoré 

nemajú žiadne využiteľné zvyšky sluchu je aj medzi nepočujúcimi len nepatrná 

časť a na druhej strane medzi nedoslýchavými je taktiež len málo osôb, ktorým 

stačí len používať načúvací aparát a zreteľne a jasne hovoriť. Existuje totiž 

množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú  schopnosť človeka počuť zreteľne a 

dostatočne na to, aby sa bez problémov  orientoval v každo- denných  situáciách, 

komunikoval s okolím a aj množstvo faktorov, ktoré podmieňujú zníženie jeho 

funkcie. 

Tieto faktory môžeme rozdeliť na dve základné  skupiny: 

 endogénne faktory, 

 exogénne faktory. 

Endogénne faktory sú viazané na samotné dieťa, študenta alebo dospelého  a 

patria sem napríklad: vek, stupeň  sluchového  postihnutia, kompenzačné 

pomôcky, úroveň kognitívneho  vývinu, úroveň motorického vývin, viacnásobné 

postihnutie…. 

Exogénne  faktory sú ktoré sú viazané na rodinné a spoločenské  prostredie a 

patria sem napríklad: podmienky prostredia, informovanosť o sluchovom 

postihnutí a jeho dôsledkoch, pozornosť venovaná tejto prob- lematike na 

celospoločenskej úrovni… 



      
 

Najdôležitejšie,  najviac pertraktované v odbornej literatúre sú: 

 stupeň a druh sluchového  postihnutia, 

 vek, kedy k poruche  sluchu došlo, 

 vek, kedy bola strata sluchu zistená, a s tým úzko súvisí vek pridelenia 

kompenzačných pomôcok a vek začiatku  špeciálnopedagogickej 

starostlivosti,   viacnásobné postihnutie (bližšie pozri Antušeková – 

Matuška, 1992, Leonardt, 2001, Tarcsiová – Hovorková, 2002 a ďalší). 

Deťom, žiakom a dospelým so sluchovým postihnutím sa venuje pedagogika 

sluchovo postihnutých (nie- kedy sa používa aj termín surdopédia, pričom surdus 

(hluchý) paidea (výchova). Prvá inštitúcia pre ich vzde- lávanie vznikla v Paríži v 

roku 1770 a založil ju Abbé de l Epeé. V našich podmienkach to bolo v 30. 

Rokoch 19. storočia  – v Bratislave.  Napriek  skutočnosti, že aj v minulosti  sa 

ojedinele  deti a mládež so sluchovým postihnutím vzdelávali v integrovaných 

podmienkach, väčší rozmach  tohoto procesu nastal v našej republi- ke v 90. 

rokoch  minulého storočia  ako prejav humanizácie a demokratizácie, pričom 

dôležitým predpokla- dom je aj vytvorenie systému špeciálnopedgogického 

poradenstva. Nasledujúca tabuľka č. 1 ukazuje, že na poruchu sluchu a osoby s 

poruchou sluchu sa dá nazerať z pohľadu viacerých vedných disciplín aj viacerých 

kritérií, z čoho vyplýva veľká heterogenita tejto populácie a zložitosť celej 

problematiky. 

Tabuľka  1 Rozličné  možnosti nazerania  na poruchy sluchu  a osoby s poruchou 

sluchu 

Hľadisko Delenie Charakteristika 

Výskyt osôb so SP v celej populácii 7 – 8 % sluchovo  postihnutých bez ohľadu 

na stupeň a vek 
podľa veku (z celej 

populácie SP) 

do 20 rokov veku – 4% 

osôb medzi 20 – 40 

rokom – 11% osôb 

medzi 40 – 60 rokom – 

40 % osôb nad 60 rokov 

– 45 % osôb 

podľa pohlavia 5 : 4 (mužské : ženské) 

 
podľa stupňa 

sluchového 

postihnutia 

nepočujúce  deti školského  veku – asi 

0,05 % zo všetkých školopovinných detí 

nedoslýchavé deti a žiaci 4 – 6% zo všetkých 

detí a mládeže 



      
 

Z  pohľadu  

rozličných 

vedných  

disciplín 

z pohľadu  medicíny medicína  sa na osobu s poruchou sluchu 

pozerá ako na pacienta, ktorý má určitý 

problém  a je potrebné využiť všetky 

dostupné prostriedky na to, aby sa čo 

najviac podobal, 

„prispôsobil“ väčšine, ktorá je počujúca 

z pohľadu 

pedagogiky 

sluchovo 

postihnutých 

na osoby s poruchou sluchu nazerá  ako na 

žiakov, študentov, dospelých  so 

špeciálnopedagogickými potrebami a je aj 

problémom spoločnosti, aby im dokázala  

tieto ich potreby naplniť a oni si osvojili 

potrebné vedomosti  a zručnosti  pre 

zapojenie sa do spoločnosti 

z pohľadu 

kultúrnej 

antropológie 

ide o osoby, ktoré sa líšia od väčšiny 

spoločnosti, ale táto odlišnosť je chápaná 

ako inakosť v pozitívnom slova zmysle, 

poukazuje sa tým na heterogenitu 

spoločnosti, multikultúrnosť, pričom sa 

„normalita“ chápe veľmi široko 

Základné  príčiny 

sluchového  

postihnutia 

dedičné môže sa dediť na ďalšom stupni  potomkov,  

ale nemusí,  pri väčšine dedičných 

sluchových  porúch sa veľkosť poruchy 

nemení,  dieťa môže zdediť typ poruchy, 

ktorá sa neprejaví hneď od narodenia, ale 

sluch sa začne zhoršovať až neskôr 

vrodené znamená,  že osoba je postihnutá od 

narodenia, neznamená to, že je dedične  

podmienené, príčinou môžu byť rôzne 

problémy počas tehotenstva  a pred 

pôrodom, získaná (vrodená) strata  sluchu  

sa nededí 

získané dochádza  k poškodeniu normálne 

vyvinutého sluchového orgánu v 

dôsledku rôznych príčin v priebehu 

pôrodu, počas pôrodu  a v neskoršom 

živote 

Čas, kedy k 

postihnutiu 

došlo  (vzhľadom  

na 

osvojenie  si reči) 

prelingválne strata  sluchu,  ktorá  vzniká pred 

spontánnym osvojením si reči a jazyka, to 

znamená pre 6 – 7 rokom veku 

postlingválne strata  sluchu,  ktorá vzniká po 

spontánnom osvojení si reči a jazyka, to 

znamená asi po 7 veku života 



      
 

Čas, kedy k 

postihnutiu 

došlo  (vzhľadom 

na etiológiu) 

prenatálne je zapríčinené dedične  alebo chorobami 

matky počas tehotenstva (napr. osýpky, 

čierny kašeľ, rubeola),  ale taktiež aj 

užívaním  niektorých liekov, alkoholu,  

nikotínu, drog. Patrí tu aj krvácanie  u 

tehotnej ženy alebo ťažký diabetes, ale 

taktiež aj nedonosenosť, nízka pôrodná 

hmotnosť... 

perinatálne toto obdobie  sa začína krátko pred 

pôrodom, pokračuje počas pôrodu  a končí 

krátko  po pôrode. Perinatálne sa vyskytujú 

poranenia hlavy, kriesenie novorodenca 

pri prerušení dýchania, nedostatok kyslíka 

a novorodenecká žltačka. 

postnatálne veľmi často ide o infekcie, napr. zápal 

mozgu a zápal mozgových blán, záškrt, 

mumps, šarlach, osýpky, ale patria  tu aj 

úrazy hlavy 

involučné  

degeneratívne procesy v starobe,  alebo 

dlhodobé pôsobenie hluku (môžu sa 

zaradiť aj k postnatálnym) 

 

Hľadisko Delenie Charakteristika 

Typy 

sluchového  

postihnutia 

 

1. Periférn e 

 

porucha  sluchu je v periférnej  časti 

sluchového analyzátora, to znamená vo 

vonkajšom,  strednom alebo vnútornom  

uchu 

– prevodová  

(konduktívna) 

porucha  je vo vonkajšom a strednom uchu, 

je to porucha kvantity,  na audiograme je 

rozdiel medzi vzdušným a kostným  

vedením zvuku, zhoršené je počutie  

hlbokých  tónov, osoba počuje lepšie vysoké 

hlasy (ženské hlasy), prevodová  porucha 

sluchu nevedie k hluchote, má dobrú  

prognózu – možnosti liečby aj využívania 

kompenzačných pomôcok 

– percepčná 

(senzorineurálna) 

porucha  je vo vnútornom uchu (Cortiho  

orgán, slimák), je to porucha kvantity  aj 

kvality, zhoršené je počutie  vysokých 

tónov, šepotu a sykaviek, osoba niečo 

počuje, ale nerozumie, čo sa hovorí, strata  

sluchu môže byť od ľahkej nedoslýchavosti 

až po hluchotu, prognóza  závisí od veľkého 

množstva  faktorov 



      
 

– prevodovo-percepčná tento  typ poruchy vzniká, ak sa skombinuje 

prevodová 

a percepčná porucha, výsledkom môže byť 

množstvo  rôznych prejavov, kde je výrazné 

deformované porozumenie reči 

a osoba počuje deformovane  a ešte k tomu 

počuje aj veľmi málo 

2. Centrálne je ich veľmi málo, ide vlastne o problém  v 

CNS, zjednodušene povedané osoba 

nespoznáva slová jazyka 

Stupne 

sluchového  

postihnutia 

ľahká strata  sluchu 

stredná  strata  

sluchu stredne  

ťažká strata sluchu   

úplná strata  sluchu 

od 26 – 40 dB  

od 41 – 55 dB  

od 56 – 70 dB  

od 71 – 90 dB  

nad 91 dB 

Popis  populácie osoby nedoslýchavé – nedoslýchavosť môže človeka postihnúť  

v každom veku, ide o veľmi heterogénnu 

skupinu osôb, za nedoslýchavých z 

pedagogického pohľadu považujeme  

osoby, ktorých 

poškodenie  sluchového  orgánu spôsobuje  

narušenie sluchového vnímania  do tej 

miery, že pomocou kompenzačných 

pomôcok  je možné vnímať hovorenú reč aj 

keď obmedzene, auditívnou spätnou 

väzbou môže osoba aj čiastočne kontrolovať 

vlastnú reč nedoslýchavosť môže byť 

prevodového  typu alebo percepčného typu 

– výslovnosť osôb s prevodovou  

nedoslýchavosťou nie je zvlášť nápadná, 

niekedy trpí správny slovný prízvuk, 

melódia 

a dynamika výslovnosti, 

– prevodová  nedoslýchavosť je 

liečiteľná otologicky,  alebo 

kompenzovaná prostredníctvom 

načúvacieho aparátu 

– pri percepčnej nedoslýchavosti dochádza 

k „rozpadu sluchu“,  počuté  zvuky sú nielen 

slabé ale aj deformované, čo sťažuje 

porozumenie hovorenej reči do tej miery, 

že reč sa stáva nezrozumiteľnou, najviac je 

narušená percepcia sykaviek 



      
 

osoby nepočujúce – nepočujúci sú takí ľudia, u ktorých 

sluchová porucha nastala  v ranom detskom 

veku (pre-, peri-, postnátalnom veku), pred 

osvojením reči ( v prelingválnom období)  v 

takej miere, 

že úplne stratili sluchu alebo ich sluchová  

funkcia bola ťažko narušená 

– z fyziologického  hľadiska ide v prípade 

nepočujúcich 

o extrémny  prípad  percepčného typu 

poruchy (porucha je v Cortiho  orgáne) 

– zvuková stránka  reči aj pri dobrej 

starostlivosti ostáva narušená, lebo 

sebakontrola reči sluchovou cestou  nie je 

možná osvojenie hovorenej  reči závisí od 

mnohých  faktorov 

dospelé nedoslýchavé 

osoby 

s postlingválnou 

nedoslýchavosťou 

– nedoslýchavosť, ktorú ľudia získajú od 

nadobudnutia (základnej)  slovnej zásoby 

sa líši od ohluchnutia, tým že 

nedoslýchavý človek môže komunikovať  

hovorenou rečou 

a svoje reziduálne sluchové schopnosti 

uplatniť v pasívnej reči 

– podľa niektorých autorov  je nemožné  

odlíšiť postlingválne nedoslýchavú osobu 

od človeka s vrodenou alebo 

prelingválnou nedoslýchavosťou 

 

Hľadisko Delenie Charakteristika 

  

ohluchlí 

– do tejto kategórie  patria deti, mladiství a 

dospelí ľudia, 

u ktorých totálna alebo praktická hluchota 

nastala po ukončení spontánneho vývinu 

slovnej zásoby (teda postlingválne) 

hluchota u nich neumožní sluchom  vnímať 

reč a ostatné okolité zvuky 

– ohuchlí  ľudia majú zachované  

akustické predstavy,  ktoré vedia 

aktualizovať 

Z  pohľadu  

dôsledkov 

latentné sluchové 

postihnutie 

– napriek  skutočnosti, že osoba má z 

pohľadu medicíny sluchové postihnutie, to 

jej nespôsobuje žiadne problémy  v bežnom 

živote a často sa táto skutočnosť  zistí len 

náhodou (pri špecifických prehliadkach), 

resp. môže trvať určité obdobie  až pri 

zhoršení je možné predpokladať, že tento  

stav trval už dlhšie 

– osoba si túto skutočnosť neuvedomuje a 

často si vytvorí náhradné stratégie,  ktoré sú 

účinné 



      
 

manifestné  sluchové 

postihnutie 

– sluchové postihnutie určitého stupňa  a typu 

spôsobuje problémy v oblasti komunikačnej, 

vzdelávacej, citovej, v zapojení sa 

do pracovného aj spoločenského života 

Dôsledky 

sluchového  

postihnutia 

kognitívne v rámci kognitívnych dôsledkov  môžeme 

určité odlišnosti nájsť vo viacerých 

oblastiach, spomenieme nasledovné: 

myslenie,  pamäť, inteligencia, 

pozornosť,  osobnosť myslenie – je často 

predmetné, konkrétne, jednoduché, 

technické, ich skúsenosti bývajú väčšie ako 

množstvo osvojenej slovnej zásoby 

– pamäť – pamätajú  si predovšetkým  situácie 

z vlastnej skúsenosti, uprednostňujú skôr 

mechanickú pamäť nad logickou 

– inteligencia – samotné  sluchové 

postihnutie sa nespája s nižším IQ, je 

potrebné  na dieťa klásť primerané nároky, 

ale aj napriek vysokým hodnotám IQ sa 

tieto nemusia  prejaviť v školskom výkone 

– pozornosť – pre osvojenie si hovorenej  

reči a pre zvládnutie školského obsahu je 

veľmi dôležitá pozornosť, dieťa nezíska veľa 

informácií  náhodne, ako počujúce, musí sa 

sústrediť na vnímane reči (odzeraním resp. 

počúvaním…) 

– osobnosť – každé dieťa je iné ale dieťa 

potrebuje od malička dostatok  informácií  o 

všetkom čo sa okolo neho deje, ak dieťa 

informácie  nedostáva, môže byť 

frustrované a reagovať rozličným spôsobom  

– výbuchmi  zlosti, utiahnutosťou, 

upútavaním pozornosti  na seba…, 

nedostatočná orientácia 

v priestore znižuje pocit bezpečia 

 

lingvistické 

najťažším dôsledkom sluchového  

postihnutia je obmedzená schopnosť  

vnímať reč a tým aj neľahký prístup k 

náhodilej informácii  a zároveň častá 

znížená  zrozumiteľnosť hovorenej reči je 

bariérou v komunikácii s počujúcimi.  

Dôsledky v tejto oblasti môžeme ešte 

zjednodušene u žiackej populácie rozdeliť 

do nasledovných podskupín: 

– u prelingválne  nepočujúcich detí sa 

hovorený  jazyk buduje umelou  cestou v 

spolupráci s odborníkmi ( surdopéd, 

logopéd) a za použitia  technických 

prostriedkov, 

– u nedoslýchavého dieťaťa závisí rozvoj a 

úroveň hovorenej reči od stupňa  a typu 

sluchového postihnutia a od skutočnosti, 

či sluchové  postihnutie je konštantné alebo 

sa zhoršuje 

– u ohluchlého dieťaťa je potrebné 

zamedziť tomu, aby dieťa vzhľadom na 

skutočnosť,  že nemá spätnú väzbu prestalo 



      
 

vzdelávacie sluchové postihnutie ovplyvňuje aj 

vzdelávací proces. Nesúvisí to len so 

skutočnosťou, či sú tieto deti vzdelávané v 

bežných školách alebo v špeciálnych školách 

pre sluchovo postihnutých, ale aj s tým, 

akým spôsobom  sa s nimi pracuje, ktoré 

komunikačné  formy využívajú, resp. aké sú 

ich špeciálnopedagogické potreby a akými 

spôsobmi sa podporujú 

spoločenské  a 

emocionálne 

nedostatočná možnosť komunikácie sa 

prejavuje aj v oblasti medziľudských 

vzťahov, pretože  na základe nich sa buduje 

postavenie  v skupine, nadväzujú  sa nové 

vzťahy…., počujúce 

 

Hľadisko Delenie Charakteristika 

  osoby majú minimum informácií o 

sluchovom postihnutí a preto nevedia 

vytvoriť také podmienky, aby a mohli 

zapojiť aj osoby so SP (tvárou v tvár, 

pomalšie  tempo…), z toho vyplývajú aj 

niektoré  odlišnosti  v oblasti emocionálnej 

(vzťahovačnosť, samotárstvo, agresivita, 

podceňovanie sa, submisivita…) 

pracovné sluchové postihnutie určitým  spôsobom 

obmedzuje aj možnosti  uplatnenia sa na 

trhu práce. Niektoré povolania  jednoducho 

nemôžu  vykonávať, pretože k nim je 

potrebný sluch a bezproblémová 

komunikácia. Nazdávame  sa ale že je 

väčšina profesií, v ktorých by sa mohli 

uplatniť. Ešte nedávno  bolo len niekoľko 

študijných  a učebných odborov  určených  

tejto skupine  osôb. Napriek tomu,  že 

situácia  sa čiastočne  zlepšila ešte stále sú 

sluchovo postihnutí vo výbere profesie 

obmedzení, čo samozrejme  vplýva aj na ich 

zapojenie na voľnom trhu práce. Na rozdiel 

od minulosti  majú možnosť na základe 

svojich schopnosti a predpokladov študovať 

aj na vysokých školách, nielen dosiahnuť  

učňovské alebo stredoškolské vzdelanie. 

Spracované  podľa: Mašura (1983), Bargár – Kollár (1986), Freeman-Carbin – Boese( 1992), 

Krahulcová – Žatková (l993), Krahul- cová (1996), Hroboň – Jedlička – Hořejší (1998), 

Lechta (2000), Leonardt ( 2001), Tarcsiová – Hovorková ( 2002), Lejska ( 2003), Tarcsiová 

(2005). 

 



      
 

11.2 Komunikácia osôb  so sluchovým postihnutím 

 

Primárny dôsledok  straty sluchu,  je tzv. komunikačná bariéra,  ktorú chápeme  

ako bariéru  v medziľudskej komunikácii a v získavaní informácií,  ktorá sa 

prejavuje v rôznom  rozsahu, vzhľadom na objektívne aj subjektívne faktory, 

ktoré v reálnom živote komunikáciu a získavanie informácií ovplyvňujú.  Práve 

pre tieto špecifiká  u sluchovo  postihnutých hovoríme  aj o špecifických  formách  

komunikácie a o komunikačnom systéme osôb so sluchovým postihnutím. 

Pri klasifikácii  jednotlivých komunikačných foriem budeme  vychádzať zo 

základného modelu  komunikačných foriem a technických prostriedkov u 

sluchovo postihnutých (Tarcsiová, 2005, s. 18), pričom sa zameriame len na tie, 

ktoré sa používajú  v komunikácii v každodennom styku, v našom teritóriu. 

Celý systém môžeme rozdeliť do nasledovných skupín: 

 primárne  komunikačné  formy (tvoria samostatné jazykové systémy a patrí 

tu – hovorený jazyk, posunkový  jazyk a písomná  forma jazyka), 

 sekundárne komunikačné  formy (nie sú samostatné jazykové systémy, 

využívajú niektorú z primárnych komunikačných foriem, dopĺňajú  a 

spresňujú ich, resp. ide o ich kombinácie) 

 pomocné  technické komunikačné  prostriedky (technické prostriedky a 

podmienky prostredia). 

 

A. Primárne komunikačné formy 

 

Hovorený jazyk 

Hovorená reč nedoslýchavých, hlavne s prevodovou poruchou sluchu nemusí byť 

zvlášť nápadná. Niekedy je nesprávny slovný prízvuk, melódia a dynamika  

výslovnosti, čo vyplýva z toho, že nepočujú  dobre koncové hlásky, predložky, 

prípony a ostatné flexibilné elementy  reči (Leonardt, 2001, Wiszotzki, 2001). 

Diametrálne odlišná situácia je u žiakov s percepčnou (senzorineurálnou) 

nedoslýchavosťou, pri ktorej dochádza k „rozpadu sluchu“, čo sťažuje 

porozumenie hovorenej reči do tej miery, že sa stáva v prípade nepoužívania 

načúvacieho aparátu nezrozumiteľnou. Zvyčajne je narušená výslovnosť vysokých 

hlások (hlavne sykaviek), ale môžu byť narušené aj samohlásky. Zvuková stránka 

reči je nápadná nesprávnym rytmom, narušeným prízvukom, následkom  čoho je 

reč nedoslýchavých spomalená, monotónna alebo brblavá. Najnápadnejšia je ale 

zhoršená zrozumiteľnosť  reči postihnutého, ktorá sa negatívne prejavuje v 



      
 

sociálnych kontaktoch. 

U nepočujúcich priebeh rečového vývinu výrazne determinuje stupeň sluchového 

postihnutia a vek kedy k postihnutiu došlo. Táto problematika je ale natoľko 

zložitá, že môžeme sledovať rozličnú úroveň hovorené- ho jazyka u osôb, ktoré 

majú rovnakú stratu sluchu získanú aj v rovnakom období. Pre všeobecnú  

charakte- ristiku môžeme povedať, že u nepočujúcich môžeme (ale taktiež 

nemusíme) nájsť určité nápadností, alebo odlišností v nasledovných oblastiach: 

 intenzita hlasu (v priebehu hovorenia  často kolíše), 

 hlas má väčšinou neprirodzenú polohu,  prevažuje tvrdý hlasový začiatok, 

 poruchy rezonancie reči, 

 nesprávny rytmus reči (narušená plynulosť, hlavnými znakmi sú 

monotónnosť alebo kolísanie tónovej výšky), 

 nesprávne  hospodárenie s dychom a artikulačnú neobratnosť, 

 namáhavá artikulácia  – predĺžený  artikulačný čas jednotlivých foném, 

napriek  tomu, že jednotlivé hlásky majú osvojené, v spontánnej reči 

medzi ne vkladajú nepatričné zvuky (in Lechta, 1991, 2000, Wisotzki, 

2001) 

 malá slovná zásoba – prejavuje  sa u väčšiny nepočujúcich, avšak u 

každého z nich individuálnym spôsobom,  

 po gramatickej stránke môžeme sledovať prvky dysgramatizmus až 

agramatizmus, nesprávne časovanie, skloňovanie, nesprávne používanie 

slovných druhov, zamieňanie slovných druhov, nesprávne používanie 

čísla, neznalosť pravidiel tvorenia slov, nesprávne  používanie 

predložkových pádov, 

 hovorený prejav je často pre počujúce osoby, ktoré nie sú s nimi v 

každodennom styku málo zrozumiteľný až nezrozumiteľný (Strnadová, 

1998, Wisotzki, 2001, Tarcsiová a kol., 2005). 

Dôležité si je uvedomiť, že len na základe úrovne hovoreného jazyka nie je 

možné usudzovať o intelekte sluchovo postihnutých. 

 

Posunkový  jazyk 

Posunkový jazyk je forma komunikácie, ktorá je bytostne spätá s nepočujúcimi a 

ich kultúrou. Posunkový jazyk môžeme charakterizovať nasledovne: 

 ide o nonvokálny,  ale verbálny jazykový systém, 

 ide o vizuálno-priestorový jazyk s vizuálno-motorickou modalitou, 

 ide o jazyk s vlastnou gramatikou, 

 ide o jazyk s vlastnou posunkovou zásobou, 



      
 

 je nezávislý od hovoreného jazyka, 

 má svoje roviny, 

 je to prostriedok dorozumievania a vyjadrovania  sa nepočujúcich a 

počujúcich  (Tarcsiová, 2005). 

Počujúca verejnosť si často zamieňa prstovú abecedu a posunkový jazyk. Ide o 

dve odlišné komunikačné formy. Prstová abeceda je produkovanie písmen 

abecedy prostredníctvom rúk, ale posunkový jazyk je produkovanie  celých 

výpovedí, ktoré pozostávajú z jednotlivých posunkov,  ktorú sú celé pojmy, resp. 

niekoľko pojmov. 

Komunikačné prostriedky posunkového jazyka delíme podľa P.B. Braem a A. 

Kolba (1991), a P. B. Braem (1995) na: 

A) manuálne: ruky a ramená 

B) nemanuálne: a) výraz tváre, b) pohľad , c) hlava, d) horná časť tela, e) pohyb 

úst a ústny obraz.  

Posunok okrem svojich manuálnych častí (komponentov), má aj nemanuálne 

(mimika,  orálne komponenty…), ktoré posunok dopĺňajú, doprevádzajú, tvoria 

jemné významové rozdiely. Hovorený a posunkový jazyk majú veľa spoločného, 

ale na druhej strane sa vyznačujú aj základnými odlišnosťami,  ktorými je 

simultánnosť (expresia aj recepcia posunkového jazyka) a existencia v 

trojdimenzionálnom priestore (Braem,1995, Macurová,  2001). Posunkujúca 

osoba je obklopená priestorom, ktorý je vymedzený  horizontálne aj vertikálne a 

volá sa posunkový priestor,  je dôležité, kde sa posunok vytvára a akým smerom sa 

produkuje, aký je posunok veľký, pretože to často ovplyvňuje obsah výpovede. 

Simultánnosť znamená, že sú súčasne produkované manuálne aj nemanuálne 

parametre posunku. 

Pri porozumení posunkového jazyku ide teda o syntézu informácií  obsiahnutých 

v manuálnych a nemanuálnych  parametroch posunku. Nemanuálne parametre 

posunku výpoveď spresňujú, zastavajú úlohu suprasegmentálnych faktorov v 

hovorenom  jazyku. 

 

Písomná  forma jazyka 

Odlišnosti a nápadnosti v hovorenom jazyku sa môžu prejaviť aj v písomnej  

forme jazyka, môžeme ich zhrnúť nasledovne: 

 odlišné zastúpenie jednotlivých slovných druhov (v najväčšej miere sa 

prezentujú  podstatné mená a slovesá, menej zámená, číslovky, prídavné 

mená, neohybné slovné druhy sa uplatňujú veľmi málo, alebo sa uplatňujú 



      
 

nesprávne), 

 slová písané nepočujúcimi sú častejšie chybné (majú nesprávny tvar, 

vyskytuje sa zámena alebo vynechanie hlások, objavujú sa však aj slova 

bez zmyslu – umezka, hara, banita), 

 prevaha jednoduchých viet na úkor súvetí, nepresnosti nielen v 

morfologickej  rovine ale aj v syntaktickej rovine (Strnadová,1998, 

Hudáková, 2002). 

 

B. Sekundárne komunikačné  formy 

Pre rozsiahlosť tejto problematiky v tejto publikácii sa budeme venovať len tým, 

ktoré majú svoje uplatnenie na III. stupni  škôl v integrovaných podmienkach, 

alebo v školách pre sluchovo postihnutých. 

 

Posunkovaný jazyk – posunkovaná slovenčina 

Najznámejšou a najčastejšie  používanou formou posunkovej  komunikácie, 

používanou medzi počujúcimi a nepočujúcimi je tzv. posunkovaný jazyk v našich 

podmienkach konkrétne posunkovaná slovenčina.  Ide o simultánne využívanie 

dvoch jazykov (hovoreného a posunkového), ktoré sa realizujú aj v rozličných  

modalitách (auitívno-verbálna a vizuálno-motorická). Znamená to, že posunky sa 

priraďujú k hovorenému jazyku s využitím jeho gramatiky. Dôležitým 

predpokladom pre využívanie posunkovaného jazyka je ovládania hovoreného 

jazyka (v našom prípade slovenčiny) a zároveň aj posunkov z posunkového jazyka. 

Tento spôsob komunikácie obsahuje v rozličnej miere črty oboch jazykov, nie je 

stále rovnaký, môže aj u toho istého jednotlivca vzhľadom na konkrétnu situáciu  

variovať. 

 

Prstová  abeceda  (daktylná  abeceda,  manuálna abeceda) 

Prstová abeceda  je najznámejším systémom prstových znakov, ide o 

produkovanie písmen abecedy a pod- mienkou je znalosť hovoreného jazyka. 

Známe a používané sú dva systémy prstových znakov: jednoručná a dvojručná  

(Tarcsiová, 2002, Tarcsiová, 2005). Podľa nášho názoru,  môže byť ale aj výbornou 

pomôckou  pri odzeraní, ak komunikujúci nemajú k dispozícii papier a pero. 

Prstová abeceda sa najčastejšie  používa pri: 

 neznámych slovách, 

 názvoch miest, obcí, 



      
 

 pri geografických názvoch, 

 pri menách a priezviskách, 

 pri slovách, na ktoré ešte nie je posunok, 

 pri tvorbe nových posunkov,  kedy sa prvé písmeno v danom slove ukáže 

prostredníctvom prstovej abecedy (Tarcsiová,1995). 

Používanie prstovej abecedy na fluentnú komunikáciu nie je vhodné,  pretože  

nie je možné prispôsobiť percepciu  a recepciu  prstovej abecedy percepcii  a 

recepcii hovoreného jazyka. 

 

Odzeranie (vizuálne  vnímanie  reči) 

Nedostatočné vnímanie sluchom je možné do určitej miery kompenzovať  

využívaním zraku (Gaňo, 1965, Matuška  – Antušeková, 1992). Počujúci  ľudia 

považujú odzeranie za samozrejmosť  a málokto  vie, že „je to nepohodlný, veľmi 

pracný a pritom málo spoľahlivý spôsob vnímania hovorenej reči (Strnadová, 

1998, s. 7).” Prvá komplikácia medzi počujúcim  a sluchovo postihnutým nastáva 

hneď na začiatku  rozhovoru, začiatok reči sa preto pri odzeraní označujú  

signálmi rozličného druhu (dotyk, pohľad, svetelný signál), ktoré nahrádzajú 

oslovenie. 

 

Vonkajšie a vnútorné  podmienky odzerania 

Pre odzeranie reči sú potrebné určité podmienky. Leonardt (2001) a Krahulcová  

(2002) ich rozdelili na vonkajšie a vnútorné, pričom pod vnútornými 

podmienkami sa chápu podmienky viažuce sa na osobu odzerajúceho a vonkajšie 

podmienky sa viažu na prostredie – fyzikálne, technické a na osobu hovoriaceho 

(hovoriacich). 

Medzi najdôležitejšie vonkajšie podmienky patria: 

 dokonalý a neprerušovaný očný kontakt, 

 osvetlenie miestnosti, 

 vzdialenosť medzi hovoriacim a odzerajúcim, 

 výšková úroveň hlavy odzerajúceho a komunikujúceho, 

 technika hovorenia, 

 téma rozhovoru, 

 výber jazykových prostriedkov zo strany hovoriaceho, 

 počet osôb zúčastňujúcich sa na rozhovore. 

Odzeranie ako spôsob percepcie hovorenej reči je založený na očnom kontakte, čo 

automaticky obmedzuje možností jeho využívania. Dôležitá je vzdialenosť z akej 



      
 

je možné odzerať. Uvádza sa 0,5 m – 2m. Menšia vzdialenosť môže byť pre 

odzerajúceho nepríjemná (narušenie intímnej zóny, nemožnosť vnímať 

neverbálne prvky komunikácie), väčšia vzdialenosť natoľko zmenšuje pohyby 

artikulačných orgánov, že nie je možné ich vôbec vnímať. Často popisovanou 

podmienkou je požiadavka, aby ústa hovoriaceho boli vo výške oči odzerajúceho.  

Je potrebné myslieť aj na to, aby hovoriaci  mal osvetlené  pery a naopak,  aby 

odzerajúceho svetlo neoslňovalo. Pri odzeraní sa sluchovo postihnutí často 

stretávajú s tým, že hovoriaci menia intenzitu hlasu – kričia na nich a hovoria 

pomaly, alebo naopak  šepkajú, čím sa mení ústny obraz hlásky. Prekážkami  sú 

aj cigarety, žuvačka v ústach, pokazený chrup, neprimerané fúzy a brada, či 

jedenie počas rozhovoru.  Môžeme hovoriť o problémoch súvisiacich  s 

využívaním dialektu,  žargónu, cudzích slov a odbornej terminológie. 

Aj v prípade,  že sluchovo postihnutý zvládne odzeranie s jednou osobou veľmi 

dobre, podľa našich skúseností, vždy sa vyskytujú problémy pri komunikácii s 

viacerými osobami. V takejto  situácii odzerajúci nevie, ktorá  z osôb bude  

hovoriť, chvíľu mu trvá, kým to zistí, väčšinou  už nezachytí  začiatok  vety a 

preto  mu unikajú súvislosti. Pri viacerých osobách vždy dochádza k skákaniu si 

do rečí, k „vsuvkám”, ktoré nesúvisia  s témou, čo odzeranie sťažuje až 

znemožňuje. 

Medzi najdôležitejšie vnútorné podmienky patria: 

 schopnosť predvídať, 

 dosiahnutá úroveň vývinu reči, 

 rozsah a flexibilita slovnej zásoby, 

 úroveň gramatickej roviny hovorenej reči, 

 emocionálny vývin osoby, 

 neporušené zrakové vnímanie, 

 využitie reziduálneho sluchu, 

 téma rozhovoru, 

 pozitívny citový kontakt odzerajúceho k hovoriacemu. 

Vnútorné  podmienky, ako sme už spomenuli, súvisia so samotným  sluchovo  

postihnutým. Zdá sa, že najdôležitejšou je schopnosť predvídať a úroveň 

hovorenej reči, s čím súvisí rozsah slovnej zásoby, jej flexibi- lita a gramatická  

stavba hovorenej reči. 

Treba si uvedomiť, že človek dokáže odzrieť len tie slová, ktoré pozná. Preto ak sa 

vyskytnú slová, ktoré osoba nepozná, nie je schopná ich ani odzrieť. Zistilo sa, že 

neexistuje závislosť medzi stratou sluchu a schopnosťou odzerať (napr. Osberger, 

1987, Potmešil  in Krahulcová,  2002). Priama  závislosť sa ale zistila medzi 



      
 

úrovňou  osvojenia si reči a odzeraním (tamtiež). 

Napriek tomu, že odzeranie nie je plnohodnotná náhrada sluchu, je najčastejším 

spôsobom komunikácie medzi počujúcou  majoritou  a minoritou sluchovo 

postihnutých. Pri odzeraní dôležitú úlohu má aj využívanie kompenzačných 

pomôcok  (načúvacích aparátov a kochleárneho implantátu), pretože  presne  

odzrieť môžeme len asi 30% hlások, ostatné sa strácajú  v rovnakých, alebo 

podobných artikulačných pohyboch. 

 

C. Neverbálna komunikácia a jej špecifiká u sluchovo  postihnutých 

Očný  kontakt, pohľad je u ťažko sluchovo  postihnutých základnou 

podmienkou na to, aby vôbec komunikácia mohla prebiehať. Týka sa to nielen 

nepočujúcich, ale taktiež aj nedoslýchavých, ktorí odzerajú a zároveň využívajú 

kompenzačné pomôcky. Nepočujúci, ale ani ťažko nedoslýchaví, nedokážu spolu 

komunikovať bez toho,  aby sa na seba nepozerali  a pohľad často nahrádza aj 

oslovenie u počujúcich. Na druhej strane odvrátenie sa od sluchovo 

postihnutého a prerušenie očného  kontaktu znamená ukončenie  komunikačného  

aktu,  resp. nezáujem  o komunikáciu s konkrétnou osobou  (Braem, 1995). Ak 

nepočujúci zatvorí oči, ide o neprekonateľnú prekážku  pre nadviazanie a 

pokračovanie komunikácie. 

Proxemika  je náuka  o uplatňovaní vzdialenosti v priebehu sociálnej  

komunikácie. Nazdávame  sa, že oblasť proxemiky sa javí ináč u nepočujúcich a 

ináč u nedoslýchavých. U nepočujúcich je komunikácia prostredníctvom 

posunkového jazyka založená na oveľa frekventovanejšom dotýkaní, pretože sa 

nedá využiť na upozornenie a na nadviazanie komunikácie hlas. U 

nedoslýchavých pri proxemike  dôležitú  úlohu  podľa nás zohráva  odzeranie.  

Najlepšie  podmienky na odzeranie má osoba asi vo vzdialenosti 0,5 m – 2m, 

potom sa podmienky výrazne zhoršujú. Ak je nedoslýchavá osoba na odzeranie 

odkázaná, úspešná komunikácia vždy prebieha  v osobnej  sfére. Vzdialenosť 

zohráva  dôležitú  úlohu  aj pre využívanie načúvacích aparátov,  kedy zvuky z 

okolia môžu zhoršovať až znemožňovať vnímanie  reči hovoriaceho. 

Aj haptika súvisí s proxemickými zónami, ktoré sme spomenuli. Haptika okrem 

funkcií, ktoré má u počujúcich, má popri pohľade, taktiež funkciu nadviazania 

kontaktu, začiatku  komunikačného aktu ale aj jeho ukončenia, príp. 

prerušenia. sa nedotýkajú  navzájom na hrudi  a to ani v prípade,  ak ide o dvoch 

mužov. 

Vzájomné dotýkanie, na nadviazanie rozhovoru, môžeme vidieť aj u  

nedoslýchavých, aj keď určite nie v takom rozsahu  a nie za každých podmienok 



      
 

(Tarcsiová, 2005). 

Pre počujúcich, je gestikulácia  nepočujúcich často neprijateľná a prehnaná, ale 

súvisí aj s temperamentom jedinca,  s témou rozhovoru a v určitých situáciách je 

spolu s mimikou veľmi dôležitou komunikačnou formou a to u detí, ale takisto aj 

u dospelých sluchovo postihnutých. Mimika sluchovo postihnutých je ovplyvnená 

aj snahou  zrozumiteľne komunikovať hovoreným jazykom, čo sa často prejavuje 

nadmernou, spomalenou artikuláciou.  

 

D. Pomocné technické komunikačné prostriedky sluchovo  

postihnutých 

Pomocné technické komunikačné prostriedky využívajú niektorú z primárnych 

komunikačných foriem a pozostávajú z dvoch základných skupín: 

 pomocné akusticko-technicképrostriedky, 

 pomocné vizuálno-technické prostriedky. 

Podľa Tarcsiovej (2005) medzi pomocné  akusticko-technické prostriedky patria 

komunikačné  pomôcky (načúvacie aparáty, kochleárne implantáty, telefóny pre 

nedoslýchavých, písacie a mobilné telefóny, videotelefóny, telefaxy), a FM 

audiotechnika (zariadenia slúžiace na príjem zvuku prostredníctvom prístrojov, 

ktoré pracujú na princípe  rádiových vĺn FM), elektronická pošta. 

Ďalej sú to informačné pomôcky (Mikroport, Audioport, výpočtová technika a 

internet, televízory s tele- textom,  širokopásmové video  a DVD rekordéry,  

elektrotechnické záznamníky a zosilňovače  s indukciou) a signalizačné 

pomôcky (budíky, hodinky, alarmy, bytové zvončeky, požiarne hlásiče a iné 

signalizačné zariadenia, ktoré sú upravené  tak, že signalizujú svetelne, resp. 

vibračne. 

Budeme sa venovať len niektorým z nich, ktoré sú najčastejšie používané  a sú 

prítomné aj vo vzdelávacom prostredí. 

Načúvací aparát je miniatúrny elektrotechnický zosilňovač zvuku, ktorý používajú 

sluchovo postihnutí ako svoju kompenzačnú pomôcku. Môžeme ich deliť podľa 

rozličných hľadísk (Lejska, 2003). Načúvací aparát sa skladá z nasledovných častí: 

mikrofón, zosilňovač, reproduktor,  vypínač, potenciometer, batérie. 

Načúvacie  aparáty  je potrebné  nastaviť vzhľadom na individuálne potreby 

konkrétne- ho sluchovo  postihnutého, veľkú úlohu  pri ovplyvňovaní  akustiky  

načúvacieho  aparátu zohráva individuálna ušná koncovka. Spätná väzba je 

nepríjemný piskľavý zvuk, jednou z príčin je aj nedokonalá ušná koncovka. 

Pridelenie, nastavenie a používanie optimálneho načúvacieho aparátu je základnou 



      
 

podmienkou pre dosiahnutie primeranej komunikácie u osôb a využívanie 

zachovaných zvyškov sluchu. 

Ďalšou  veľmi dôležitou  kompenzačnou pomôckou  je kochleárny implantát. Ide 

o elektronické zariadenie, ktoré umožňuje  sluchové vnemy nepočujúcim priamo  

elektrickou stimuláciou zakončenia sluchového nervu v slimáku vnútorného 

ucha. Skladá sa z nasledujúcich častí: mikrofón,  rečový procesor,  cievka 

vysielača, prijímač – stimulátor, elektródy (Profant,  1995, Leonardt, 2001, 

Lejska, 2003). 

Kochleárny implantát (ďalej len KI) sa skladá z vonkajšej a vnútornej časti, pričom 

vnútorná časť je vložená počas operácie do spánkovej kosti. Kochelárna 

implantácia nie je vhodná pre všetky prelingválne  alebo postlingválne nepočujúce 

osoby a preto pred realizáciou tohto zákroku  sa robí výber kandidátov, u ktorých 

je predpoklad, že KI bude pre nich prínosom  (bližšie pozri M. Profant a kol. 

1995). Osoba, ktorá má kochleárny implantát, bude vždy posudzovaná ako 

sluchovo postihnutá, bude mať niektoré problémy,  ktoré so sluchovým  

postihnutím ako takým súvisia, ale určite  je to možnosť ktorú využije veľa 

postlingválne nepočujúcich osôb a taktiež aj veľa počujúcich  rodičov 

nepočujúcich detí. 

 

E. Podmienky prostredia 

Sluchové postihnutie vytvára aj určité špecifické požiadavky na prostredie, v 

ktorom sa komunikuje. Jednou z najdôležitejších podmienok je primerané 

osvetlenie.  To znamená že svetlo nie je príliš silné (oslňujúce), ale ani nie príliš 

slabé a taktiež  nesmie  meniť svoju intenzitu v určitých  rýchlych  cykloch.  Aj 

osoby nedoslýchavé, používajúce  načúvacie  aparáty  sa viac, či menej  opierajú  

o odzeranie a správne  osvetlenie (intenzita, ale aj smer) sú jedným zo 

základných princípov,  ktorý je potrebné dodržiavať. 

Využívanie posunkovej  komunikácie, ale aj prstovej abecedy je založené práve 

na využívaní zrakového analyzátora. Možnosť vidieť tvár hovoriaceho, jeho ruky, 

tvorí základný predpoklad nielen začiatku komunikácie, ale aj je pokračovania. 

Vnímanie  zvukov a hovoreného jazyka nie je ovplyvnené  len povahou  a kvalitou 

reči, ale aj akustikou priestoru. Každý priestor má charakteristické akustické 

podmienky, ktoré sa v celom rade situácií menia. Pre počujúceho človeka to nie je 

problém, dokáže sa s nimi vyrovnať, oveľa ťažšie je to pre sluchovo postihnutého. 

Z tohto pohľadu je potrebné pozornosť zamerať na nasledovné aspekty: 

 pomer signálu a šumu, 



      
 

 vzdialenosť medzi zdrojom zvuku a poslucháčom, 

 dozvuk (Diller, 2005). 

Optimálny pomer signálu a hluku  pre sluchovo  postihnutých je 20dB, to 

znamená že hlas hovoriaceho musí byť o 20dB intenzívnejší ako je okolitý hluk. 

Napriek  skutočnosti, že osoba má kvalitný načúvací aparát, ten zosilňuje nielen 

signál, ale aj hluk, takže spoliehanie sa len naňho tento problém nerieši. Ak si 

uvedomíme, v akých situáciách bežne komunikujeme (na ulici, pri zapnutých 

televíznych a rozhlasových prijíma- čoch…) je zrejmé, že je tento pomer veľmi 

ťažko udržať. Na druhej strane dôležitú úlohu zohráva samozrejme stupeň  straty  

sluchu,  pretože  zosilnenie  až k prahu  bolesti pôsobí kontraproduktívne. 

Vzdialenosť  medzi zdrojom zvuku a poslucháčom je dôležitá preto, že čím je 

väčšia, tým je zvuková energia, ktorá prenikne k uchu slabšia, jednoducho 

povedané tým človek menej počuje. Dozvuk vzniká v uzatvorených 

miestnostiach a je to vlastne opakovaný odraz zvuku, ktorý v miestnosti zostáva 

počuteľným  počas určitej doby. Množstvo zvuku, ktoré sa odráža alebo pohltí je 

závislé od akustiky miestnosti. Keď sa množstvo priameho a odrazeného zvuku 

odráža v rozličných  časoch, môže to mať negatívny dopad na porozumenie reči. 

V krajných prípadoch môže byť dozvuk vnímaný ako ozvena (tamtiež). 

Všetky podmienky prostredia môže sluchovo postihnutý ovplyvňovať v bežnom 

živote len zriedkavo, musí komunikovať  aj v preňho menej  vyhovujúcich, resp.  

nevyhovujúcich podmienkach, čo znamená zvýšené napätie  a stres, preto si 

musí osvojiť niektoré stratégie,  ako takýmto  situáciám  predchádzať. 

 

11.3 Charakteristika študentov so sluchovým postihnutím na III. 

stupni škôl 

Charakteristika študentov na III. stupni  škôl je zložitá a poukazuje  nielen  na 

heterogenitu populácie sluchovo postihnutých ale súčasne aj na rozličné 

možnosti ich predchádzajúceho vzdelávacieho  prostredia. 

Z pohľadu  sluchového  postihnutia je dôležité, či ide o: 

 študenta s prelingválnym sluchovým postihnutím, 

 študenta s postlingválnym sluchovým postihnutím, 

 ohluchnutého študenta. 

Z pohľadu  predchádzajúce vzdelávacieho  prostredia  môže ísť o: 

 študenta, ktorý celú doterajšiu  dochádzku absolvoval spolu s intaktnou 

populáciou, 

 študenta, ktorý časť, alebo celú povinnú školskú dochádzku absolvoval 



      
 

spolu so sluchovo postihnutými deťmi, 

 študenta, ktorý absolvoval predškolskú starostlivosť spolu so sluchovo 

postihnutými a povinnú školskú dochádzku spolu s intaktnými alebo 

naopak. 

Z pohľadu  komunikácie môže ísť o: 

 študenta, ktorý využíva len hovorený jazyk a odzeranie (za alebo bez pomoci 

kompenzačných pomôcok), 

 študenta, ktorý využíva aj špecifické komunikačné formy sluchovo 

postihnutých (napr. posunkovanú slovenčinu, prstovú abecedu…). 

Z pohľadu využívania kompenzačných pomôcok: 

 ide o študenta, ktorý využíva načúvací  aparát (jeden alebo dva), 

 ide o študenta s kochleárnym implantátom, 

 ide o študenta, ktorý okrem niektorej z vyššie spomenutých pomôcok 

používa aj ďalšie (napr. pomôcky na počúvanie  rádia, alebo televízie, 

signalizátor zvukov…). 

Znamená to, že sa môžeme stretnúť s rozličnými  kombináciami vyššie 

spomenutých kategórií a preto aj s rozličnými  požiadavkami  a problémami 

týchto študentov. 

V súvislosti so študentmi III. stupňa považujeme za dôležité spomenúť aj otázku 

identifikácie. Dôležité si je uvedomiť, že napriek  pokrokom v medicíne  a v 

technike osoba so sluchovým postihnutím bude v bežnom živote prekonať 

rozličné problémy, ktoré sú spôsobené znížením alebo absenciou sluchového 

vnímania (napr. výzva na vstup do miestnosti, nemožnosť získavať náhodilé 

informácie, nemožnosť komunikovať v tme …). Je dôležité  si uvedomiť, že je 

veľký rozdiel  medzi  počutím  a porozumením, preto  môže niekedy  študent na 

otázku  odpovedať  „od veci“, pretože  ináč porozumel otázke.  Je teda  veľmi 

ťažké, ak nie priam  nemožné presne tieto hranice rozlíšiť. Jedinou pomôckou je 

zopakovanie otázky, resp, použitie iných komunikačných foriem. 

S hľadaním si svojho miesta v spoločnosti v období III. stupňa  škôl nastupuje aj 

otázka svojho zaradenia v živote, otázka  kam patrím.  Patrím k počujúcim,  alebo 

k sluchovo  postihnutým ? Čím je charakteristická jedna spoločnosť a čím druhá 

? Je stupeň sluchového postihnutia najdôležitejšia kategória, na základe ktorej je 

možné hovoriť o začlenení sa do jednej alebo druhej spoločnosti ? V súvislosti s 

nepočujúcimi sa hovorí aj o kultúre  Nepočujúcich, ktorá je charakteristická aj 

špecifickými spôsobmi  správania a nadväzovania kontaktu. Za najdôležitejšiu 

charakteristiku tejto spoločnosti sa považuje posunkový jazyk, jeho ovládanie a 

uznávanie a v súčasnosti ju v prevažnej miere tvoria absolventi  škôl pre sluchovo 



      
 

postihnutých. Z celosvetového pohľadu do kultúry Nepočujúcich a spoločnosti 

Nepočujúcich patria aj osoby nedoslýchavé, ktoré vyznávajú vyššie spomenuté 

hodnoty. Nedoslýchavé osoby nie sú tak presne  vymedzené,  nehovorí  sa 

o spoločnosti Nedoslýchavých. Tieto osoby môžu patriť k nepočujúcim, ale 

taktiež aj k počujúcim,  aj keď výskumy v tejto oblasti poukazujú na skutočnosť, 

že v oblasti sociálnej integrácie sú značné problémy a nemôžeme hovoriť o tom, 

že by integrovaní študenti boli plne prijímaní  svojimi intaktnými spolužiakmi. 

 

11.4 Učebné stratégie u študentov so sluchovým postihnutím 

Spoločné vzdelávanie študentov so sluchovým postihnutím na III. stupni škôl a aj 

na vysokých školách si vyžaduje vytvorenie určitých podmienok. Vo 

všeobecnosti môžeme povedať, že pre plné zapojenie môžeme hovoriť o dvoch 

základných oblastiach. Prvou je materiálna podpora, napriek skutočnosti, že u 

študentov so sluchovým  postihnutím nemáme  v oblasti vyučovacej technológie 

špecifické pomôcky,  resp. modifikované pomôcky, ako je to napr. u zrakovo 

postihnutých, alebo telesne postihnutých. Sluchovo postihnutí používajú tie isté 

osobné počítače, vhodné je ale používať individuálne pomôcky na zosilnenie  

zvuku, resp. na počúva- nie, vnímanie  televízie, DVD…. 

Obsiahlejšia  môže byť druhá oblasť – personálna podpora. Túto oblasť môžeme 

rozdeliť na dve podskupi- ny, ktoré sú relatívne  samostatné, ale vzájomne sa 

prelínajú  (Servis for students…., nedatované): 

1. Podporný aparát  (jeho príprava  a možnosť využívania): 

 tlmočník  posunkového jazyka, 

 artikulačný tlmočník, 

 zapisovač poznámok, 

 tútor v oblasti písomnej formy jazyka. 

2. Informovanosť  pedagogických  pracovníkov o sluchovom postihnutí, jeho 

dôsledkoch a nácvik niektorých stratégií, ktoré napomôžu nielen pri osvojovaní si 

učiva, ale aj pri opakovaní, skúšaní a zapojení študenta do komunikácie v rámci 

vyučovacieho procesu. 

Napriek  skutočnosti, že v našich podmienkach nemáme  vybudovaný podporný 

systém, aj samotní pedagogickí pracovníci v prostredí  škôl III. stupňa môžu 

znalosťou a využívaním niektorých základných stratégií napomôcť  študentom so 

sluchovým postihnutím sa aktívnejšie zapojiť do vyučovacieho procesu a do 

života triedy. Nižšie spomenuté stratégie nie je ľahké dodržiavať, často si 

neuvedomíme, že situácie, ktoré sú pre nás totožné,  môžu byť pre sluchovo 



      
 

postihnutú osobu úplne rozdielne, sťažovať mu komunikáciu resp. porozumenie 

toho,  čo sa v rámci vyučovacieho  procesu  deje. Ich poznanie, podľa nášho  

názoru,  nám pomôže aj predísť niektorým nedorozumeniam a komunikačných 

„šumom“, ktoré môžu nastať a na druhej strane nám pomôžu pochopiť, v akej 

zložitej situácii je osoba so sluchovým postihnutím v školskom prostredí. Ide o 

nasledovné učebné stratégie: 

Na začiatku je potrebné riešiť správne umiestnenie študenta v triede. Je 

dôležité, aby mal primerané svetlo (prirodzené alebo umelé), ktoré ho ale 

nesmie oslňovať a na druhej strane je dobre zabezpečiť čo najlepšie podmienky 

na vnímanie  učiteľa. Ideálne je ak na niektorých  hodinách je možné sedieť v 

kruhu, resp. v podkove. Ak sú lavice umiestnené za sebou je dobré riešenie 

hľadať spolu so študentom. 

Najčastejšie takýto študent sedí viac vpredu. V každom prípade,  je potrebné si 

uvedomiť, že bude mať väčšie, alebo menšie problémy s identifikovaním osoby, 

ktorá hovorí, bez ohľadu na to, či to bude za jeho 

chrbtom, alebo pred ním. 

Pamätať na to, že študent sa bude pravdepodobne otáčať za učiteľom, resp. 

hovoriacimi  v triede. Pre jeho vlastné pohodlie, ale aj pre zníženie hluku v triede 

je ideálna otáčacia  stolička. 

Hovorte vždy tvárou k študentovi a vyslovujte zreteľne, pokúste  sa zachovávať 

prirodzený rytmus reči a nekričte.  Vaše ústa a tvár – ako dôležité pomôcky na 

odzeranie – nesmú byť zakryté rukami alebo inými predmetmi. Výraz tváre a 

gestikulácia dotvárajú význam toho, čo hovoríte, ale len v tom prípade,  ak je vaša 

tvár dobre viditeľná. Usilujte sa počas rozprávania nechodiť po miestnosti (čo je 

samozrejme  ťažké) a prestaňte rozprávať, ak sa otočíte  tvárou k tabuli alebo k 

obrazovke, pretože v tom prípade  u študenta so sluchovým postihnutím absentuje 

jeden kanál, z ktorého získava informácie a to je odzeranie (vizuálne vnímanie  

reči). 

Vo zvlášť nevýhodnej situácii môže byť študent na praktických predmetoch 

(napr. laboratórnych cvičeniach,  hodinách informatiky), keď pedagóg, alebo 

spolužiaci  komentujú postup toho, čo robia, resp. na základe verbálnych 

informácií vo svojej práci postupujú. Uvedomujte si, že študent so sluchovým 

postihnutím bude potrebovať viac času, pretože najprv musí získať potrebné 

informácie  a až potom je schopný na základe týchto poznatkov realizovať 

požadované  činnosti.  Nemôže pracovať simultánne tak, ako jeho intaktný  

spolužiak. 

V miestnosti by malo byť dostatok  svetla tak, aby bola tvár každého z 



      
 

prítomných dobre osvetlená. Kým rozprávate, nestojte pred oknom alebo pred 

svetlom, nakoľko tým zabránite študentovi, aby zreteľne vnímal vašu tvár. 

Zvyčajne pomáha  fluorescentné osvetlenie,  pretože rovnomerne osvetľuje 

miestnosť. 

Ľudia, ktorí používajú oči, aby „počuli“, nie sú väčšinou schopní  zapisovať si 

poznámky  alebo čítať rozdané  texty súčasne s odzeraním  z úst alebo s 

koncentrovaním sa na tlmočníka. Je veľmi užitočné, ak mu pripravíte a vopred 

poskytnete poznámky  a pracovné texty, resp. necháte čas, aby sa na text mohol 

koncentrovať, bez toho, aby ste poskytovali dodatočné informácie,  ktoré ostatní  

študenti vnímajú súčasne s čítaním textu. 

Ak si študent nie je schopný robiť sám poznámky,  môže využívať pozeranie sa do 

susedových poznámok, alebo si bude poznámky  po vyučovaní len kopírovať. 

Bude sa na vašu tvár počas vášho vysvetľovania stále len pozerať, čo nemusí  byť 

pre vás vždy príjemné. 

Tlmočníci hovoreného a posunkového jazyka (ak budú prítomní) ocenia, ak 

dostanú  poznámky k preberanej  látke a pracovné texty vopred, pretože potom 

môžu zabezpečiť hladší priebeh tlmočenia a súčasne si vydiskutovať s  

nepočujúcimi nové slová, resp. slová na ktoré nie sú posunky…. 

Steny miestnosti by mali byť podľa možnosti holé a jednofarebné. Je taktiež 

vhodné nosiť jednoduchší odev, najlepšie jednofarebný a tmavších farieb. Výrazné 

pásy a vzory na stenách a odeve pôsobia rozptyľujúco, či už pri odzeraní z úst alebo 

pri koncentrovaní sa na tlmočníka. Taktiež je potrebné sa vyvarovať veľkých, 

nápadných doplnkov  (náušnice, množstvo  retiazok, šatky…), veľmi rušivo 

pôsobia aj „cingajúce“ náramky, ktoré zhoršujú možnosti vnímania  hovorenej 

reči, pretože zvyšujú hladinu  hluku. 

Pre študentov so zvyškami sluchu je dôležitá akustická  kvalita miestnosti.   

Akýkoľvek okolitý hluk spôsobuje ťažkosti. Najvhodnejšie (aj keď ťažšie 

realizovateľné) sú miestnosti s kobercami a závesmi. Veľmi nevhodné, hlavne 

počas teplých mesiacov je, ak je trieda umiestnená v blízkosti rušnej ulice. 

Pre nepočujúcich, ale aj nedoslýchavých, môže byť problematická skupinová 

práca, nakoľko nedokážu rozlíšiť, kto práve hovorí, resp. koho majú odzerať. 

Pomôže podávanie  mikrofónu (v prípade využívania zosilňovača), ale členovia 

skupiny by si mali zvyknúť naznačovať nejakým signálom (gestom, 

zdvihnutím ruky…), že začali rozprávať. Ďalšou možnosťou je, že pedagóg 

ukáže na hovoriaceho. 

Pri oboznamovaní sa s novou látkou, novou terminológiou, neznámymi slovami, 

je potrebné dbať na to, aby nové neznáme slová boli sprístupnené aj iným 



      
 

spôsobom ako len hovoreným jazykom. Napr. budú napísané, vysvetlené, použitý 

príslušný posunok, ukázané  príslušné obrázky…. Pre študenta so sluchovým 

postihnutím je totiž nemožné  porozumieť odzeraním neznáme, nové slová, 

neznáme mená… Zvlášť je to potrebné rešpektovať  pri cudzích priezviskách. 

Odzeranie je ťažké, keď nepoznáme kontext. Čím má vyučovacia hodina lepšiu 

štruktúru, tým ľahšie sa dá pochopiť. Hovorené  inštrukcie a popisy je výhodné 

doplniť použitím spätného projektoru alebo dataprojektora, resp. textami v 

učebniciach, alebo rozmnoženými poznámkami. 

Vyvarujte sa náhlym zmenám tém, vsuvkám do vášho prejavu. Študent so 

sluchovým postihnutím, ktorý odzerá je „nastavený“ na určitú slovnú zásobu, 

na určitý obsah a vsunutie  inej vety, informácie mu môže spôsobiť značné 

problémy. 

Prelingválne  nepočujúci pravdepodobne nemajú osvojený slovník hovoreného 

jazyka v dostatočnom rozsahu a asi dokonale neovládajú  komplikovanejšiu 

gramatiku. Je vhodné používať stručné  a jasné výpovede, vyhýbajúc sa, resp. 

vysvetľujúc žargón, abstraktné a nejednoznačné pojmy a komplexné štruktúry, 

ako napr. dvojitý zápor. Ak máte pocit, že vám neporozumeli, neopakujte tú istú 

vetu. Pokúste sa vyjadriť tú istú myšlienku iným spôsobom. Majte na pamäti, že 

písomná práca takéhoto študenta môže obsahovať gramatické  chyby, ktoré však 

nemusia  nutne  znamenať nedostatočné pochopenie danej problematiky. 

Pre nepočujúcich a nedoslýchavých študentov je výhodné, ak sú počas vášho 

hovorenia alebo vedenia diskusie vo vašej blízkosti. Kdekoľvek sa nachádzajú, 

skôr ako začnete  hovoriť, uistite sa, že vám venujú pozornosť. Môžete to spraviť 

blikaním svetla, dupaním  na dlážku ale aj dotykom, resp. oslovením, ak máte 

istotu, že študent to dokáže vnímať. 

Uvedomte si, že niektoré situácie študent so sluchovým postihnutím nie je 

schopný vôbec zvládnuť, resp. ich zvládnuť na požadovanej úrovni. Ide napr. o 

hodiny cudzích jazykov, kedy sa používajú nahrávky textov. Musíte dopredu na to 

myslieť a pre študenta pripraviť iné cvičenia. 

U niektorých študentov, hlavne v prípadoch, keď je nedostatok  študijnej  

literatúry sa stretneme s požiadavkou,  aby si mohli váš výklad nahrávať na 

záznamník, z ktorého im to iná osoba prepisuje. Nie je potrebné za touto 

požiadavkou  hľadať iné pohnútky. 

Ak nepočujúci študent využíva služby tlmočníka, poskytnite mu časový priestor. 

Uvedomte si, že najmä počas kladenia  otázok alebo diskusie vzniká pri tlmočení  

časový sklz. Pri veľmi intenzívnych debatách robte prestávky, aby si tlmočník  

oddýchol.  Tlmočenie je vyčerpávajúca  práca. 



      
 

Ak je prítomný tlmočník, oslovujte študenta, nie tlmočníka a pozerajte pritom na 

študenta, aby ste dali najavo, že beriete na vedomie názory študenta vyjadrené 

prostredníctvom tlmočníka. Ak práve nerozprávate priamo na tlmočníka, správajte  

sa, akoby tam vôbec nebol. 

Ak sa nachádzate mimo budovy, podmienky pre komunikáciu sú sťažené. 

Pomôže príprava študenta na túto situáciu,  ak je to možné, resp. premyslieť si 

celú situáciu  vopred. 

Pre prelingválne  nepočujúcich nie sú niektoré otázky alebo zadania pri skúške 

jednoduché na porozumenie. Je vhodné prispôsobiť formuláciu zadania,  

podrobnejšie vysvetliť otázku, alebo – ak je to možné – využiť služby tlmočníka 

(artikulačného alebo posunkového) ešte pred začatím skúšky. Študenta tiež 

treba upozorniť posunkom alebo inou vhodnou metódou  na hovorené  

inštrukcie počas skúšky, napr. informáciu o zostávajúcom  množstve času, 

doplňujúce informácie,  ktoré boli poskytnuté iným študentom. 

V niektorých prípadoch môže byť pre študentov vhodnejšie  prezentovať svoju 

odpoveď na skúške posunkovým jazykom. Túto alternatívu  treba vopred 

dôkladne zvážiť, aby bolo zabezpečené  presnéa spravodlivé  hodnotenie 

odpovede. Treba tiež rátať s predĺžením času na skúšku (Géciová, 2002, 

Janíčková, 2002, Študenti s poruchami sluchu, 2006). 

Vyššie spomenuté stratégie sú možnosťami, ako môžeme študentom so 

sluchovým postihnutím pomôcť vo vzdelávacom prostredí.  Výber z nich je 

primárne  podmienený špeciálnopedagogickými potrebami samot- ného 

študenta a je práve na ňom, aby vedel povedať, čo v tomto prostredí  mu najviac 

vyhovuje a napomáha. 

Aj študent sám môže prísť s návrhmi  na svoje zapojenie do školského  kolektívu,  

ktoré budú v jeho prípade funkčné.  Je dôležité si uvedomiť, že dvaja študenti aj s 

rovnakou stratou  sluchu môžu mať diametrálne odlišné požiadavky. 

V krátkosti spomenieme aj možných členov podporného aparátu  a ich 

charakteristiku.  

Tlmočník  posunkového jazyka – táto problematika je široko publikovaná a 

venuje sa jej značná  pozornosť nielen zo strany nepočujúcich, ale aj zo strany 

počujúcich  a odbornej verejnosti. Tlmočník posunkového jazyka nepočujúcich je 

primárne určený pre prelingválne nepočujúcich, prelingválne nedoslýchavých, 

ktorí od útleho veku sa dorozumievali prostredníctvom posunkového jazyka, alebo 

pre postlingválne sluchovo postihnutých, ktorí v neskoršom období života prišli o 

sluch, ich hovorená reč je rozvinutá ale dorozumievajú sa aj prostredníctvom tejto 

komunikačnej formy. Tlmočník posunkového jazyka musí byť schopný tlmočiť z 



      
 

hovoreného jazyka do posunkového a naopak, ale taktiež musí vedieť prispôsobiť 

svoju úroveň posunkovania konkrétnym nepočujúcim osobám. Pri tomto tlmočení 

sa predpokladá znalosť dvoch jazykov – hovoreného a posunkového. V 

podmienkach integrovaného vzdelávania ide obvykle o používanie 

posunkovanej slovenčiny, nie posunkového jazyka tak, ako ho zvyčajne používajú 

nepočujúci medzi sebou navzájom. 

Artikulačný  tlmočník (niekedy nazývaný aj orálny tlmočník) – je osoba, ktorá 

sprostredkováva informácie pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré 

neovládajú  posunkový jazyk. Ide zväčša o osoby, ktoré neabsolvovali špeciálne  

školy pre sluchovo postihnuté deti, alebo osoby, ktorých strata  sluchu zastihla v 

neskoršom veku – nedoslýchaví a ohluchnutí. Tieto osoby sa dorozumievajú 

prostredníctvom hovoreného jazyka, zväčša ho ovládajú na veľmi dobrej  úrovni,  

dokážu  odzerať, ale v určitých  situáciách je taktiež  pre nich sťažená 

komunikácia, alebo sa nemôžu/nedajú použiť technické prostriedky. 

Artikulačný  tlmočník  potom sedí oproti osobe s poruchou sluchu a bez hlasu so 

zreteľnou  artikuláciou opakuje, čo sa hovorí. Tým vzniká situácia,  že sluchovo 

postihnutý bez problémov  môže odzerať, môže tak- tiež vstupovať do jednania a 

má vždy vyhovujúce podmienky. Dôležité je dodržať princíp, že nemôže hovoriť 

niekoľko osôb naraz, ale len postupne, načo môže artikulačný tlmočník  počas 

svojej práce prítomných upozorniť. 

Zapisovač  poznámok – používa  sa v prípade  študentov, ktorí  nie sú pre svoju 

stratu  sluchu  schopní počúvať a zároveň si robiť poznámky. 

Tútor  v oblasti  písomnej  formy jazyka – veľká časť študentov so sluchovým  

postihnutím má väčšie či väčšie problémy s písomnou formou jazyka a preto v 

rámci podporného systému sa môže vyskytovať aj tútor, ktorý študentovi 

koriguje štylistickú  a gramatickú stránku väčších písomných prác, napr.  eseje, 

čitateľský denník… 

 

11.5 Zručnosti potrebné pre  zvládnutie vysokoškolského štúdia u 

študentov so sluchovým postihnutím 

Štúdium na vysokej škole, hlavne jeho začiatok, je spojený s ťažkosťami, ktoré 

majú často problém zvládať aj intaktní študenti. Skupina študentov so sluchovým 

postihnutím, ako sme už spomenuli, sa vyznačuje veľ- kou heterogenitou a preto 

aj problémy, ktoré sa u nich vyskytujú môžu byť rozličné  a závisia od rozličných 

faktorov (druh a stupeň sluchového  postihnutia, predchádzajúca vzdelávacia 

inštitúcia, využívané kompenzačné pomôcky, úroveň hovorenej reči….). Vo 

všeobecnosti môžeme hovoriť o nasledujúcich oblastiach: 



      
 

 

Sebaobsluha a mobilita 

Do tejto oblasti patrí hlavne schopnosť zabezpečiť si potreby každodenného 

života a schopnosť presunu z miesta na miesto. V prípade sluchovo postihnutých 

mobilita primárne  súvisí so schopnosťou orientovať sa v prostredí  

prostredníctvom informačných tabúľ, schopnosť získavania a spracovania 

informácií v novom prostredí. Ďalšou časťou je nutnosť  zabezpečiť si potreby 

pre každodenný život, týchto oblastiach  sa u študentov so sluchovým 

postihnutím nevyskytujú väčšie problémy. 

 

Sociálne  a komunikačné  zručnosti 

Druhá oblasť je podľa nášho názoru veľmi dôležitá a práve u študentov so 

sluchovým postihnutím v tejto oblasti môžeme sledovať niektoré  problémy. Tieto 

súvisia jednak s úrovňou  a zrozumiteľnosťou hovorenej reči, komunikačnou a 

informačnou bariérou, ale taktiež aj s predchádzajúcimi skúsenosťami. Za 

najdôležitejšie považujeme: 

 pozitívna sebaprezentácia, 

 prezentácia vlastného postihnutia a spôsobov zvládania jeho dôsledkov, 

 vedieť požiadať o pomoc, ale rovnako ju aj odmietnuť, 

 vedieť vysvetliť, v čom a akým spôsobom  je mu potrebné pomôcť, 

 prezentácia a obhájenie vlastného názoru, 

 nadväzovanie a udržiavanie kontaktov, 

 vlastná iniciatíva v prekonávaní predsudkov  a bariér, 

 forma a druh používaného jazyka. 

 

Za veľmi dôležité považujeme schopnosť prezentovať sa ako osoba so 

sluchovým postihnutím, pretože na rozdiel  od iných  zdravotných  postihnutí, 

sluchové  postihnutie je neviditeľné,  čo je na jednej strane  jeho výhoda, ale na 

druhej strane  jeho nevýhoda,  pretože  spolukomunikujúci nemusia  vedieť, resp. 

nemusia  si uvedomiť, že ide o osobu, ktorá má problémy v tejto oblasti. Vzhľadom 

na primárne  dôsledky v oblasti komunikácie je taktiež dôležitá úroveň jazyka 

majoritnej spoločnosti a jej zrozumiteľnosť  pre okolie, resp. efektívne využívanie 

písomnej  formy jazyka prostredníctvom informačných a komunikačných 

technológií, ktoré ale taktiež má svoje obmedzenia. 

 

 



      
 

 

Akademické  zručnosti 

 vhodné techniky učenia, 

 disciplinovaný vzťah k štúdiu, 

 využívanie konzultácií, 

 produkovanie písomných prác (konspekty, referáty, 

seminárne/semestrálne/zápočtové práce), 

 systém poznámkovania prednášok. 

Za nevyhnutné pre štúdium na vysokej škole pokladáme čítanie s porozumením a 

s tým súvisiacu primeranú úroveň písomného prejavu. Nazdávame  sa, že nie je 

možné ani u osôb so sluchovým postihnutím do- siahnuť  vyššie a vysokoškolské 

vzdelanie,  dokiaľ osoba nie je schopná  čítať s porozumením, pretože  to ju 

diskvalifikuje vo všetkých oblastiach  štúdia a nepomôže jej ani kvalitne 

pripravený podporný aparát a efektívne využívané jednotlivé učebné stratégie. 

 

Technické  zručnosti 

 technické zabezpečenie komunikácie (načúvacie aparáty, tlmočníci), 

 technické zabezpečenie práce s informáciami – diktafóny, zápisníky, 

notebooky, 

 zodpovedajúce technické zručnosti vhodné pre charakter univerzitného 

vzdelávania. 

Vyššie vymenované oblasti sa trénujú aj počas stredoškolského štúdia, bez ohľadu 

na to, či ide o štúdium v integrovaných podmienkach, alebo v škole pre sluchovo 

postihnutých. Predchádzajúce školské zariadenie môže do určitej miery 

ovplyvňovať jednotlivé oblasti a to v pozitívnom ale aj negatívnom smere. 

Nazdávame sa, že rozhodnutie ísť študovať na vysokú školu by malo byť 

dlhodobé, čomu by mala predchádzať  aj náležitá príprava  a zároveň uvedomenie 

si svojich slabých a silných stránok.  

 

  



      
 

 

12 ŠTUDENTI S TELESNÝM POSTIHNUTÍM 

 

12.1 Charakteristika jednotlivcov s telesným postihnutím 

Jednotlivec s telesným postihnutím pociťuje vplyv svojho postihnutia už od raného 

detstva. Vo väčšej alebo menšej miere potrebuje pomoc  pri sebaobsluhe, pri 

lokomócii, pri bežných denných činnostiach. V školskom veku potrebuje pomoc z  

okolia pri  školskom vyučovaní, pri pracovných činnostiach. Preto je nevyhnutné, aby 

učitelia, vychovávatelia a poradenskí pracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu 

s jednotlivcom s telesným postihnutím boli oboznámení so základnou problematikou 

jednotlivých druhov telesných postihnutí a ich  dôsledkoch na edukačný proces. 

V nasledujúcej časti prinášame charakteristiku najčastejšie sa vyskytujúcich telesných 

postihnutí. 

 

12.1.1.Kategorizácia a charakteristika najčastejších  telesných postihnutí 

Telesné postihnutie sa  najčastejšie člení podľa Vítkovej (1999) a Renotiérová (2003) 

a Opatřilová, Zámečníková (2007) na : 

 vrodené; 

 získané po úraze; 

 získané po chorobe. 

 

A. Vrodené telesné postihnutie 

Vzniká najčastejšie v dôsledku  poruchy vývoja zárodku v prvých týždňoch 

tehotenstva. Etiologicky ho  môže spôsobovať množstvo faktorov, ktoré pôsobia 

prenatálne, perinatálne a postnatálne.   

Najčastejšie sú to podľa Renotiérovej (2003) a  Kábeleho (1992)  tieto faktory: 

 parazitárne ochorenia matky v počiatočnom štádiu gravidity – napr. toxoplazmóza, 

 infekčné ochorenia matky v počiatočnom štádiu gravidity, 

 niektoré chronické choroby matky, 

 úrazy, 

 psychická traumatizácia, 

 toxický vplyv rôznych chemikálií, 



      
 

 užívanie liekov počas gravidity bez vedomia lekára, 

 komplikované pôrody (napríklad príliš veľké, malé alebo nedonosené 

plody),prenatálna a perinatálna hypoxia plodu (kriesenie dieťaťa), 

 genetické faktory,   

 úrazy s dôsledkom na vývoj centrálnej nervovej sústavy (do 1. roku života 

dieťaťa). 

 

B. Vrodené anomálie  lebky a chrbtice 

 Anomálie tvaru lebky 

Poruchy tvaru lebky sú najčastejšie spôsobené  predčasným zrastením  lebečných 

švov (kraniostenóza). K týmto poruchám dochádza v dôsledku predčasného zrastenia 

jedného alebo viacerých švov, čo spôsobuje deformáciu lebky, zmenšenie objemu 

vnútrolebečného priestoru a tiež dochádza aj k  zväčšeniu tlaku vo vnútri lebky. 

Patogenéza kraniostenózy je nejasná, okrem genetických faktorov sa na jej vzniku 

podieľajú aj zápaly v období vnútromaternicového vývinu, endokrinné poruchy, atď. 

Vonkajší vzhľad lebky je disproporcionálny (Janec, 1991).  

Výsledný tvar lebky sa nazýva podľa charakteru deformácie: 

brachycefália - sploštená hlava v dôsledku predčasného uzáveru oboch koronárnych 

švov, 

skafacefália – zúžený, predĺžený tvar lebky, výsledok predčasného uzáveru šípového 

švu, 

trigonocefália – trrojuholníková deformácia čelnej časti lebky vplyvom predčasného 

uzáveru frontálneho švu, 

turicefália – vežovitá deformácia lebky, ktorá vzniká pri predčasnom zrastení 

všetkých švov lebky, 

plagiocefália – šikmo, jednostranne deformovaná lebka pri predčasnom 

jednostrannom uzávere vencového švu. 

Liečba kraniostenózy má chirurgický charakter, jej cieľom je odstránenie predčasne 

zrasteného švu. V prípade neskorého chirurgického zákroku môže viesť kraniostenóza 

k ťažkému poškodeniu mozgu a tiež aj k trvalým poruchám psychických a 

motorických funkcií (Renotiérová, 2003). 

 



      
 

Anomálie veľkosti lebky 

      Príčinou sú vrodené ochorenia centrálneho nervového systému. K najčastejšie sa 

vyskytujúcim patria makrocefalus, mikrocefalus, hydrocefalus. 

Makrocefalus (nadmerná veľkosť hlavy). Vzniká v dôsledku poruchy  cirkulácie 

mozgovo-miechového moku. Príčinou môže byť vnútrolebečná lézia, napríklad tumor 

mozgu, alebo mimomozgová lézia napríklad nahromadenie tekutiny, najčastejšie krvi, 

medzi obalmi mozgu a mozgom samým. Objem mozgu môže byť zväčšený tiež aj 

vplyvom metabolických ochorení. 

Mikrocefalus (výrazne malá hlava). Môže vzniknúť ako dôsledok genetických 

odchýliek, alebo ako jeden z príznakov ťažkého poškodenia mozgu po prekonaní 

závažnej vnútrolebečnej intoxikácie alebo ako dôsledok zápalu súvisiaceho s rôznymi 

systémovými, endokrinnými a metabolickými ochoreniami. Hlava má ploché čelo a 

temeno. Táto porucha  môže byť spojená s psychomotorickou retardáciou tak, jako 

väčšina porúch veľkosti lebky. 

Hydrocefalus (grécky hydór-voda, kefalé-hlava), mozgová vodnatieľka. Vnútorný 

hydrocefalus vzniká pri zväčšení komôr mozgu. Vonkajší hydrocefalus vzniká pri 

hromadení mozgovomiechového moku medzi plenami mozgu a mozgom. 

Hydrocefalus   vzniká na základe nepomeru medzi produkciou a vstrebávaním 

mozgovo – miechového moku. Liečba hydrocefalu je prevažne chirurgická (Janec, 

1991). 

 

Vrodené anomálie chrbtice 

Rázštep chrbtice (spina bifida). Vzniká neuzavretím medulárnej trubice, najčastejšie 

v bedrovej oblasti. V najťažších prípadoch je  chrbtica rozštiepená po celej dĺžke, 

miecha vychádza na povrch, čo je nezlúčiteľné so životom. Obyčajne však ide o 

čiastočný rázštep chrbtice.  V bedrovej časti  sa neuzavretím miechového kanála 

vytvorí vakovitý útvar pokrytý tenkou kožou. Do vaku je „vyliata“ miecha 

s miechovými plenami (meningomyelokéla) alebo len miechové pleny (meningokéla). 

Vakovitý útvar sa musí odstrániť neurochirurgicky, aj preto, že cez narušené kožné 

tkanivo sa môžu dostať rôzne infekcie a samozrejme neurochirurgický zákrok je 

nevyhnutný aj z kozmetických dôvodov (Renotiérová, 2003). Napriek takémuto 

zákroku zostáva množstvo problémov  ako sú inkontinencia,  moča a stolice, obrna 

dolných končatín, sklon k preležaninám.  Dolné končatiny sú väčšinou nehybné, zlé 

prekrvené, cyanotické. Koža na zadku a v oblasti pohlavných orgánov je necitlivá. 

Pridružená je aj deformita nohy tzv. kosovitá noha. Horná polovica tela je vyvinutá 

normálne. Ľahšie postihnutí jednotlivci sa môžu naučiť chodiť s pomocou barlí. Je 

potrebné vhodnými rehabilitačnými cvičeniami posilňovať hornú polovicu tela, 



      
 

hlavne horné končatiny, aby boli dostatočne silné pri nácviku chôdze s barlami. Dolné 

končatiny sa spevňujú podpornými aparátmi, prípadne sa možné deformity riešia 

chirurgicky. Jednotlivec s rázštepom chrbtice nosí permanentne plienky respektive je 

tzv. cievkovaný, preto je  úzkostlivo potrebné dbať na osobnú hygienu. V miestnosti, 

kde sa počas dňa dlhodobo zdržiava je nevyhnutné vetrať. U ležiacich jednotlivcov a 

takisto u jednotlivcov, ktorí sa pohybujú prostredníctvom invalidného vozíka je 

potrebné pravidelné polohovanie, aby sa zabránilo vzniku preležanín (Janec, 1991).. 

Najľahším stupňom postihnutia sú takzvané skryté rázštepy chrbtice, ktoré vznikajú   

neuzavretím stavcových oblúkov pri ich utváraní. Defekt je prekrytý kožou, navonok 

nemusí byť viditeľný. Väčšinou nespôsobuje takmer žiadne problémy, objaviť sa 

môže náhodne pri rentgenovom vyšetrení chrbtice. Sporadicky  sa môžu objaviť 

problémy s inkontinenciou moču a stolice, alebo sa môže objaviť nočné pomočovanie, 

čo je dôsledkom vývojového poškodenia miechy (tamtiež). 

 

Vrodené anomálie končatín 

K vrodeným chybám končatín zaraďujeme podľa Janeca (1991), Šlapala (2007)  a 

Gurwirtha (1980) nasledujúce: 

Amélia – úplné chýbanie končatín. 

Dysmélia –  zachované rudimenty prstov, chýba predlaktie. 

Fokomélia – ruka vyrastá priamo z trupu, týka sa to aj dolných končatín. 

Syndaktýlia – zrastené prsty  na horných alebo dolných končatinách. 

Polydaktýlia – zmnoženie prstov. 

Arachnodaktýlia – mimoriadne dlhé a tenké prsty, typické sú při tzv. Marfanovom 

syndrome. 

Luxácia – vykĺbenie. Hlavica kĺbu je trvale mimo kĺbovú jamku. Ľahší stupeň 

postihnutia – subluxácia – posunutie kĺbovej hlavice  bedrového kĺbu voči kĺbovej 

jamke. Hlavica sa jamky aspoň dotýka. Ide o často sa vyskytujúce postihnutie, ktoré 

sa vyskytuje 5 krát viac u dievčat ako u chlapcov. Príčinou býva porušenie základu 

pre bedrový kĺb, dedičnosť, nie vhodná poloha v maternici počas vývoja plodu. 

 

C. Detská mozgová obrna (DMO) 

Detská mozgová obrna patrí medzi najčastejšie neurovývojové ochorenia (Kraus, 

2005). Je to ochorenie neprogresívne, no vo svojich prejavoch nie nemenné. 

Najvýraznejšie zmeny postihujú muskulárno – skeletálny aparát. Spasticita podľa 



      
 

Krausa (2005), Šlapala (2007) obmedzuje normálnu hybnosť, nedovoľuje spontánne 

naťahovať sval, výsledkom čoho je tzv. „vynútené“ držanie , porucha rastu svalov  a 

vznik kontraktúr, deformít kĺbov a kostí. DMO predstavuje výzvu pre celý systém 

komplexnej rehabilitačnej starostlivosti. Ide o komplexné a chronické neurologické 

postihnutie, ktoré si vyžaduje multidisciplinárnu starostlivosť. V posledných rokoch, 

ako uvádza Renotiérová (2003), počet jednotlivcov s DMO narastá.  

Detská mozgová obrna sa pre svoj častý výskyt v detskej populácii stala predmetom 

záujmu širšieho okruhu odborníkov ako pediatrov, neurológov, ortopédov, 

rehabilitačných pracovníkov, špeciálnych pedagógov a ďalších, ktorí sa zúčastňujú na 

starostlivosti o deti s uvedeným postihnutím. 

V roku 1859 popísal anglický ortopéd Wiliam John Litl v odbornej literatúre chorobu, 

prejavujúcou sa predovšetkým poruchou hybnosti. Choroba bola známa už skôr, ale 

Litl poukázal na to, že je poškodený mozog a v dôsledku toho porušená i pohyblivosť 

( Kraus,  Šandera, 1975; Kraus 2005). 

Touto chorobou boli postihnutí napr. rímsky cisár Claudius, anglický kráľ Richard 

III., básnik Byron a iní.  Prvý vedecký popis hemiparetickej formy DMO pochádza od 

Cauzauvielha z roku 1827 a po ňom sa tejto problematike venovalo mnoho ďalších 

lekárov. Vo svojich prácach popísali hlavné klinické syndrómy a etiológiu tohto 

ochorenia (Lesný, 1989. Ďalší záujem o túto problematiku prišiel okolo roku 1950 

v súvislosti s rozvojom liečebnej rehabilitácie. Prevalencia DMO rapídne stúpla. 

Z celkového počtu pohybových porúch je percento výskytu 50 – 60 % (Lesný, 1989). 

Detská mozgová obrna dlho nemala jednotné označenie. Zakladateľ českej detskej 

neurológie Ivan Lesný zaviedol v roku 1952 označenie ,,perinatálna encefalopatia“. 

Medzitým bol však názov ,,infantile cerebral palsy“ prijatý prakticky na celom svete 

a preložený do všetkých jazykov, a tak sa aj u nás od roku 1959 používa termín detská 

mozgová obrna (Lesný, 1985). Starý názov sa naďalej používa pre poruchy mozgu, 

ktoré vznikli v dobe od pôrodu respektíve 10 dní po ňom. 

O definovanie detskej mozgovej obrny sa pokúsili mnohí autori, ako Crothers (1951), 

Andersen (1954), Perlstejn (1955), Polani (1956). Ich definície mali však mnohé 

nedostatky. Významnú definíciu vytvorili roku 1959 Mac – Keith, Mac – Kenzie 

a Polani, podľa ktorých je DMO neprogresívne a nestacionárne postihnutie 

centrálneho nervového systému, ktoré vedie k poruchám hybnosti, parézam alebo 

mimovôľovým pohybom (Lesný, 1985). DMO je syndróm nepokračujúceho 

postihnutia nezrelého mozgu (Tichý, 1998 in Vítková, 2006). DMO postihuje 

motorický systém, descendentné nervové vlákna z motorickej kôry a často sa spája 

s neurokognitívnymi, senzorickými a senzitívnymi léziami (Kraus, 2005). 



      
 

Krejčířová (in Říčan, Krejčířová, 1995) definuje DMO ako závažné postihnutie 

vývoja hybnosti, ktoré je podmienené prenatálnym, perinatálnym, alebo včasne 

postnatálnym poškodením mozgu najčastejšie vplyvom hypoxie, intrakraniálneho 

krvácania či mechamickými vplyvmi pri pôrode. Vývin týchto detí je od najútlejšieho 

veku značne ovplvyvnený práve narušením hybnosti.    

Z definície je zrejmé, že príčiny tohto ochorenia sú buď prenatálne, perinatálne alebo 

postnatálne. Kábele (1970,1971) uvádza, že v Čechách a na Slovensku  bolo 

v sedemdesiatych rokoch 20.storočia v školách a ústavoch pre telesne postihnutú 

mládež viac než 50 % detí s diagnózou DMO. Po takmer štyridsiatich rokoch toto 

tvrdenie stále platí. 

DMO je porucha   hybnosti a vývoja hybnosti v dôsledku  raného poškodenia mozgu 

pred pôrodom,  počas pôrodu, po pôrode. Jednotlivec s DMO trpí nielen poruchou 

hybnosti, má pridružené aj závažné chyby reči, inkontinenciu,  poruchy 

psychomotoriky, poruchy zrakovej ostrosti, strabizmus,  zníženie intelektových 

schopností. Vývoj hybnosti je značne oneskorený. Spomínané poruchy sa vyskytujú 

v rôznych kombináciách Kraus (2005), Šlapal (2007). 

 

Etiológia detskej mozgovej obrny  

Etiológia detskej mozgovej obrny  podľa Šlapala (2007) býva rôzna. Jednotlivé 

činitele sa môžu navzájom kombinovať. 

Prenatálne príčiny (predpôrodné) – infekčné ochorenia matky, anoxia - nedostatočné 

okysličenie tkanív, toxické vplyvy chemických látok, psychické traumy, úrazy matky, 

dedičnosť, nedonosenie plodu, prenášanie plodu, 

Perinatálne príčiny (pôrodné) – dlhotrvajúci komplikovaný pôrod, asfyxia, 

novorodenca (patologické stavy podmienené zlyhávaním dodávky kyslíka), ťažká 

novorodenecká žltačka, pôrod panvovým koncom, 

Postnatálne príčiny (popôrodné) – ťažké infekčné ochorenia, zápalove procesy 

v CNS, úrazy hlavy, ťažké hnačkové ochorenia s toxickými následkami pre 

organizmus, hnisavé zápaly stredného ucha, úrazy hlavy, bronchopneumónia, 

novorodenecká žltačka pri RH inkompatibilite. 

Určitú dobu boli jednotlivé formy DMO považované za samostatné ochorenia. No 

v súvislosti s prehĺbením štúdia klinického obrazu, patofyziológie a etiológie sa dnes 

akceptuje fakt, že sú to klinické formy tej istej choroby. 

Určujúcim znakom DMO sú poruchy hybnosti. Začínajú sa prejavovať ako určité 

oneskorenie vývinu hybnosti, sprevádzané úplným alebo čiastočným ochrnutím 

končatín, poruchami svalového napätia a pohybovej koordinácie. Často je zároveň 



      
 

postihnutá aj citlivosť. Dieťa nedokáže správne hmatom rozoznať jednotlivé 

predmety, ich tvar a kvalitu povrchu. 

Presná diagnóza býva stanovená väčšinou až ku koncu prvého roka života dieťaťa.  

Podľa klasického členenia sa DMO delí na formy spastické a nespastické: 

 

Formy detskej mozgovej obrny a ich charakteristika 

Väčšina autorov (Stehlík 1977, Lesný 1985, Kraus 2005, Jankovský 2006, Hudáčová 

2000) rozoznávajú dve základne formy DMO - spastickú a nespastickú formu. 

Medzi spastické formy DMO zaraďujeme hemiparetickú formu, diparetickú formu a 

kvadruparetickú formu. 

Hemiparetická forma – je podľa Krausa (2005) najčastejšie sa vyskytujúca spastická 

forma DMO. Spasticita postihuje hornú aj dolnú končatinu jednej polovice tela. 

Výraznejšie je však postihnutá horná končatina, ktorá býva  ohnutá v lakti. Postihnutý 

jednotlivec našľapuje na špičku postihnutej nohy. Pohyblivosť postihnutej  hornej 

končatiny je narušená natoľko, že postihnutý nedokáže upažiť, vyrovnať ruku v lakti, 

ohnúť ruku v päsť, vytočiť ju smerov von. Výrazne je narušená aj jemná motorika 

ruky. Dolná končatina  je do istej miery pohyblivá, do istej miery sa vytvorila 

kosovitá noha. Pri   tzv. ľahkých formách   je pohyblivosť končatín takmer normálna, 

viazne však jemná motorika postihnutej ruky a je viditeľné našľapovanie na špičku 

nohy. Hemiparetická forma DMO vzniká v dôsledku poškodenia  mozgu v oblasti 

mozgovej hemisféry, ktorá je druhostranná smerom k postihnutým končatinám. 

Diparetická forma – prejavuje sa symetrickým postihnutím s prevahou na dolných 

končatinách. Nápadná je aj dysproporcia medzi dolnými končatinami a trupom, ktorý 

je v podstate vyvinutý normálne. Dolné končatiny sú viditeľne kratšie a slabšie. 

Svalová spasticita je badateľná na väčších svalových skupinách. V dôsledku 

svalového napätia je viditeľné chybné držanie panvy a trupu. Stehná sú v dôsledku 

skrátených stehenných svalov vo vnútornej rotácii. Pohyblivosť obidvoch horných 

končatín je výrazne narušená, chôdza je možná s oporou barlí. Deti sa naučia chodiť 

približne medzi 3. až 5. rokom života. V chôdzi bráni dieťatu aj nožnicovité 

postavenie končatín. Rozoznávame typickú chôdzu.  Trup a panva sa predkláňajú 

dopredu, dolné končatiny sa pri chôdzi krížia, sú postavené  špičkami k sebe, kolená 

sú ohnuté, typické je „kymácanie sa“ do strán. Diparetická forma DMO vzniká 

poškodením mozgového kmeňa, v mieste, kde sa k sebe približujú motorické dráhy 

z obidvoch mozgových hemisfér. Mentálne schopnosti nie sú narušené aj preto, že 

mozgová kôra  nie je zasiahnutá (Lesný, 1985). 



      
 

Kvadruparetická forma – je podľa Tichého (1997) niekedy mylne považovaná za 

formu diparetickú, pretože vzniká tiež na podklade poškodenia v oblasti mozgového 

kmeňa. V tomto dôsledku sú však postihnuté všetky štyri končatiny. Horné končatiny 

sú postihnuté takmer symetricky. Prognóza ďalšieho motorického vývinu je menej 

priaznivá (Lesný, 1985). 

K nespastickým formám zaraďujeme dyskinetickú formu a hypotonickú formu DMO 

Dyskinetická forma – (extrapyramídová) - je pre ňu typická  prítomnosť 

mimovôľových pohybov (dyskinéz),  vôľou neovládateľných a nepotlačiteľných. 

Mimovôľové pohyby sa objavujú spontánne, dajú sa vyprovokovať rôznymi podnetmi 

(zľaknutím, bolesťou, pohladkaním,návalom rôznych emócií,...). Ich intenzita sa 

zväčšuje pri tzv. chcených pohyboch, ktoré rušia a často aj znemožňujú. Mimovôľové 

pohyby postihujú aj svaly tváre, mimické svaly,  žuvacie svaly,  hltacie svaly a svaly, 

ktoré sa podieľajú na tvorbe reči. Zášklby na tvári vytvárajú rôzne grimasy, ktoré 

nezodpovedajú psychickému stavu postihnutého jednotlivca.  Výrazne je narušená reč 

postihnutého. Pre túto skupinu detí je typická dyzartria, Dyzartria je ťažko 

zrozumiteľná, pomalá reč, postihnutý „vyráža“ jednotlivé slabiky. V dôsledku 

spasticity dýchacích svalov je výrazne narušená aj plynulosť reči, dýchanie je 

nepravidelné s rozličnou hĺbkou vdychu a výdychu Kraus (2005).  

Príčinou dyskinetickej formy DMO je  poškodenie bazálnych ganglií. Inteligencia je 

spravidla intaktná, pretože nie je zasiahnutá  mozgová kôra.  Pri  ťažkých formách je 

inteligencia narušená sekundárne v dôsledku  vážneho narušenia pohybu. 

Hypotonická forma – je pre ňu typický znížený svalový tonus, ktorý je výrazný hlavne 

na dolných končatinách. Okolo 3. roku života sa mení na spastickú alebo dyskinetickú 

formu.  

Ak zotrvá v pôvodnej forme, je sprevádzaná ťažkou mentálnou retardáciou. 

Jednotlivé formy DMO sa navzájom kombinujú, málokedy existujú izolovane. 

Najčastejšie sa kombinuje hemiparetická a diparetická forma DMO, vtedy hovoríme o 

triparetickej – zmiešanej forme DMO Kraus (2005). 

Socializáciu  u jednotlivcov s DMO vo výraznej miere, viac ako primárne narušenie 

hybnosti znemožňujú poruchy reči. Fisher, Škoda (2008) ďalej uvádzajú, že mozgové 

centrá, ktoré ovládajú reč a porozumenie reči (Brocovo centrum, Wernickeho 

centrum) ležia v blízkosti primárneho motorického kortexu a oblasti senzorickej 

mozgovej kôry, ktoré bývajú najviac postihnuté zvlášť pri kvadruparetickej forme 

DMO. Pri dyskinetickej forme DMO sú poruchy reči spôsobené inkoordináciou 

svalových skupín v dôsledku dyskinéz. Veľmi dôležitá je  preto v tejto skupine detí 

včasná logopedická intervencia, respektíve u detí s ťažkou poruchou reči je potrebný 

nácvik alternatívnej respektíve augmentatívnej komunikácie. 



      
 

Tab. 1 Výskyt porúch reči u jednotlivcov s DMO podľa (Klenková, 2000 in Fisher, 

Škoda 2008, s. 49 

Porucha reči Výskyt  v % 

dyzartria 19,6 

anartria 2,8 

dyslália 10,2 

oneskorený vývin reči 6,4 

koktavosť 1,9 

palatolalia 1,8 

 

Okrem uvedených postihnutí sa u jednotlivcov s DMO podľa  Krausa (2005)  

uvádzajú: 

 poruchy telesného vývinu; 

 časté epileptické záchvaty - 42% postihnutých DMO (hemiparetická forma); 

 poruchy zraku (vizuálne poruchy) – škuľavosť (strabizmus), tupozrakosť 

(amblyopia), krátkozrakosť (myopia), mimovoľné, kmitavé pohyby očí 

(nystagmus), zvyšky zraku, zmenšovanie (atrofia) zrakového nervu; 

  poruchy sluchu (auditívne poruchy) – chyby vnútorného a stredného ucha; 

 znížená emocionálna citlivosť - apatia, labilita nálad; 

 poruchy reči – u 80% postihnutých DMO; 

 anomália chrupu a horného podnebia; 

 poruchy dýchania ako dôsledok oblúkovitého prehnutia chrbtice dozadu 

(hrudníkovej kyfózy); 

 obmedzenie sociálnych kontaktov; 

 zlyhanie v škole - špecifické poruchy učenia: agrafia - neschopnosť písať, alexia – 

neschopnosť čítať (najmä pri kvadruparetickej forme), ale aj dyslexia,  dysgrafia, 

dyskalkúlia, ktoré sa považujú za pridružený syndróm ľahkej mozgovej dysfunkcie. 

 

Problematika detskej mozgovej obrny v dospelom veku 

Väčšina  jednotlivcov s detskou mozgovou obrnou sa dožíva  dospelého veku a 

staroby. Sussová (Susová in Kraus 2005) hovorí, že i keď postihnutie týchto 

jednotlivcov obmedzuje vo viacerých smeroch, nie je príčinou ich smrti. Na 

Slovensku zatiaľ neexistujú špecializované poradenské centrá,  ktoré by sa cielene a 

hlavne komplexne venovali dospelým jednotlivcom s DMO. V tejto kapitolke 



      
 

zameriame na niektoré problémové oblasti, v ktorých môžeme očakávať najväčšie 

problémy dospelých jednotlivcov s DMO. 

Hemiparetickej forma DMO môže  mať len podobu ľahkého jednostranného 

postihnutia a dospelého jednotlivca neobmedzuje takmer vôbec. Pri ťažkých formách 

hemiparetickej DMO v dospelom veku v dôsledku primárneho postihnutia hrozia 

výrazné deformity v krčnej a bedrovej oblasti, zvýrazňuje sa bolesť v nosných kĺboch. 

Kraus (2005) uvádza aj vznik hrbu v oblasti hrudníka. Pri tejto forme DMO sa 

najčastejšie vyskytuje aj epilepsia, ktorá si vyžaduje celoživotnú starostlivosť a 

mnohokrát obmedzuje takto postihnutých ľudí viac ako narušená hybnosť. Najväčšie 

problémy spôsobuje pri voľbe povolania, pracovnom uplatnení praktických 

zručnostiach a samozrejme pri výbere životného partnera. 

Podľa Krausa (2005) je epilepsia u jednotlivcov s diparetickou formou DMO skôr 

výnimkou Zaznamenané sú výrazné problémy v oblasti nosných kĺbov, časté sú 

vertebrogénne problémy v krčnej oblasti, zvlášť u jednotlivcov, ktorí  pri chôdzi  

používajú francúzku barlu. U žien v strednom veku sa podľa Sussovej (2005) môže 

objaviť inkontinencia typu automatického močového mechúra. S narastajúcim vekom 

ubúda aj svalová hmota postihnutých svalov. Svaly sú nahradzované fixnými 

väzivovými kontraktúrami. Vznikajú aj ďalšie deformity v oblasti dolných končatín, 

ktoré sú často veľmi bolestivé.  

Pri kvadruparetickej forme DMo je veľkým problémom je tu podľa Krausa a Sussovej 

(2005) dyzartria, ktorá dospelých jednotlivcov s touto formou DMO značné 

obmedzuje v mnohých oblastiach života. Častokrát aj při intaktnom intelekte je 

obmedzujúcim faktorom při voľbe povolania a tiež aj při spoločenskom uplatnení sa. 

Pokiaľ ide o dyskinetické formy DMO pri  väčšinou intaktnom intelekte je 

v dospelosti najväčším problémom postihnutie v orofaciálnej oblasti, čo znamená 

problémy v komunikačnej oblasti. Dôležitá je preto edukácia  v oblasti alternatívnej 

komunikácie už v školskom veku. 

U väčšiny jednotlivcov a postihnutím DMO je výrazne postihnutá v rôznej miere a 

intenzite lokomócia, hybnosť, manuálna zručnosť, takže intelektuálna činnosť je 

v takýchto prípadoch optimálnym riešením. Na Slovensku je len málo učebných 

odborov a v ktorých sa môžu jednotlivci s DMO realizovať a následne sj uplatniť sa 

v praxi. Mnohokrát sa odbor,  ktorý  jednotlivec s DMO absolvuje nie je uplatniteľný 

na trhu práce a stáva sa tak len akousi „záujmovou činnosťou“. Jednotlivec s DMO 

pozná svoju „pracovnú“ perspektívu uplatniť sa na trhu práce, a preto častokrát nemá 

motiváciu uplatniť svoj potenciál pri príprave na svoje budúce povolanie. 

Problémy v tejto oblasti sprevádzajú jednotlivca s DMO v priebehu celého života. Od 

detí, ktoré sú už po pôrode zavrhnuté rodinou, až po deti žijúce a vyrastajúce 



      
 

v hyperprotektívnom prostredí. Dôležitá je starostlivosť o celú rodinu, no majme na 

zreteli, že nie všetky problémy súvisiace s touto závažnou problematikou vyrieši 

sociálny systém. Množstvo problémov z detstva sa premieta aj do obdobia dospelosti. 

Jednotlivci s DMO, ktorí z rôznych dôvodov prišli o rodinu, sú umiestnení 

v domovoch sociálnych služieb, aj keď niektorí z nich by vďaka svojej sebestačnosti  

mohli bývať samostatne, respektíve v podmienkach tzv. chráneného bývania. 

 

D. Získané telesné postihnutie 

Príčinami získaných telesných postihnutí môžu byť rôzne typy deformácii, úrazov a 

tiež aj nemalé množstvo chorôb. Delíme ich na telesné postihnutia získané po úraze 

s poškodením mozgu a bez mozgového poškodenia a na telesné postihnutie získané 

po chorobe.  

K telesným postihnutiam získaným po úraze s poškodením mozgu patria podľa 

Renotiérovej (2003)  a Šlapala (2007) najčastejšie tieto: 

 

Poranenia hlavy a mozgu 

Poranenia hlavy a mozgu tvoria  0,5 až 4 % poranení jednotlivcov školského veku a 8 

%  všetkých jednotlivcov vyžadujúcich špeciálnopedagogickú starostlivosť. Dôsledky 

traumy mozgu a centrálneho nervového systému sú veľmi rôznorodé. Závisia  od 

miesta a rozsahu a tiež aj od doby vzniku úrazu a od možností ošetrenia a liečenia.  

Za pomerne častý dôsledok poranenia mozgu a CNS sa považuje: 

 zníženie kvality kognitívnych (poznávacích) procesov; 

 mentálna retardácia; 

 narušenie komunikačnej schopnosti; 

 poruchy pamäti; 

 poruchy pozornosti; 

 poruchy myslenia; 

 zníženie kvality abstrakcie, usudzovania, riešenia problémov; 

 poruchy učenia; 

 senzorické  (zmyslové) poruchy; 

 motorické poruchy; 

 narušenie psychosociálneho správania. 



      
 

Úrazy miechy sprevádza znížená mobilita (schopnosť hýbať sa) až imobilita 

(neschopnosť pohybovať sa).   

Ďalšie dôsledky úrazov miechy uvádza Šlapal (2007) nasledujúce : 

 čiastočná až úplná strata nervovosvalovej funkčnosti končatín - parézy (čiastočné 

ochrnutia); 

 plégie (úplné ochrnutia); 

 čiastočná až úplná strata funkčnosti nervovosvalového systému hladkého svalstva 

vnútorných orgánov; 

 problémy s ovládaním zvieračov, problémy s dýchaním až neschopnosť dýchať 

samostatne, problémy až neschopnosť hrýzť a prehĺtať. 

Najčastejšie úrazy mozgu a miechy sú tieto: 

 otras mozgu (commotio cerebri) – zdravotný stav je obvykle zvratný (dočasný); 

 stlačenie mozgu (compresio cerebri) - dôsledky sú trvalé; 

 pomliaždenie mozgu (contusio cerebri) - dôsledky sú trvalé; 

 krvácanie do mozgu; 

 priame poškodenie sivej a bielej mozgovej hmoty; 

 narušenie alebo prerušenie miechových nervových zväzkov; 

 krvácanie do miechy. 

Medzi získané telesné postihnutia bez mozgového poškodenia patrí: 

Amputácia - oddelenie časti orgánu alebo časti, či celej končatiny od ostatného tela. 

Okrem úrazu môže byť ich príčinou podľa  Renotiérovej (2003) cievne ochorenie, 

zhubné nádory na končatinách, prípadne sepsa, ktorú nebolo možné zvládnuť bežnými 

liečebnými prostriedkami. Amputácie sú indikované v tých prípadoch, kedy 

poúrazové alebo chorobné zmeny na končatine zhoršujú postihnutému život a jeho 

kvalitu, podstatne zhoršujú jeho pracovnú schopnosť alebo mu priamo ohrozujú život.   

Amputácia môže nastať už v detskom veku ako  dôsledok vážnych úrazov. Aj pri 

amputáciách platí, že čím mladšie dieťa, tým jednoduchšie sa vyrovnáva 

s dôsledkami. Amputácie, ktoré sa realizujú v období dospievania a neskôr, majú za  

následok vznik celého komplexu vnútorných problémov, ktoré zhoršujú celkovú 

situáciu a tým aj kvalitu života mladého človeka.    

 

  



      
 

Amputácie delíme na: 

 amputácie primárne (včasné) - hneď po úraze alebo ochorení; rana, respektíve 

kýpeť sa ošetria na chirurgickom oddelení, 

 amputácie sekundárne (volené) - s amputáciou treba počkať, o jej nutnosti 

rozhodne priebeh ochorenia, došlo k nej po určitej dobe od úrazu respektíve od 

vzniku choroby; 

 amputácie terciárne (neskoré) - kedykoľvek neskôr,  po dôkladnej úvahe; jej 

účelom je vybaviť pacienta protézou, a tým i zlepšiť jeho pracovnú schopnosť. 

 

Príčiny amputácií: 

 úrazy, najmä dopravné, pracovné, v domácnosti; 

 chorobné zmeny končatín z cievnych alebo metabolických príčin; 

 zhubné nádory končatín. 

Amputácie predstavujú pre postihnutého jednotlivca nielen anatomickú stratu, ale 

predovšetkým funkčnú stratu. Súčasne vzniká viditeľný kozmetický defekt, ktorý 

vytvára mimoriadne náročnú životnú a spoločenskú situáciu a môžu vyvolať rôzne 

reaktívne psychické poruchy. Anatomické straty sa nahrádzajú protézami 

(náhradami), technickými pomôckami, ktoré majú stratu končatiny, jej časti nahradiť. 

Po amputácii sú na amputačný kýpeť kladené rôzne požiadavky, ktoré súvisia nielen 

so zachovaním jeho funkčného využitia, ale aj s možnosťou protetického vybavenia.  

K najznámejšej progresívnej chorobe, ktorá má za následok telesné postihnutie patrí 

svalová dystrofia. 

Myopatia  -  progresívna svalová dystrofia. Svalová dystrofia je široký termín 

označujúci geneticky determinované ochorenie , ktoré zasahuje svalstvo. Tento termín 

zahŕňa viacero špecifických genetických chýb, ktoré sa prejavujú ochabovaním 

svalstva– postupne ochabuje kostrové svalstvo končatín a trupu – a prvé príznaky sa 

objavujú už v detstve, pričom neskôr často dochádza až k úplnej imobilite (Niessen 

a kol.,1996,s. 539).  

Svalovú (muskulárnu) dystrofiu zaraďujeme do skupiny nervovo – svalových 

ochorení. Je to progresívne, geneticky podmienené ochorenie charakterizované 

progresívnym ochabovaním svalov. Existuje asi tridsať typov svalových dystrofií, 

charakterizovaných rôznym pôsobením a rozsahom postihnutia. Základnou črtou 

svalovej dystrofie je postupné zlyhávanie funkcií svalových vlákien, ktoré vedie až 

k ich zničeniu (Červenčíková, 1995). Vek, v ktorom sa príznaky prvýkrát objavia je 

v rozpätí od detstva až po dospelosť. Všetky formy svalovej dystrofie sa časom 



      
 

zhoršujú, keďže dochádza k progresívnej degenerácii a slabnutiu svalov. Väčšina 

pacientov postupom času stráca schopnosť chodiť. Niektoré typy muskulárnej 

dystrofie (MD) postihujú okrem kostrových svalov aj svaly svalovinu srdca, tráviaci 

systém, endokrinné žľazy,  chrbticu, oči, mozog a ďalšie orgány. Časté sú srdcové 

a pľúcne choroby, u niektorých pacientov sa môže vyvinúť problém s prehĺtaním 

(www.ninds.nih.gov). 

Termín myopatia v širšom slova zmysle znamená akékoľvek poškodenie svalového 

vlákna, ktoré je podmienené buď geneticky alebo rôznymi  vonkajšími faktormi ako 

je napríklad úraz, intoxikácia, zápal, nádorové ochorenie, atď. 

Medzi svalovými ochoreniami, ktoré sa vyskytujú v populácii,  predstavujú svalové 

dystrofie  viac než 50% ( Tichý 1998  in Vítková,  2006). Ide o ochorenie primárne 

priečne pruhovaného svalstva, pri ktorom dochádza k rýchlej degenerácii svalových 

vlákien, ktoré sú postupne nahrádzané  neplnohodnotným tukovým alebo väzivovým 

tkanivom. Sú geneticky podmienené. 

K najčastejšie sa vyskytujúcim typom svalových dystrofií podľa Tichého (1998) 

patria: 

 Duchennova muskulárna dystrofia  

 Beckerova muskulárna dystrofia  

 Kongenitálna (vrodená) muskulárna dystrofia  

 Emery-Dreifuss muskulárna dystrofia  

 Pletencová muskulárna dystrofia  

 Facioscapulohumerálna muskulárna dystrofia  

 Myotonická muskulárna dystrofia  

 Oftalmoplegická muskulárna dystrofia  

 Distálna muskulárna dystrofia  

 

Duchennova muskulárna dystrofia (DMD) 

Špecifickým prípadom s nepriaznivou prognózou je  Duchenova svalová dystrofia 

(myopatia), ktorá postihuje  výlučne chlapcov vo veľmi ojedinelých prípadoch aj 

dievčatá. V odbornej literatúre sa uvádza 1: 3 500 novonarodených chlapcov.  Táto 

svalová dystrofia bola podrobne popísaná v roku 1861 lekárom G. B. Duchennom, po 

ktorom bola aj následne pomenovaná. Choroba sa viaže buď na X – chromozóm 

recesívne, alebo vzniká spontánne vo vaječnej bunke matky (Mortier 1994  in Vítková 

2006). Vedie k úplnému rozpadu svalových vlákien. Je spôsobený mutáciou génu, 

ktorý kóduje proteín dystrofín. Dystrofínový gén je lokalizovaný práve na X – 

chromozóme, keďže ženy majú dve kópie X – chromozómu, väčšinou sú len 

prenášačkami a majú len nepatrné problémy. Všetci muži postihnutí DMD majú 



      
 

poškodený dystrofínový gén a preto neprodukujú dostatok proteínu vo svojich 

svaloch. Existuje  mnoho spôsobov poškodenia dystrofínového génu. 

 Najčastejšie je chýbanie určitej časti informácie v géne. 

 Menej často dochádza k zdvojeniu časti informácie v géne. 

 Niekedy dochádza k zmene jedného nukleotidu (The Australasian Genetics 

Resource Book, 2007.). 

DMD teda môže postihnúť ktorúkoľvek rodinu, aj takú, kde sa svalové ochorenie 

nikdy nevyskytlo.  

Nasledujúca schéma zobrazuje uvádzaný stav možností mutácii génov . 

Obr. 1 Dedičnosť viazaná na X – chromozóm (Tichý, 1998) 

 

 

Prvé príznaky choroby sa objavujú medzi 2. až 6. rokom života. Najskôr zasahuje 

priečne pruhované svaly panvy, neskôr prechádza na priečne pruhované svaly 

pletencov končatín. K počiatočným symptómom patria časté pády, iný spôsob chôdze 

ako majú iné – zdravé detí. Je to takzvaná kačacia chôdza, typická pre jednotlivcov 

s myopatiou ( dieťa začína chodiť v hyperlordóze, kolísavo s vystrčeným bruškom), 

zväčšená lordóza, problémy s chôdzou po schodoch, šplhavý spôsob vstávania zo 

zeme (myopatické šplhanie), neschopnosť skákať, svalová slabosť vo všeobecnosti, 

hypertrofia lýtok. Asi po 6 až 10 rokov po vypuknutí choroby (je to veľmi 

individuálne) je dieťa absolútne odkázané na invalidný vozík v dôsledku neschopnosti 

chodiť. Je to ochorenie, ktoré sa končí letálne, odborná literatúra uvádza vekovú 

hranicu 20 až 30 rokov. Strata motorických funkcií prebieha podľa Mortiéra (1994 in 

Vítkova 2006) v nasledujúcich charakteristických štádiách. 



      
 

Uvedené štádiá sú podrobnejšie rozpracované v popise v nasledujúcej tabuľke. 

Tab. 2 Popis pohybových a funkčných obmedzení pri myopatii (Mortier 1994 in 

Vítková 2006 s. 62 - 63 

Štádiá Popis pohybových a funkčných obmedzení pri myopatii 

1. Ľahká svalová slabosť v oblasti panvy a drieku, časté zakopávanie a pády, 

neschopnosť skákať, problémy s koordináciou 

2. Viditeľná lordóza, kolísavá chôdza, beh a chôdza po schodoch sú ešte reálne 

3.       Chôdza po schodoch s oporou o zábradlie je ešte možná, myopatické 

šplhanie pri vstávaní zo zeme 

4. Schopnosť chodiť a behať je už značne obmedzená chôdza po schodoch 

s pomocou inej osoby 

5. Chôdza  je stále možná, nástup rýchlej únavy, chôdza po schodoch  je možná. 

6. Chôdza s malou pomocou, vstávanie zo zeme s pomocou, vstávanie zo 

stoličky s pomocou 

7. Chôdza s pomocou a len na krátke vzdialenosti 

8. Chôdza je  už nemožná, používa invalidný vozík, ktorý je schopný sám 

obsluhovať, zvláda sebaobsluhu, dokáže ešte vzpriamene sedieť 

9.  Neschopnosť sebaobsluhy, môže však ešte sedieť, nie je schopný si sadnúť 

z polohy na chrbte 

10. Môže sedieť vzpriamene, ale nemôže už robiť ani maličkosti, hlas je tichší 

11.        Sedenie je už nemožné, postihnutý leží v posteli, je úplne závislý na pomoci 

iných, má problémy s dýchaním a s rečou 

 

Hlavné fyzické zmeny pri DMD ako ich uvádza Vondráček (2005): 

Ochabnutosť – v dôsledku toho, že malé deti s DMD musia vynaložiť viac námahy 

k tomu, aby mohli vyjsť hore po schodoch alebo behať, často sa sťažujú na únavu 

a slabosť. S postupným ochabovaním  jednotlivých svalových skupín začínajú viac 

používať ruky na vstávanie zo sedu. Obvykle dochádza k veľkým výkyvom, sú dni, 

keď je dieťa viac a inokedy menej unavené. 

Pružnosť šliach a kĺbov – jedná sa tu o kontraktúry, typické sú najprv na členkoch, 

kolenách a neskôr aj na horných končatinách. Fyzioterapia spoločne s ďalšími 

metódami môžu vzniku kontraktúr predchádzať. 

Zväčšené lýtka a ploché nohy – sú jedným z najčastejších príznakov. U väčšiny ľudí 

sa cvičením svaly zväčšujú. U chlapcov s DMD však tieto svaly zväčšujú bez sily 

v nich, lýtkový sval je poškodený a dochádza k premene svalových vlákien na 

nefunkčné tkanivo.  

Často majú deti s DMD aj ploché nohy. Je to spôsobené skracovaním Achillovej 

šľachy, vtedy sa chodidlo dostáva do abnormálnej pozície a postupne ovplyvňuje 



      
 

schopnosť chôdze. K spomaleniu skracovaniu Achillovej šľachy je okrem fyzioterapie 

vhodné dávať na noc dlahy. 

Lordóza – je to zakrivenie bedrovej a krčnej chrbtice, tiež je tento termín používaný 

na označenie prílišného zakrivenia chrbtice smerom dopredu. Pre deti s DMD je 

typická, postupným ochabovaním chrbtového svalstva sa panva posúva dopredu. 

Skolióza – je zakrivenie chrbtice do strany, doľava alebo doprava. Ťažká skolióza 

môže ovplyvniť kapacitu pľúc a silu horných končatín. Odstraňuje sa chirurgicky, 

najvhodnejší vek pre tento zákrok je medzi 11. a 13. rokom života. 

Kvalitu života detí, mladistvých a dospelých môže podľa Vítkovej (2006) a  

Vondráčka (2005) zlepšiť individuálna špeciálno-pedagogická podpora. Mladí ľudia 

trpiaci touto diagnózou zažívajú postupný rozpad  telesnej sily a stále progredujúci 

úbytok motorických schopností. Ich psychický, sociálny a kognitívny vývin pokračuje 

v súvislosti s ich vekom.  V priebehu ochorenia zažívajú priamo na sebe rôzne stupne 

postihnutia. Kým jednotlivcom s Duchenovou svalovou dystrofiou ubúdajú sily a 

telesná vitalita vo svojom blízkom okolí, u svojich zdravých rovesníkov, môžu 

pozorovať pribúdajúcu silu a s ňou súvisiaci motorický výkon. Postihnutí jednotlivci 

prežívajú rôzne fázy prejavov svojho postihnutia, od ľahkého motorického 

obmedzenia v predškolskom veku, cez podstatné pohybové obmedzenie v období 

dospievania až po najťažšie postihnutie, ktoré vedie k smrti. 

Pedagogická podpora  umierajúcich detí a mládeže  s progresívnym ochorením patrí 

k jednej z najťažších úloh špeciálnej pedagogiky (Jankovský 2003). Kladie vysoké 

nároky na všetkých, ktorí s takto postihnutým jednotlivcom prichádzajú do kontaktu. 

Je veľmi ťažké a problematické učiteľom, vychovávateľom a zvlášť rodičom detí 

s postihnutím odpovedať na otázky týkajúce sa blížiacej sa smrti, zvlášť vtedy, ak je u 

nich intelekt zachovaný až do poslednej chvíle a svoju situáciu si plne uvedomujú.  

 

12.2 Charakteristika chorých,  chronicky chorých  a zdravotne oslabených  

jednotlivcov 

Ako uvádza Vágnerová (1999) chorý človek získava určitú sociálnu rolu, ktorú je 

možné charakterizovať niekoľkými základnými rysmi:  

 Chorý nie je  považovaný za vinníka svojho nežiaduceho stavu a nedá sa 

predpokladať, že by si dokázal sám pomôcť, 

 Chorý má určité privilégia, často sa mu odpúšťajú určité povinnosti, ale zároveň 

nemá rovnaké práva ako zdraví ľudia. 



      
 

 Od chorého sa očakáva, že sa bude chcieť uzdraviť a pri liečbe bude 

spolupracovať. Ak tak neurobí svoje privilégia stráca a spoločnosť ho prestane 

tolerovať, pretože nerešpektuje pravidla, ktoré stanovila.   

Medzi privilégia môžeme zaradiť aj určitý ohľad na chorého, sympatie, trpezlivosť 

a ochotu tolerovať určité nedostatky. Choroba je sociálne tolerovaná. Chorý a 

chronicky chorý jednotlivec nemôže zabúdať na svoju chorobu. Je vždy s ňou. 

Jednotlivec s vrodenou chorobou sa od raného detstva vyvíja a dozrieva spolu 

s chorobou. Choroba je súčasť jeho života. Dlhodobo chorý jednotlivec  sa chorobe 

stále prispôsobuje. Určujúcimi podmienkami pre adaptačný proces sú predovšetkým 

vek chorého jednotlivca, v ktorom sa choroba manifestuje napríklad ako chronická, 

jeho duševný a telesný vývin a predchádzajúce skúsenosti ako je závažnosť, charakter 

a prognóza chronickej choroby. Prežívanie choroby zo strany chorého jednotlivca 

prináša tieto okruhy problémov. 

Skúsenosti a pocity z vlastného ochorenia. Jednotlivec sa necíti dobre, postupne si 

uvedomuje rôzne príznaky choroby. Trpí bolesťou, znížením telesnej a duševnej 

aktivity. Musí tolerovať pravidelne alebo aj dlhotrvajúce diagnostické a liečebné 

zásahy. 

Chorý jednotlivec musí dodržiavať  a rešpektovať mnohé obmedzenia ako sú 

napríklad sebadisciplína, diéty, aplikácia liekov, znížená výkonnosť. 

Zmenená životospráva môže viesť k obmedzeniu až strate sociálnych kontaktov, 

k pocitom izolovanosti od okolia, k nesprávnemu sebahodnoteniu.  

Adaptačný proces môžu sťažovať špeciálne problémy , bezprostredne súvisiace  

s chorobou a zdravotným oslabením. Môže to byť náhla zmena fyzického vzhľadu, 

rast do výšky vypadávanie vlasov, zmeny na koži, a pod. 

Choroba prebieha a končí rôzne. Rozoznávame akútne choroby, ktoré sa vyznačujú 

náhlym začiatkom, rýchlym priebehom a obmedzeným trvaním. Typická akútna 

choroba obyčajne prichádza z plného zdravia, predchádza jej len krátke obdobie 

charakteristických príznakov, ktoré bývajú často krát neurčitého pôvodu napríklad 

bolesť hlavy, spavosť, nechutenstvo, celková slabosť, bolesť. Niekedy tieto príznaky 

dokonca aj chýbajú. Akútne ochorenie znamená náhle vyradenie z bežného kolobehu, 

znamená nečakanú zmenu v kvalite života, prináša utrpenie, bolesť, neistotu, úzkosť, 

do istej miery závislosť na inej osobe, atď. Rozlišujeme krátkodobú a dlhodobú 

akútnu chorobu. Krátkodobá akútna choroba je najmenej náročná, na jej prekonanie 

stačí obvykle domáca liečba  Po krátkej úspešnej liečbe choroba doznie a jednotlivec 

sa plnohodnotne vráti k pôvodným aktivitám (Slezáková, 2005). 

Dlhodobá choroba si často vyžaduje  dlhodobú alebo opakovanú  hospitalizáciu 

v zdravotníckom zariadení. Môže byť recidivujúca alebo chronická. Recidivujúca 



      
 

choroba sa opakuje najmenej trikrát ročne a v medziobdobí sa neprejavujú anatomické 

ani funkčné zmeny. Chronická choroba sa vyznačuje dlhotrvajúcim často 

celoživotným priebehom. Podľa svojej závažnosti ovplyvňuje život na dlhú dobu. 

Niektoré zdravotné požiadavky vyplývajúce z choroby  podľa Renotiérovej (2003), sú 

síce nepodstatné, napriek tomu však sťažujú  alebo zásadne menia chod kvality života  

v biologickej, psychologickej a sociálnej  oblasti chorého jednotlivca. Čím skôr sa 

podarí zapracovať zmeny vyplývajúce z choroby do  každodenného režimu, tým skôr 

môže jednotlivec postihnutý chorobou žiť plnohodnotný život, ktorý v istých 

oblastiach nebude dosahovať pôvodnú kvalitu, v niektorých sa však môže rozvinúť do 

nepredpokladaných aktivít. 

Niekedy, po prekonaní choroby, môžu u jednotlivca pretrvávať rôzne následky, ktoré 

vo väčšej či menšej miere ovplyvňujú život postihnutého jednotlivca jeho výchovu, 

vzdelávanie, pracovné a spoločenské uplatnenie. Choroba však môže končiť aj 

smrťou, čo sa definuje ako trvalá zástava všetkých životných funkcií (Renotiérová 

2003). 

 

12.3 Všeobecné prejavy a klasifikácia chorôb u chorých a chronicky chorých 

jednotlivcov 

Účinky  choroboplodných príčin sa v organizme prejavujú rôznym spôsobom. 

Choroby sú obyčajne sprevádzané odchýlkami tvarov a zloženia buniek, tkanív a 

poruchami ich funkcií. Podľa Kábeleho (1992) ich delíme ich do niekoľkých celkov: 

 regresívne a metabolické zmeny, 

 poruchy obehu krvi a lymfy, 

 progresívne zmeny, 

 zápaly, 

 nádory, 

 vývinové odchýlky a zmeny. 

U chorých a chronicky chorých jednotlivcov sa môžu  v dôsledku choroby 

prejavovať: 

 neurotické stavy, 

 neurózy a psychoneurózy, 

 rýchla a častá unaviteľnosť, 

 strach z liečebných procedúr, 

 strach z bolesti a recidívy choroby, 

 strach zo smrti, 

 strach z nových ľudí, 

 celková dráždivosť, 

 nechuť do jedla, 



      
 

 nespavosť, 

 anxióznosť, 

 nutkavé prejavy v správaní, 

 nesprávne hygienické a spoločenské návyky. 

Toto všetko môže byť spôsobené dlhodobou chorobou spojenou s úzkostlivou 

starostlivosťou, ale aj slabým vplyvom rodiny, neurovnanými rodinnými a školskými 

pomermi, neúspechom v škole, ktorý úzko súvisí s dlhodobým telesným a zdravotným 

oslabením. 

K systematizácii najčastejšie sa vyskytujúcich  chorôb pristupujú rôzni autori 

z rôznych hľadísk. Choroby najčastejšie  členia z hľadiska: vekového aspektu, častosti 

výskytu, podľa etiológie. 

 

12.4 Charakteristika jednotlivca so zdravotným oslabením 

Pre jednotlivcov so zdravotným oslabením boli v minulosti zriaďovane ozdravovne, 

liečebne, liečebné kúpele dnes, po ich výraznej redukcii, ich nahradili sanatóriá, ktoré 

poskytovali a poskytujú predovšetkým liečebno – preventívnu starostlivosť  

v priaznivých klimatických podmienkach. Poskytujú sa v nich  primerané liečebné 

prostriedky  liečebnej rehabilitácie, vhodná výživa, upravená životospráva 

a špeciálnopedagogická starostlivosť.  

U zdravotne oslabených  jednotlivcov sa  v dôsledku zdravotného oslabenia môžu 

prejavovať neurotické stavy, neurózy, psychoneurózy, rýchla a zvýšená unaviteľnosť, 

zvýšená psychická dráždivosť, nechuť do jedla, nespavosť, úzkostné stavy, hystéria, 

nesprávne hygienické návyky, nesprávne spoločenské návyky, poruchy správania, 

poruchy osobnosti a iné. 

 

12.5 Komunikácia telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených 

jednotlivcov 

Komunikáciu môžeme vo všeobecnosti chápať ako „sprostredkovanie informácií 

medzi systémami. V ľudskej spoločnosti ide o interpersonálnu sociálnu komunikáciu, 

ktorá slúži ako prostriedok sociálnej interakcie“. (Vašek, 1999, s. 21).  

S komunikáciou úzko súvisí aj informačný kolobeh, prostredníctvom ktorého sa 

realizujú jednotlivé špeciálnopedagogické procesy, ako napr. komplexná rehabilitácia, 

kompenzácia, korekcia, stimulácia pod. 

Podľa Vašeka (2003) sa tento kolobeh u jednotlivcov s postihnutím stretáva 

s prekážkami v oblasti recepcie, spracovania a uchovania alebo v oblasti expresie. 

V prípade TPCHZO jednotlivcov je limitovaný aparát expresie. 



      
 

 

Schéma 1 Model informačného kolobehu u jednotlivcov s postihnutím (Vašek, 2003) 
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         Spätná informácia 

Novosad (2011) uvádza v tomto kontexte nasledujúce možné komunikačné bariéry, 

z dôvodu: 

 spasticity alebo inak motoricky narušenej funkcie hovoridiel; 

 stigmatizujúcich prejavov spasticity – kŕčovité pohyby, grimasy zvádzajúce 

k domnienke, že ide o človeka s ťažkým mentálnym postihnutím, preto obe 

strany nevyhľadávajú komunikáciu; 

 neskúsenosti a nedostatočného sociálneho učenia, absentujúcich sociálnych 

zručností alebo ťažkostí pri plnom porozumení hovoreného, či vyjadrovaní 

myšlienok; 

 pridruženého zmyslového postihnutia (sluch, zrak). 

Vychádzajúc z výskumov, môžeme na záver vytýčiť dva komunikačné a socializačné 

problémy: 

 komunikačné problémy, ktoré sa nachádzajú v indivíduu následkom jeho 

postihnutia; 
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 komunikačné problémy, ktoré sú vyvolané spoločnosťou a sťažujú, respektíve 

znemožňujú socializačný proces postihnutého (Bachmann, In Baláž et al., 198). 

Z týchto, resp. ďalších individuálnych dôvodov môžu komunikačné bariéry viesť 

k problémom s nadväzovaním sociálnych a interpersonálnych kontaktov a väzieb, 

neschopnosti zvládať bežné sociálne a komunikačné role až k zníženej sociabilite, čo 

v konečnom dôsledku úzko súvisí s nízkou až žiadnou skúsenosťou s fungovaním 

v medziľudských a partnerských vzťahoch. 

Podľa Charty práv telesne postihnutých, ktorá vychádza z Prehlásenia ľudských 

a občianskych práv, Všeobecného prehlásenia o ľudských právach, Európskej 

konvencie ľudských práv a Všeobecného zákona o telesne postihnutých, vydaného 

v Paríži v roku 1975, „telesne postihnutým osobám musí byť umožnená komunikácia, 

pohyb a prístup k spoločnosti, vzdelaniu, úradom, ekonomickým a profesijným 

aktivitám i k aktivitám vo voľnom čase a v športe“(Charta práv telesne postihnutých 

osôb, dostupné na WWW: http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID= 

17&etype=-1&eventid=433). 

V prípade, ak nie je možné komunikáciu zabezpečiť obvyklým spôsobom, je nutné 

hľadať náhradné riešenia, aby bolo umožnené jednotlivcovi TPCHZO vyjadrovať 

svoje potreby, myšlienky, prípadne prijímať a spracovávať informácie. Takéto 

riešenie v súčasnosti poskytuje tzv. alternatívna a augmentatívna komunikácia, je však 

potrebné brať do úvahy všetky osobitosti postihnutého a ponúknuť komunikačný 

systém „ušitý na mieru“: 

augmentatívna komunikácia – predstavuje využívanie komunikačných systémov, 

ktoré majú zvýšiť komunikačné možnosti a schopnosti u osôb, ktoré isté komunikačné 

schopnosti majú, ale tieto sú nedostatočné. 

alternatívna komunikácia – predstavuje využívanie takých komunikačných systémov, 

ktoré nahrádzajú hovorenú reč. (Vančová, 2005, s. 176).   

Kubová (citovaná podľa Vančovej, 2005) uvádza nasledujúce výhody a nevýhody 

AAK: 

Výhody alternatívnej a augmentatívnej komunikácie (AAK) 

 u osôb so špeciálnymi (edukačnými) potrebami znižujú tendenciu k pasivite, 

 zvyšujú zapojenie detí a ich pedagógov či rodičov do činností počas edukácie aj 

vo voľnom čase, 

 napomáhajú rozvoju kognitívnych schopností v jazykovej oblasti,  

 umožňujú osobám sa samostatne rozhodovať, 

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=%2017&etype=-1&eventid=433
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=%2017&etype=-1&eventid=433


      
 

 rozširujú možnosti komunikácie pre osoby, ktoré majú špeciálne (edukačné) 

potreby, 

 umožňujú osobám, ktoré majú inak veľké problémy s hovorenou rečou sa 

aktívne zúčastňovať komunikácie tam, kde bol predtým  v pasívnej úlohe. 

 

Nevýhody alternatívnej a augmentatívnej komunikácie (AAK) 

 sú spoločensky menej využiteľné ako hovorená reč, 

 komunikačné systémy AAK vzbudzujú pozornosť okolia, 

 môžu viesť k segregácii ich používateľov, keďže väčšina spoločnosti tieto 

systémy neovláda, 

 zavedenie systémov AAK do komunikácie môže byť niekedy považované za 

dôkaz, že osoba (dieťa) nikdy nebude hovoriť „normálne“, 

 pri komunikácii AAK systémami proces porozumenia predchádza proces 

vyjadrovania, takže potrvá istú dobu, kým osoba začne využívať systémy AAK 

k vyjadrovaniu. 

 

12.6 Niektoré AAK systémy, vhodné pre TPCHZO jednotlivcov 

Piktogramy 

Piktogramy predstavujú symbolický vizuálny spôsob komunikácie Ide o vnímateľný 

útvar, ktorý je vytvorený písaním, kreslením, tlačou alebo iným postupom. 

Predstavuje vizuálnu podobu komunikácie. Pomocou piktogramov môžu jednotlivci 

s narušeným komunikačným procesom vyjadriť svoje pocity a potreby. Zvyšujú sa tak 

možnosti ako sa pozitívne zapojiť do komunikácie. Táto forma neverbálnej 

komunikácie je využiteľná vo všetkých kategóriách mentálne, telesne, viacnásobne 

postihnutých postihnutých. Využíva a dopĺňa hovorovú reč. Variabilita piktogramov 

je veľká. Sú vizuálne čitateľné a ľahko zapamätateľné. Obrázky (symboly) znázorňujú 

osoby, predmety, činnosti, vlastnosti, pocity, atď. Dorozumievanie sa pomocou 

piktogramov je jednoduché, názorné a používateľné aj u zdravej populácie. 

Piktogramy môžu mať farebné alebo čiernobiele prevedenie. Na odlíšenie figúry od 

pozadia sú najvhodnejšie čiernobiele obrázky. Jednotlivé obrázky sa dajú zmenšovať, 

zväčšovať, kopírovať, strihať, spájať do rôznych skupín. Vhodné je ich spájanie 

s hovoreným slovom. 

  

 



      
 

 

Obrázok 2 Ukážka piktogramov 

 

 

Komunikačný systém MAKATON 

Tento komunikačný systém bol navrhnutý v 70. rokoch britskou logopédkou Margaret 

Walker a psychiatrickými konzultantmi Kathy Johnstonovou a Tony Cornforthem 

z Kráľovskej asociácie pre pomoc nepočujúcich vo Veľkej Británii Makaton je 

jazykový program, ktorý poskytuje základné prostriedky komunikácie a taktiež 

podporuje rozvoj hovorenej reči ako aj porozumeniu pojmov u detí a dospelých 

s komunikačnými problémami. Je využívaný najmä u jednotlivcov s mentálnym 

postihnutím, telesným či viacnásobným postihnutím, autistov alebo u osôb 

s artikulačnými problémami.  

Najviac sa tento systém využíva vo Veľkej Británii, ale aj v iných krajinách. 

V súčasnosti slúži najmä v školách, nemocniciach, vo výcvikových a sociálne-

vzdelávacích centrách, v domovoch sociálnych služieb pre detí a dospelých. Slovník 

Makatonu obsahuje 350 slov zostavených do deviatich stupňov, ktoré sú rozdelené od 

najzákladnejších pojmov až po náročnejšie. Posledný deviaty stupeň je prídavný a 

vychádza z individuálnych potrieb jednotlivca (Janovcová, 2003).  

Užívatelia si osvojujú znaky a symboly systematicky, podľa príručky Makatonu 

a vďaka tomuto systému pochopia rôznym pojmom. 

Znaky Makatonu pochádzajú prevažne zo znakového jazyka pre nepočujúcich vo 

Veľkej Británii. Slovník znakovej reči Makatonu je medzinárodný a pri využívaní 

tejto metódy je nutné tento medzinárodne uznávaný systém rešpektovať. Znakovanie 

je sprevádzané hovorenou rečou. 



      
 

 

Obrázok 3 Ukážka komunikačného systému MAKATON 

 

 

 

Znak do reči 

Tento komunikačný systém bol vytvorený dánskym špeciálnym pedagógom Larse 

Nygardom a poznáme ho aj pod názvom Teng til tale (TTT systém). 

Znak do reči využíva reč tela tzv. prirodzené gestá a mimiku. Pomocou reči tela 

môžeme vyjadriť až 80 percent našich pocitov, prianí a najrôznejších informácií.  

TTT systém  nie je len znakovou rečou, ale využíva sa skôr ako kompenzačný 

prostriedok t.j. doplnok reči pre jednotlivcov s narušenou komunikačnou 

schopnosťou. Skôr ako sa táto metóda použije, je nutné zistiť či jednotlivec je 

schopný zvládnuť jej nároky. Použitie je vhodné aj pre jednotlivcov s narušenou 

motorikou. Systém podporuje rozvoj jemnej motoriky a ideomotoriky. Cieľom je 

rozšírenie a uľahčenie komunikácie, zlepšenie porozumenia a postupné získanie 

hovorenej reči (Janovcová. 2003). 

 

 

 



      
 

 

Bliss systém 

Autorom je Charles Bliss. Jeho myšlienka nebola v pomáhaní komunikácie 

postihnutým jednotlivcom, ale snaha o vytvorenie univerzálneho komunikačné 

prostriedku, ktorý by umožňoval medzinárodné porozumenie bez ohľadu na 

materinský jazyk. Dnes sa táto metóda alternatívnej komunikácie využíva 

u jednotlivcov s centrálnymi poruchami motoriky a súčasne s poruchami 

komunikačných schopností v expresívnej zložke reči ako aj u mentálne postihnutých, 

autistoch či u osôb po mozgových príhodách 

Vo svete tento systém má skoro rovnaké postavenie ako Braillovo písmo, zatiaľ čo 

v našich územiach je menej známy, z dôvodu nedostupnej literatúry a jeho náročnosti. 

Je to jediný zo systémov AAK, ktorý má zachovaný princíp gramatiky. 

U niektorých jednotlivcov môžeme symboly Bliss systému kombinovať spolu so 

znakmi Makatonu. 

Systém je tvorený 26 základnými grafickými prvkami, z ktorých sa dá vytvoriť až 

2300 symbolov. Komunikácia prebieha  indikovaním (ukazovaním prsta alebo inou 

časťou tela) na jednotlivé grafické symboly, ktoré sú umiestnené do komunikačných 

tabuliek alebo pomocou klávesnice či iných tlačidiel na počítači (Janovcová, 2003). 

 

Obrázok 4 Ukážka Bliss systému 

 

 

  



      
 

Facilitovaná komunikácia 

Vyvinula ju v 70. rokoch Austrálčanka Rosemary Crosleyová. Predstavuje jednu 

z aplikovateľných foriem AAK, ktorá napomáha jednotlivcom s postihnutím zapojiť 

sa do komunikačného procesu. Je to kooperácia facilitátora (učiteľ, rodič, logopéd, 

špeciálny pedagóg) s jednotlivcom s postihnutím za pomoci rôznych prístrojov, 

techník či pomôcok. Úlohou facilitátora je pomáhať jednotlivcovi vyjadrovať sa 

pomocou ukazovania na konkrétne predmety, obrázky alebo písmená. Cieľom je 

postupne obmedziť podporu ruky na čo najmenšiu mieru. Avšak o tejto metóde 

komunikácie sa vedie mnoho diskusií. Má svojich zástancov ako aj odporcov. 

 

Predmetová komunikácia 

Využíva reálne predmety, ktoré sú nositeľmi informačných významov. Predmety si 

jednotlivci s postihnutím môžu chytiť, vidieť na čo sa používajú a pochopiť ich 

funkciu. S predmetmi môžu počas komunikácie manipulovať alebo na ne ukazovať či 

označiť ich pohľadom.   

 

Komunikácia ukazovaním 

Využíva sa u predmetovej komunikácii, pri komunikácii s piktogramami, obrázkami 

a pod. Týka sa najmä tých jednotlivcov, ktorí nedokážu vyslovovať zrozumiteľne 

a nie sú schopní si osvojiť písanú reč ani niektorý z uvedených náročnejších 

komunikačných systémov. 

 

Komunikácia dotykom 

Využíva sa u ťažko a viacnásobne postihnutých jednotlivcov za pomoci bazálnej 

stimulácie. Táto forma komunikácie spravidla vyžaduje prísny individuálny prístup 

a prácu špeciálneho pedagóga len s jedným klientom. Je potrebné navodiť atmosféru 

bez rušivých vplyvov 

(podľa Janovcovej, 2003; Valentu a Müllera, 2003; Vančovej, 2005). 

 

12.7 Komunikácia prostredníctvom podporných technológií 

 

Alternatívne klávesnice 

Štandardná klávesnica ako príslušenstvo počítača patrí k relatívne komplikovaným 

zariadeniam, keďže obsahuje stovku malých kláves usporiadaných do radov, ich 



      
 

značenie je relatívne malé a niekedy aj kontrast značenia nie je postačujúci. Z toho 

dôvodu môže byť pre niektorých užívateľov, napr. pre ľudí s obmedzenou 

pohyblivosťou ruky, ramena alebo prstov, použitie tohto zariadenia veľmi náročné. 

Z tohto dôvodu boli vyvinuté viaceré typy klávesníc: kompaktné, rozšírené, 

ergonomické, obrazová (symbolická), klávesnica na obrazovke, gumené (plastové), 

ABC klávesnica, klávesová ruka. 

 

Alternatívne myši 

Pre ľudí, ktorí majú trasúce sa alebo mimovoľne pohybujúce sa ruky, môže joystik 

nahradiť tradične používanú myš a poskytnúť lepšiu kontrolu pri ovládaní smeru a 

rýchlosti kurzora na obrazovke. Užívateľ môže pri ovládaní počítača pracovať s 

joystikom v ľubovoľnej polohe, v ktorej sa cíti pohodlne. Tieto zariadenia sú voľne 

pohyblivé a umožňujú užívateľovi pohybovať kurzorom tak vo vertikálnom ako aj v 

horizontálnom smere pri rôznych rýchlostiach. 

Výhodou použitia joystika je, že si užívateľ môže nechať ruku oddýchnuť na páke 

joystika. Užívateľ získava stabilnú oporu a mnohí to považujú za užitočnú funkciu, 

najmä ak mali pri používaní bežnej počítačovej myši problémy s nestabilitou ruky. 

 

Dotykové obrazovky 

Dotyková obrazovka je kombináciou monitora počítača a ľahko dostupného 

vstupného zariadenia. Používaním dotykovej obrazovky sa užívateľovi sprístupní 

práca s takými zariadeniami ako je počítač, komunikačné prístroje, verejné terminály, 

atď., a to bez klávesnice, myši či iného vstupného zariadenia. Na potvrdenie výberu 

stačí, ak užívateľ prstom stlačí tlačidlo, ktoré sa nachádza priamo na ploche 

obrazovky, alebo ak sa dotkne dotykovým perom, resp. nohou alebo hoci aj umelou 

končatinou. Povrch dotykových obrazoviek je citlivý na dotyk a dodáva počítaču 

informácie po aktivácii, stlačení príslušného miesta presne lokalizovanej časti na 

obrazovky tak, ako keď stlačením tlačidla na myši sa vyšle signál do počítača. 

Dotykové obrazovky môžu byť používané ako podporné technológie pre užívateľov, 

ktorým chýbajú zručnosti potrebné pre prácu s klasickými počítačmi. S týmto druhom 

obrazoviek sa stáva manipulácia s technickými zariadeniami prirodzenejšou, 

samozrejmejšou a lepšie dostupnou pre mnohých užívateľov so špeciálnymi 

potrebami. 

 

  



      
 

Hlasové komunikačné systémy (VOCAs) 

Hlasové komunikačné systémy (VOCAs - Voice Output Communication Aids) sú 

zariadenia používané jednotlivcami, ktorí majú ťažkú poruchu rečových schopností 

alebo ktorých rečový prejav je nezrozumiteľný. Komunikačné prístroje sú navrhnuté 

špeciálne na účely komunikácie, to je ich hlavnou funkciou. Súčasný pokrok v oblasti 

využitia infračerveného svetla a technológií, založených na princípe bluetooth, vedie 

čoraz častejšie k rozšíreniu pôvodných funkcií o prvky ovládania prostredia. 

Sú dostupné s programom založeným na textovej, ako aj obrazovej informácii; 

niektoré sa montujú aj na invalidné vozíky. Obvyklá ponuka v pamäti prístroja 

obsahuje najčastejšie používané slová alebo slovné spojenia, ktoré je možné vyvolať 

kombináciou dvoch alebo troch kláves. Napríklad: UB =" Potreboval by som 

navštíviť kúpeľňu, prosím." Predikcia slov sa ponúka v štandardnej výbave. Je to 

veľmi užitočný nástroj, keďže výrazne redukuje počet kláves, ktoré musia byť 

stlačené. 

Prístroje na komunikáciu založené na použití symbolov sú využívané tými 

užívateľmi, ktorým nízka gramotnosť neumožňuje prístup k systémom založeným na 

texte. Existuje mnoho systémov založených na jazyku využívajúcom symboly. 

Napríklad symbolický jazyk nazvaný Minspeak, ktorý si vyžaduje, aby sa užívateľ 

naučil špecifické obrazové kódovanie tohto systému. Potom môže používať na 

komunikáciu rôzne symboly jednotlivo alebo v ich kombinácii. Tento spôsob 

predstavuje niekedy efektívnejšiu formu komunikácie ako len s využitím textu, aj v 

prípade osôb s vyššou úrovňou gramotnosti. 

Iné prístroje založené na komunikácii pomocou symbolov sú oveľa jednoduchšie, 

dovoľujú užívateľovi vytvoriť si vlastné priradenia - ktorý symbol patrí k príslušnému 

slovu. Tieto symboly tak môžu byť použité na uchovanie jednotlivých slov, fráz alebo 

celých viet, v závislosti od schopností užívateľa. 

 

Eyegaze komunikačný systém 

Systémy sledujúce pohyb očí slúžia ako náhrada za bežne používané vstupné 

zariadenia, ovládajúce počítač, ako napr. počítačová myš, klávesnica alebo diaľkové 

ovládanie. Využitím týchto systémov sa sprostredkuje možnosť používať počítač a iné 

k nemu pripojené zariadenia bez fyzického kontaktu, čo je vhodné najmä pre 

užívateľov s ťažkým postihnutím pohybového aparátu, keďže stačí jednoduchý pohyb 

očí. Systém sledujúci pohyb očí pozostáva z kamery, ktorá nepretržite skenuje jedno z 

očí užívateľa a softvér, ktorý vyhodnocuje obraz zaznamenaný kamerou na určenie 

presného miesta, na ktoré sa užívateľ díva. V prípade, že telesne postihnutá osoba 

používajúca tento systém nie je schopná aktivovať ďalšie zariadenie, napr. spínač, 



      
 

tlačidlo a pod., na potvrdenie alebo zamietnutie výberu voľby, postačí sa dlhšie 

zadívať alebo žmurknúť na určité tlačidlo alebo objekt na obrazovke a počítač 

zareaguje ekvivalentne ako na kliknutie myšou. Zobrazením klávesnice alebo 

kontrolného panelu sa sprístupnia tie funkcie, ktoré sú potrebné pre plnohodnotnú 

obsluhu počítača a ovládanie pripojených systémov. Umožní to užívateľom písať 

texty, vyhľadávať na internete, používať elektronickú poštu, ovládať prostredie, hrať 

hry, využívať syntetickú reč a pod. 

 

Softvér na rozpoznávanie reči 

Programy na rozpoznávanie reči umožňujú užívateľovi písať text bez toho, že sa 

použije klávesnica alebo počítačová myš, v niektorých prípadoch je možné zadávať aj 

bežné počítačové príkazy jednoducho ústnym príkazom do mikrofónu. V prípade 

písania textu, počítač analyzuje hlas užívateľa, snaží sa rozpoznať slová a zapisuje ich 

namiesto užívateľa, ktorý len diktuje. 

Mikrofón sa používa na záznam reči. Sú uprednostňované USB mikrofóny z hľadiska 

väčšej presnosti. V optimálnych podmienkach je stupeň presnosti relatívne vysoký. 

Rušivé vplyvy z pozadia môžu ovplyvniť chybovosť prevádzky softvéru a presnosť 

tak môže poklesnúť až o 50%. Softvér je vhodný hlavne pre ľudí s problémami pri 

učení, ktorí považujú písanie za veľmi únavné a komplikované a pre ľudí s poruchou 

pohybového aparátu, či narušenou motorikou, ktoré limitujú ich schopnosť písať. 

 

Myš ovládaná hlavou 

Myš ovládaná hlavou je realizovaná na princípe využitia odrazu svetla z reflexného 

telieska umiestneného na čele alebo okuliaroch užívateľa. Pohyb hlavy je snímaný 

infračerveným prijímačom, ktorý vzápätí pretransformuje pohyb hlavy na pohyb 

kurzora na obrazovke. Výber voľby - potvrdenie alebo zrušenie je realizované 

zastavením pohybu a koncentráciou pozornosti na jedno miesto alebo objekt počas 

vopred nastavenej doby, na konci ktorej nastane vykonanie požadovaného výberu. 

Inou alternatívou pre výber objektu je použitie externého spínača, ktorý spĺňa úlohu 

klávesy myši. 

 

Webovou kamerou ovládaný kurzor 

Webovou kamerou ovládaný kurzor patrí medzi najnovšie vyvinuté systémy pre 

osoby, ktoré majú ťažkosti používať štandardnú myš. Užívateľ sedí pred webovou 

kamerou umiestnenou na monitore počítača a pozerá sa na obrazovku. Pohyb kurzora 

korešponduje s pohybom hlavy v reálnom čase. Softvér automaticky transformuje 



      
 

zachytené pohyby hlavy na pohyby kurzora alebo na príkazy. Tento softvér obsahuje 

systémy detekcie pohybu, ktoré sú schopné zachytiť a analyzovať akékoľvek malé 

pohyby. 

(dostupné na WWW: 

http://www.gateway2at.org/page.php?page_ID=3&gen_ID=12&mensub_ID=4&subm

en_ID=1, citované 24.9.2012, 13:26) 

  

http://www.gateway2at.org/page.php?page_ID=3&gen_ID=12&mensub_ID=4&submen_ID=1
http://www.gateway2at.org/page.php?page_ID=3&gen_ID=12&mensub_ID=4&submen_ID=1
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Príloha 1 k zákonu č. 447/2008 Z. z. 

 

 

Lekársky nález na účely konania vo veciach kompenzácie, 

preukazu a parkovacieho preukazu 

 

Podľa § 61 zákona č. 447/ 2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je poskytovateľ zdravotnej 

starostlivosti povinný poskytnúť zdravotné výkony na účely tohto zákona. 

 

 

Meno a priezvisko: ........................................................................ 

 

Dátum narodenia: ......................................................................... 

 

Bydlisko: ......................................................................... 

 

 

I. Anamnéza: 

 

a) osobná: (so zameraním na zdravotné postihnutie, spôsob liečby, hospitalizáciu) 

 

b) subjektívne ťažkosti: 
 
 

II. Objektívny nález: 

 

Výška:  Hmotnosť:   BMI:        TK:   P: 

                                             (body mass index)       (krvný tlak)               (pulz) 

 

Habitus: 

 

Orientácia: 

 

Poloha: 

 

Postoj: 

 

Chôdza: 

 

Poruchy kontinencie: 

 
 

 

II. A* 

Pri interných ochoreniach uviesť fyzikálny nález a doplniť výsledky odborných vyšetrení, ak 

nie sú uvedené v priloženom náleze, to znamená 

– pri kardiologických ochoreniach funkčné štádium NYHA, 

– pri cievnych ochoreniach končatín funkčné štádium podľa Fontainea, 

– pri hypertenzii stupeň podľa WHO, 

– pri pľúcnych ochoreniach funkčné pľúcne vyšetrenie (spirometria), 

– pri zažívacích ochoreniach (sonografia, gastrofibroskopia, kolonoskopia a ďalšie), 

– pri reumatických ochoreniach séropozitivita, funkčné štádium, 



      
 

– pri diabete dokumentovať komplikácie (angiopatia, neuropatia, diabetická noha), 

– pri zmyslových ochoreniach korigovateľnosť, visus, perimeter, slovná alebo objektívna 

audiometria, 

– pri psychiatrických ochoreniach priložiť odborný nález, 

– pri mentálnej retardácii psychologický nález s vyšetrením IQ, 

– pri urologických ochoreniach priložiť odborný nález, 

– pri gynekologických ochoreniach priložiť odborný nález, 

– pri onkologických ochoreniach priložiť odborný nález s onkomarkermi, TNM klasifikácia, 

– pri fenylketonúrii a podobných raritných ochoreniach priložiť odborný nález. 
 
__________________________________________________________________________ 
* Lekár vyplní len tie časti, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia fyzickej osoby, nevypisuje sa fyziologický nález.  

II. B* 

 

Pri ortopedických ochoreniach, neurologických ochoreniach a poúrazových stavoch 

 

a) popísať hybnosť v postihnutej časti s funkčným vyjadrením (goniometria v porovnaní s druhou 

stranou), 

b) priložiť ortopedický, neurologický, fyziatricko-rehabilitačný nález ( FBLR nález), 

röntgenologický nález (RTg nález), elektromyografické vyšetrenie (EMG), elektroencefalografické 

vyšetrenie ( EEG), výsledok počítačovej tomografie (CT), nukleárnej magnetickej rezonancie 

(NMR), denzitometrické vyšetrenie, ak nie sú uvedené v priloženom odbornom náleze. 
_________________________________________________________________________ 
*Lekár vyplní len tie časti, ktoré sa týkajú zdravotného postihnutia. 

 
 

III. Diagnostický záver (podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb s funkčným vyjadrením) 

 

 

 

V ................................. dátum ........................ 

 

 

podpis lekára, ktorý lekársky nález 

vypracoval, a odtlačok jeho pečiatky 

 
 

Poznámka: 

Zdravotné výkony na účely zákona č. 447/ 2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 

postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa poskytujú za úhradu,  ktorú uhrádza príslušný orgán. Podľa § 61 

ods. 3 poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je oprávnený požadovať úhradu za zdravotné výkony na účely tohto 

zákona od fyzickej osoby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



      
 

Príloha 2 k zákonu č. 447/2008 Z. z. 

 

 

 

Lekársky posudok 

(na účely § 11 zákona č. 447/2008 Z. z.) 

 

 

 

Číslo spisu:        V ...................................... 

dňa:.................................. 

 

 

 

Meno, priezvisko: 

 

Dátum narodenia: 

 

Bydlisko: 

 

 

Anamnéza:  záznam chronických ochorení 

 

 

Subjektívne ťažkosti: (uvedené stručne) v súvislosti so zdravotným postihnutím fyzickej osoby 

 

 

Objektívny nález: 

Chronologický záznam odborných vyšetrení s uvedením špecializácie lekára, jeho meno, priezvisko 

a dátum vyšetrenia. V jednotlivých záznamoch odborných vyšetrení sa uvedie fyzikálny nález s 

funkčným vyšetrením orgánov (v prípade opodstatnenia pomocné a laboratórne vyšetrenia) a 

záverečná diagnóza. 

 

Diagnosticko-funkčné hodnotenie: 

A. Klinické diagnózy (podľa 10. MKCH) 

 

Poradie jednotlivých diagnóz sa zoradí podľa určenej výšky miery funkčnej poruchy                v  

percentách, ako je uvedené v časti B. 

 

B. Druh zdravotného postihnutia podľa prílohy č. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. 

 

Poradie jednotlivých druhov zdravotných postihnutí, ktorému zodpovedá poradie diagnóz       v časti 

A a určí sa podľa zostupnej výšky percenta miery funkčnej poruchy. 

Pri každom druhu zdravotného postihnutia uviesť percentuálne rozpätie uvedené v prílohe        č. 3 

zákona č. 447/2008 Z. z. 

 

Miera funkčnej poruchy v percentách: 

a) Určená miera funkčnej poruchy podľa druhu zdravotného postihnutia podľa § 12 ods. 1 zákona č. 

447/2008 Z. z. 

 

b) Zvýšenie miery funkčnej poruchy o 10 % podľa § 12 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. 



      
 

    V prípade zvýšenia miery funkčnej poruchy (podľa § 12 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. uviesť 

zdravotné postihnutie (postihnutia), ktoré sú dôvodom zvýšenia percenta miery funkčnej poruchy. 

 

c) Miera funkčnej poruchy v percentách určená na základe bodov a) a b) s citáciou druhu, čísla, 

písmena zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. 

 

 

(Odôvodniť určené percento miery funkčnej poruchy. Pri percentuálnom rozpätí uvedenom v prílohe 

č. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. uviesť dôvod vybraného percenta miery funkčnej poruchy, uviesť 

dôvody zvýšenia percenta miery funkčnej poruchy.) 

 

 

I. Vyjadrenie, že 

a) ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, 

b) nejde o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. 

 

 

 

 

II. Závery k jednotlivým druhom odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím podľa § 14 zákona č. 447/2008 Z. z.: 

 

[Odôvodniť konkrétne znevýhodnenia (telesné, zmyslové, psychické) a akým spôsobom funkčné 

poruchy obmedzujú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a uviesť druh odkázanosti 

fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím podľa § 14 zákona č. 447/2008 Z. z.] 

 
 

Kontrola: 

Termín kontrolnej lekárskej prehliadky sa uvádza v prípade, ak je predpoklad, že dôjde k zmene 

miery funkčnej poruchy. 

Kontrolná lekárska prehliadka sa podľa § 12 ods. 5 neurčí, ak je zdravotný stav fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným postihnutím chronický s trvalým poškodením a miera funkčnej poruchy je 

definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie. 

 

 

Meno, priezvisko a podpis posudkového lekára a odtlačok jeho pečiatky: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Príloha 4 k zákonu č. 447/2008 Z. z. 

 

Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie 
1. vstávanie, 

2. líhanie, 

3. polohovanie, 

4. osobná hygiena 

4.1. umývanie, 

4.2. kúpanie, 

4.3. česanie, 

4.4. holenie, 

4.5. úprava nechtov, 

4.6. mejkap, 

4.7. vyprázdňovanie čriev a mechúra, 

5. obliekanie, 

6. vyzliekanie, 

7. príprava jedla, 

8. podávanie jedla, 

9. podávanie liekov, 

10. nakupovanie, 

11. pomoc pri domácich prácach, 

12. starostlivosť o pomôcku (napríklad osobné motorové vozidlo), 

13. dorozumievanie 

13.1. písanie, 

13.2. čítanie, 

13.3. telefonovanie, 

13.4. artikulačné tlmočenie, 

13.5. taktilné tlmočenie, 

13.6. tlmočenie v posunkovej reči, 

       13.7. sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby, 

13.8. predčítanie pre nevidiacich, 

14. dohľad, 

15. pomoc pri akútnom ochorení, 

16. pomoc počas dovolenky, 

17. sprievod dieťaťa do školy a zo školy alebo do predškolského zariadenia a z predškolského 

zariadenia, ak je rodič alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej 

starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu fyzickou osobou s ťažkým zdravotným 

postihnutím, 

18. pomoc nepočujúcemu rodičovi počujúceho dieťaťa aj nepočujúceho dieťaťa od jedného roku 

veku do deviateho roku veku a nepočujúcej fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré vzhľadom na 

svoje sluchové postihnutie nie sú schopné zvládnuť pre problémy s vnímaním a pochopením 

hovorenej reči v súvislosti s rozvíjaním hovorenej reči, 

19. pomoc nevidiacemu rodičovi nevidiaceho dieťaťa aj vidiaceho dieťaťa od jedného roku veku do 

deviateho roku veku a nevidiacej fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej 

starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré vzhľadom na svoje zrakové 

postihnutie nie sú schopní zvládnuť pre problémy s vnímaním a pochopením písomných informácií 

a grafických informácií, vytváraním vizuálne orientovaných pojmov a predstáv v súvislosti s 

rozvíjaním schopností priestorovej orientácie, a to predčítaním textu, 

20. preprava alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych 

aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách. 
 



      
 

Príloha 5 k zákonu č. 447/2008 Z. z. 

 

Skupiny chorôb a porúch na účely poskytovania peňažného príspevku 

na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie 

 

Skupiny 

 

I. skupina 

a) fenylketonúria do 18. roku života, po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe 

neurologického a psychiatrického vyšetrenia, 

b) cystická fibróza s pankreatickou insuficienciou, 

c) nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období 

sekundárnej malabsorpcie, 

d) celiakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové 

výrobky. 

 

II. skupina 

a) diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami, 

b) odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 10 % od normy, 

c) syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie, 

d) chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom 

hmotnosti tela o 10 % od normy s prejavmi malabsorpcie, 

e) systémové ochorenia (systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, 

Bechterevova choroba) spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 10 % od normy, 

f) malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 

10%od normy, 

g) skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s 

diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac 

ako 15%od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie. 

 

III. skupina 

a) chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l, 

b) zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom 

podklade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Príloha  6 k zákonu č. 447/2008 Z. z. 

 

Zoznam 

zdravotných postihnutí na účely poskytovania peňažného príspevku 

na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou 

 

I. Závažné ochorenia kože a kožných adnex 

 

a) dekubity a trofické defekty na ploche nad 5 % kožného krytu, 

b) jazvy po popálení, poleptaní a ožarovaní s potrebou pravidelného ošetrovania (preväzy pre 

mokvanie, hnisanie s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov), 

c) rozsiahle ekzémy generalizovaného charakteru s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou 

mastí, pást, olejov, obkladov, 

d) pľuzgierovité kožné ochorenia s generalizovaným postihnutím kože s potrebou pravidelného 

ošetrovania pomocou mastí, pást, olejov, obkladov, 

e) psoriasis vulgaris – generalizovaná forma s potrebou pravidelného ošetrovania pomocou mastí, 

pást, olejov, obkladov, 

f) ostatné kožné ochorenia vyžadujúce trvalé ošetrenie pomocou mastí, pást, olejov, obkladov 

(rozsiahle dermatózy, dermatomykózy, rohovatenie), kožné ochorenie musí mať  generalizovaný 

charakter a postihuje plochu väčšiu ako 20 % povrchu kože, 

g) ochorenia so zvýšenou sekréciou potných žliaz (chloridy v pote viac ako 40 mmol/l, sodík viac 

ako 70 mmol/l). 

 

II. Stavy s chronickou sekréciou z fistúl a stomií s potrebou častého ošetrovania (viac ako 

trikrát denne) 

 

a) osteomyelitída s trvalou sekréciou, 

b) chronické fistuly so sekréciou, 

c) tracheostómie, gastrostómie, nefrostómie, cystotómie, kolostómie, 

d) cystická fibróza s chronickými pľúcnymi prejavmi alebo gastrointestinálnymi prejavmi. 

 

III. Ostatné postihnutia 

 

a) stresová inkontinencia moču III. stupňa, 

b) úplná inkontinencia moču (podmienená organicky), 

c) úplná inkontinencia stolice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Príloha  7 k zákonu č. 447/2008 Z.  z. 

 

 

Zoznam 

chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, 

obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility bez používania technicky 

náročných pomôcok a zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k 

nadmernému opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 

 

I. Zoznam chronických stavov, pri ktorých dochádza k nadmernému opotrebovaniu šatstva, 

bielizne, obuvi a bytového zariadenia v dôsledku ťažkých porúch mobility bez používania 

technicky náročných pomôcok 

 

a) ťažké spastické obrny a chabé obrny dolných končatín, 

b) mozgové, mozočkové a miešne dysfunkcie podmieňujúce ťažké poruchy chôdze, 

c) stavy so stuhnutím kolenného kĺbu alebo bedrového kĺbu trvalého charakteru bez možnosti 

ovplyvnenia tohto stavu ďalšou liečbou, 

d) úplná slepota oboch očí, 

e) praktická slepota oboch očí. 

 

II. Zoznam technicky náročných pomôcok, ktorých používaním dochádza k nadmernému 

opotrebovaniu šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia 

 

a) elektrické vozíky, 

b) mechanické vozíky, 

c) kočíky, 

d) chodúľky, 

e) kraulery, 

f) ortézy z tuhých materiálov (dlahy, výstuže, pružiny) 

1. ortézy krku, trupu, bedra a lumbálnej oblasti, 

2. ortézy horných končatín okrem ortéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie na predlaktí, 

3. ortézy dolných končatín okrem ortéz prstov a nohy, ktoré nemajú uchytenie na predkolení, 

g) protézy 

1. protézy horných končatín okrem protéz prstov a ruky, ktoré nemajú uchytenie tuhou objímkou na 

predlaktí, 

2. protézy dolných končatín okrem protéz chodidla, ktoré sú kompenzované výplňou a ortopedickou 

obuvou a nemajú 

uchytenie tuhou objímkou na predkolení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

Príloha  9 k zákonu č. 447/2008 Z. z. 

 

 

Vzor parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



      
 

Príloha  10 k zákonu č. 447/2008 Z. z. 

 

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky, peňažného príspevku na 

výcvik používania pomôcky, peňažného príspevku na úpravu pomôcky, peňažného príspevku na 

kúpu zdvíhacieho zariadenia, peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla, 

peňažného príspevku na úpravu bytu, peňažného príspevku na úpravu rodinného domu a peňažného 

príspevku na úpravu garáže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena pomôcky, cena výcviku 

používania pomôcky, cena 

úpravy pomôcky,  cena 

zdvíhacieho zariadenia, cena 

potrebnej úpravy osobného 

motorového vozidla a cena 

potrebnej úpravy bytu, 

rodinného domu alebo garáže 

Príjem fyzickej osoby s 

ťažkým zdravotným 

postihnutím vyjadrený v 

násobkoch sumy životného 

minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu ustanoveného 

osobitným predpisom
29) 

   

do 2 do 3 do 4 do 5 

do  331,94 eura 90 % 90 % 70 % 50 % Výška príspevku v % z ceny pomôcky,  

z ceny výcviku používania pomôcky, 

z ceny úpravy pomôcky,       z ceny 

zdvíhacieho zariadenia, z ceny 

potrebnej úpravy osobného motorového 

vozidla a z ceny potrebnej  úpravy bytu, 

z ceny potrebnej úpravy rodinného 

domu alebo z ceny potrebnej úpravy 

garáže 

do  1 659,70 eura 95 % 85 % 75 % 65 % 

nad 1 659,70 eura 95 % 90 % 80 % 70 % 



      
 

 

Príloha  11 k zákonu č. 447/2008 Z. z. 

 

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky, ktorou je pes so špeciálnym 

výcvikom 

 

 

 

 

Príloha  12 k zákonu č. 447/2008 Z. z. 

 

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na opravu pomôcky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom
29)

    

do 2 do 3 do 4 do 5 

100 % 
95 

% 

90 

% 

80 

% 

Výška príspevku v % z ceny psa so 

špeciálnym výcvikom 

Cena opravy 

pomôcky 

Príjem fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím 

vyjadrený v násobkoch sumy 

životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu 

ustanoveného osobitným 

predpisom
29)

 

   

do 2 do 3 do 4 do 5 

do 165,97 eura 95 % 50 % 0 % 0 % 

Výška príspevku v % z ceny 

opravy pomôcky 

do 331,94 eura 95 % 70 % 50 % 25 % 

do 829,85 eura 95 % 80 % 60 % 40 % 

nad 829,85 eura 95 % 90 % 70 % 50 % 



      
 

 

Príloha  13 k zákonu č. 447/2008 Z. z 

 

 

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla a na kúpu 

osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou 

 

 

 

 

 

Príloha  14 k zákonu č. 447/2008 Z. z. 

 

 

Skutočnosti na určenie výšky peňažného príspevku na prepravu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena osobného 

motorového 

vozidla 

Príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

vyjadrený v násobkoch sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom
29)

    

do 2 do 3 do 4 do 5 

   
85 % 80 % 70 % 55 % 

Výška príspevku v % z 

ceny osobného 

motorového vozidla, 

najviac zo sumy 

13 277,57 eura 

Príjem fyzickej osoby  s ťažkým zdravotným postihnutím vyjadrený v 

násobkoch sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

ustanoveného osobitným predpisom
29)

 

do 2 do 3 do 4 do 5 

Výška príspevku v % z preukázaných nákladov na prepravu 95 % 90 % 70 % 50 % 



      
 

Príloha 16 k  zákonu č. 447/2008 Z. z.        

Výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie 

Meno a priezvisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím: 

................................................................... 

Rodné číslo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím: 

................................................................... 

Meno a priezvisko osobného asistenta: 

................................................................... 

Mesiac a rok:.............................................. 

Vzťah medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom: 

................................................................... 

Odpracované hodiny osobnej asistencie za mesiac: 

................................................................... 

Z toho tlmočenie (artikulačné, taktilné a v posunkovej reči): 

................................................................... 

........................ .......................................................................... 

Osobný asistent Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím 

 

V ............................. dňa ............................ 

 

Vysvetlivky k vyplňovaniu výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie: 

Mesiac a rok – uvedie sa mesiac a rok, v ktorom bola osobná asistencia vykonaná. 

Vzťah medzi fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a osobným asistentom – uvedie sa, 

či osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím vykonáva 

a) manžel, 

b) manželka, 

c) rodič, 

d) fyzická osoba, ktorá prevzala fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím do  starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, 

e) fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným  

postihnutím, 

f) dieťa, 

g) starý rodič, 

h) vnuk, 

i) súrodenec, 

j) nevesta, 

k) zať, 

l) svokor, 

m) svokra, 

n) iná osoba (vyššie neuvedená). 

Odpracované hodiny osobnej asistencie za mesiac – uvedie sa súhrn odpracovaných hodín osobnej 

asistencie za konkrétny kalendárny mesiac. 

Z toho tlmočenie (artikulačné, taktilné a v posunkovej reči) – uvedie sa súhrn odpracovaných hodín 

osobnej asistencie za konkrétny kalendárny mesiac, počas ktorých bolo vykonávané tlmočenie. 

Osobný asistent – uvedie sa podpis osobného asistenta. 

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím – uvedie sa podpis fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím, ktorá výkaz o odpracovaných hodinách osobnej asistencie vypracovala a 

predkladá príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

V........................... dňa............. – uvedie sa miesto a deň, mesiac a rok vyhotovenia výkazu. 

 



      
 

Príloha 17 k zákonu č. 447/2008 Z. z. 

 

Potvrdenie 

o vyplatených odmenách osobnému asistentovi 

 

 

Meno a priezvisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

.................................................................................................................................................. 

 

Za kalendárny mesiac .............................................. v roku ................................................. 

 

Meno a priezvisko osobného asistenta ............................................................................... 

 

Odpracované hodiny ............................................................................................................. 

 

Odmena v eurách .................................................................................................................. 

 

Dátum prevzatia  .................................................................................................................... 

 

Podpis osobného asistenta .................................................................................................. 
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OPATRENIE  
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 18. decembra 2008, 

ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a 

maximálne zohľadňované sumy z ich ceny 

 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. 

o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ustanovuje: 
 

§ 1 
 

Zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ceny 

stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení sú uvedené v prílohe. 

 
§ 2 

 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2009. 

 

 
Viera Tomanová v. r. 
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Príloha k opatreniu č. 6 2009 Z. z. 

 
 

 

Poradové Popis Merná Maximálne 
číslo  jednotka zohľadňovaná suma z 
   ich ceny v eurách 

 Zemné práce pre rampu   

1. Okopávka a prekopávka nezapažená v m
3 1,71 

 horninách 1 a 2 do 1 000 m
3   

2. Okopávka a prekopávka nezapažená v m
3 2,49 

 hornine 3 do 1 000 m
3   

3. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 1 až 3 m
3 0,65 

4. Okopávka a prekopávka nezapažená v m
3 6,09 

 hornine 4 do 1 000 m
3   

5. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4 m
3 0,87 

6. Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, m
3 11,14 

 hornina triedy 1 až 2, ručne   

7. Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, m
3 22,31 

 hornina triedy 3, ručne   

8. Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, m
3 28,92 

 hornina triedy 4, ručne   

9. Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do m
3 5,12 

 10 m, horniny 1 až 4   

10. Príplatok za vodorovné premiestnenie výkopu m
3 4,66 

 nosením za každých ďalších 10 m, horniny 1   

 až 4   

11. Nakladanie neuľahnutého výkopu z hornín 1 m
3 2,26 

 až 4   

12. Prekladanie neuľahnutého výkopu z hornín 1 m
3 2,85 

 až 4   

13. Uloženie sypaniny na medziskládky (len v m
3 0,74 

 blízkosti staveniska)   

 Zakladanie len pre rampu   

14. Betón základových klenieb, dosiek, pásov, m
3 105,36 

 pätiek, blokov a základových múrov, prostý   

 triedy B12,5 (zn. II)   

15. Betón základových klenieb, dosiek, pásov, m
3 114,58 

 pätiek, blokov a základových múrov, prostý   

 triedy B20 (zn. III)   

16. Betón základné konštrukcie klenieb, dosiek, m
3 105,73 

 pásov, pätiek a základových múrov železných   

 (bez výstuže), triedy B15 (zn. II)   

17. Betón základových konštrukcií klenieb, m
3 116,18 

 dosiek, pásov, pätiek a základových múrov   

 železných (bez výstuže), triedy B20 (zn. III)   

18. Debnenie stien základových klenieb, dosiek, m
2 15,65 

 pásov, pätiek a blokov, zhotovenie – tradičné   
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19. Debnenie stien základových klenieb, dosiek, m
2 2,46 

 pásov, pätiek a blokov, odstránenie   

20. Výstuž základových konštrukcií a t 1 347,15 
 základových múrov z ocele 10216 až 10505   

 alebo siete   

 Zvislé a kompletné konštrukcie vrátane   

 stavebných materiálov   

21. Zamurovanie otvoru v murive m
3 182,76 

 nadzákladového   

22. Murivo plochy nad 4 m
2 m

3 188,39 
23. Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky do 100 m

2 17,36 
 mm   

24. Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky nad m
2 28,94 

 100 mm   

25. Priečky murované hrúbky 140 mm plochy m
3 27,23 

 nad 4 m
2   

26. Priečky sadrokartónové, hrúbka priečky 125 m
2 50,00 

 mm   

27. Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám m 2,50 
 pristrelením   

28. Ukončenie priečok ku konštrukciám m 2,63 
 montážnou penou   

29. Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek m
2 19,66 

 druhu pálených tehál a malty, hrúbky 65 mm   

30. Doplnenie muriva obrúb m 9,89 

 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   

 vrátane stavebných materiálov   

31. Omietka jednotlivých malých plôch na kus 3,68 
 stropoch akoukoľvek maltou s plochou   

 jednotlivo do 0,09 m
2   

32. Omietka jednotlivých malých plôch na kus 6,33 
 stropoch s plochou jednotlivo nad 0,09 do   

 0,25 m
2   

33. Omietka jednotlivých malých plôch na kus 13,01 
 stropoch s plochou jednotlivo nad 0,25 do 1   

 m
2   

34. Vnútorná omietka stropov m
2 10,39 

35. Omietka jednotlivých malých plôch kus 2,85 
 vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09   

 m
2   

36. Omietka jednotlivých malých plôch kus 4,22 
 vnútorných stien akoukoľvek maltou nad   

 0,09 do 0,25 m
2   

37. Omietka jednotlivých malých plôch kus 9,98 
 vnútorných stien akoukoľvek maltou nad   

 0,25 do 1 m
2   

38. Vnútorná omietka stien nových m
2 7,57 

39. Stierka pre sadrokartónové priečky jedna m
2 2,91 

 vrstva   
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40. Mazanina z betónu prostého vrátane m
3 142,89 

 príplatkov triedy B15 (zn. II) hrúbka 5 až 24   

 cm   

41. Mazanina z betónu prostého vrátane m
3 150,61 

 príplatkov triedy B20 (zn. III) hrúbky 5 až 24   

 cm   

42. Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z t 1 123,51 
 ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov   

43. Násyp zo štrkopiesku 0 – 32 (pre spevnenie m
3 36,21 

 podkladu rampy)   

44. Poter pieskovocementový hrúbka do 10 mm m
2 4,01 

45. Poter pieskovocementový hrúbka do 20 mm m
2 5,25 

46. Poter pieskovocementový hrúbka do 30 mm m
2 6,43 

47. Poter pieskovocementový hrúbka do 40 mm m
2 7,78 

48. Poter pieskovocementový hrúbka do 50 mm m
2 9,09 

49. Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm m
2 8,20 

50. Zárubňa do šírky 900 mm kus 37,85 

51. Osadenie dverového rámu a zárubní plochy kus 12,40 
 otvoru do 2,5 m

2   

 Ostatné konštrukcie a práce   

52. Búranie základov z betónu prostého alebo m
3 55,54 

 preloženého kameňom – 2,200 t   

53. Búranie základov alebo vybúranie otvorov m
3 136,67 

 plochy nad 4 m
2
 v základoch   

 železobetónových – 2,400 t   

54. Búranie priečok z tehál pálených, plných m
2 2,78 

 alebo dutých, hrúbka do 150 mm – 0,196 t   

55. Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek m
2 2,21 

 alebo z iných materiálov, hrúbka do 150 mm   

 – 0,115 t   

56. Búranie muriva nadzákladového z tehál m
3 18,51 

 pálených, vápennopieskových, cementových   

 na maltu – 1,905 t   

57. Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po m
2 3,60 

 hrubom vybúraní otvorov, v murive tehlovom   

 na maltu – 0,057 t   

58. Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kus 0,46 
 kovového dverného krídla do 2 m

2   

59. Vybúranie drevených a kovových dverových m
2 4,85 

 zárubní – 0,082 t   

60. Vybúranie drevených a kovových stien m
2 1,91 

 plných, zasklených alebo sádrokartóných –   

 0,024 t   

61. Vybúranie vodovodného, plynového a m 1,32 
 podobného vedenia, DN do 200 mm – 0,045 t   

62. Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 m 3,83 
 mm – 0,05 t   

63. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy kus 1,23 
 do 0,0225 m

2
, hrúbka do 150 mm – 0,004 t   
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64. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy kus 2,05 
 do 0,0225 m

2
, hrúbka do 300 mm – 0,008 t   

65. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy kus 1,91 
 do 0,09 m

2
, hrúbka do 150 mm – 0,026 t   

66. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy kus 3,75 
 do 0,09 m

2
, hrúbka do 300 mm – 0,057 t   

67. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy kus 2,62 
 do 0,25 m

2
, hrúbka do 150 mm – 0,073 t   

68. Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy kus 6,67 
 do 0,25 m

2
, hrúbka do 300 mm – 0,146 t   

69. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy m
2 5,69 

 do 1 m
2
, hrúbka do 100 mm – 0,191 t   

70. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy m
2 7,26 

 do 1 m
2
, hrúbka do 150 mm – 0,281 t   

71. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy m
3 43,23 

 do 1 m
2
, hrúbka do 300 mm – 1,875 t   

72. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy m
2 2,65 

 do 4 m
2
, hrúbka do 100 mm – 0,180 t   

73. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy m
2 3,51 

 do 4 m
2
, hrúbka do 150 mm – 0,270 t   

74. Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy m
3 29,89 

 do 4 m
2
, hrúbka do 300 mm – 1,875 t   

75. Vybúranie otvoru v železobetónových kus 7,99 
 priečkach a stenách plochy do 0,09 m

2
, do   

 150 mm – 0,034 t   

76. Vybúranie otvoru v železobetónových kus 14,16 
 priečkach a stenách plochy do 0,25 m

2
, do   

 150 mm – 0,093 t   

77. Vybúranie otvoru v železobetónových m
2 20,25 

 priečkach a stenách plochy do 1 m
2
, hrúbka   

 do 100 mm – 0,240 t   

78. Vybúranie otvoru v železobetónových m
2 26,81 

 priečkach a stenách plochy do 1 m
2
, hrúbka   

 do 150 mm – 0,365 t   

79. Vybúranie otvoru v železobetónových m
2 6,63 

 priečkach a stenách plochy do 4 m
2
, hrúbka   

 do 50 mm – 0,125 t   

80. Vybúranie otvoru v železobetónových m
2 14,20 

 priečkach a stenách plochy do 4 m
2
, hrúbka   

 do 100 mm – 0,240 t   

81. Vybúranie otvoru v železobetónových m
2 15,28 

 priečkach a stenách plochy do 4 m
2
, hrúbka   

 do 150 mm – 0,365 t   

82. Vybúranie otvoru v stropoch kus 3,63 
 železobetónových plochy do 0,0225 m

2
,   

 hrúbka nad 120 mm – 0,008 t   

83. Vybúranie otvoru v stropoch kus 5,93 
 železobetónových plochy do 0,09 m

2
, hrúbka   

 nad 120 mm – 0,032 t   

84. Vybúranie otvoru v stropoch kus 8,89 
 železobetónových plochy do 0,25 m

2
, hrúbka   

 nad 120 mm – 0,090 t   
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85. Vybúranie otvoru v stropoch m
3 139,88 

 železobetónových plochy do 1 m
2
, hrúbka nad   

 120 mm – 2 400 t   

86. Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive m 2,18 
 tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50   

 mm a šírky do 70 mm – 0,006 t   

87. Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive m 2,61 
 tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100   

 mm a šírky do 100 mm – 0,018 t   

88. Vysekanie rýh v betóne dlažbe do hĺbky 100 m 5,30 
 mm a šírky do 150 mm – 0,028 t   

89. Vysekanie rýh v betóne dlažbe do hĺbky 150 m 6,93 
 mm a šírky do 150 mm – 0,050 t   

90. Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky m 8,44 
 100 mm a šírky do 100 mm – 0,022 t   

91. Otlčenie omietok vnútorných vápenných m
2 2,02 

 alebo vápennocementových v rozsahu do 100   

 % – 0,050 t   

92. Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek m
2 4,14 

 vnútorných – 0,068 t   

93. Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do t 13,08 
 3,5 m   

94. Príplatok za každých ďalších 3,5 m t 4,11 

95. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku t 9,69 
 do 1 km   

96. Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku t 0,36 
 za každý ďalší 1 km   

97. Vnútrostavenisková doprava sutiny a t 5,91 
 vybúraných hmôt do 10 m   

98. Vnútrostavenisková doprava sutiny a t 0,67 
 vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m   

99. Poplatok za skládku t 23,24 

100. Podchytenie nadzákladového muriva m 45,94 
 drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke   

 muriva do 450 mm a dĺžke podchytenia do 3   

 m   

101. Podchytenie nadzákladového muriva m 65,24 
 drevenou výstuhou pri hrúbke muriva nad   

 450 do 600 mm dĺžky podchytenia do 3 m   

102. Podchytenie priečok drevenou výstuhou do m 25,60 
 výšky 3 m pri hrúbke muriva do 150 mm a   

 dĺžky podchytenia do 3 m   

103. Podchytenie priečok drevenou výstuhou do m 34,09 
 výšky 3 m pri hrúbke muriva 150 – 300 mm   

 a dĺžky podchytenia do 3 m   

104. Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov t 23,36 
 vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m   

 Zdravotechnika vnútorná kanalizácia   

105. Práce súvisiace s vnútornou kanalizáciou pri hodina 12,61 
 úprave bytu alebo rodinného domu   
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106. Materiál súvisiaci s prácami s vnútornou komplet 199,17 
 kanalizáciou   

 Zdravotechnika – vnútorný vodovod   

107. Práce súvisiace s vnútorným vodovodom pri hodina 12,61 
 úprave bytu alebo rodinného domu   

108. Vodoinštalačný materiál súvisiaci s komplet 199,17 
 vodoinštalačnými prácami   

 Zdravotechnika – plynovod   

109. Práce súvisiace s plynovodom pri úprave bytu hodina 12,61 
 alebo rodinného domu   

110. Plynoinštalačný materiál súvisiaci s komplet 199,17 
 plynoinštalačnými prácami   

 Zariadenia   

111. Práce súvisiace s montážou zariadení pri hodina 10,96 
 úprave bytu alebo rodinného domu   

112. Vaňa kus 185,43 

113. Vanička sprchová kus 147,55 

114. Kabína sprchová kompletná alebo vyhotovená kus 829,85 
 zo stavebných materiálov na mieste   

115. Umývadlo kus 68,12 

116. Batéria umývadlová kus 94,61 

117. Batéria vaňová so sprchou kus 189,21 

118. WC misa so splachovacou nádržou kus 283,81 

119. Bidet kus 210,19 

 Iné zariadenia   

120. Kompletná garážová brána alebo kompletná kus 1 800,00 
 vstupná brána s diaľkovým ovládaním   

 vrátane prác súvisiacich s montážou   

 Ústredné kúrenie   

121. Práce súvisiace s prekládkou ústredného hodina 12,61 
 kúrenia pri úprave bytu alebo rodinného   

 domu   

123. Materiál súvisiaci s prekládkou ústredného komplet 199,17 
 kúrenia   

 Konštrukcie stolárske   

124. Montáž dverového krídla kompletizovaného kus 39,84 
 otváravého do oceľovej alebo fošňovej   

 zárubne, jednokrídlové   

125. Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové do kus 78,34 
 rozmerov 900/1970   

126. Montáž kuchynskej linky na stenu m 31,49 

127. Kuchynská linka pre fyzické osoby odkázané kus 995,82 
 na mechanický alebo elektrický vozík   

 Podlahy z dlaždíc a podlahy parketové   
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128. Montáž soklíkov z obkladačiek, hutných, m 2,59 
 keramických, rovné   

129. Montáž podláh z keramických dlaždíc – m
2 15,68 

 ukladanie do malty   

130. Zhotovenie parketovej podlahy s olištovaním m
2 12,00 

 a podložkou   

131. Montáž podláh z keramických dlaždíc – m
2 16,79 

 ukladanie do tmelu   

132. Dlaždice interiérové m
2 17,56 

133. Dlaždice exteriérové m
2 22,50 

 Podlahy povlakové   

134. Lepenie podlahových soklíkov alebo m 0,48 
 gumových líšt   

135. Soklík m 1,11 

136. Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt m 0,70 

137. Lepenie povlakových podláh z plastov PVC m
2 6,17 

 bez podkladu, z pásov   

138. Podlahovina z PVC m
2 11,08 

 Dokončovacie práce – nátery   

139. Nátery kovových stavebných doplnkov m
2 5,83 

 konštrukcií; syntetické, na vzduchu schnúce,   

 dvojité, dvojnásobok 1x z emailov   

140. Nátery kovových stavebných doplnkov m
2 1,67 

 konštrukcií, syntetické na vzduchu schnúce,   

 základný   

141. Nátery stolárskych výrobkov olejové farby m
2 10,76 

 bielej, dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x   

 plným tmelením   

 Dokončovacie práce – maľby   

142. Pačokovanie vápenným mliekom m
2 0,17 

 jednonásobok s obrúsením a presadrovaním   

 v miestnostiach   

143. Maľby z maliarskych tekutých zmesí m
2 1,31 

144. Linkustrácia izolovaná latexovou farbou na m2 3,81 
 stropoch   

 Elektromontáže   

145. Práce súvisiace s elektromontážou pri úprave hodina 10,96 
 bytu alebo rodinného domu   

146. Elektroinštalačný materiál súvisiaci s komplet 199,17 
 elektromontážnymi prácami   
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O P A T R E N I E  
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 18. decembra 2008, 

ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok 

 

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 5 zákona č. 447/2008 Z. z. 

o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ustanovuje: 
 

§ 1 
 

Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok sú uvedené v prílohe. 

 
§ 2 Účinnosť 

 
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2009. 

 

 
Viera Tomanová v. r. 
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Príloha k opatreniu č. 7 2009 Z. z. 

 
 

 

Poradové Pomôcka  Maximálne 
číslo   zohľadňovaná 
   suma z ceny 
   pomôcky 

   v eurách 

1. Mechanický vozík, jednoduchý Zariadenie, ktoré umožňuje 2 489,55 
 kočík alebo špeciálne upravený pohyb. za jednu pomôcku 
 kočík   

 vrátane príslušenstva (fixačná   

 vesta, popruh fixačný cez   

 hrudník, pláštenka do dažďa)   

2. Elektrický vozík vrátane Zariadenie, ktoré umožňuje 7 302,67 
 príslušenstva (fixačná vesta, pohyb prostredníctvom za jednu pomôcku 

 popruh fixačný cez hrudník, ovládacích prvkov.  

 pláštenka do dažďa)   

3. Špeciálne upravená stolička Pomôcka, ktorá umožňuje 829,85 
  zabezpečovať za jednu pomôcku 
  si sebaobslužné úkony  

  a úkony starostlivosti  

  o domácnosť.  

4. Načúvací aparát Zariadenie, ktoré umožňuje 995,82 
  prijímať zvuky z prostredia za jednu pomôcku 
  a komunikáciu.  

5. Pes so špeciálnym výcvikom Pomôcka, ktorá 7 302,67 
 a) vodiaci, zabezpečuje pomoc za jednu pomôcku 
 b) asistenčný, v každodenných  

 c) signálny. činnostiach.  

6. Práčka Elektronické zariadenie 331,94 
  slúžiace na pranie ošatenia za jednu pomôcku 
  a bielizne.  

7. Umývačka riadu Elektronické kuchynské 497,91 
  zariadenie slúžiace na za jednu pomôcku 
  umývanie príslušenstva  

  používaného v kuchyni.  

8. Mikrovlnná rúra Elektronické kuchynské 116,18 
  zariadenie slúžiace na za jednu pomôcku 
  prípravu a ohrev potravín.  

9. Mixér Elektronické kuchynské 99,59 
  zariadenie slúžiace na za jednu pomôcku 
  úpravu potravín.  

10. Elektrický krájač alebo nôž Elektronické kuchynské 99,59 
  zariadenie slúžiace na za jednu pomôcku 
  krájanie potravín.  

11. Kuchynská váha s hlasovým Zariadenie s hlasovým 165,97 
 výstupom výstupom, ktoré umožňuje za jednu pomôcku 
  získať informáciu  

  o hmotnosti potravín.  
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12.  Indikátor svetla Zariadenie so zvukovým 66,39 
   výstupom, ktoré umožňuje za jednu pomôcku 
   získať informácie o zdroji  

   a intenzite svetla.  

13.  Časť špeciálneho kuchynského Kuchynská pomôcka, ktorá 16,60 
  riadu umožní prípravu za každú pomôcku 
   a konzumáciu potravín a  

   nápojov.  

14.  Predmet na uľahčenie úkonov Zariadenie, ktoré umožňuje 16,60 
  sebaobsluhy (pomôcka na vykonať, resp. uľahčiť za každú pomôcku 
  obliekanie, podávač, držiak vykonanie úkonov  

  kľúčov, otvárač dverí, sebaobsluhy.  
  ergonomická úchytka na tužku,   

  pomôcka na písanie, skracovač   

  do vane)   

15.  Indikátor hladiny Zariadenie, ktoré umožňuje 33,20 
   získať informácie o úrovni za jednu pomôcku 
   hladiny tekutiny v nádobe.  

16.  Lekársky teplomer s hlasovým Zariadenie s hlasovým 29,88 za jednu 
  výstupom výstupom, ktoré umožňuje pomôcku 
   získať informácie o telesnej  

   teplote.  

17.  Súprava na umývanie vlasov pre Zariadenie slúžiace na 49,80 
  imobilných vykonávanie vlasovej za jednu pomôcku 
   hygieny.  

18.  Indikátor farieb Zariadenie s hlasovým 630,69 
   výstupom, ktoré umožňuje za jednu pomôcku 
   získať informácie o farbe.  

19.  Hovoriaci identifikátor etikiet Zariadenie, ktoré umožňuje 248,96 
   záznam a reprodukciu za jednu pomôcku 
   hlasovej informácie  

   o predmetoch označených  

   špeciálnymi etiketami.  

20.  Slepecké hodinky hmatové Zariadenie, ktoré 89,63 
   umožňuje získať za jednu pomôcku 
   informácie o čase  

   prostredníctvom hmatu.  

21.  Slepecké hodinky s hlasovým Zariadenie, ktoré umožňuje 33,20 
  výstupom získať informácie o čase za jednu pomôcku 
   prostredníctvom hlasu.  

22.  Budík s hlasovým výstupom Zariadenie, ktoré umožňuje 99,59 
   získať informácie o čase za jednu pomôcku 
   prostredníctvom hlasu  

   s funkciou budenia.  

23.  Vibračno-zábleskový budík alebo Zariadenie, ktoré umožňuje 199,17 za jednu 
  vibračné náramkové hodinky budenie prostredníctvom pomôcku 
   vibrácií alebo svetelných  

   zábleskov.  
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24. Signalizačné zariadenie, ktoré Zariadenie, ktoré a) 165,97 za každý 
 

 obsahuje signalizuje zvonenie senzor 
 

 a) senzory, telefónu, domového alebo b) 431,53 za jednu 
 

 b) centrálnu jednotku, bytového zvončeka, plač pomôcku 
 

 
c) signalizátor dieťaťa, vytekajúcu vodu. c) 398,33 za jednu 

 

  

pomôcku bez ohľadu  

 
1. prenosný signalizátor alebo  

 

  
na počet  

 

2. stabilné signalizátory. 
 

 

  
signalizátorov  

   
 

25. Špeciálne zariadenie na prenos Zariadenie, ktoré umožňuje a) 265,56 za 
 

 zvuku a) samostatné bezdrôtové individuálne nastavenie jednu pomôcku 
 

 zariadenie alebo b) doplnkové hlasitosti a zlepšenie b) 1 062,21 za 
 

 zariadenie k načúvaciemu zrozumiteľnosti hovoreného jednu pomôcku 
 

 
aparátu 

slova a informácií z rádia  
 

 

a z televízneho prijímača. 
 

 

   
 

26. Kalkulačka s hlasovým Zariadenie, ktoré umožňuje 116,18 
 

 výstupom realizáciu výpočtov za jednu pomôcku 
 

  s hlasovým popisom  
 

  jednotlivých úkonov.  
 

27. Mobilný telefón s operačným Zariadenie, ktoré v spojení 302,07 za jednu 
 

 systémom umožňujúcim so špeciálnym aplikačným pomôcku 
 

 použitie špeciálneho programu programom umožňuje  
 

  prijímať a odosielať  
 

  zvukové informácie.  
 

28. Písací telefón Zariadenie, ktoré umožňuje 398,33 
 

  komunikovať cez za jednu pomôcku 
 

  alfanumerickú klávesnicu  
 

  písaním textu.  
 

29. Špeciálny telefón Telefón s veľkoplošnými 49,80 
 

  tlačidlami, reliéfnym za jednu pomôcku 
 

  značením alebo ich  
 

  kombináciou, ktorý  
 

  umožňuje jeho použitie  
 

  fyzickou osobou so  
 

  špeciálnymi potrebami.  
 

30. Telefón pre nedoslýchavých Zariadenie, ktoré umožňuje 165,97 
 

  komunikovať za jednu pomôcku 
 

  prostredníctvom telefónu,  
 

  ktorý je  
 

  vybavený svetelnou  
 

  signalizáciou  
 

  a zosilňovačom zvuku.  
 

31. Úchytka na telefónne slúchadlo Zariadenie, ktoré umožňuje 66,39 
 

  použiť telefón. za jednu pomôcku 
 

     

32. Bezdrôtový headset Zariadenie, ktoré umožňuje 66,39 
 

 k telefonovaniu z mobilného používať mobilný telefón. za jednu pomôcku 
 

 telefónu   
 

33. Zosilňovač pre mobilné telefóny Prídavné zariadenie, ktoré 265,56 
 

 s indukčnou slučkou alebo so umožňuje komunikovať za jednu pomôcku 
 

 slúchadlami prostredníctvom mobilného  
 

  telefónu.  
 

34. Fax Zariadenie, ktoré umožňuje 165,97 
 

  komunikovať za jednu pomôcku 
 

  prostredníctvom písaného  
 

  textu.  
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35.  Písací stroj na Braillovo písmo Zariadenie, ktoré umožňuje 464,72 za jednu 
 

   písať Braillovým písmom. pomôcku 
 

36.  Kancelársky písací stroj Zariadenie, ktoré umožňuje 99,59 
 

   zaznamenať text za jednu pomôcku 
 

   v písomnej podobe.  
 

37.  Tyflonavigátor Zariadenie, ktoré 995,82 
 

   s použitím navigačného za jednu pomôcku 
 

   systému GPS umožňuje  
 

   orientáciu prostredníctvom  
 

   hlasového výstupu.  
 

38.  Tyflosonar Zariadenie, ktoré umožňuje 265,56 
 

   identifikovať prekážky za jednu pomôcku 
 

   pomocou akustického  
 

   signálu.  
 

39.  Povelový vysielač Zariadenie, ktoré slúži na 104,57 
 

   ovládanie navigačných za jednu pomôcku 
 

   a orientačných systémov.  
 

40.  Audio prehrávač Zariadenie, ktoré umožňuje 165,97 
 

  (rádiomagnetofón, CD prehrávač, prehrávať zvukové za jednu pomôcku 
 

  MP3 prehrávač alebo audio záznamy.  
 

  zostava)   
 

41.  Televízny prijímač s teletextom Zariadenie, ktoré umožňuje 165,97 
 

   sledovať televízne za jednu pomôcku 
 

   programy so skrytými a s  
 

   otvorenými titulkami.  
 

42.  DVD recordér s funkciou Zariadenie, ktoré umožňuje 232,36 
 

  nahrávania nahrávať a prehrávať za jednu pomôcku 
 

   programy.  
 

43.  Špeciálny prehrávač Zariadenie, ktoré umožňuje 497,91 
 

  digitalizovaných kníh čítať digitalizované zvukové za jednu pomôcku 
 

   knihy.  
 

44.  Hlasový záznamník (diktafón, Zariadenie, ktoré umožňuje 232,36 
 

  digitálny hlasový záznamník alebo záznam zvuku a za jednu pomôcku 
 

  hlasový organizér) prehrávanie zvuku  
 

   prostredníctvom nosičov –  
 

   magnetofónovej pásky,  
 

   minidisku, pamäte.  
 

45.  Špeciálny aplikačný program Špeciálny program, ktorý 497,91 
 

  (hovoriaci program na využitie umožňuje používať za každú pomôcku 
 

  GPS systému na orientáciu, na technické zariadenie.  
 

  prehrávač digitalizovaných kníh,   
 

  program na hlasové sprístupnenie   
 

  displeja mobilného telefónu   
 

  alebo digitálneho personálneho   
 

  asistenta DPA, handheld)   
 

46.  Špeciálny zápisník pre Zariadenie, ktoré umožňuje a) 3 319,40 za jednu 
 

  nevidiacich a) s hlasovým samostatné a pohotové pomôcku 
 

  výstupom alebo b) s získavanie a spracúvanie b) 7 302,67 za jednu 
 

  kombináciou hmatového textových informácií a pomôcku 
 

  
a hlasového výstupu 

komunikáciu s inou  
 

  
fyzickou osobou a s  

 

    
 

   inštitúciami.  
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47. Stolový alebo prenosný osobný Zariadenie na získavanie a 1 659,70 
 počítač (vrátane DVD mechaniky, spracovanie informácií za jednu pomôcku 
 grafickej a zvukovej karty, a na komunikáciu.  
 modemu, sieťovej karty,   

 operačného systému, monitora,   

 klávesnice, myši, reproduktorov,   

 programového vybavenia na prácu   

 s dokumentmi a prístupu na   

 internet)   

48. Špeciálny program (program na Špeciálny program, ktorý 2 323,58 
 hlasový výstup, headmaster) umožňuje použiť počítače za jednu pomôcku 
  v závislosti od druhu  

  a špecifík zdravotného  

  postihnutia.  

49. Scanner s programom na Hardwarové periférne 398,33 
 optické rozpoznávanie písma zariadenie počítača za jednu pomôcku 
 (OCR) slúžiace na nasnímanie  

  tlačenej predlohy do  

  počítača a programové  

  vybavenie na optické  

  rozpoznávanie písma.  

50. Tlačiareň Prídavné zariadenie 165,97 
  k počítaču, ktoré umožňuje za jednu pomôcku 
  vytlačiť spracovaný text.  

51. Tlačiareň na slepecké Braillovo Prídavné zariadenie 5 642,97 
 písmo k počítaču, ktoré umožňuje za jednu pomôcku 
  vytlačiť spracovaný text  

  v Braillovom písme.  

52. Hmatový displej Prídavné zariadenie 6 638,79 
  k počítaču, ktoré umožňuje za jednu pomôcku 
  zobraziť informácie  

  z obrazovky v Braillovom  

  písme.  

53. Elektronická čítacia lupa Zariadenie, ktoré umožňuje 3 983,27 
 stolová na monitore alebo displeji za jednu pomôcku 
  čítať text.  

54. Elektronická čítacia lupa Prenosné zariadenie, ktoré 995,82 
 prenosná umožňuje na za jednu pomôcku 
  zabudovanom displeji  

  alebo pripojenom monitore  

  čítať text.  

55. Prenosná kúpacia vaňa Zariadenie, ktoré umožňuje 995,82 
  zabezpečiť osobnú hygienu. za jednu pomôcku 

56. Suché chemické WC Zariadenie na zabezpečenie 165,97 
  vyprázdňovania močového za jednu pomôcku 
  mechúra a hrubého čreva.  

57. Krauler Zariadenie, ktoré umožňuje 265,56 
  pohyb. za jednu pomôcku 

58. Doska na presun Zariadenie, ktoré umožňuje 26,56 
  ľahký presun fyzickej za jednu pomôcku 
  osoby (napr. z vozíka do  

  auta a späť).  
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59. Špeciálna sedačka, sedadlo,               Zariadenie, ktoré umožňuje      1 659,70   

autosedačka, stabilizačné fixáciu a prevoz fyzickej za jednu pomôcku 
upínacie a bezpečnostné pásy osoby v osobnom  

 motorovom vozidle.  
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