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ÚvodÚvodÚvodÚvodÚvod

Tento študijný materiál vznikol v rámci projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu s názvom
VIA LUCIS. Projekt realizuje Katedra špeciálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave v rokoch 2006/2008 formou ďalšieho vzdelávania pre učiteľov stredných a vysokých škôl, výchovných
poradcov a poradenských pracovníkov pedagogicko-psychologických poradní a špeciálnopedagogických poradní.

Projekt VIA LUCIS je reakciou na súčasný stav a sťažené podmienky v oblasti orientácie sa jednotlivcov
s postihnutím, ako aj nadaním a talentom v možnostiach vysokoškolského štúdia a bezbariérovom prístupe
k informáciám. Vzdelávanie pedagogických a poradenských pracovníkov je zamerané na získanie odborných
spôsobilostí na prácu so študentmi s postihnutím v období staršieho školského veku a adolescencie. Obsahom
vzdelávania sú teoretické a praktické poznatky zo všeobecnej špeciálnej pedagogiky, ako aj z jednotlivých jej
subdisciplín so zameraním na problematiku staršieho školského veku a adolescencie.

Cieľom projektu je vytváranie podmienok pre lepší prístup študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi potrebami na vysoké školy a ich uplatnenie sa vo vysokoškolskom prostredí ako dôležitom determinante
zvýšenia ich šancí uplatnenia sa na trhu práce.

Obsahom projektu je rozšírenie poznatkov pracovníkov jednotlivých inštitúcií (stredné školy, vysoké školy,
pedagogicko-psychologické poradne, špeciálno pedagogické poradne) o špecifikách práce so študentmi so špeci-
álno pedagogickými potrebami a dôsledkoch jednotlivých skupín zdravotného postihnutia s užším zameraním
na vzdelávanie v podmienkach vysokých školách.

Absolvent získa potrebné teoretické aj praktické poznatky zo všeobecnej špeciálnej pedagogiky, ako aj
z jednotlivých jej subdisciplín so zameraním na problematiku staršieho školského veku a adolescencie. V jed-
notlivých moduloch bude oboznámený so stratégiami vzdelávania vzhľadom na druh a stupeň postihnutia,
ako aj psychické a somatické osobitosti jednotlivcov. Absolvent by mal byť schopný na základe týchto poznat-
kov a v spolupráci s konkrétnou postihnutou osobou vytvárať podmienky na bezbariérový prístup k informáci-
ám a vyšším stupňom vzdelávania.
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Integratívna pedagogikaIntegratívna pedagogikaIntegratívna pedagogikaIntegratívna pedagogikaIntegratívna pedagogika
 MARGITA SCHMIDTOVÁ

 Úvod Úvod Úvod Úvod Úvod

Súčasnú výchovu a vzdelávanie v našich podmienkach možno najvšeobecnejšie charakterizovať ako zme-
nu unifikovanej koncepcie výchovy a vzdelávania „všetkých rovnako“ za rovnakým cieľom a rovnakými
prostriedkami, na koncepciu založenú na individuálnom rozvoji osobnosti každého dieťaťa podľa jeho mož-
ností a schopností (Schmidtová, 2000).

Toto poňatie zodpovedá aj modernému poňatiu výchovy a vzdelávania detí s postihnutím. Nazdávame sa,
že dianie vo výchove dieťaťa s postihnutím možno definovať jednak ako protiklad tradičnej školy charakteri-
zovanej pamäťovo – reprodukčným poňatím edukácie s ústredným postavením pedagóga, pevnou organizá-
ciou vyučovacích hodín, trvalými osnovami a učebnými plánmi, frontálnym spôsobom riadenia edukatívne-
ho procesu, jednak ako prístup pre ktorý sú charakteristické holistické prístupy a vlastná aktivita dieťaťa
(Schmidtová, 2000).

Epistemologickým výrazom inak štruktúrovanej školy sú princípy participácie, facilitácie a kooperácie. Aktu-
álnym cieľom vzdelávania postihnutých je hľadanie optimálneho prístupu (metód) v ich výchove a vzdelávaní.

1. Integratívna pedagogika

Integratívnu pedagogiku ako jednu z oblastí pedagogiky môžeme chápať ako nový smer v pedagogike.
Tento smer sa snaží reagovať na rôzne vzdelávacie potreby žiakov z rôznych interkulturálnych, sociál-

nych, kultúrnych a jazykových kompetencií.
Nový smer integratívna pedagogika pritom zohľadňuje špeciálne potreby tej ktorej cieľovej skupiny, alebo

menšiny v rámci vzdelávania. Takéto smerovanie je možné si všimnúť tak u interkulturálnej ako aj integratív-
nej pedagogike.

Integratívna pedagogika je označovaná ako teoretická báza školskej integrácie. Možno konštatovať, že
integratívna pedagogika vychádza z praktických skúseností integrácie. Pritom v praxi sa vytvárajú nové pe-
dagogické koncepty, nové organizačné modely spoločného vzdelávania detí a mládeže s a bez postihnutia v hlav-
nom prúde spoločnosti. Tieto prinášajú kvalitatívne nové, iné požiadavky na personálne, odborné, materiál-
ne zabezpečenie vzdelávania, ktoré zodpovedajú potrebám vzdelávajúcich sa. Pritom integratívna pedagogi-
ka ako teoretický základ integrácie vychádza z interkulturality, z heterogénnosti, heterogenity, teda z rôznos-
ti kultúrneho, jazykového, sociálneho prostredia a smeruje k maximálnemu obohateniu jednotlivca v spoloč-
nosti (Heimlich, 2003).

Vznik filozofie vzdelávania založený na nových hodnotách, ako sú otvorenosť, participácia, rôznorodosť,
taktiež prispeli k formovaniu sa integratívnej pedagogiky.

Vytvorená koncepcia vzdelávania pre všetkých je otvorená pre všetkých žiakov s rozličnými vzdelávacími
potrebami a schopnosťami. Takáto zmena koncepcie vzdelávania priniesla zároveň aj modifikáciu cieľov,
obsahu, metód a foriem pre všetkých, ale predovšetkým pre deti s špeciálnovýchovnovzdelávacími potrebami
(Wenz, 1998).

Pritom integratívny proces spoločného vzdelávania môžeme charakterizovať ako kooperatívny proces
a to tak v jeho internej a externej podobe. Pričom interná kooperácia zabezpečuje úzku spoluprácu pedagóga
s dieťaťom. Pod vonkajšou kooperáciou rozumieme spoluprácu rodiny a školy, školy a špeciálnopedagogic-
kých zariadení, spoluprácu školy a odborných inštitúcii.

Integratívna starostlivosť sa realizuje vo vzdelávacích činnostiach na viacúrovňovom modeli ako sú:
� úroveň práce s deťmi, mládežou a dospelými s a bez postihnutia
� úroveň spoločného hrania sa, učenia sa, zvládania pracovných a životných situácií
� úroveň profesionálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti
� úroveň kvality interného a externého podporného systému
� úroveň, kvalita spoločného prežívania voľno časových aktivít (Levčíková, 2001).

 Medzi využívané didaktické stratégie zaraďujeme kooperáciu všetkých zúčastnených, ďalej individualizá-
ciu cieľov, úloh, obsahu, metód vzdelávania. Optimálne pritom je diferencované učenie sa, kde každé dieťa sa
učí na úrovni svojho vývinového stupňa v rámci spoločného kurikula (Bartošová, 2005).

Stratégia otvoreného vyučovania s možnosťami flexibilnej, časovej, obsahovej, priestorovej, materiálnej
organizácie vzdelávania. S možnosťou striedania voľno časových aktivít s riešením projektových prác.
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Pri realizácii jednotlivých úloh sa rešpektujú vývinové dispozície žiakov, kooperácia medzi skupinami.
Pritom učebné metódy sú zamerané na objavné experimentálne učenie sa, sebakontrolu, sebahodnotenie,
kde na konci procesu je jasný výsledok.

Podrobnejšie rozpracovanie didaktických cieľov, úloh, metód a obsahu sa spracováva do týždenných (ča-
sovotématickych) plánov.

Didakticko-metodické východiská sú zamerané na akceptáciu prostredia dieťaťa, na individualizáciu po-
trieb, na pozitívne zohľadnenie rozdielov vzdelávania. Pričom otvorenosť vyučovania poskytuje orientáciu
na vzájomnú podporu a pomoc, ale tiež na pomoc komunity prípadne obce.

Integratívna pedagogika zohľadňuje špecifiká vzdelávania s dôrazom na potreby žiakov v učebných skupi-
nách (multietnických, multikulturálnych, multilingválnych). Zdôrazňujeme, že učebný proces sa má zaobísť
bez hodnotenia statických kultúrnych alebo jazykových výkonnostných noriem a má smerovať ku orientácii
na proces na kvalitu v tomto procese (Platte, 2005).

Prínos takýchto sociálnych stretnutí detí s rozličnými kompetenciami má veľký význam pri vývoji kvality
vzdelávania sa. Pritom sa v rámci sociálnych stretnutí rešpektuje autonómia detí a ich špeciálnopedagogické
potreby. Zlepšovanie sociálnej kvality sa podporuje prostredníctvom využitia diagnostických, terapeutických,
kooperatívnych kompetencií celého multidisciplinárneho tímu (pedagóg, špeciálny pedagóg, školský špeciál-
ny pedagóg).

Proces integrácie, ako pracovnej oblasti integratívnej pedagogiky, je založený na tímovej spolupráci zú-
častnených, ktorá poskytuje základy rozvoja sociálnej kvality a smeruje k získaniu profesionálnej kvality
(Kaailová, 1997).

Spolupráca v multiprofesionálnom, multidisciplinnárnom tíme, smeruje k podpore a pomoci spoločného
vzdelávania detí, teda aj detí s individuálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Cieľom takejto tímovej spo-
lupráce je realizácia spoločnej výchovy všetkých zúčastnených v procese vzdelávania (Resman, 2003).

Spoločné vzdelávanie detí s a bez postihnutia je v nemalej miere závislé od regionálneho, prípadne nadre-
gionálneho podporného systému špeciálnopedagogického poradenstva.

Pritom od pedagóga pôsobiaceho v integračnom procese sa vyžadujú schopnosti ako: pracovať v tíme,
schopnosť spolupráce v rámci triedy, školy, prostredia, schopnosti akceptovania – diferencovaného obrazu
človeka – teda človeka s rôznymi predpokladmi vzdelávania sa, človeka s rôznymi schopnosťami a možnosťa-
mi vzdelávania sa.

Nemenej dôležitou schopnosťou je pritom schopnosť tolerancie rôznorodosti žiakov a s tým súvisia schop-
nosti rešpektovať odlišnosti, schopnosti anticipácie, akceptovanie interindividuálnych rozdielov, schopností
tolerancie frustrácie a schopnosti akceptovania spôsobov učenia sa detí so špeciálnopedagogickými potrebami.

Osobné dispozície pedagógov výrazne napomáhajú kvalite spoločného vzdelávania sa, pričom využívanie
optimizmu, solidarity, empatie, odolnosti voči záťaži spravodlivosti výrazne ovplyvňujú samotnú úspešnosť
učenia sa detí s a bez postihnutia.

Koncepcia integratívnej pedagogiky sa rozvíja a prechádza zmenami, ktoré v praxi znamenajú zanecháva-
nie teoretických rozpracovaní integrácie a stále vo väčšej miere sa prikláňame k inkluzívnemu vzdelávaniu
(Nemcová, 2001,Vítková, 2003, 2004).

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Charakterizujte integratívnu pedagogiku?

2. Náčrt – história integrácie2. Náčrt – história integrácie2. Náčrt – história integrácie2. Náčrt – história integrácie2. Náčrt – história integrácie

Začiatky diskusie o integrovanom vzdelávaní siahajú do USA, kde v roku 1954, rodičia dosiahli súdne
rozhodnutie, ktoré umožnilo rozumovo postihnutým deťom právo na vzdelanie v majoritnej spoločnosti.

Taktiež v ekonomicky vyspelých krajinách v 60. a 70. rokoch dvadsiateho storočia silnel tlak profesionál-
nych organizácii, rodičovských a občianskych iniciatív na podporu postihnutých detí na uplatňovaní ich
občianskych práv a slobôd a to bez rozdielu. V USA bol v roku 1975 prijatý zákon o vzdelávaní pre všetkých
postihnutých, ktorý im zabezpečuje vzdelávanie v „čo najmenej obmedzujúcom prostredí“.

V Európe ako prví začali s integráciou vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Holandsku. V Spolkovej krajine
Nemecko sa pomerne dlho neuplatňoval jednotný prístup k postihnutým deťom.

Až po roku 1994 sa spolkové krajiny v Nemecku dohodli na spoločnom postupe pri integrovanom vzdelávaní
postihnutých. Vypracovali model úspešne fungujúcej integrácie, v ktorom za základné podmienky pokladajú:
� pozitívnu motiváciu a postoje učiteľov k integrácii,
� vytváranie individuálnych flexibilných učebných plánov
� využívanie individuálnych schopností a možností detí
� profesionalitu a odbornú pripravenosť učiteľov, prepojenie teórie s praxou
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� neustálu sebareflexiu učiteľa i ostatných zainteresovaných, kde sa hľadajú príčiny neúspechu,
vypracovanie nových postupov
� spolupráca s rodičmi.
V súvislosti so zmenami spoločnosti a demografickými zmenami sa po r. 1989 začalo aj u nás s vypracova-

ním legislatívy pre integrované vzdelávanie. Je potrebné však podotknúť, že už aj pred uvedeným obdobím
fungovala integrácia aj u nás na rôznych miestach a v rozličných podobách.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Kto a kde inicioval spoločné vzdelávanie detí s a bez postihnutia?
2. Kedy sa intenzívne začalo s integráciou u nás?

3. Základné terminolgické vymedzenia3. Základné terminolgické vymedzenia3. Základné terminolgické vymedzenia3. Základné terminolgické vymedzenia3. Základné terminolgické vymedzenia

V súvislosti s integrovaným vzdelávaním postihnutých detí a mládeže sa frekventujú základné pojmy ako
integrácia, postihnutí, zdravotne postihnutý. Sú to základné termíny z oblasti špeciálnej pedagogiky.

Vašek (2003) tvrdí, že špeciálnou pedagogikou sa označuje vedná oblasť v sústave pedagogických vied, ktorá
sa zaoberá teóriou a praxou výchovy, edukácie (výchovy, vyučovania, vzdelávania) detí, mládeže a dospelých
vyžadujúcich špeciálnu starostlivosť z dôvodu mentálneho, senzorického, somatického postihnutia alebo
narušených komunikačných schopností, či psychosociálneho narušenia, alebo z dôvodu iných špecifických
daností, porúch učenia, správania. Môžu sa sem zaradiť aj jedinci s výnimočným nadaním a talentom či
inými špecifickými potrebami.

Pritom predmetom špeciálnej pedagogiky, ako uvádza Vašek (2003) sú zákonitosti výchovy, edukácie po-
stihnutých, narušených či jedincov s inými špecifickými potrebami z aspektu etiológie, symptomatológie,
korekcie, metód edukácie, reedukácie, ako aj profylaxie neadekvátneho vyrovnania sa s postihnutím, naruše-
ním či inými špecifickými danosťami. Cieľ špeciálnej výchovy je vychovávať, vyučovať a vzdelávať postihnu-
tých a jedincov s inými špecifickými potrebami.

Pri výchove sa využívajú potencionálne možnosti jedinca, jeho motivácia, prirodzene kompenzačné schop-
nosti, kreativita a iné danosti. Uplatňujú sa špeciálne metódy výchovy a vyučovania, modifikovaný obsah
vzdelávania pri modifikovaných organizačných formách výchovy a vyučovania s dôsledným uplatňovaním
požiadavky individuálneho prístupu k vychovávanému.

Vo výchove sa využívajú možnosti a schopnosti jedinca, pričom analýzu jednotlivých daností a dispozícii
vo vzdelávaní získavame cestou špeciálno pedagogickej diagnostiky.

Vašek (2003) zaraďuje medzi základné kategórie špeciálnej pedagogiky špeciálnopedagogický jav a špeci-
álnopedagogický proces. Pod termínom špeciálnopedagogický jav sú zaradené pojmy ako napr.: postihnutie,
narušenie, jedinec so špeciálnumi výchovnými potrebami atď.

Na dosiahnutie kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien u jedincov so špeciálnymi výchovnými potrebami
sa pod pojmom špeciálnopedagogický proces zaraďuje napr. špeciálna edukácia, reedukácia, korekcia, reha-
bilitácia, intervencia, stimulácia, kompenzácia, socializácia.Vašek (2003) uvádza možné kombinácie postih-
nutí a narušení nasledovne:

Obr. 1 Možné kombinácie postihnutí a narušení (Vašek, 2003).
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Ako uvádza Vašek (2003), „zo symptomatologického hľadiska možno termín postihnutie pri istej simplifiká-
cii ponímať ako relatívne trvalý, ireparabilný stav jedinca v kognitívnej, komunikačnej, motorickej alebo emoci-
onálno-vôľovej oblasti, ktorý sa manifestuje signifikantnými ťažkosťami v učení s sociálnom správaní sa“.

Termín „postihnutie“ možno ponímať aj ako nedostatok v integrite orgánu alebo funkcie, ktorý spôsobuje
ťažkosti v kognícii, senzorickej sfére, komunikácii, sociabilite, mobilite a v sebaobsluhe jedinca. Na základe
manifestovaných symptómov teda možno predpokladať, o aký druh a stupeň postihnutia ide.

Z etiologického aspektu možno termín „postihnutie“ chápať aj ako dôsledok anomálneho vývinu, výsled-
kom ktorého sú ťažkosti pri transformácii javov a procesov do symbolických foriem, pri ich spracovaní, ucho-
vaní, vybavení a pri uskutočňovaní operácií s nimi, ďalej pri riešení situácií pohybom, v mobilite, sociálnej
interakcii a v sebaobrane.“

Ďalšie delenie je možno podľa rozsahu a dôsledkov poškodenia na:
� postihnutie – relatívne ireparabilné poškodenie
� narušenie – relatívne reparabilné poškodenie
� ohrozenie – prípady, pri ktorých ak sa neposkytne špeciálna výchovná starostlivosť, môže nastať
narušenie.
Uvedenú situáciu analyzuje Vašek (2003) na obr. 2.

Pritom postihnutie, alebo defekt sa môže vyskytovať v oblasti:
� somatickej (deformity, malformácie, chronické choroby, zdravotné oslabenie, poúrazové stavy),
� senzoriky – zraku (slepota, slabozrakosť, tupozrakosť, strabizmus),
� sluchu (hluchota, zvyšky sluchu, nedoslýchavosť),
� reči (narušená komunikačná schopnosť, ktorá sa môže prejaviť ako vrodená chyba reči alebo získaná
porucha reči : narušenie vývinu reči, dystália, palatolália, poruchy hlasu, mutizmus, detský autizmus,
brblavosť, zajakavosť, poruchy čítanej a písanej reči – vývinové poruchy učenia),
� mentálnych funkcií (mentálna retardácia rôzneho druhu a stupňa, demencia),
psychosociálnej,psychopatia,sociopatia (Informačno-metodický materiál k príjimanie a integrácii...,2000).

Ďalším pojmom je integrácia, ktorú môžeme (integration) chápať ako úsilie začlenenia sociálne alebo
zdravotne znevýhodnených ľudí do spoločnosti vrátane pracovného začlenenia (Novosad, 2000).

V zákone č. 365/2004 sa hovorí o školskej integrácii ako výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi
výchovno – vzdelávacími potrebami v triedach škôl, podľa tohto zákona okrem tried špeciálnych škôl.

Pritom školskú integráciu detí so špecifickými výchovno vzdelávacími potrebami vnímame ako jednu z mož-
ných foriem vzdelávania, ktorá je všeobecne vnímaná a akceptovaná ako súčasť humanizácie vzdelávania.

Edukácia v podmienkach integrácie by mala deťom (žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími
potrebami) poskytovať špeciálnymi formami a metódami stupeň edukácie zodpovedajúci ich individuálnym
schopnostiam a predpokladom vo vzťahu k ich postihnutiu. Cieľom integrácie detí (žiakov so špeciálnymi
výchovno – vzdelávacími potrebami) je dosiahnuť najvyšší možný stupeň socializácie, čiže zapojenie do pra-
covného pomeru a bežného života. Pre fungujúcu integráciu je nutné v škole zabezpečiť materiálno-technic-

Obr. 2. Kategorizácia špeciálnej starostlivosti (Vašek, 2003).
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ké, organizačné a personálne podmienky, špeciálne vzdelávacie podmienky so špeciálno-pedagogickou sta-
rostlivosťou, s rozsiahlou poradenskou službou žiakovi, škole a rodine.

Vymedzenie špeciálno výchovnovzdelávacích potrieb sa týka všetkých detí a mladistvých, ktorým je po-
trebné vytvoriť špeciálne podmienky a poskytnúť špeciálnu pomoc vo vzdelávaní. Pričom podľa zákona 29/
1984 Zb. v znení zákona č. 229/2000 Z.z. žiakom so špeciálno výchovnými vzdelávacími potrebami je žiak
s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabený alebo chorý, s narušenou komuni-
kačnou schopnosťou so špecifickými poruchami učenia alebo správania sa, a autistickým syndrómom alebo
žiak s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu.

Ďalším používaním pojmom je zdravotné postihnutie (disability), (Matoušek, 2003) je postihnutie člove-
ka, ktoré nepriaznivo ovplyvňuje kvalitu života, predovšetkým schopnosti nadväzovať a udržovať vzťahy s ľuď-
mi a schopnosť pracovať.

Valné zhromaždenie OSN v Deklarácii práv zdravotne postihnutých osôb definuje osobu so zdravotným
postihnutím ako „ktorúkoľvek osobu, ktorá si nie je schopná zaistiť, úplne alebo čiastočne, potreby bežného
spoločenského života v dôsledku vrodeného či získaného nedostatku fyzických alebo duševných schopností.
Osoby so zdravotným postihnutím majú okrem iných práv „právo na lekárske, psychologické a funkčné ošet-
renie, vrátane protetických a ortopedických pomôcok, na liečebnú a sociálnu rehabilitáciu, vzdelanie, pra-
covnú rehabilitáciu, poradenstvo, pomoc pri pracovnom umiestnení a ďalšie služby, ktoré im umožnia maxi-
málne rozvinúť ich schopnosti a zručnosti a urýchlia proces ich začlenenia alebo návratu do spoločnosti.“
(Levčíková, 2004).

V Dohovore o právach dieťaťa v čl. 23 ods. 2 sa deklaruje právo postihnutého dieťaťa na osobitnú starost-
livosť a zodpovednosť štátu za túto starostlivosť. Pričom táto pomoc a starostlivosť musí byť poskytovaná
bezplatne. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje okrem iného aj diskriminácia z dôvodu
zdravotného postihnutia.

Z toho vyplýva, že základná alebo stredná škola nesmie uchádzača alebo žiaka postihovať, alebo znevý-
hodňovať, pretože uplatňujú svoje základné práva na vzdelávanie (Zákon č. 29/1984 Zb.).

„Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa môžu vzdelávať v bežných stredných školách
v súlade s Vyhláškou č. 52/1993, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ a MŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných
školách, § 4 ods. 1 ... Do triedy možno zaradiť aj zdravotne postihnutých žiakov, ak ich postihnutie nie je
kontraindikáciou neprijatia do príslušného študijného alebo učebného odboru. Za každého zdravotne po-
stihnutého žiaka sa môže znížiť maximálny počet žiakov v triede o troch (Výchova a vzdelávanie žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v stredných školách; 2002).

Vzhľadom na to, že bežné stredné školy donedávna vo veľkej väčšine prípadov neprijímali žiakov so zdra-
votným postihnutím (na to boli určené špeciálne stredné školy) stále existujú isté bariéry, ktoré sú prekážkou
pre úspešné absolvovanie štúdia týchto žiakov.

Prevažná väčšina stredných škôl v SR nemá v súčasnom období skúsenosti so vzdelávaním žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V mnohých prípadoch pracovníci školy nemajú možnosť zís-
kať dostatok potrebných informácií o špecifických podmienkach ich vzdelávania, resp. nevedia kde ich majú
získať. Skúsenosti súčasnej praxe ukazujú ,že v prevažnom počte prípadov si pedagogickí pracovníci neuve-
domujú, alebo len čiastočne uvedomujú nevyhnutnosť adekvátne reagovať na špeciálne výchovno-vzdeláva-
cie potreby žiaka.

Základným predpokladom vzdelávania žiaka so zdravotným postihnutím na strednej škole je poznanie
jeho špeciálno výchovno vzdelávacích potrieb na základe komplexnej diagnostiky a zodpovedajúce vytvore-
nie vzdelávacích podmienok.

Môžeme definovať štyri hlavné činitele, od ktorých predovšetkým závisí vytvorenie špeciálnych podmie-
nok na strednej škole.

1. Určenie odborného pracovníka, zodpovedného za riadenie a koordináciu špeciálnopedagogického ser-
visu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (školský špeciálny pedagóg ako zamestna-
nec strednej školy, prípadne triedny učiteľ) ktorý zabezpečí kontakt žiaka a školy so zariadením špeciálno
pedagogickej poradne ,alebo detského integračného centra ďalej (ŠPP, DIC).

2. Spolupráca zodpovedného odborného pracovníka s príslušnou ŠPP, DIC (odborné konzultácie, získa-
vanie odborných materiálov, učebných a kompenzačných pomôcok).

3. Tímová spolupráca všetkých pedagogických a ďalších odborných pracovníkov (psychológ, lekár, zdra-
votná sestra, rehabilitačná sestra). Efektívne vzdelávanie žiaka si vyžaduje úzku spoluprácu, vzájomnú infor-
movanosť učiteľov a školského špeciálneho pedagóga, ako aj tvorivé uplatňovanie vyučovacích metód a orga-
nizačných foriem.

4. Spolupráca s rodičmi dieťaťa
Dôležitá a potrebná je špecificky cielená odborná príprava pedagogického zboru školy. Ak stredná škola
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nemá špeciálneho pedagóga, je potrebné nadviazať spoluprácu so zariadením ŠPP,DIC. Špeciálny pedagóg,
ako zamestnanec strednej školy svoju pracovnú náplne pravidelne realizuje priamo na strednej škole so žiak-
mi so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami a poskytute poradenské služby aj ostatným pedagogic-
kým pracovníkom a rodičom žiaka, nemá však právomoc vydať odporúčania o individuálnej integrácii žia-
kov. V zákone 279/1993 Z.z. sú vymedzené povinnosti pri plnení úloh, pri zabezpečení starostlivosti zdravot-
ne postihnutých detí v procese integrácie.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Charakterizujte základné pojmy – postihnutie, integrácia ,zdravotne postihnutý, špeciálno vý-
chovnovzdelávacie potreby?
2. Definujte špeciálnopedagogický jav a špeciálnopedagogický proces?
3. Charakterizujte špeciálnu pedagogiku ako vedný odbor?
4. Vymedzte okruh klientov, ktorý sú označovaní ako klienti s špeciálno výchovno vzdelávacími
potrebami na stredných školách.

4. V4. V4. V4. V4. Výhody a nevýhody integrácieýhody a nevýhody integrácieýhody a nevýhody integrácieýhody a nevýhody integrácieýhody a nevýhody integrácie

Integrované vzdelávanie chápeme ako spoločné učenie postihnutých aj intaktných jedincov. Integratívny
prístup vo vzdelávaní chápe človeka ako biologicky, psychicky a sociálne integrovaného jednotlivca. Pritom
je potrebné poukázať na to, že každý jednotlivý človek, existuje so svojimi individuálnymi predpokladmi,
schopnosťami, v rámci istého prostredia spoločnosti.

Tradičné vzdelávanie postihnutých žiakov selektovalo podľa kritéria ich výkonu, pričom cieľom bolo vy-
tvorenie najhomogénnejších vyučovacích skupín z dôvodu vyučovania čo najpodobnejších žiakov.

Integratívna pedagogika podporuje vytváranie tried s heterogénnym zložením, ktoré ponúkajú mnoho šancí
a výhod pre všetkých zúčastnených. Pritom integratívna pedagogika podporuje a bazíruje na vzájomnej koope-
rácii všetkých zúčastnených jedincov s vnútornou diferenciáciou žiakov v rámci triedy (Levčíková, 2000).

Integrované vzdelávanie znamená úsilie o vytvorenie zjednotenej školy – školy pre všetkých, ktorá príjme
všetkých žiakov a to okrem žiakov „zdravých“ aj žiakov zdravotne postihnutých, ako aj tých, ktorí nie sú
postihnutí, ale majú špecifické výchovné a vzdelávacie potreby z hľadiska ich národnosti, etnického pôvodu,
pôvodného sociálneho a kultúrneho prostredia, ako aj žiakov, ktorí sú výnimočne nadaní.

Hlavným cieľom a zmyslom integrovaného vzdelávania je rozvíjanie individuality, pozitívneho sebahod-
notenia, osvojenie si rozhodujúcich pracovných procesov a celkovej nezávislosti jedinca. Každé dieťa s po-
stihnutím má právo navštevovať najbližšiu školu a získavať informácie a poznatky jemu prispôsobenými
prístupmi a metódami. Škola okrem potrebného materiálneho zabezpečenia vytvára aj tzv. „vzdelávacie prostre-
die“ – pozitívnu sociálnu klímu, v ktorom je každé dieťa prijímané a vítané so svojimi odlišnosťami telesné-
ho, zmyslového, mentálneho, etnického či kultúrneho charakteru.

Integrácia so sebou prináša rôzne pozitívne a negatívne aspekty vzdelávania. Ako povedal (Učeň, 1998),
jednou z významných výhod integrácie je to, že postihnuté dieťa žije v bežnom rodinnom a školskom prostre-
dí, a tak sa neustále musí vyrovnávať s prekážkami, ktoré mu toto prostredie stavia do cesty. Keďže nie je
izolované (ako v prípade vzdelávania v špeciálnej škole), musí si zvyknúť tieto prekážky a ťažkosti prekoná-
vať. Pri integrovanom spôsobe vzdelávania dieťa nie je izolované od rodinných príslušníkov a citové väzby
dôležité pre jeho osobnostný vývoj sú zachované. Postihnuté dieťa má možnosť nadväzovať priateľské vzťahy
so zdravými deťmi, postihnutí žiaci imitujú správanie svojich zdravých spolužiakov a zlepšujú sa sociálne
vzťahy medzi zdravými a postihnutými.

„Spoločná výchova a vzdelávanie podporuje u postihnutých detí rozvoj samostatnosti a sebadôvery, umož-
ňuje im získať pozitívne vzťahy k zdravým vrstovníkom, lepšie sa u nich vyvíja pocit vlastného JA, ľahšie
akceptujú svoje postihnutie a dokážu sa presadiť v skupine“ (Učeň, 1997).

Zdraví žiaci nevnímajú postihnutie svojich spolužiakov ako niečo zvláštne, naučia sa ho akceptovať. Zvy-
šuje sa ich empatia a rozvíja tolerancia. Žiaci sa učia navzájom akceptovať a rešpektovať. Ďalšou výhodou,
ktorú treba spomenúť, je aj väčší výber povolaní a všestrannejšia príprava pre budúcnosť postihnutých detí.
Integrovaný spôsob vzdelávania je oveľa lacnejší, keďže si nevyžaduje vysoké finančné náklady na budovanie
špeciálnych telocviční, jedální a podobných zariadení (Požár a kol., 1996).

Ako nevýhoda integrácie sa najčastejšie uvádza nevyhovujúca odborná spôsobilosť učiteľov, kedže v in-
tegrovaných triedach zvyčajne učia pedagógovia bez špeciálnej prípravy. Preto je dôležitá prítomnosť špeciál-
neho pedagóga v bežnej škole, s ktorým bežný učiteľ môže spolupracovať, prípadne konzultovať problémy,
ktoré sa v rámci pedagogického procesu vyskytnú. Bežná škola má tiež obmedzené možnosti poskytovania
špeciálnych pomôcok, učebníc, didaktických materiálov. V prípade integrácie detí s rôznymi druhmi postih-
nutia je týchto špeciálnych pomôcok nedostatok. Medzi ďalšie argumenty proti integrácii, ako píše Učeň
(Učeň, 1997), sa uvádzajú: rýchlejšie sa učiaci žiaci sú brzdení, postihnuté deti sú preťažené spoločným za-



� 11 �

INTEGRATÍVNA PEDAGOGIKA; SCHMIDTOVÁ, M.; S. 5 – 18

školením a niekedy sa môžu u postihnutých detí prejaviť napr. nápadnosti v správaní, ktoré môžu narušiť
výchovno-vzdelávací proces.

 Súčasný trend vzdelávania postihnutých smeruje k školskej integrácii, čo však neznamená zrušenie špeciál-
nych škôl. Časť špeciálnych škôl, ktoré sú u nás na veľmi dobrej úrovni, zostane aj po prechode na integráciu
v prevádzke, pretože nie je možné integrovať všetky postihnuté deti. Ako zdôrazňuje L. Požár (Senka, Učeň,
1995, s. 32), nezáleží len na druhu a stupni postihnutia dieťaťa pri jeho zaraďovaní do jedného z modelov
vzdelávania, ale „rozhodujúce je, o akého postihnutého jedinca ide, aké sú osobitosti jeho osobnosti.“

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Charakterizujte výhody a nevýhody integrácie na stredných školách.

4.1.Determinanty ovplyvňujúce integračný proces.4.1.Determinanty ovplyvňujúce integračný proces.4.1.Determinanty ovplyvňujúce integračný proces.4.1.Determinanty ovplyvňujúce integračný proces.4.1.Determinanty ovplyvňujúce integračný proces.

Determinanty, ktoré ovplyvňujú kvalitu integračného procesu postihnutých môžeme rozdeliť na subjek-
tívne a objektívne (Novosad, 2000). Pritom niektoré determinanty môžeme ovplyvniť a zmeniť a niektoré sa
meniť nedajú, sú trvalé. Subjektívne a objektívne determinanty sa v časovom priebehu v mnohom kombinujú
a prelínajú.

Medzi subjektívne faktory ovplyvňujúce proces integrácie postihnutých patrí:
a) zdravotný stav, druh a stupeň zdravotného postihnutia,
b) osobnostné rysy dané súhrnom vrodených dispozícií ovplyvnené učením, pôsobením rodiny, školy,

minoritnej skupiny postihnutých a spoločnosti. Poznať silné a slabé stránky osobnosti,
c) Vlastné sebahodnotenie vo vzťahu k reálnym možnostiam dosiahnuť vytýčený životný cieľ,
d) Schopnosť riešiť pragmaticky životné situácie, ktoré sú dané charakterovými vlastnosťami osobnosti

a vlastnou motiváciou,
e) Osobné zázemie (rodina, obklopujúce sociálne prostredie),
f) Úroveň predchádzajúceho vzdelávania, dosiahnuté výsledky vyučovania, efektívnosť vyučovacích metód,
g) Doterajšia špeciálno pedagogická starostlivosť,
h) Využívanie kompenzačných pomôcok,

Medzi objektívne faktory radíme:
a) spoločenské vedomie, postoje k postihnutej populácii,
b) stav životného prostredia, ktorý presadzujeme z hľadiska napr. demografického:
– podielu výskytu postihnutej populácie vplyvom stavu životného prostredia a jeho pôsobenie na človeka
– priameho vplyvu na existenciu a život postihnutých, predovšetkým čo sa týka rôznych bariér
c) sociálnu politiku, vzťah štátu k postihnutým,
d) vzdelávanie – úroveň výchovy a vzdelania a profesionálnej prípravy ľudí s postihnutím,
e) zamestnanosť a ochota a možnosť vytvárať pracovné miesta,
f) sociálne služby, ktoré budú kompenzovať obmedzenia vyplývajúce z postihnutia (Schmidtová, 2001).

5. Smery integrácie5. Smery integrácie5. Smery integrácie5. Smery integrácie5. Smery integrácie

V súčastnosti rozlišujeme dva smery integrácie:
� asimilačný
� koadaptačný
Asimilačný smer chápe integráciu ako problém samotných zdravotne postihnutých. Hodnotový systém a sprá-

vanie intaktnej populácie sú vzorom a normou pre postihnutých.
Integrácia chápaná koadaptačným smerom je spoločenský problém intaktných aj zdravotne postihnu-

tých. Je vzťahom partnerstva do ktorého prispieva každá zo zúčastnených strán. V našich podmienkach pre-
vláda viac asimilačný smer integrácie (Požár, 1999).

6. Špeciálno pedagogická starostlivosť na stredných školách6. Špeciálno pedagogická starostlivosť na stredných školách6. Špeciálno pedagogická starostlivosť na stredných školách6. Špeciálno pedagogická starostlivosť na stredných školách6. Špeciálno pedagogická starostlivosť na stredných školách

Špeciálno pedagogická starostlivosť sa zameriava najmä na nasledovné oblasti: (Informačno-metodický
materiál k prijímaniu a integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do stredných škôl,
2000).

1. Doprava do školy, prístup do školy a pohyb v rámci školy bezbariérový prístup, zdvižná plošina alebo
výťah, úprava šírky dverí, úprava a vybavenie hygienických zariadení, prípadné zabezpečenie špeciálneho
autobusu, mikrobusu na dopravu do školy ak je žiakov viac a pod.

2. Úprava prostredia triedy, prípadné vybavenie špeciálnym nábytkom (kvalitné osvetlenie, špeciálna lavi-
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ca, stolička, pohyblivá tabuľa, nižšie umiestnené vypínače, bezprahový vstup, širšie uličky medzi lavicami,
nábytok bez ostrých hrán a pod.).

3. Technické vybavenie napr. počítač a rozličné iné špeciálne učebné a kompenzačné pomôcky
4. Podporný servis školského špeciálneho pedagóga vo vyučovacom procese, prípadne školského psycho-

lóga v prípade adaptačných problémov, problémov v sociálnych vzťahoch, služby sanitára (u žiakov s teles-
ným postihnutím) a pod. Spolupráca s ŠPP,DIC, najmä ak na škole nepracuje školský špeciálny pedagóg,
prípadne so špeciálnymi pedagógmi špeciálnej školy príslušného zamerania, podľa potreby aj s pedagogicko-
psychologickou poradňou.

5. Odborná príprava pedagógov školy, oboznámenie sa so základnými poznatkami o danom zdravotnom
postihnutí, aký má vplyv na osobnosť žiaka, vplyv na vyučovací proces postup a správanie učiteľa na vyučo-
vaní.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Charakterizujte integrované vzdelávanie?
2. Aké sú výhody a nevýhody integrácie?
3. Charakterizujte determinanty ovplyvňujúce kvalitu integrácie?
4. Aké kritéria pri prijatí musí spĺňať zdravotne postihnutý na strednej škole?
5. Vymenujte okruhy špeciálno pedagogickej starostlivosti na stredných školách?

7. R7. R7. R7. R7. Rodina postihnutého dieťaťaodina postihnutého dieťaťaodina postihnutého dieťaťaodina postihnutého dieťaťaodina postihnutého dieťaťa

Veľmi dôležitú úlohu hrajú v celom procese integrácie rodiny s postihnutými deťmi. Sú ako ľudský faktor
spoločensky nedocenené. Takáto rodina býva často ekonomicky oslabená, často izolovaná a osamotená. Na
oboch rodičov sú kladené vysoké nároky na osobnosť a psychickú stabilitu.

Pritom predpokladom plnohodnotného fungovania rodiny, ktorá vychováva postihnuté dieťa je existen-
cia účinného dynamického špeciálnopedagogického systému, v rámci ktorého by s rodinou pravidelne kon-
zultoval alebo by do nej dochádzal lekár, prípadne rehabilitačný pracovník, špeciálny pedagóg, sociálny pra-
covník, psychológ.

Intenzita spolupráce rodiny s uvedenými odborníkmi je závislá na type a stupni postihnutia dieťaťa. Po-
dotýkam však, že včasnosť a kvalita uvádzanej spolupráce rozhoduje o miere socializácie detí s postihnu-
tím. Emocionálne vyrovnaná, sociálne zabezpečená a spolupracujúca rodina má nezastupiteľné miesto v proce-
se integrácie.

8. Plnenia školskej dochádzky žiakov so zdravotným postihnutím na stredných školách8. Plnenia školskej dochádzky žiakov so zdravotným postihnutím na stredných školách8. Plnenia školskej dochádzky žiakov so zdravotným postihnutím na stredných školách8. Plnenia školskej dochádzky žiakov so zdravotným postihnutím na stredných školách8. Plnenia školskej dochádzky žiakov so zdravotným postihnutím na stredných školách

Legislatívnym podkladom pre vzdelávanie skupiny žiakov s výchovnovzdelávacími potrebami je zákon
č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného
zákona môžu žiaci so zdravotným postihnutím plniť školskú dochádzku tromi možnostiam:

a) v špeciálnej základnej škole, v špeciálnej strednej škole, škole v odbornom učilišti, v praktickej škole
b) v špeciálnej triede základnej školy, v špeciálnej triede strednej školy
c) v bežnej triede základnej školy, v bežnej triede strednej školy (Chudý, 2006). Pritom zákon 365/2004

Z.z. definuje „školskú integráciu ako výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (§ 3, ods. 2) v triedach škôl podľa tohto zákona okrem tried v špeciálnych školách.

8.1 Formy školskej integrácie8.1 Formy školskej integrácie8.1 Formy školskej integrácie8.1 Formy školskej integrácie8.1 Formy školskej integrácie

Formy školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v základných školách
a v stredných školách charakterizuje par. 32 a zákona 365/2004. Pritom upravuje základné formy školskej
integrácie nasledovne:

a) integráciu v špeciálnych triedach, pri ktorej sa žiaci so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami
vzdelávajú v základnej škole alebo strednej škole v samostatných triedach, pričom časť vyučovania sa môže
uskutočňovať v triede spoločne s ostatnými žiakmi školy a niektoré vyučovacie predmety môže žiak absolvo-
vať mimo špeciálnej triedy

b) individuálnu integráciu, pri ktorej sú žiaci so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami zaraďova-
ní do tried a výchovných skupín s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-
vzdelávacieho programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobované ich potrebám.

Špeciálne triedy v základných školách a špeciálne triedy v stredných školách sa zriaďujú spravidla pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s rovnakým druhom postihnutia.
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8. 2 Individuálne integrovaný žiak so ŠVVP8. 2 Individuálne integrovaný žiak so ŠVVP8. 2 Individuálne integrovaný žiak so ŠVVP8. 2 Individuálne integrovaný žiak so ŠVVP8. 2 Individuálne integrovaný žiak so ŠVVP

 Za integrovaného žiaka je považovaný žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bol
prijatý do základnej školy alebo strednej školy, na základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálno-peda-
gogického poradenstva (špeciálno-pedagogickej poradne, alebo detského integračného centra) po poraden-
ským zariadením vykonaných diagnostických vyšetreniach. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo sprá-
vania môže byť evidovaný a vykázaný ako integrovaný aj na základe písomného vyjadrenia pedagogicko-
psychologickej poradne.

 Pri forme individuálnej integrácie sa za individuálne integrovaného žiaka so ŠVVP – evidovaného žiaka
považujeme ak:
� je evidovaný v špeciálno-pedagogickej poradni alebo detskom integračnom centre: žiaka so špecifickými
vývinovými poruchami učenia alebo správania sa môže evidovať aj v pedagogicko-psychologickej poradni,
ak táto mu zabezpečuje ďalšie špeciálno-pedagogické služby.
� má vyplnený Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP (ŠEVT 492820) so špeciálno-pedagogickou, psychologickou
diagnostikou, v prípade návrhu na školskú integráciu žiaka so ŠVVP správy obsahujú aj písomné vyjadrenie
poradenského zariadenia k školskej integrácii žiaka
� má v spolupráci so špeciálnym pedagógom vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Uveďte možnosti integrácie?
2. Menujte formy školskej integrácie?
3. Uveďte, kedy je žiak individuálne integrovaný?

9.V9.V9.V9.V9.Výchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnej triede strednej školyýchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnej triede strednej školyýchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnej triede strednej školyýchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnej triede strednej školyýchova a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnej triede strednej školy
a formou individuálnej integráciea formou individuálnej integráciea formou individuálnej integráciea formou individuálnej integráciea formou individuálnej integrácie

Špeciálne triedy v strednej škole možno zriaďovať pre žiakov so zrakovým, sluchovým a telesným postih-
nutím. Prijímanie žiakov, počty žiakov v triede a organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti sa riadi zákonom
č. 596/203 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon)
v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov, vyhláškou MŠMŠ SR č. 212/1191 Zb. o špeciálnych školách v znení neskorších predpi-
sov a § 4 ods. 8 vyhlášky MŠMŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov.

Pre integrované vzdelávanie v špeciálnych triedach v základných školách a v stredných školách platia
rovnaké predpisy a pravidlá ako pre výchovu a vzdelávanie v špeciálnych školách príslušného typu (§32b
ods. 8 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších
predpisov).

V stredných školách sa zriaďujú triedy denného štúdia s počtom najmenej 17 a najviac 34 žiakov. Do triedy
možno prijať aj zdravotne postihnutých žiakov, ak ich postihnutie nie je kontraindikáciou na prijatie do prí-
slušného študijného alebo učebného odboru (§4 ods. 1 vyhlášky MŠMŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných ško-
lách v znení neskorších predpisov).

Zriadeniu špeciálnej triedy predchádza dôkladná špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostika žia-
kov písomné vyjadrenie zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva (špeciálno-pedagogickej poradne
alebo detského integračného centra, ďalej len ŠPP, DIC), v prípade žiakov s vývinovými poruchami učenia
alebo správania môže byť aj písomné vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne, rozhodnutie o zarade-
ní žiaka do špeciálnej triedy, materiálne a priestorové zabezpečenie, kvalifikovaný špeciálny pedagóg, pritom
počty žiakov v triedach sú stanovené v § 32b zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl
(školský zákon) v znení neskorších predpisov a vo vyhláške MŠMŠ SR č. 212/1991 Zb. o špeciálnych školách
v znení neskorších predpisov.

Podmienky na vytvorenie špeciálnej triedy pre žiakov so ŠVVP:
� Vo vybraných SŠ je možné zriadiť špeciálne triedy pre žiakov so zrakovým, sluchovým a telesným
postihnutím (§ 4 ods. 8 vyhlášku MŠ MŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších
predpisov). Podmienky a postup pri prijímaní do špeciálnych tried v SŠ je rovnaký ako v takýchto triedach ZŠ.
� Riaditeľ SŠ zaistí triednemu učiteľovi žiakov so ŠVVP a ostatným vyučujúcim pravidelné konzultácie
so zamestnancom špeciálno-pedagogickej poradne, návštevy špeciálnej školy príslušného typu, účasť
na odborných školeniach a odbornú literatúru.
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Medzi základné podmienky výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP v škole zaraďujeme: odborno-perso-
nálne, priestorové, materiálno technické.

Predpokladom splnenia kvalitného vzdelávacieho programu s deťmi so ŠVVP je zabezpečenie odborno-
personálnych podmienok, pritom:
� špeciálnu triedu v SŠ možno zriadiť len pri splnení podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti
učiteľa (špeciálna pedagogika). O zriadení špeciálnej triedy informuje škola príslušnú pedagogicko-
psychologickú poradňu a špeciálno-pedagogickú poradňu, detské integračné centrum (POP 1995/1996)
� požiadavky pedagogickej a odbornej spôsobilosti v špeciálnych triedach materských škôl, základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení sú rovnaké ako u učiteľov špeciálnych škôl a školských zariadení
vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov
v znení neskorších predpisov.
� V školách s integrovanými žiakmi je vhodné vytvárať miesta školských špeciálnych pedagógov
a školských psychológov §8 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom
poradenstve a o poradenských zariadeniach.
Medzi priestorové podmienky zahŕňame:
� debarierizačné úpravy v školách pre žiakov so ŠVVP (s telesným, sluchovým, zrakovým postihnutím)
Materiálno-technické podmienky zabezpečuje:
� samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu
zabezpečuje priestory a materiálno-technické zabezpečenie a didaktickú techniku, preto požiadavku
k vybaveniu kompenzačnými pomôckami pre integrovaných žiakov možno uplatniť u zriaďovateľa
� riaditeľ SŠ zabezpečí kompenzačné pomôcky a špeciálne učebné pomôcky zakúpením alebo zapožičaním
zo špeciálnej školy alebo špeciálno-pedagogickej poradne alebo detského integračného centra
� v prípade potreby je možné zaradiť do učebného plánu žiakom so sluchovým postihnutím vyučovací
predmet rozvoj komunikačných zručností, ktorého vyučovanie zabezpečuje špeciálny pedagóg – surdopéd
� v prípade, že stredné školy integrujú ťažko zrakovo postihnutých a nevidiacich žiakov, je vhodné
spolupracovať s Podporným centrom pre zrakovo postihnutých v Bratislave, ktoré v spolupráci s MŠ SR
zabezpečuje a realizuje odbornú modifikáciu učebníc a študijných textov (podľa individuálnych požiada-

viek zrakovo postihnutých) do slovenského zrakového kódu Braillovho bodového písma.

Prijímanie žiaka so ŠVVP podlieha dôkladnému oboznámeniu sa s jeho diagnózou a prognózou, po zabez-
pečení odborno-personálnych, materiálnych podmienok ktoré sú predpokladom pre úspešné vzdelávanie.
Rozhodnutie o prijatí žiaka do základnej školy alebo strednej školy vydáva riaditeľ školy na základe písomnej
žiadosti zákonných zástupcov, písomného vyjadrenia zariadenia špeciálno-pedagogického poradenstva.

Práva a povinnosti účastníkov školskej integrácie sú uvedené v par. 32 c Zákona č. 365/2004. Žiak so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní
rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav, na vyučovanie pedagógom s odbornou a pedagogickou spôso-
bilosťou, na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí, na úctu k svojej osobe a na zabezpeče-
nie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu.

Výkonom práv integrovaného žiaka nemôžu byť obmedzené práva ostatných účastníkov výchovno-vzde-
lávacieho procesu.

Medzi povinnosti rodičov, ako zákonných zástupcov integrovaného žiaka sú pravidelné konzultácie prob-
lematiky vzdelávania integrovaného žiaka s triednym učiteľom, so školským špeciálnym pedagógom, prípad-
ne so zariadením špeciálno-pedagogického poradenstva ŠPP, DIC.

Riaditeľ základnej školy alebo strednej školy, ktorý zabezpečuje individuálnu integráciu v spolupráci so
školským špeciálnym pedagógom a zariadením špeciálno-pedagogického poradenstva, oboznámi príslušných
zamestnancov školy s dôsledkami a možným vplyvom diagnózy integrovaného žiaka na výchovno – vzdelávací
proces s individuálnym výchovno-vzdelávacím programom, upozorní na potrebu kompenzačných a iných po-
môcok, ktoré bude žiak v škole používať a zabezpečí ich dostupnosť a vhodné priestory na ich uskladnenie.

Riaditeľ školy v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, špeciálno- pedagogickou poradňou alebo
detským integračným centrom pred prijatím žiaka vytvorí podmienky na integrované vzdelávanie žiaka, úpravu
triedy a školy, vybavenie kompenzačnými pomôckami, prípadne ďalšie požiadavky na zabezpečenie požado-
vanej úrovne integrovanej výchovy a vzdelávania žiaka (Schmidtová, 2003).

Pritom do špeciálnych tried SŠ prijímať len žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
O prijatí žiaka so zdravotným postihnutím na SŠ rozhoduje riaditeľ SŠ na základe prerokovania návrhu

na prijatie žiaka so ŠVVP do SŠ členmi odbornej komisie. Odbornú komisiu tvoria podľa potreby v individu-
álnych prípadoch:
� riaditeľ SŠ (predseda),
� školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg,
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� učiteľ SŠ (majster odborného výcviku),
� školský psychológ, resp. psychológ poradenského zariadenia,
� výchovný poradca,
� lekár, zdravotná sestra, rehabilitačná sestra, logopéd.
Pred prijímacími skúškami sa odporúča: oboznámiť sa zo zdravotným stavom žiaka, jeho učebnými výsled-

kami, informovať uchádzača o charaktere, rozsahu a obsahu štúdia, uplatnení v praxi, posúdiť vybratý učebný
odbor z hľadiska zdravotného postihnutia. Žiakovi odporučiť navštíviť SŠ, predbežne stanoviť rozsah špeciálno-
pedagogickej starostlivosti, všetky kroky realizovať v úzkej spolupráci so zákonným zástupcom žiaka.

Vo všetkých sporných prípadoch, keď si zamestnanci SŠ nie sú istí v posúdení schopnosti a zručnosti
žiaka s ohľadom na niektorý učebný alebo študijný odbor, odporúčajú sa konzultácie s odborníkmi špecia-
lizovaných pracovísk: špeciálno-pedagogická poradňa, prípadne detské integračné centrum, pedagogicko-psy-
chologická poradňa, špeciálne stredné školy (gymnázium, SOU, SOŠ pre mládež s telesným, sluchovým a zrako-
vým postihnutím). Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. Pod-
porné centrum pre zrakovo postihnutých študentov (Informatívno-metodický materiál Výchova a vzdeláva-
nie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v stredných školách, schválený MŠ SR 22. 7.
2002 č. 2136/02-4 s účinnosťou od 1. 9. 2002).

V Jednotlivých prípadoch možno modifikovať podmienky prijímacej skúšky po technickej stránke tak,
aby mal žiak možnosť preukázať reálnu úroveň vedomostí a zručností.

U žiaka s vývinovými poruchami učenia, telesným alebo zmyslovým postihnutím, môže mať predpoklady
zvládnuť učivo predpísané učebnými osnovami SŠ za podmienok primeranej formy prijímacej skúšky. Po
konzultácii s rodičmi a pedagógmi ZŠ môže riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy určiť formu
prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa učebných osnov. Určí kritéria na úspešné a neúspešné vykonanie
skúšky, ako aj ostatné podmienky prijatia na štúdium. Riaditeľ SŠ pri rozhodovaní o prijatí berie do úvahy aj
zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore alebo zameraní a na výkon povolania. Riaditeľ SŠ
prijme prednostne uchádzača, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia
zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú prijímacím podmienkam. Pri sta-
novení kritérií na úspešné a neúspešné vykonanie prijímacej skúšky na SŠ treba určiť pre žiakov so špecific-
kými vývinovými poruchami učenia takú formu prijímacej skúšky, ktorá umožní žiakovi primeraným spôso-
bom prejaviť úroveň svojich vedomostí. Ide o žiakov s dyslexiou, dysgrafiou a dysortografiou pri uchádzaní sa
o štúdium na SŠ technického zamerania a žiakov s dyskalkúliou na SŠ, na ktorých nie sú profilovými príro-
dovedné predmety. Podľa vyhlášky MŠ SR č. 80/1991.

Riaditeľ SŠ môže uvoľniť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných výkonov spojených
s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára. Ak ide o žiaka so zmenenou
pracovnou schopnosťou, na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Riaditeľ SŠ
môže rozhodnúť o oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí.

Žiaka nemožno uvoľniť na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť z vyučovania povinných predmetov,
ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Povinné predmety určuje riaditeľ školy.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Charakterizujte zriaďovanie špeciálnych tried na stredných školách?
2. Čo predchádza zriadeniu špeciálnych tried na stredných školách?
3. Vymenujte podmienky na vytvorenie špeciálnej triedy pre žiakov so ŠVVP?
4. Charakterizujte priestorové a materiálno – technické podmienky integrácie na stredných ško-
lách?
5. Uveďte povinnosti a práva účastníkov školskej integrácie?
6. Charakterizujte prijímacie pokračovanie žiakov so zdravotným postihnutím?

10. Dokumentácia žiaka so ŠVVP v stredných školách10. Dokumentácia žiaka so ŠVVP v stredných školách10. Dokumentácia žiaka so ŠVVP v stredných školách10. Dokumentácia žiaka so ŠVVP v stredných školách10. Dokumentácia žiaka so ŠVVP v stredných školách

 Po prijatí žiaka do špeciálnej triedy strednej školy a tiež žiaka individuálne integrovaného na strednej
škole, vydáva riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí tohoto žiaka.

 Okrem pedagogickej dokumentácii patrí medzi základnú dokumentáciu žiaka so ŠVVP v strednej škole
Návrh na prijatie žiaka do špeciálnej školy, kde sú v jeho jednotlivých častiach všetky informácie o žiakovi.

 Súčasťou návrhu na prijatie je aj zápisnica o prerokovaní návrhu na prijatie žiaka so ŠVVP (aj osobný list
žiaka). Súčasťou i návrhu na prijatie, sú informácie ,ktoré sa týkajú osobnej a rodinnej anamnézy, predchádza-
júceho vzdelávania a tiež predchádzajúcej špeciálno-pedagogickej starostlivosti. Tento návrh sa vypĺňa pred
prijatím žiaka so ŠVVP do školy. Triedny učiteľ zodpovedá za kompletné vyplnenie návrhu na prijatie a pritom
spolupracuje so špeciálnym pedagógom a rodičom.
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 Medzi základné pedagogické dokumenty v špeciálnych triedach SŠ patria učebné plány a učebné osnovy
bežnej SŠ, v prípade potreby platné pre príslušný typ špeciálnej školy. Výchovno-vzdelávací proces vo vybra-
ných predmetoch a výchovných činnostiach môžu špeciálne triedy organizovať v kooperácii s triedami v para-
lelnom ročníku bežnej školy.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Uveďte dokumentáciu žiaka so ŠVVP v stredných školách?

11. Hodnotenie a klasifikácia žiakov so ŠVVP na stredných školách11. Hodnotenie a klasifikácia žiakov so ŠVVP na stredných školách11. Hodnotenie a klasifikácia žiakov so ŠVVP na stredných školách11. Hodnotenie a klasifikácia žiakov so ŠVVP na stredných školách11. Hodnotenie a klasifikácia žiakov so ŠVVP na stredných školách

Pri hodnotení, alebo klasifikácii prospechu a správania integrovaného žiaka sa prihliada na možnosti
vyplývajúce z jeho diagnózy.

V hodnotení a klasifikácii týchto žiakov sa odporúča postupovať podľa vyhlášky MŠ SR č. 80/1991 Z.z.
o stredných školách v znení neskorších predpisov. V hodnotení a klasifikácii sa odporúča spolupracovať so
špeciálnym pedagógom a uplatňovať Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-
pedagogickými potrebami v bežných základných školách, schválené MŠ SR č. 6164/1996-53 zo dňa 12.12.1996
s platnosťou od 1. 1. 1997 (časť II., kap. 3. Hodnotenie a klasifikácia Informačno-metodického materiálu k prijíma-
niu a integrácii žiakov so ŠVVP do stredných škôl).

Pri hodnotení žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa ďalej využívajú: Metodické usmer-
nenie č. 15/2006-R zo 7. júna 2006, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných
škôl v SR, platný od 1. 9. 2006 – čl. 3 Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie ods. 10 – Pri hodnotení
a klasifikácii žiakov so ŠVVP je potrebné brať tieto potreby dôsledne do úvahy a postupovať podľa osobitných
predpisov, ktoré upravujú uvedený postup.

Metodické pokyny k výchove a vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia v základných a stred-
ných školách a Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s vývinovými poruchami učenia v zá-
kladných a stredných školách.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Podľa akej vyhlášky sa postupuje pri hodnotení a klasifikácii žiakov so špeciálno-pedagogickými
potrebami v stredných školách?

12. Maturitná skúška12. Maturitná skúška12. Maturitná skúška12. Maturitná skúška12. Maturitná skúška

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 z 23. augusta 2004 o ukončovaní štúdia
na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách
nadobudla účinnosť 15. septembra 2004 v znení vyhlášky č. 482/2006 Z.z. určila za hlavné ciele:
� zvýšiť validitu a objektivitu maturitnej skúšky (MŠ),
� zjednotiť požiadavky na vedomosti a zručnosti maturanta,
� zvýšiť akceptovateľnosť,
� zjednotiť požiadavky na vedomosti a zručnosti maturanta,
� zvýšiť akceptovateľnosť výsledkov MS vysokými školami, zahraničím a zamestnávateľmi,
� zmeniť obsah a formu našej MS tak, aby bola porovnateľná s obdobnými skúškami v členských štátoch EÚ.

Zmeny, ktoré priniesli nové legislatívne úpravy, týkajúce sa maturít priniesli aj možnosť voľby maturit-
ných predmetov a to v dvoch úrovniach (základnej – B a vyššej – A). zároveň žiaci maturujú podľa nových
maturitných zadaní, ktoré sú pripravené osobitne pre všetky úrovne a v každej úrovni ich musí byť minimál-
ne 30.

Pričom sa zaviedla povinná externá časť maturitnej skúšky vo forme písomného testu vo všetkých povin-
ných predmetoch a interná časť písomnej maturitnej skúšky.

Maturitná skúška má teda dve časti – externú a internú.
� Externá časť pozostáva z centrálne zadaných (na základe katalógu cieľových požiadaviek), v rovnakom
čase administrovaných, pod externým dozorom konaných a na základe centrálne vypracovaných
pokynov, pod externým dozorom vyhodnotených písomných skúšok z jednotlivých predmetov. Písomná
skúška sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou.
� Interná časť môže pozostávať z niekoľkých foriem (zložiek). V predmetoch matematika, vyučovací
a cudzí jazyk pozostáva z dvoch foriem – ústnej a písomnej. Zadania písomnej formy budú centrálne
zadané, v rovnakom čase administrované a na základe centrálne vypracovaných pokynov vyhodnocované
internými učiteľmi. Písomná forma internej časti MS pozostáva len z úloh s dlhou odpoveďou, z písomného
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prejavu v cudzom jazyku, resp. budú zadané súbory štyroch tém písomnej práce (príp. východiskové testy)
a určené žánrové formy, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu.
Žiadosť o úpravu maturitnej skúšky, ktorá je prílohou prihlášky na maturitnú skúšku, podáva uchádzač

riaditeľovi školy. Žiadosť obsahuje odborný posudok, ktorý vystavuje špeciálno-pedagogická poradňa (ŠPP,
DIC), pedagogicko-psychologická poradňa žiakom s vývinovými poruchami učenia alebo správania.

Žiak so sluchovým postihnutím si môže v príslušnom školskom roku do 30. septembra 2010 namiesto pred-
metu cudzí jazyk zvoliť jeden z predmetov matematika alebo náuka o spoločnosti, alebo občianska náuka.

Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže konať maturitnú skúšku
na úrovni A alebo na úrovni B len z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetov anglický jazyk,
nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk.

Obsah a rozsah záverečných skúšok žiakov so ŠVVP je totožný s obsahom a rozsahom záverečných skú-
šok ostatných žiakov. Forma vykonania skúšok môže byť prispôsobená schopnostiam žiaka s rešpektovaním
jeho ŠVVP.

Maturitná skúška pre žiakov so ŠVVP sa týka úprav písomných prác, testov a maturitných zadaní, pričom
sa zachováva formálna stránka, obsah a náročnosť maturitnej skúšky. Podľa upravených podmienok môže
maturovať žiak špeciálnej školy a žiak, ktorého na príslušnej strednej škole evidujú a vykazujú ako individu-
álne integrovaného žiaka so ŠVVP. Úpravy sa týkajú týchto oblastí: predĺžený časový limit pri riešení úloh
testu a pri ústnej odpovedi, úpravy alebo nahradenie niektorých úloh, rôzne grafické úpravy a formáty zada-
ní (rôzne veľkosti písma, zmeny štruktúry textu, iná možnosť zoznamu odpovede, počúvanie vstupného tex-
tu a pod.), prítomnosť tlmočníka posunkovej reči, resp. asistenta, zdravotníckeho personálu, špeciálneho
pedagóga. Tlmočník pomáha pri vysvetlení inštrukcií súvisiacich so zadaním úlohy, testu, asistent pomáha
pri zápise odpovedí žiaka.

Žiaci so ŠVVP, na ktorých sa vzťahujú úpravy testov, sú žiaci: so sluchovým, zrakovým, telesným postih-
nutím, chorí a zdravotne oslabení, vývinovými poruchami učenia alebo správania (SDD, ADHD syndróm),
narušenou komunikačnou schopnosťou (dyzartria, dysfázia/, pervazívnymi vývinovými poruchami, s autiz-
mom), viacnásobným postihnutím.

Žiak posledného ročníka strednej školy do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety
a ich úroveň, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Charakterizujte novú koncepciu maturitnej skúšky?

ZáverZáverZáverZáverZáver

Realizácia koncepcie integrácie postihnutých predpokladá akceptovať novú filozofiu, vzdelávania postih-
nutých, to znamená hodnoty, vízie, ako sú otvorenosť, rôznorodosť, participácia, kooperatívnosť, reflexia.
Ďalej využívať legislatívny systém zabezpečujúci flexibilný, otvorený prechod z jedného typu školy do druhé-
ho tak na úrovni základného, stredného ako i vysokého školstva.

Táto flexibilita vzdelávania musí byť zabezpečená už v predškolskom veku a aj neskôr. Pritom je dôležité
využiť ľudský faktor v procese integrácie a to v:

a) v rovine spoločenskej znamená, že bežná populácia bude pripravená na koexistenciu postihnutými. Zbaví
sa falošného súcitu a ignorácie. Navzájom sa budú hodnotiť podľa vlastností a schopností a tým, čím spoluvytvá-
rajú život nás všetkých. To znamená umožniť zdravým ľuďom poznať život, problémy postihnutých.

Vzájomnú spoluprácu postihnutých na báze rešpektovania vzájomných práv a chápania problémov ostat-
ných ľudí. Pasívne prijímanie pomoci má byť nahradené vyrovnávaním šancí a príležitostí postihnutých,
rešpektovanie slobody, samostatnosti a zodpovednosti za svoje konanie pri zachovaní identity každého teda
aj postihnutého, pričom sa akceptuje nezávislý život, t.j. rovnoprávne spoločenské postavenie a začlenenie.

b)v rovine profesijnej budú kladené zvýšené nároky na prípravu tak pregraduálnu ako aj postgraduálny
nielen pedagógov, ale tiež všetkých zúčastnených v procese integrácie. Proces integrácie predpokladá čias-
točne transformovať špeciálne školy pre postihnutých na poradenské, metodické a didaktické centrá.
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DRAHOSLAVA HLINOVÁ

1. Školská integrácia1. Školská integrácia1. Školská integrácia1. Školská integrácia1. Školská integrácia

Pomerne často sa stretávame s pojmom integrácia, ktorý sa uplatňuje či už hovoríme o vedách o človeku,
ekonomických profesiách, právnych ale i politických oblastiach. Tento všeobecný pojem sa v jednotlivých
oblastiach upresňuje, bližšie a presnejšie špecifikuje. V oblasti pedagogiky a špeciálnej pedagogiky sa mani-
puluje a narába s pojmom v súvislosti so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – integrá-
cia (socializácia postihnutých a narušených jednotlivcov). Integrácia so sebou priniesla veľké výhody pre
uvedomelejšiu, aktívnejšiu i plodnejšiu účasť na komunitnom spoločnom podielaní sa v živote intaktných
jednotlivcov a jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V súčastnosti je celá filozofia
integrácie postavená na princípe ich spoločného spolunažívania.

Školská integrácia     zastrešuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami v triedach bežných škôl. Východiskovým bodom pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno vzdelá-
vacími potrebami na našej domácej pôde poskytuje školský zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stred-
ných škôl v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona sa za žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi potrebami považuje žiak s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným postihnutím, žiak zdravotne
oslabený a chorý, žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiak s autizmom, žiak s vývinovými poru-
chami učenia alebo správania, žiak s ťažkým mentálnym postihnutím umiestnený v domove sociálnych slu-
žieb, žiak s poruchami psychického vývinu a žiak intelektovo nadaný.

V súčasnosti sa školská integrácia môže uskutočňovať viacerými spôsobmi. Chudý (2006, s.17) uvádza, že
žiaci so zdravotným postihnutím môžu plniť školskú dochádzku tromi spôsobmi:

1. v špeciálnej základnej škole, v špeciálnej strednej škole, v odbornom učilišti, v praktickej škole,
2. v špeciálnej triede základnej školy, v špeciálnej triede strednej školy,
3. v bežnej triede základnej školy, v bežnej triede strednej školy.

Za integrovaného žiaka, výlučne však na základe písomného vyjadrenia sa poradenského zariadenia, vyplýva-
júceho z odbornej špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky, považujeme podľa Chudého (2006, s. 17):

a) žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bol do bežnej školy (základnej, strednej)
prijatý na základe písomného vyjadrenia detského integračného centra alebo špeciálnopedagogickej porad-
ne a po diagnostických vyšetreniach vykonaných poradenským zariadením,

b) žiaka s vývinovými poruchami učenia alebo správania, sa považuje za integrovaného aj na základe
písomného vyjadrenia pedagogicko-psychologickej poradne. Žiak je do bežnej školy (základnej, strednej)
prijatý na základe písomného vyjadrenia žiadosti zákonných zástupcov, písomného vyjadrenia zariadenia
špeciálnopedagogického poradenstva.

Prostredníctvom školskej integrácie je možné bližšie špecifikovať jej výhodyvýhodyvýhodyvýhodyvýhody, ktoré ukázali dlhodobé skú-
senosti:
� výhoda rodinného prostredia: žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bývajú doma
so svojou rodinou a kamarátmi, navštevujú bežnú školu v mieste bydliska,
� výhoda komunity:     žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú súčasťou žitia spolu
s intaktnými, kde sa ponúka priestor na budovanie zdravých vzájomných sociálnych vzťahov,
� výhoda pracovného uplatnenie: bežná škola poskytuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami väčšie možnosti budúceho pokračujúceho vzdelávania a pracovného uplatnenia,
� výhoda rodičovskej reálnosti: rodičom sa ponúka priestor na vytvorenie si realistickejšieho obrazu
o schopnostiach a nedostatkoch svojho dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Povedľa týchto svetlých stránok nechýbajú ani tiene. Prostredníctvom školskej integrácie je možné pou-
kázať aj na jej nedosnedosnedosnedosnedostttttatkyatkyatkyatkyatky:
� vybavenie školy: v mnohých prípadoch špeciálne školy bývajú lepšie materiálne, pomôckovo i metodicky
vybavené ako bežné školy,
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� vzdelanie a skúsenosti pedagógov: učitelia špeciálnych škôl majú vzdelanie pre prácu s postihnutými,
majú pomerne väčšie skúsenosti s uspokojovaním špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb u postihnutých
a narušených jednotlivcov,
� vzťah rovnocennosti: v špeciálnych školách v skupinách sú žiaci „rovnocenní“.

Individuálne integrovaný žiak sa vzdeláva podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu (§ 32b
ods. 4 a 5 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov). Základnou a povinnou dokumentáciou
individuálne integrovaného žiaka je teda individuálny výchovno-vzdelávací program žiaka so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý ako uvádza Chudý (2006, s. 17), v spolupráci so školským špeciál-
nym pedagógom alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva ho vypracováva a priebežne dopĺňa
triedny učiteľ.

2. Individuálny výchovno2. Individuálny výchovno2. Individuálny výchovno2. Individuálny výchovno2. Individuálny výchovno-vzdelávací program verzus plán-vzdelávací program verzus plán-vzdelávací program verzus plán-vzdelávací program verzus plán-vzdelávací program verzus plán

V našom chápaní sa problematika individuálnych výchovno-vzdelávacích programov zameriava na pre-
zentáciu základných špeciálnopedagogických pojmov, integruje dôležité informácie týkajúce sa individuál-
neho výchovno-vzdelávacieho procesu. Komparuje postavenie individuálneho programu a individuálneho
plánu (program verzus plán). Poukazuje na význam, úlohy, ciele, princípy, algoritmy individuálnych výchov-
no-vzdelávacích programov. Ponúka spôsoby tvorby individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a plá-
nov na podklade špeciálnopedagogickej diagnostiky i modifikácii časovotematických plánov v jednotlivých
učebných predmetoch. Prezentuje špeciálnopedagogické metódy a zásady pri tvorbe individuálnych výchov-
no-vzdelávacích plánov. Cieľom je poukázať na zmysluplnosť a nevyhnutnosť individuálnych foriem výchovy
a vzdelávania, podať teoretické a praktické poznatky o možnostiach tvorby a použitia individuálnych výchov-
no-vzdelávacích programov a plánov v problémových oblastiach jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzde-
lávacími potrebami, oboznamuje so schémami jednotlivých individuálnych plánov.

Našou úlohou nie je pretvoriť jednotlivcov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na ,,normál-
nych“, ale pomôcť im nadobudnúť tú zrelosť, ktorej sú schopní. Objaviť v nich možno niekedy len zrnko schop-
ností, ktoré je však veľmi hlboko ukryté. Prebudiť život tých, ktorí sú nám zverení, nie vždy len, ako to správne
vystihol aj Jean Vanier (1998), kontrolovať, programovať, ovládať, ale práve naopak, pomôcť im otvoriť sa,
rozvinúť sa a povzbudzovať ich, aby rástli vo svojom rytme. Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami sú integrálnou súčasťou mladej populácie a rovnako majú právo dosiahnúť vhodné stredoškolské vzdela-
nie. Donedávna bol trend prijímania týchto žiakov len na špeciálne stredné školy, v súčasnosti je možné zaradiť
žiaka aj na bežné typy stredných škôl (MŠMaŠ SR Výhláška č.52/1993). Stále však existujú isté nedostatky,
tienisté miesta, ktoré môžu byť prekážkou pri úspešnom štúdiu u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (Levčíková, M. et al., 2000). Je preto nevyhnutné zvoliť vhodné, správne postupy a spôsoby práce,
(Levčíková, M. et al., 2000), aby títo žiaci za istých špecifických podmienok dosiahli rovnakú, porovnateľnú
úroveň vedomostí, zručností, manuálnych zručností a celkovú úroveň vzdelania ako spolužiaci.

U integrovaného jednotlivca - žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné zabez-
pečiť primeranú výchovu a vzdelávanie (edukáciu) podľa jeho potrieb z hľadiska veku a postihnutia. V proce-
se edukácie je nevyhnutnosťou rešpektovať, prihliadať na jeho druh, stupeň, formu ako aj dobu vzniku po-
stihnutia či narušenia, i viac či menej na výraznejšie nedostatky v niektorej z oblastí (kognitívne schopnosti
a reč, jemná a hrubá motorika..), vyplývajúce z diagnózy konkrétneho žiaka. Zabezpečenie adekvátnej formy
výchovy a vzdelávania pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je v mnohých prípadoch
veľmi náročnou skutočnosťou. Každý takýto žiak prijatý na strednú školu potrebuje v procose vzdelávanie
špeciálny prístup v individuálnej miere.

Edukáciu integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami verifikuje individuálny
výchovno-vzdelávací program (komplexnejšia časť) a individuálny výchovno-vzdelávací plán, ktorý predsta-
vuje iba časť komplexnejšieho programu.

IndividuálnIndividuálnIndividuálnIndividuálnIndividuálny výchoy výchoy výchoy výchoy výchovno–vzdelávvno–vzdelávvno–vzdelávvno–vzdelávvno–vzdelávací prací prací prací prací progrogrogrogrogramamamamam
(ďalej len IVP), podľa Ministerstva školstva Slovenskej republiky (1997) – je program (sústavnej postup-

nosti) výchovy a vzdelávania, poukazujúci na schopnosti a potreby jednotlivca. Je určený osobám, ktoré
nemôžu byť vzdelávané bežnými či upravenými formami. IVP osoby so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami predstavuje materiál, ktorý je informatívny (teoreticko-informačný materiál, ktorý nás informuje
vo všeobecnej rovine o žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, o jeho výchovno-vzdeláva-
cích potrebách, o jeho možnom špecifickom správaní..) no zároveň je aj metodicky usmerňujúci rodičov,
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pedagógov a iných odborníkov zainteresovaných pre danú problematiku. Upozorňuje na modifikovaný vý-
chovno-vzdelávací proces, jeho špecifické podmienky, organizačné a materiálne zabezpečenie. Jeho súčasťou
je zoznam dostupnej a aktuálnej literatúry a internetových portálov k danej problematike, zoznam zariadení,
venujúcich sa konkrétnej oblasti problému.

Za hlavný význam IVP skupina autorov Vocilka, (1996), Šimonovičová, (1997), Zelinková, (2001) zhodne
uvádzajú možnosť danej osobe postupovať podľa vlastných schopností a možností, tempom, na ktoré stačí.
Podstatou IVP je prispôsobenie obsahu, metód, foriem výchovy a vzdelávania možnostiam a potrebám žiaka.
Miera prispôsobenia závisí od potrieb postihnutej a narušenej osoby, ako i od možností a podmienok školské-
ho systému. IVP tak podľa Vančovej (2002), predstavuje akýsi uzlový bod medzi diagnostikou a intervenciou,
kde by sa mal stretnúť celý interdisciplinárny tím.

IndividuálnIndividuálnIndividuálnIndividuálnIndividuálny výchoy výchoy výchoy výchoy výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávací plánací plánací plánací plánací plán
sa nestotožňuje s individuálnym výchovno-vzdelávacím programom. Plán je (podradená) súčasť (kom-

plexnejšieho) programu. Individuálny výchovno-vzdelávací plán sa vypracováva jednotlivo pre každého žia-
ka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s prihliadaním na jeho individualitu a možné špecifiká
(pozri ďalej príklad č.1, schému návrhu individuálneho plánu pre žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávací-
mi potrebami v strednej škole). Podľa Levčíkovej (2000), zodpovedá zaň triedny učiteľ a vypracováva ho v spolu-
práci so školským špeciálnym pedagógom, ktorý je priamym kmeňovým zamestnancom školy, alebo je za-
mestnancom detského integračného centra, prípadne špeciálnopedagogickej poradne. Podľa možností a po-
trieb, by spolupráca mala byť rozsiahlejšia aj s odbornými pracovníkmi ďalších inštitúcií (so školským psy-
chológom, dorastovým lekárom, rehabilitačným a sociálnym pracovníkom, so zamestnancom pedagogicko-
psychologickej poradne, s učiteľmi školy, kde žiak absolvoval svoje základné vzdelanie a v neposlednom
mieste s rodičmi žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami). Individuálny výchovno-vzdelávací
plán je vždy výsledok tímovej spolupráce všetkých zainteresovaných na problematike v konzultácii s rodičmi
žiaka a samozrejme aj so samotným konkrétnym žiakom, ktorého sa to celé dianie najviac bytostne dotýka.
Efektívna edukácia žiaka si preto nevyhnutne vyžaduje úzku spoluprácu a vzájomnú informovanosť,
ako i kreatívne uplatňovanie vyučovacích metód, zásad a organizačných foriem vo výchovno-vzdelávacom
procese. Individuálny výchovno-vzdelávací plán (Zelinková, O., 2001) by mal sledovať dve základné roviny.
Prvú rovinu predstavuje samotný obsah vzdelávania, metódy, jednotlivé konkrétne postupy a v druhej línii
by mal sledovať špecifické obtiaže, snažiť sa o eliminovanie problémov a vyzdvihovať pozitívne oblasti žiaka
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Individuálny výchovno-vzdelávací plán sa vypracováva aj pre individuálne integrovaného žiaka, u ktoré-
ho nie je potrebné upravovať obsah edukácie podľa pedagogických dokumentov pre školu, ktorú žiak navšte-
vuje. Ak sa však konkrétny obsah vzdelávania žiaka neupravuje, v individuálnom výchovno-vzdelávacom
pláne žiaka sa uvedú príslušné pedagogické dokumenty, podľa ktorých je takýto žiak vzdelávaný. Ak je žiak
oslobodený od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich niektorých častí, alebo ak je
oslobodený od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov, prípadne ich častí, tieto skutočnosti sa uvedú v indivi-
duálnom výchovno-vzdelávacom pláne. Príslušné rozhodnutia vydá riaditeľ školy (Ministerstvo školstva, 2006,
§ 5 ods. 3 písm. e) a ods. 4 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Zanietený americký autor Daniel Falk (2005), charakterizuje individuálny výchovno-vzdelávací plán ako:
� stručný a použiteľný dokument, ktorý sa vypracováva jednotlivo pre postihnutú osobu, s prihliadaním
na jej špecifiká a individualitu,
� nástroj pomáhajúci učiteľovi sledovať rast zdravotne postihnutého v jednotlivých oblastiach,
� pripravený, vytvorený, realizovaný a kontrolovaný v škole, v konzultácii s rodičmi a ďalšími
zainteresovanými odborníkmi,
� flexibilne prispôsobivý, fungujúci dokument s významom pre všetkých zúčastnených,
� pokračujúci, trvajúci proces zaručujúci súvislosti a spojitosti v programe výchovy a vzdelávania
zdravotne postihnutého jednotlivca,
� podradená súčasť programu, za ktorého vypracovanie zodpovedá triedny učiteľ.

Je veľmi dôležité a podstatné zamyslieť sa nad tým, čo individuálny výchovno-vzdelávací plán určite nie
je. Veľmi prehľadne a výstižne to vystihol už spomínaný autor Falk (2005):
� ,,písanie do kameňa“ (,,written in stone“),
� denný plán alebo opis všetkého čo chceme postihnutého naučiť,
� prostriedok monitorovania efektivity učiteľov,
� oznamovacia karta (informácie by mali komentovať progres, dané pokroky smerom k stanoveným cieľom.
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Obsah individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu je podľa nášho Ministerstva školstva Sloven-
skej republiky (1997) a taktiež zanieteného amerického autora Daniela Falk-a (2005), vo svojej podstate zhod-
ný, sumarizujúci podobné oblasti záujmu. IVP teda obsahuje:
� základné, nevyhnutné, najdôležitejšie, najpodstatnejšie informácie o zdravotne postihnutom
jednotlivcovi, vrátane významného medicínskeho, sociálneho a edukačného pozadia, kedy boli
vyšetrenia realizované, aké sú odporúčania jednotlivých odborníkov,
� informácie o súčasnom toku vedomostí, možných prednostiach a potrebách,
� mieru (stupeň) participácie v štandardnom programe,
� oblasti, v ktorých jednotlivec potrebuje úpravu, prepracovanie a modifikáciu,
� vhodné, primerané ciele v jednej alebo viacerých nasledujúcich oblastiach (rozumová, sociálna,
emocionálna a možná profesia, pracovné skúsenosti),
� úpravu triedy, priestoru realizácie (zmeniť – očakávania, výchovno-vzdelávacie a hodnotiace stratégie,
materiál a prostriedky, príslušenstvo a rozmiestnenie zariadenia),
� kompenzačné pomôcky, špeciálne učebné pomôcky,
� uvedené zodpovedné osoby pre implementáciu, realizáciu aktivity,
� odhadnutie progresu (postupu) u zdravotne postihnutého,
� dátumy pravidelnejších (častejších) kontrol, posudkov.

Individuálny výchovno-vzdelávací plán vychádza z aktuálneho stavu konkrétneho žiaka, rešpektuje jeho indi-
viduálne schopnosti, nadväzuje na už osvojené vedomosti, poznatky a zručnosti, nestavia na nereálnych a nesplni-
teľných požiadavkách, má teda aj svoju motivačnú hodnotu. Proces realizácie individuálneho plánu si vyžaduje
aktívnu účasť konkrétnej osoby so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktorú je plán ,,šitý“ na
mieru. Je vždy orientovaný na najvšestrannejší rozvoj osobnosti, na dosiahnutie čo najväčšej samostatnosti.

2.1 Fázy individuálneho výchovno2.1 Fázy individuálneho výchovno2.1 Fázy individuálneho výchovno2.1 Fázy individuálneho výchovno2.1 Fázy individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu-vzdelávacieho plánu-vzdelávacieho plánu-vzdelávacieho plánu-vzdelávacieho plánu

Je potrebné stanoviť si prognózu, dlhodobé ciele, prezentovať ich v čiastkových krokoch pre kratšie časo-
vé obdobie (Westling et al. 1995, in Vančová, A., 2002).

Dlhoročná prax v spojených štátoch amerických navrhuje, odporúča nasledovné kroky výchovno–vzdelá-
vacieho plánu (Falk, D., 2005):
� eliminovanie negatívnych vplyvov prostredia (úprava podmienok, adaptácia jednotlivca na ,,realizátora“
programu – vytvorenie ,,dôverného vzťahu“, vzbudenie záujmu zdravotne postihnutej osoby),
� rozpoznanie, identifikácia priorít zdravotne postihnutého jednotlivca,
� určenie, stanovenie si cieľov z priorít jednotlivca,
� zamerať sa na krátkodobosť úloh, cieľov, plánov,
� stanovenie si stratégií, ktoré budú použité, a ktorých možnosti, prostriedky, budú potrebné, žiadané
a nápomocné dosiahnuť stanovené ciele,
� potvrdiť spôsoby, ohodnotiť, posúdiť pokroky konkrétneho jednotlivca a stanoviť si ďalšie dátumy kontrol.

Jednotný model individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu (ďalej len individuálny plán) doposiaľ nie
je vytvorený. Schému individuálneho plánu uvádza skupina autorov Wiederholt (et al, 1983, in Mertin, 1995):
� vytýčenie cieľov,
� postup a jednotlivé kroky
� metódy a materiály potrebné na zvládnutie,
� motivačné aspekty vzdelávania,
� metódy a termíny overenia výsledkov,
� individuálny plán odmieta rigidne uzavreté plány.

Podľa Mertina (1995), individuálny výchovno-vzdelávací plán zastrešujú fázy:
� Prípravná fáza,
� Fáza vypracovania,
� Fáza realizácie,
� Fáza hodnotenia.

2.2.2.2.2.11111.....1 Prípr1 Prípr1 Prípr1 Prípr1 Prípraaaaavvvvva individuálneho výchoa individuálneho výchoa individuálneho výchoa individuálneho výchoa individuálneho výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávacieho plánuacieho plánuacieho plánuacieho plánuacieho plánu

Základný predpokladom vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na bežnej
strednej škole je dôkladná identifikácia jeho potrieb a zodpovedajúce, potrebné vytvorenie vhodných pod-
mienok. V tejto fáze je potrebné určiť aktuálnu úroveň osoby, špeciálnopedagogické posúdenie úrovne vedo-
mostí, zručností a návykov. Komplexná diagnostika, ktorú vykonáva tím zainteresovaných odborníkov, je
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základnou podmienkou pre vypracovanie individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu pre žiaka so špeci-
álnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Proces špeciálnopedagogickej diagnostiky a následná intervencia
si vyžadujú dlhodobé pozorovania.

Diagnostika predchádza tvorbe individuálneho plánu a slúži ako vstupné východisko na vypracovanie
individuálneho plánu a výstupné východisko na zhodnotenie efektivity konkrétneho plánu. Zameriava na
najdôležitejšie oblasti rozvoja osobnosti – na kognitívne schopnosti, jemnú a hrubú motoriku ako i v nepo-
slednom mieste na reč – komunikáciu. Svoju pozornosť sústreďuje na sledovanie prejavov a potrieb jednotliv-
ca so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami priamo pri:
� vyučovacom procese (kognitívne schopnosti),
� prestávkových chíľach medzi jednotlivými vyučovacími hodinami,
� praktickej činnosti (vykonávanie konkrétnej činnosti),
� sebaobsluhe (dosiahnutá miera samostatnosti),
� pohybovaní sa (lokomočné pohyby, hrubomotorické pohyby),
� interakcii so sociálnym prostredím (Vančová, A., 2002).

V prípravnej fáze má svoje veľké opodstatnenie nezabúdať na ,,symbol ľudskosti“. To znamená, uvedomiť
si a pokúsiť sa čo najreálnejšie skĺbiť na jednej strane možnosti žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami a protipól odrážajúci práve potreby danej osoby.

2.2.2.2.2.11111.2 V.2 V.2 V.2 V.2 Vypryprypryprypracoacoacoacoacovvvvvanie individuálneho výchoanie individuálneho výchoanie individuálneho výchoanie individuálneho výchoanie individuálneho výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávacieho plánuacieho plánuacieho plánuacieho plánuacieho plánu

Po hodnotení osoby čo momentálne vie, čo môže robiť, pristupujeme k vytvoreniu individuálneho plánu
stanovením si cieľa (čo, a akým spôsobom by sme žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
chceli naučiť):
� dlhodobého (všeobecného) cieľa, ktorý vyjadruje výsledok, o ktorý sa pokúšame,
� krátkodobé ciele – kroky, ktoré vedú k dlhodobému cieľu.

Pre učiteľa sú závezné učebné osnovy, v ktorých učiteľ môže robiť nevyhnutné úpravy, modifikácie podľa
potrieb žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyplývajúcich z jeho druhu a stupňa postih-
nutia, narušenia.

2.2.2.2.2.11111.3 R.3 R.3 R.3 R.3 Realizácia individuálneho výchoealizácia individuálneho výchoealizácia individuálneho výchoealizácia individuálneho výchoealizácia individuálneho výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávacieho plánuacieho plánuacieho plánuacieho plánuacieho plánu

Individuálny plán je reálnym plánom – nie je stály, dá sa podľa potreby a situácie flexibilne upravovať,
prispôsobovať, dopĺňať. Zložité, náročné kroky je možné rozdeliť na jednoduchšie fragmenty. Dôležité je
uvedomiť si a rešpektovať individualitu osoby, v prípade ktorej sa individuálny plán realizuje.

Pri procese realizácie individuálneho plánu je jeho dôležitou súčasťou, aby chyby, ktorých sa dopustí
osoba, pre ktorú je program konštruktívne vytvorený, rozsiahlou formou nekomentovali. Kritika ako i ,,plné“
komentovanie situácie môže byť iritáciou k agilnému správaniu. Postačujúcim akcentom by malo byť jedno-
duché slovné usmernenie a gesto rukou, ako i motivačný prvok, ktorý následne vedie jednotlivca so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami k uskutočňovaniu požadovanej činnosti.

Pri realizačnom procese nezabúdame na rešpektovanie špeciálnopedagogických zásad (Bajo, in Bajo, Vašek,
1994) a špecifických metód (Vašek, Š., 2003), ktorých aplikovanie vo výraznej miere zvyšuje efektivitu čin-
nosti, podnecuje jednotlivcov k aktivite - v edukácii zdravotne postihnutých sú nevyhnutnou súčasťou samot-
ného výchovno - vzdelávacieho procesu.

Špeciálnopedagogické zásady v edukácii (Bajo, in Bajo, VŠpeciálnopedagogické zásady v edukácii (Bajo, in Bajo, VŠpeciálnopedagogické zásady v edukácii (Bajo, in Bajo, VŠpeciálnopedagogické zásady v edukácii (Bajo, in Bajo, VŠpeciálnopedagogické zásady v edukácii (Bajo, in Bajo, Vašek 1ašek 1ašek 1ašek 1ašek 199999999994)4)4)4)4)
� zásada primeranosti (primerane, vhodne voliť prostredie, obsah, spôsob, metódy, formy, prostriedky
edukácie, prispôsobovať ich možnostiam, osobitostiam i potrebám jednotlivcom so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami),
� zásada individuálneho prístupu (je potrebné a nevyhnutné mať výrazne na zreteli práve individuálny
prístup k jednotlivcom),
� názornosti (tvorba predstáv na základe priameho zmyslového vnímania skutočnosti – neodhliadnuc
ani od tých najťažších foriem viacnásobného postihnutia),
� sústavnosti (systematický prístup, následnosť),
� uvedomelosti a aktivity (permanentná, cielená stimulácia, usmerňovanie a vedenie žiakov k praktickému
použitiu osvojených zručností hoci len v minimálnej, náznakovej miere),
� trvácnosti a jednotnosti (prostredníctvom osvojených praktických návykov obohatiť, splnohodnotniť
tak život samotným aktérom a ich najbližšiemu okoliu).
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Špecifické metódy zvyšujúce efektivitu edukačnej činnosti (Vašek, Š., 2003)
� metóda viacnásobného opakovania (aktívne a cielené upútavanie pozornosti postihnutých),
� metóda nadmerného zvýraznenia informácií (zmeniť a individuálne prispôsobiť intenzitu
sprostredkovania informácie na uľahčenie jej príjmu),
� metóda zapojenia viacerých kanálov do prijímania informácie (vytváranie silnejších zdrojov vo vnímaní
prostredníctvom multisenzorickej percepcie),
� metóda optimálneho kódovania (zakódovanie informácie na základe ľahšie rozpoznateľných znakov,
čím sa zjednoduší proces jej dekódovania),
� metóda intenzívnej spätnej väzby (regulovať a modifikovať informácie),
� metóda algoritmizácie obsahu edukácie (,,rozkrokovanie“ daného obsahu, celku, väčšej časti na menšie,
jednoduchšie a zrozumiteľnejšie malé kroky vedúce k stanovenému celku),
� metóda pozitívneho posilňovania (v oblasti intaktných ako i handicapovaných patrí medzi nosné
metódy zvyšovania efektivity samotného vzdelávacieho i edukačného procesu, vedie k vnútornej
spokojnosti, motivácii konkrétneho žiaka).

2.2.2.2.2.11111.4 Hodno.4 Hodno.4 Hodno.4 Hodno.4 Hodnotttttenie individuálneho výchoenie individuálneho výchoenie individuálneho výchoenie individuálneho výchoenie individuálneho výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávacieho plánuacieho plánuacieho plánuacieho plánuacieho plánu

Ide o zozbieranie možných dostupných údajov, pridáva sa časový interval, v ktorom bol proces realizova-
ný, osoba hodnotená. Po zrealizovaní individuálneho plánu je potrebné verifikovať účinnosť a efektivitu
programu, najlepšie rediagnostikou (rediagnostika ako výstupný bod individuálneho plánu) konkrétneho
žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

ZáverZáverZáverZáverZáver

Vzdelávanie formou individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu umožňuje aplikáciu pozitívnych
stimulov a špeciálnopedagogické intervencie, čím prispieva k všestrannému rozvoju osobnosti žiaka so špeci-
álnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Problematika vzdelávania prostredníctvom individuálnych výchov-
no-vzdelávacích plánov nie je však dostatočne rozpracovaná ani v slovenskej, ani v českej literatúre. Je to
pomerne mladá oblasť problematiky, zastrešujúca možnosti edukácie aj u ťažko postihnutých osôb. Existujú
rôzne pohľady na túto alternatívnu formu edukácie, jednotná štruktúra individuálneho výchovno-vzdeláva-
cieho programu, ktorá by mohla figurovať ako ,,odrazový mostík“ pre akýkoľvek druh a stupeň postihnutia,
narušenia, nie je však ani v súčasnej dobe vytvorená, ujednotená.

Individuálne výchovno-vzdelávacie plány sa používajú vo všetkých vyspelých štátoch, tie sa však vzájom-
ne líšia vo svojej forme a obsahu (pozri ďalej uvedené príklady návrhov individuálnych výchovno-vzdeláva-
cích plánov, ktoré by sa však nemali považovať za závezne rigidné, ale len za jednu z uvedených možností).
Podobne je to aj vo vnútri konkrétnej krajiny – rozdielnosť foriem a obsahu jednotlivých plánov však nezna-
mená, že plány nemajú rovnaký cieľ. Podľa Zelinkovej (2001), zúčastnení pedagógovia, odborníci, na vypra-
covávaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu rovnako hľadajú závislosti medzi diagnózou a ná-
sledným odborným vedením, zameriavajú sa na plánovanie. Ich hlavným cieľom je použiteľnosť vo výchov-
no-vzdelávacom procese.

Možné návrhy individuálnych výchovnoMožné návrhy individuálnych výchovnoMožné návrhy individuálnych výchovnoMožné návrhy individuálnych výchovnoMožné návrhy individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov-vzdelávacích plánov-vzdelávacích plánov-vzdelávacích plánov-vzdelávacích plánov

PPPPPríklad číslo 1ríklad číslo 1ríklad číslo 1ríklad číslo 1ríklad číslo 1

Jedna z možností v Slovenskej republike

11111. Návr. Návr. Návr. Návr. Návrh individuálneho výchoh individuálneho výchoh individuálneho výchoh individuálneho výchoh individuálneho výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávacieho plánu žiakacieho plánu žiakacieho plánu žiakacieho plánu žiakacieho plánu žiaka so ša so ša so ša so ša so špeciálnpeciálnpeciálnpeciálnpeciálnymi výchoymi výchoymi výchoymi výchoymi výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávací-ací-ací-ací-ací-
mi pomi pomi pomi pomi potrtrtrtrtrebami v sebami v sebami v sebami v sebami v strtrtrtrtredneedneedneedneednej šj šj šj šj škkkkkole ole ole ole ole (podľa skupiny autorov slovenského štátneho pedagogického ústavu; Levčí-
ková, M. et al. 2002)

školský rok:
ročník/trieda:

Meno a priezvisko žiaka:

(Individuálnyvýchovno-vzdelávací plán sa vypracováva do dvoch mesiacov od začiatku školského roka,
alebo od prijatia žiaka na strednú školu. Vyplňujú sa len tie položky, ktoré sú aktuálne u konkrétneho žiaka.)
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A: Osobné údaje žiakA: Osobné údaje žiakA: Osobné údaje žiakA: Osobné údaje žiakA: Osobné údaje žiakaaaaa

Meno a priezvisko žiaka:
Dátum narodenia:
Ukončené predchádzajúce vzdelanie (škola a ročník):

Doterajšia špeciálnopedagogická starostlivosť (inštitúcie):
(Detské integračné centrum, špeciálnopedagogická poradňa, pedagogicko-psychologická poradňa, logo-

pedická poradňa, školský špeciálny pedagóg na základnej, strednej škole, a i.):

Zdravotný stav žiaka (správy z odborných vyšetrení):
Špeciálnopedagogická diagnóza (druh a stupeň postihnutia, aktuálna úroveň vzdelanosti, spôsobilostí,

potencionálne možnosti ďalšieho vzdelávania):

ZávZávZávZávZávererererery psyy psyy psyy psyy psychologického vyšechologického vyšechologického vyšechologického vyšechologického vyšetrtrtrtrtrenia:enia:enia:enia:enia:

Špeciálnopedagogická starostlivosť (príslušné inštitúcie, ktoré žiak navštevuje, respektíve, s ktorými bude
škola spolupracovať):

Priebežné zmeny (zmena údajov, dátum a podpis):

B: Špeciálne výchoB: Špeciálne výchoB: Špeciálne výchoB: Špeciálne výchoB: Špeciálne výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávacie poacie poacie poacie poacie potrtrtrtrtrebebebebeby žiaky žiaky žiaky žiaky žiakaaaaa

Úprava prostredia (úpravy, ktoré žiak vzhľadom na zdravotné postihnutie vyžaduje v triede, pri vstupe do
budovy, v spoločných priestoroch školy, v hygienickom zariadení, v laboratórnej miestnosti, v dielni, na
školsko pozemku a i.):

Kompenzačné pomôcky, ktoré žiak potrebuje:

Priebežné zmeny (zmena údajov, dátum a podpis):

UčUčUčUčUčebný plán a učebný plán a učebný plán a učebný plán a učebný plán a učebné osnoebné osnoebné osnoebné osnoebné osnovyvyvyvyvy

(Vypracováva sa na začiatku prvého školského roka vzdelávania žiaka. Ak v nasledujúcom školskom roku
nenastanú zmeny, aktualizujú sa iba údaje o školsko roku a ročníku v príslušnej kolónke. V prípade, že
zmeny nastanú, vyplní sa nový list (táto strana a priloží sa k plánu)).

Učebný plán
(úprava učebného plán uzodpovedajúce špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiaka, napríklad

doplnenie učebného plánu o špecifický predmet (-y), ktoré žiak nenavštevuje a i.):

Učebné osnovy
(stručný záznam o úpravách učebných osnov predmetu (-ov), zodpovedajúcich špeciálnym výchovno-vzde-

lávacím potrebám žiaka, napríklad modifikácia rozsahu učiva, tematického celku a i.):

Vypracovali:
Triedny učiteľ:
Špeciálny pedagóg:

Na vedomie:
Riaditeľ školy:
Zákonný zástupca:

(Všetky uvedené informácie o žiakovi sú dôverného charakteru sú určené pre vnútornú potrebu školy).
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PPPPPríklad číslo 2ríklad číslo 2ríklad číslo 2ríklad číslo 2ríklad číslo 2

Druhá z možností v Slovenskej republike

 2. Návr2. Návr2. Návr2. Návr2. Návrh individuálneho výchoh individuálneho výchoh individuálneho výchoh individuálneho výchoh individuálneho výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávacieho plánu žiakacieho plánu žiakacieho plánu žiakacieho plánu žiakacieho plánu žiaka so ša so ša so ša so ša so špeciálnpeciálnpeciálnpeciálnpeciálnymi výchoymi výchoymi výchoymi výchoymi výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávací-ací-ací-ací-ací-
mi pomi pomi pomi pomi potrtrtrtrtrebami v základneebami v základneebami v základneebami v základneebami v základnej šj šj šj šj škkkkkole (MŠ SR, 1ole (MŠ SR, 1ole (MŠ SR, 1ole (MŠ SR, 1ole (MŠ SR, 199999999997; príklad sa uv7; príklad sa uv7; príklad sa uv7; príklad sa uv7; príklad sa uvádza prádza prádza prádza prádza pre pore pore pore pore porooooovnanie individuálneho plánuvnanie individuálneho plánuvnanie individuálneho plánuvnanie individuálneho plánuvnanie individuálneho plánu
v základnev základnev základnev základnev základnej a v sj a v sj a v sj a v sj a v strtrtrtrtredneedneedneedneednej šj šj šj šj škkkkkole)ole)ole)ole)ole)

A: Osobné údaje žiakA: Osobné údaje žiakA: Osobné údaje žiakA: Osobné údaje žiakA: Osobné údaje žiakaaaaa

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Dátum nástupu žiaka do školy:

ÚDAJE O DOTERAJŠEJ VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ:

Zariadenie (kde a od – do):
Materská škola:
Špeciálna materská škola:
Základná škola:
Špeciálna škola:

ÚDAJE O DOTERAJŠEJ ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKEJ STAROSTLIVOSTI (kde, od, do):

Detské integračné centrum:
Špeciálnopedagogická poradňa:
Pedagogicko-psychologická poradňa:
Logopedická poradňa a iné:

ZDRAVOTNÝ STAV ŽIAKA (vyplniť na základe správ z odborných vyšetrení):

Druh a stupeň postihnutia:
Pridružené postihnutia:
Závery psychologického vyšetrenia:
Špeciálnopedagogická diagnóza:
Priebežné zmeny (uviesť dátum, diagnózu a kto vyšetrenie uskutočnil):

B: Špeciálne výchoB: Špeciálne výchoB: Špeciálne výchoB: Špeciálne výchoB: Špeciálne výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávacie poacie poacie poacie poacie potrtrtrtrtrebebebebeby žiaky žiaky žiaky žiaky žiakaaaaa

B 1: Technicko-materiálne a organizačné zabezpečenie

Mobilita žiaka, pohyb po budove školy, sedenie žiaka:
Písanie, grafický prejav:
Pomôcky, ktoré žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami počas vzdelávacieho procesu po-

trebuje:

Učebný materiál, ktorý je potrebný pre žiaka upravovať:
Pre optimálny priebeh výchovy a vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

škola zabezpečí spoluprácu (výber z možnej spolupráce: so špeciálnopedagogickou poradňou, so špeciálnou
školou, s pedagogicko-psychologickou poradňou, s detským integračným centrom, s logopedickou poradňou,
s príslušným odborným lekárom, s iným odborným pracoviskom):

Priebežné zmeny (dátum a podpis):

B 2: Špecifiká vyučovacieho procesu

Školský rok, trieda:

UčUčUčUčUčebný plánebný plánebný plánebný plánebný plán
žiak postupuje podľa učebného plánu základnej školy príslušného ročníka:
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žiak postupuje podľa učebného plánu základnej školy príslušného ročníka, kde sú zaradené aj špeciálne
predmety:

učebný plán je doplnený o iný predmet:
učebný plán je redukovaný o predmet:

UčUčUčUčUčebné osnoebné osnoebné osnoebné osnoebné osnovyvyvyvyvy
žiak postupuje podľa učebných osnov základnej školy (ZŠ) vo všetkých predmetoch:
žiak postupuje podľa modifikovaných učebných osnov ZŠ príslušného ročníka v predmetoch:

Priamo vo výchovno-vzdelávacom procese učiteľ systematicky podľa potreby spolupracuje:
so špeciálnym pedagógom (surdopéd, somatopéd, tyflopéd...):
s rodičom:
s iným odborníkom:

Odborná spolupráca je potrebná v predmetoch:
Predmety:
odborný pracovník (v kolektíve alebo individuálne):
Špecifiká zdravotného stavu žiaka (podávanie liekov, pridružené postihnutia, rýchla psychická i fyzická

unaviteľnosť...):

Ďalšie záznamy (dátum a podpis):
Vypracovali:
triedny učiteľ:
špeciálny pedagóg:

Na vedomie:
riaditeľ školy:
rodič:

(Všetky uvedené informácie o žiakovi sú dôverného charakteru sú určené pre vnútornú potrebu školy).

PPPPPríklad číslo 3ríklad číslo 3ríklad číslo 3ríklad číslo 3ríklad číslo 3

Jedna z možností v susednej Českej republike

3. Návr3. Návr3. Návr3. Návr3. Návrh individuálneho výchoh individuálneho výchoh individuálneho výchoh individuálneho výchoh individuálneho výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávacieho plánu žiakacieho plánu žiakacieho plánu žiakacieho plánu žiakacieho plánu žiaka so ša so ša so ša so ša so špeciálnpeciálnpeciálnpeciálnpeciálnymi výchoymi výchoymi výchoymi výchoymi výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávací-ací-ací-ací-ací-
mi pomi pomi pomi pomi potrtrtrtrtrebami ebami ebami ebami ebami (podľa českej autorky Olgy Zelinkovej, 2001)

A: Osobné údaje žiakA: Osobné údaje žiakA: Osobné údaje žiakA: Osobné údaje žiakA: Osobné údaje žiakaaaaa

Meno žiaka:
Dátum narodenia žiaka:
Trieda žiaka:
Základné údaje vyplývajúce z potrebných vyšetrení:
(správy z rôznych potrebných vyšetrení, ktoré sú prílohou IVP, zdravotný stav žiaka, výskyt porúch učenia)

B: Špeciálne výchoB: Špeciálne výchoB: Špeciálne výchoB: Špeciálne výchoB: Špeciálne výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávacie poacie poacie poacie poacie potrtrtrtrtrebebebebebyyyyy

Kompenzačné pomôcky žiaka, pomôcky potrebné k výchovno-vzdelávaciemu procesu:
(doporučuje ich napríklad pedagogicko-psychologická poradňa, špeciálnopedagogická poradňa a i., prí-

padne ich môžu podľa možností aj zapožičať)

Konkrétna náplň úloh v jednotlivých predmetoch, ich modifikácia:
Spôsob hodnotenia a klasifikácia žiaka:
Spôsob overovania vedomostí v modifikovanom, upravenom vzdelávacom predmete:
Informácie dôležité pre všetkých učiteľov:
Podpis triedneho učiteľa:
Podpis vyučujúceho učiteľa:
Podpis riaditeľa školy:
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Podpis rodiča:
Dátumy ďalšej kontroly:
Dátum spracovania:

(Všetky uvedené informácie o žiakovi sú dôverného charakteru sú určené pre vnútornú potrebu školy).

PPPPPríklad číslo 4ríklad číslo 4ríklad číslo 4ríklad číslo 4ríklad číslo 4

Jedna z možností v Spojených Štátoch Amerických

4. Návr4. Návr4. Návr4. Návr4. Návrh individuálneho výchoh individuálneho výchoh individuálneho výchoh individuálneho výchoh individuálneho výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávacieho plánu žiakacieho plánu žiakacieho plánu žiakacieho plánu žiakacieho plánu žiaka so ša so ša so ša so ša so špeciálnpeciálnpeciálnpeciálnpeciálnymi výchoymi výchoymi výchoymi výchoymi výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávací-ací-ací-ací-ací-
mi pomi pomi pomi pomi potrtrtrtrtrebami v sebami v sebami v sebami v sebami v strtrtrtrtredneedneedneedneednej šj šj šj šj škkkkkole ole ole ole ole (podľa amerického autora Roger-a Pierangelo, 2003)

Typ vzdelávacej inštitúcie/školy:
Sídlo a adresa inštitúcie/školy:

A: Osobné údaje šA: Osobné údaje šA: Osobné údaje šA: Osobné údaje šA: Osobné údaje študenttudenttudenttudenttudentaaaaa

Meno študenta:
Dátum narodenia:

B: AkB: AkB: AkB: AkB: Akademická oblasťademická oblasťademická oblasťademická oblasťademická oblasť

(obsahujú rozsiahlejšie informácie o dosiahnutých akademických, výchovno-vzdelávacích výsledkoch,
dotýkajú sa charakteristiky vzdelávania a aktuálnej úrovne vedomostí, úrovne zlepšenia sa v predmetoch,
v jednotlivých oblastiach a zručnostiach, poukazujú na progres v získaných zručnostiach a informáciách,
dôraz kladený na štýl učenia)

Úroveň akademických zručností:
Kognitívne schopnosti:
Jazykové schopnosti:
Potreby:

CCCCC: Sociálna oblasť: Sociálna oblasť: Sociálna oblasť: Sociálna oblasť: Sociálna oblasť

(opisuje kvalitu študentových vzťahov so spolužiakmi a s dospelými osobami, úroveň prispôsobenia sa v škole
a v komunitnom prostredí a správanie, ktoré môže ovplyvňovať jeho možnosti edukačného procesu)

Sociálna interakcia s rovesníkmi:
Vnímanie seba, vzťah k sebe:
Prispôsobenie sa školskej komunite:

D: Fyzická oblasťD: Fyzická oblasťD: Fyzická oblasťD: Fyzická oblasťD: Fyzická oblasť

(opisuje študentovu úroveň motoriky a zmyslov, ktoré výrazne ovplyvňujú celý edukačný proces, zdravot-
ný stav ako i vitalitu konkrétneho jednotlivca)

E: Riadenosť poE: Riadenosť poE: Riadenosť poE: Riadenosť poE: Riadenosť potriebtriebtriebtriebtrieb

(miera a interval modifikácií, zoznamy akademických, sociálnych a fyzických potrieb, intervencie, straté-
gie a podpory študenta, informácie o modifikáciach v testoch, klasifikácia, podporné terapie)

(Všetky uvedené informácie o študentovi sú dôverného charakteru sú určené pre vnútornú potrebu školy).

PPPPPríklad číslo 5ríklad číslo 5ríklad číslo 5ríklad číslo 5ríklad číslo 5

Druhá z možností v Spojených štátoch amerických
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5. Návr5. Návr5. Návr5. Návr5. Návrh na individuálnh na individuálnh na individuálnh na individuálnh na individuálny výchoy výchoy výchoy výchoy výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávací plán žiakací plán žiakací plán žiakací plán žiakací plán žiaka so ša so ša so ša so ša so špeciálnpeciálnpeciálnpeciálnpeciálnymi výchoymi výchoymi výchoymi výchoymi výchovno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávvno-vzdelávacímiacímiacímiacímiacími
popopopopotrtrtrtrtrebami v sebami v sebami v sebami v sebami v strtrtrtrtredneedneedneedneednej šj šj šj šj škkkkkole ole ole ole ole (podľa amerického autora Daniela-a Falka, 2005)

A: Osobné údaje šA: Osobné údaje šA: Osobné údaje šA: Osobné údaje šA: Osobné údaje študenttudenttudenttudenttudentaaaaa

Meno študenta:
Dátum narodenia:
Ročník a trieda:

B: IndividuálnB: IndividuálnB: IndividuálnB: IndividuálnB: Individuálny plán vypry plán vypry plán vypry plán vypry plán vypracoacoacoacoacovvvvvaný so šaný so šaný so šaný so šaný so študenttudenttudenttudenttudentomomomomom

Oblasti záujmu:
Obľubujem, mám rád, je mi príjemné:
Je mi nepríjemné, znervózňuje ma, dráždi ma to, vedie ma to k nepokoju:
Potrebujem pomoc v oblastiach:
Moje potreby:
Moje predstavy do budúcna:
Ako by som chcel isté veci zmeniť, zlepšiť:
Snažím sa o to, aby som..:

Podpis študenta:
Podpis triedneho učiteľa:
Podpis vyučujúceho učiteľa:
Dátum zápisu:

CCCCC: Špecif: Špecif: Špecif: Špecif: Špecifický individuálnický individuálnický individuálnický individuálnický individuálny plány plány plány plány plán
(zameraný na konkrétny cieľ, ktorý chceme so študentom dosiahnúť)

Konkrétny cieľ:
Čiastkové ciele:
Plán činnosti:
Význam a zmysel pre študenta:
Spôsoby dosiahnutia stanoveného cieľa:
Modifikácia v predmetoch vyučovania:
Kompenzačné pomôcky, špeciálne edukačné pomôcky:
Osoby, zariadenia zodpovedné za pomoc pri dosahovaní stanovených cieľov:
Podpis študenta:
Podpis rodiča:
Podpisy zodpovedných odborníkov, pedagógov:
Dátum:

(Všetky uvedené informácie o študentovi sú dôverného charakteru sú určené pre vnútornú potrebu školy.)

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Kto sa považuje za integrovaného žiaka? Aké sú možnosti školskej integrácie?
2. Aké je postavenie individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu v komparácii s výchovno-
vzdelávacím plánom?
3. Čo by mal obsahovať individuálny výchovno-vzdelávací plán? Čo obsahuje?
4. Nájdite spojitosti a rozdielnosti v uvedených slovenských a zahraničných návrhoch individuál-
nych výchovno-vzdelávacích plánov (pozri uvedené príklady).
5. Vytvorte návrh individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu pre konkrétneho žiaka so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami v strednej škole.
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Základy špeciálnopedagogickej diagnostikyZáklady špeciálnopedagogickej diagnostikyZáklady špeciálnopedagogickej diagnostikyZáklady špeciálnopedagogickej diagnostikyZáklady špeciálnopedagogickej diagnostiky
v období voľby povolaniav období voľby povolaniav období voľby povolaniav období voľby povolaniav období voľby povolania

ERIKA TICHÁ

Špeciálnopedagogická diagnostika jednotlivca s postihnutím sa zaoberá identifikovaním podmienok,
prostriedkov a efektivity edukácie a enkulturácie jednotlivcov. Podstatou diagnostiky je vymedziť predmet,
terminológiu a určiť, ktorí odborníci realizujú diagnostický proces, ktoré inštitúcie sa diagnostikou zaobera-
jú a aké metódy majú k dispozícii. Diagnostika sa v najširšom slova zmysle usiluje vymedziť odpovede na
nasledovné kľúčové otázky (Valenta, 2004):
� Čo je predmetom diagnostiky?
� Kto, aký odborník diagnostiku realizuje?
� Kde je diagnostika realizovaná?
� Ako a kými prostriedkami sa diagnostika realizuje?
Diagnostika jednotlivcov s postihnutím sa riadi princípmi, ktoré majú všeobecnú platnosť. Medzi základ-

né princípy je možné zaradiť nasledovné (Valenta, 2004):
� Princíp komplexného prístupu (diagnostika jednotlivca s postihnutím je predmetom záujmu tímu
odborníkov, avšak najfrekventovanejšiu spoluprácu predstavuje spojenie špeciálneho pedagóga
a psychológa). Diagnostika jednotlivca s postihnutím nie je obmedzená len na jeho osobnosť, ale má širšie
zameranie.
� Princíp etiológie (tendencia uprednostňovať kauzálnu diagnostiku so zameraním na príčiny aktuálneho
stavu, pred symptomatickou diagnostikou, ktorá má charakter deskriptívny).
� Longitudinálny princíp predstavuje prierezové poznávanie špecifík jednotlivca s postihnutím
predovšetkým v jeho prirodzenom prostredí.
� Princíp dynamiky naznačuje nutnosť nevnímať diagnózu ako definitívnu na celý život, ale rešpektovať
možnosť jej ovplyvnenia špecifikami jednotlivých vývinových období.
� Princíp individuálneho prístupu k jednotlivcovi s postihnutím zabraňuje mechanicky uplatňovať
jednotlivé diagnostické metódy a techniky.
Medzi základné metódy uplatňované v špeciálnopedagogickej diagnostike je možné zaradiť nasledovné

metódy:
AnamnézaAnamnézaAnamnézaAnamnézaAnamnéza predstavuje zisťovanie údajov z minulosti, ktoré majú významný vzťah k poznaniu osobnosti.

Anamnestické údaje sa získavajú s cieľom kategorizovať relevalentné údaje z minulosti, ktoré napomáhajú
vysvetliť súčasný stav. Anamnéza sa tak primárne orientuje na osobnosť vlastného jednotlivca, jeho nukleár-
nu rodinu a širšie rodinné príbuzenstvo, alebo širšie sociálne prostredie, z ktorého jednotlivec pochádza.
Medzi základné okruhy záujmu špeciálneho pedagóga v anamnéze je možné zaradiť (Valenta, 2004): rodovú,
perinatálnu, zdravotnú, výchovnú, vývinovú a rodinnú anamnézu. V období adolescencie nadobúda na vý-
zname predovšetkým anamnéza doplnená o údaje z oblasti pracovného vývinu. Jej obsahom je predovšetkým
voľba povolania a jej motivačné faktory, kto voľbu ovplyvnil, spokojnosť so zvolenou profesiou, zmena študij-
ného a profesijného zamerania a jej príčiny, profesijné plány, konflikty v tejto oblasti a ich riešenia.

PPPPPozozozozozorororororooooovvvvvanieanieanieanieanie predstavuje metódu založenú na zámernom a plánovitom vnímaní, ktoré je zamerané k do-
siahnutiu určitého cieľa. Špeciálnopedagogické pozorovanie je diagnostickou metódou, ktorá označuje špe-
cifický druh vnímania a myslenia, zameraný na diagnostikovanú osobu, alebo jav, s cieľom rozpoznať naj-
významnejšie znaky a vlastnosti, rovnako ako aj príčiny, ktoré tieto znaky zapríčinili (Vašek, 1995). Z
pozorovacích metodík je v diagnostike uplatňované voľné, orientačné pozorovanie a zámerné, systematické
pozorovanie. Aby pozorovanie mohlo byť skutočne diagnostickou metódou je potrebné najprv stanoviť čo,
prečo a ako chceme pozorovať. Vlastné pozorovanie (popis a registrácia určitých javov) je vystriedané analý-
zou získaných údajov, kedy pozorované javy analyzujeme na jednotlivé zložky a hľadáme medzi nimi vzťahy.
Konečnou fázou pozorovacieho procesu je vyslovenie záverov z pozorovaných javov. Tieto závery často nie
sú jednoznačné a je potrebné ich zaradiť do širšieho kontextu.

V priebehu pozorovania často dochádza k subjektívnemu skresleniu, napriek snahe osoby realizujúcej
diagnostiku vyhýbať sa tomu uvedomením si nasledovných faktorov (Chrástka, 2000):
� Haló efekt predstavuje tendenciu jednotlivca, prípadne jav vnímať pod vplyvom dojmov, ktorý
si vytvoríme pri prvom stretnutí s ním.
� Predsudky chápeme ako nepodloženú predstavu o tom, že jednotlivec z určitej spoločenskej vrstvy
má špecifické vlastnosti a znaky.
� Stereotypizácie a analógie predstavujú situácie, kedy osoby a javy posudzujeme na základe schém
a vzorcov, ktoré sú v spoločnosti bežné a vžité.
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� Tradície predstavujú hodnotenie javov a osôb na základe tradícií v určitej spoločnosti (napríklad človek
s okuliarmi je predstaviteľom inteligencie).
� Figúry a pozadie vnímame ako situácie kedy jednotlivca a fenomény posudzujeme na základe prostredia,
v ktorom sme sa s nimi zoznámili.
� Aktuálny psychosomatický stav osoby realizujúcej diagnostiku.
� Regresia uprostred predstavuje tendenciu posudzovať výrazný nadpriemer a podpriemer skôr ako normu.
� Lenienčná chyba predstavuje tendenciu posudzovať veci, javy, jednotlivcov a situácie zhovievavejšie,
ako im reálne prináleží.
DoDoDoDoDotttttazníkazníkazníkazníkazník je exploračnou metódou zameranou na poznávanie, získavanie údajov a informácií prostred-

níctvom písomne položených otázok a odpovedí o určitom presne vymedzenom okruhu problémov (naprí-
klad o profesijnom záujme jednotlivca).

RRRRRozhoozhoozhoozhoozhovvvvvororororor je metódou, ktorá je založená na verbálnej, alebo neverbálnej komunikácii s cieľom získať
podklady pre stanovenie diagnózy. Rozhovor môže mať charakter voľného, riadeného, alebo kombinované-
ho spôsobu vedenia rozhovoru. V priebehu diagnostického rozhovoru s jednotlivcom s postihnutím je po-
trebné dodržiavať nasledovné požiadavky (Vašek, 1995; Chrástka, 2005):
� rozhovor musí prebiehať v čo najprirodzenejšom prostredí jednotlivca, s poskytnutím dostatočného
časového priestoru,
� pokojný a nerušený priebeh rozhovoru,
� stručná, jasná formulácia otázok a pokojný tón,
� premyslený spôsob nadviazania kontaktu,
� rozhovor je vhodné iniciovať otázkami všeobecného zamerania,
� trpezlivosť a taktnosť,
� kvalita rozhovoru je priamo podmienená úrovňou motivácie k rozhovoru,
� nenechať sa vyprovokovať uhýbaním pred otázkou, alebo podráždenosťou skúmanej osoby,
� obratne a pohotovo reagovať na všetky prípadné prekvapenia a nepredvídavé odpovede,
� pred realizovaním diagnostického rozhovoru je nevyhnutnosťou zvoliť si presnú podobu záznamu
rozhovoru (videozáznam, audiozáznam, záznam ex post, zapisovanie poznámok počas rozhovoru).
TTTTTesesesesestttttooooovvvvvé meé meé meé meé metttttódyódyódyódyódy predstavujú skúšky pozostávajúce zo sústavy zámerne zostavených otázok a úloh, na

ktoré jednotlivec odpovedá, alebo ich rieši a vykonáva (Vašek, 1995). V prípade použitia testu ako diagnostic-
kej metódy je nevyhnutnosťou presne a dôsledne vymedziť podmienky, pravidlá ich zadávania, ako aj hodno-
tenia a interpretácie. Podľa zamerania je možné medzi testové metódy zaradiť didaktické testy, psychodiagnos-
tické metódy, sociometrické metódy a techniky.

Analýza výsledkAnalýza výsledkAnalýza výsledkAnalýza výsledkAnalýza výsledkooooov činnosv činnosv činnosv činnosv činnosti jednoti jednoti jednoti jednoti jednotlivtlivtlivtlivtlivcacacacaca predstavuje významný zdroj informácií o jednotlivcovi s postih-
nutím. Analýza je orientovaná predovšetkým na získavanie informácií z oblasti hrových aktivít a kresby,
prípadne iných expresívnych spôsobov vyjadrenia sa.

Výber konkrétnej diagnostickej metódy je priamo podmienený vekom, vývinovou úrovňou, spôsobom
komunikácie a predovšetkým cieľovým zameraním diagnostického procesu.

Diagnostika v období voľby povolaniaDiagnostika v období voľby povolaniaDiagnostika v období voľby povolaniaDiagnostika v období voľby povolaniaDiagnostika v období voľby povolania

Voľba povolania je v živote jednotlivca dôležitým rozhodnutím, pretože z nej vyplýva jeho budúca sociál-
na pozícia, spoločenská prestíž a prevažujúci životný štýl, spojený s preferenciou určitých hodnôt, záuj-
mov a smerovaní. Voľbu povolania je možné chápať ako výber určitej životnej dráhy, v ktorej sa odrážajú
charakteristické rysy jednotlivca a jeho typické osobnostné vlastnosti. Úlohou profesijného poradenstva a dia-
gnostiky je odporučenie vhodnej a všestranne vyhovujúcej profesie. Toto odporučenie musí počítať s požia-
davkami štúdia, ako aj s nárokmi na výkon tohto povolania v praxi (Vágnerová, 2001).

Profesijne kariérna kompetentnosť znamená viac než zrelosť, spôsobilosť pre voľbu povolania, alebo profesij-
nú orientáciu. Je to komplexná spôsobilosť, potenciálna miera pripravenosti človeka pre zvládanie úloh, rolí,
problémov, ktoré sa vyskytujú v interakcii človeka a sveta práce. Existujú v kontextu celkovej role človeka,
zasadeného do mnohonásobných dimenzií práce a celkovej kultúry spoločnosti. Profesijne kariérna kompe-
tentnosť ďaleko prekračuje rámec prostého vzťahu človeka a práce (Hřebíček, 2002):
� Profesijne kariérna kompetentnosť je výrazom, ktorý zastrešuje pomerne značný súbor čiastočných
ľudských potencialít, ktoré majú viac, alebo menej bezprostredný, alebo sprostredkovaný zmysel pri
rozvíjaní ľudskej profesijnej kariéry. Potenciality chápeme ako schopnosti, spôsobilosti, alebo
pohotovostné stavy človeka pre vyhľadávanie, identifikáciu, analýzu problémov a nachádzanie
efektívnych spôsobov v zmysle profesijnej dráhy. Medzi základné potenciality je možné zaradiť: profesijne
kariérnu informovanosť (profesijne kariérne vedomie), profesijne kariérne schopnosti, profesijne
kariérnu motiváciu, zdravotný stav a profesijne rozhodovaciu schopnosť.
� Profesijne kariérna kompetentnosť má dynamický charakter. Vyvíja sa v závislosti od (a) času
a (b) možností, ktoré pre jednotlivca vytvára jeho sociálne okolie.
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Predbežný profesijný záujem, alebo voľba ďalšieho štúdia vyplýva z dvoch rôznych motivačných tenden-
cií (Vágnerová, 2001):
� z emocionálnych potrieb, záujmov a prianí, to znamená z toho čo by jednotlivec chcel, keby nebol
ničím limitovaný,
� z racionálnej úvahy o svojich možnostiach a limitoch, teda z akceptácie takej varianty, ku ktorej
má jednotlivec prijateľné predpoklady a ktoré sú pre neho zároveň dosiahnuteľné.
Predbežná voľba povolania dospievajúcich jednotlivcov nie je vždy realistická. Môže mať podobu maxi-

malistického a nedostupného extrému, ale rovnako môže byť minimalistickou voľbou na istotu a pohodlie.
Úlohou tímu odborníkov je poskytnúť jednotlivcovi také informácie, ktoré by mu umožnili prispôsobiť profe-
sijnú voľbu svojim reálnym schopnostiam a predpokladom. Východiskom profesijnej voľby dospievajúceho
jednotlivca teda sú (Vágnerová, 2001):
� vedomosti a informácie o rôznych povolaniach,
� vlastný školský prospech, skúsenosti s vlastnými výkonmi v rôznych oblastiach a ich hodnotenie,
� sebahodnotenie, alebo predstava o sebe samom, o svojich predpokladoch a osobnostných vlastnostiach,
� individuálne typická štruktúra záujmov jednotlivca,
� priania a očakávania rodičov,
� odporučenie školy a školský prospech,
� informácie získané od spolužiakov.
Výsledky diagnostiky profesijne kariérneho vedomia študentov stredných škôl predstavujú jedno z rozho-

dujúcich kritérií hodnotenia celkovej profesijnej kariérnej kompetentnosti mladistvých. Ako vhodné dia-
gnostické prostriedky je možné odporučiť (Hřebíček, 2002):
� analýzu dlhodobých študijných výsledkov v jednotlivých vyučovacích predmetoch,
� riadený rozhovor,
� účelové slohové práce, zamerané na profesijne orientačnú tematiku (napríklad: „Čo viem o svojom
obľúbenom povolaní“, „Aké povolanie sa mi páči“, „Čím chcem v živote byť“ a podobne),
� testy profesijnej informovanosti (napríklad: Test profesijných vedomostí).
Cieľom diagnostiky v oblasti profesijnej voľby je identifikovať a potvrdiť správnosť a prijateľnosť voľby

jednotlivca, prípadne odporučiť vhodnejšiu variantu. Medzi základné oblasti diagnostiky v profesijnej orien-
tácii je možné zaradiť nasledovné:

VVVVVedomosedomosedomosedomosedomosti a infti a infti a infti a infti a infororororormácie o rmácie o rmácie o rmácie o rmácie o rôznôznôznôznôznyyyyych poch poch poch poch povvvvvolaniach.olaniach.olaniach.olaniach.olaniach. Profesijne kariérna informatika zastrešuje celú oblasť
aktivít na základe ktorých sa profesijné informácie tvoria, sprostredkovávajú a využívajú. K tomu, aby profe-
sijný vývin prebiehal uspokojivo je potrebné byť neustále informovaný o svete práce. Miera profesijnej in-
formovanosti je jedným z kritérií hodnotenia kariérnej kompetentnosti. Úroveň profesijnej informovanos-
ti je v riadenom procese profesijnej orientácie študentov potrebné pravidelne diagnostikovať a podporovať
po celý čas školskej dochádzky na základnú a strednú školu (Hřebíček, 2002).

Mnoho študentov s postihnutím nemá o všetkých profesiách dostatok adekvátnych informácií. Ich pred-
stavy bývajú mnohokrát nepresné, skreslené a nesprávne, často ovplyvnené názormi spolužiakov a médií.
Motivácia k určitej voľbe je v období dospievania často ovplyvňovaná inými potrebami ako v dospelosti
napríklad väčším dôrazom na sociálnu atraktívnosť určitej profesie (modelka, letecký mechanik), prijateľ-
nosť štúdia tohto odboru (nevyučuje sa tu matematika), alebo spoločnou voľbou s kamarátom (všetci ideme
spoločne na jednu školu). Úvodné konzultácie zamerané na voľbu povolania majú predovšetkým charakter
rozhovoru s jednotlivcom, prípadne jeho rodičmi. Je dôležité, aby bol jednotlivec akceptovaný ako aktívny
činiteľ. Témou úvodného rozhovoru by malo byť získanie základných informácií o preferenciách a želaniach
jednotlivca a naopak jednotlivec by mal byť oboznámený s priebehom a zmyslom ďalšej komunikácie (Vágne-
rová, 2001).

ŠkŠkŠkŠkŠkolsolsolsolsolský výkký výkký výkký výkký výkon a ďon a ďon a ďon a ďon a ďalšie údaje zalšie údaje zalšie údaje zalšie údaje zalšie údaje zo šo šo šo šo škkkkkolyolyolyolyoly..... Údaje zo širšieho sociálneho prostredia     reprezentovaného ško-
lou sú významným zdrojom informácií o študentovi a zároveň predstavujú dôležité kritérium profesijnej
voľby.

Analýza školského prospechu je dôležitá z niekoľkých hľadísk. Je ukazovateľom všeobecných schopností
a prístupu študenta k výučbe, poskytuje informácie o pravdepodobnosti prijatia na štúdium (na základe in-
formácií zverejnených z minulých rokov o priemernom prospechu prijatých uchádzačov a ich prospechu
v hlavných predmetoch), je významná pri hľadaní špecifických oblastí možného študijného, alebo profesijné-
ho zaradenia (lepší prospech je spravidla dosahovaný v predmetoch, v ktorých je jednotlivec motivovaný).
Školský prospech nemusí poskytovať jednoznačne validné informácie o schopnostiach študentov, ale je in-
formáciou o jeho svedomitosti, pracovitosti, systematickosti, alebo konformite. V tomto období môže mať
význam hlavne postoj k hodnotám presadzovaným dospelými (Kucharská, 2002). Jednou z hodnôt je aj hod-
nota vzdelanosti. V období dospievania dochádza často k výkyvom vo výkone a v dôsledku toho ku kolísaniu,
alebo zhoršeniu školského prospechu. Z tohto dôvodu je dôležité informovať sa o výsledkoch a školskom
prospechu v priebehu niekoľkých posledných rokov. K výkyvom dochádza hlavne u chlapcov, ktorí sú vše-
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obecne menej konformní a menej ochotní sa do školy systematicky pripravovať. Školský prospech je preto
potrebné porovnať s výsledkami inteligenčných testov a ďalších schopností (Vágnerová, 2001).

V identifikácii vhodného študijného, alebo učebného odboru zo strany školy, učitelia vychádzajú z dlho-
dobej skúsenosti so študentom, s realistickým odhadom, či študent má šancu byť prijatý na dané štúdium
(Kucharská, 2002). Odporučenie školy obvykle vychádza zo školského prospechu, alebo takých charakteris-
tík, ako sú najlepšie a najhoršie známky z určitých predmetov, stabilita školského prospechu, z postoja ku
školskej práci a obvyklého správania študenta, alebo pozície akú v triede zaujíma. Učitelia spravidla uvažujú
aj nad mierou pravdepodobnosti prijatia na príslušnú vysokú školu, pretože majú v tejto oblasti dostatok
skúseností a považujú za neúčelné odporúčať ťažko dosiahnuteľnú variantu (Vagnerová, 2001).

Spôsobom získavania informácií sú predovšetkým neštandardizované dotazníky pre výchovných porad-
cov, triednych učiteľov, alebo učiteľov jednotlivých predmetov, prípadne priame rozhovory s učiteľmi. Do-
tazníky sú často orientované na oblasť školského prospechu v jednotlivých predmetoch, zhodnotenie dĺž-
ky a kvality domácej prípravy, postihnutie v oblasti všeobecných predpokladov a špeciálnych zručností pre
zvolený typ štúdia, prípadne odporučenie konkrétneho odboru z pohľadu pedagóga, údaje o osobnostných
charakteristikách a motivácii študenta o daný študijný odbor (Opatřilová – Zámečníková, 2005).

InfInfInfInfInfororororormácie od rmácie od rmácie od rmácie od rmácie od rodičodičodičodičodičooooovvvvv..... Rodičia sa významne odlišujú v tom, ako a s akými predstavami o budúcej vzde-
lávacej dráhe a profesijnom uplatnení dieťaťa vstupujú do poradenského zariadenia. Mnoho rodičov má
presnú predstavu o ďalšej profesionálnej dráhe dieťaťa a v tejto súvislosti potrebujú iba uistenie sa o správ-
nosti svojho rozhodnutia. Niektorí rodičia majú rámcové predstavy o type štúdia a váhajú medzi niekoľkými
variantmi. Najväčší význam nadobúda profesijné poradenstvo v prípade komunikácie s rodičmi, ktorí rovna-
ko ako ani jednotlivec nemajú predstavu ďalšieho profesijného smerovania a jeho obťažnosti. Špeciálnu skupi-
nu teda tvoria rodičia, ktorí nemajú realistický pohľad na pravdepodobnosť prijatia, úspešnosť v štúdiu a jeho
ukončenie na danej vysokej škole (Kucharská, 2002). Významnú rolu tu zohráva snaha symbolicky naplniť
vlastné ambície, neuskutočnené predstavy, ktoré rodič nedokázal splniť a usiluje sa splniť si ich prostredníc-
tvom svojho dieťaťa, alebo tendencia priamo očakávať určitý vzdelanostný štandard, pretože je to v širšom
príbuzenstve automaticky očakávané a pre túto rodinu typické.

Poradenská diagnostika a intervencia nie je nariadením, ale odporučením, ktoré sa môže, ale nemusí
dodržať. Cieľom poradenského pracovníka je preto usmerňovať rodičovskú voľbu. V súčasnej dobe je možné
pozorovať tendenciu rodičov a študentov voliť cestu istoty v oblasti rozhodovania sa o štúdiu na vysokej
škole. Všeobecne mnoho rodičov a jednotlivcov volí cestu viacerých prihlášok a tým zvýšenie pravdepodob-
nosti prijatia na štúdium na vysokej škole. Medzi prihláškami na štúdium je volený takmer vždy taký študijný
odbor a program, ktorý je vzhľadom na predpoklady jednotlivca relatívne jednoducho dosiahnuteľný s vyso-
kou pravdepodobnosťou prijatia (Kucharská, 2002).

Spomedzi základných metód diagnostiky je možné použiť posudzovanie škály a neštandardizované dotaz-
níky, doplnené o informácie získané rozhovorom. Prostredníctvom rozhovoru sa usilujeme (a) získať vstup-
né informácie o študentovi z pohľadu rodičov, (b) získať informácie o predstavách študentov a rodičov o prísluš-
nom type štúdia, (c) poskytnúť rodičovi a študentovi čo možno najviac informácií o vstupných podmienkach,
prijímacom konaní, náročnosti štúdia v danom študijnom odbore, programe konkrétnej vysokej školy a uni-
verzity. Cieľom rozhovoru je identifikovanie rodičovských prianí a predstáv, zdôvodnenie ich voľby, zistenie
názorov na možnosti a schopnosti ich dieťaťa a jeho hodnotenie. Nevyhnutnosťou je zdôrazniť prednosti a schop-
nosti dieťaťa s citlivo podanou informáciou o limitoch a slabých stránkach z hľadiska danej profesie a záro-
veň vytvoriť priestor pre vyjadrenie sa rodičov k informáciám získaným od odborníka.

DiagnosDiagnosDiagnosDiagnosDiagnostiktiktiktiktika všeobecných schopnosa všeobecných schopnosa všeobecných schopnosa všeobecných schopnosa všeobecných schopností.tí.tí.tí.tí. Úroveň rozumových schopností, ako aj ich štruktúra je jednou z dôle-
žitých oblastí k odporučeniu vzdelávacej dráhy, alebo konkrétneho odboru. Na diagnostiku rozumových schop-
ností sa v psychologickej diagnostike používajú testy inteligencie, ktoré sú závislé na veku a type školy, o ktorú
sa jednotlivec uchádza. Vyšetrenie inteligencie má preto významné miesto v diagnostike profesijnej orientácie.
Vlastné psychologické vyšetrenie zahrňuje niekoľko čiastkových zložiek: celkové posúdenie rozumových schop-
ností, vyšetrenie špeciálnych schopností, ktoré sú potrebné pre zvolenú profesiu, posúdenie záujmového zame-
rania a vyšetrenie osobnosti, alebo osobnostných vlastností, ktoré môžu byť predpokladom k dobrému výkonu
určitej profesie. Súhrn požadovaných schopností, zručností a prípadne osobnostných vlastností, potrebných
pre výkon určitého povolania obsahujú profesiogramy (Vágnerová, 2001). Profesiogram môže pomôcť pri voľbe
vzdelávacej dráhy. Ide o všeobecnú charakteristiku profesie, pričom obsahuje zoznam úloh a používaných
prostriedkov nevyhnutných pre výkon profesie. Zjednodušene možno povedať, že ide o odborný popis požiada-
viek na pracovníka, ktorý obsahuje: súhrn povinností pracovníka, popis obsahu pracovnej činnosti, technic-
kých, ekonomických a spoločenských podmienok, požiadaviek na pracovníka, postavenie profesie v spoločnos-
ti a rozsah spoločenskej zodpovednosti za pracovníka (Opatřilová – Zámečníková, 2005).

DiagnosDiagnosDiagnosDiagnosDiagnostiktiktiktiktika ša ša ša ša špeciálnpeciálnpeciálnpeciálnpeciálnyyyyych schopnosch schopnosch schopnosch schopnosch schopnostítítítítí predstavuje relatívne širokú oblasť, avšak nie všetky jej súčasti sú
predmetom poradenskej diagnostiky. Medzi základné oblasti zamerania patrí diagnostika verbálnych schopnos-
tí, testy zamerané na cudzojazyčné, psychomotorické, matematické, umelecké, technické schopnosti a ďalšie
(Opatřilová – Zámečníková, 2005).
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DiagnosDiagnosDiagnosDiagnosDiagnostiktiktiktiktika osobnosa osobnosa osobnosa osobnosa osobnosti.ti.ti.ti.ti. Vo väčšine prípadov konkrétne povolanie vyžaduje okrem schopností pre dobrý
výkon a motivácie k štúdiu, aj určité špecifické osobnostné vlastnosti. Z uvedeného dôvodu sú do metód
psychologickej diagnostiky zaraďované aj testy osobnosti (najčastejšie dotazníky, škály a projektívne testy).

DiagnosDiagnosDiagnosDiagnosDiagnostiktiktiktiktika záua záua záua záua záujmojmojmojmojmov a mov a mov a mov a mov a motivtivtivtivtivácie k šácie k šácie k šácie k šácie k štúdiu.túdiu.túdiu.túdiu.túdiu. Otázka motivácie k štúdiu, prípadne danému študijnému
odboru je v profesijnej orientácii rovnako dôležitá ako otázka schopností, vedomostí, alebo zručností. Ak
študent nie je dostatočne motivovaný k štúdiu, jeho úspešnosť môže byť ohrozená. Z uvedeného dôvodu sa
pri diagnostike v rámci profesionálnej orientácie zaujímame rovnako o to, aké motívy sa uplatňujú pri profe-
sionálnej voľbe a či je skutočne v popredí motivácia študenta a nie jeho rodičov.

Diagnostika profesijne kariérnej motivácie má systémový charakter a sleduje motivačné symptómy zo
všetkých pracovne profesijných oblastí, v ktorých sa jednotlivec môže reálne uplatniť. Najjednoduchším spô-
sobom posúdenia motivácie je poznanie záujmov študenta. Pri ich hodnotení môžeme vychádzať z rozhovo-
rov so študentom, kedy môžeme pozorovať, ktorým činnostiam sa venuje pravidelne a dlhodobo, pri akých
činnostiach trávi najviac voľného času. Daná oblasť je často zaraďovaná do neštandardizovaných dotazníkov
pre študentov a rovnako pre rodičov. Ďalším zdrojom poznania môžu byť aj záujmové dotazníky. Predmetom
záujmu sú však aj diagnostické informácie získané nielen poradenskými pracovníkmi, ale aj učiteľmi a rodič-
mi. V súčasnosti sú využívané rôzne diagnostické postupy a prostriedky:
� riadené rozhovory so študentmi vedené pedagógmi,
� konzultačné rozhovory so študentmi a rodičmi vedné poradenskými pracovníkmi,
� slohové práce na tému „Prečo si volím svoje obľúbené povolanie“,
� poradenská diagnostika prostredníctvom dotazníkov, obsahujúcich inventár profesijných motívov,
� diagnostika prostredníctvom štandardizovaných dotazníkov.
Základom efektívnej diagnostiky profesijne kariérnej rozhodovacej spôsobilosti sú tieto okolnosti:
� dlhodobo vedené záznamy o voľbe povolania a ich vyhodnocovanie s istými hodnotiacimi štandardami,
� dlhodobé porovnávanie profesijných rozhodnutí s profesijnými záujmami a profesijnými predpokladmi,
� pozorovanie a porovnávanie profesijných rozhodnutí s profesijne záujmovými aktivitami jednotlivcov,
� využívanie čo najviac diagnostických prostriedkov a informácií od viacerých činiteľov.
Medzi základné diagnostické prostriedky a postupy je možné zaradiť:
� štúdium dlhodobo vedených dokumentov o profesijne orientačnom vývine študentov,
� slohové práce na tému „Čím chcem byť“, „Ktoré povolanie sa mi páči“, „Moje predstavy o životnej
pracovnej kariére“,
� dotazník profesijne kariérneho vývinu,
� konzultačný rozhovor na tému „Voľba povolania“,
� skupinové zamestnanie na tému „Voľba povolania“.
Informácie získané pozorovaním, rozhovorom dotazníkom, analýzou anamnestických údajov, alebo tes-

tových metód je potrebné spracovať a kompletne interpretovať Záverečné súhrnné odporučenie by malo mať
charakter zhrňujúceho zhodnotenia všetkých uvedených skutočností.

U jednotlivcov s postihnutím však okrem vyššie uvedených špecifík je predmetom špeciálnopedagogickej
diagnostiky predovšetkým identifikovanie potrieb, možností a limitov konkrétneho jednotlivca pre výkon
určitej profesie v dôsledku svojho postihnutia. V tejto súvislosti je potrebné identifikovať nasledovné bariéry,
individuálne potreby a limitujúce faktory ovplyvňujúce výkon zvolenej profesie:
� aká je ponuka možností štúdia vzhľadom na konkrétny druh postihnutia,
� aká je prístupnosť štúdia pre jednotlivca s konkrétnym druhom postihnutia,
� aké sú požiadavky štúdia a prípravy na danú profesiu,
� aká je možnosť pracovného uplatnenia v miestnych podmienkach,
� aké nároky sú kladené na výkon povolania,
� aká miera personálnej pomoci je potrebná pre výkon zvolenej profesie,
� aké sú predpoklady k dlhodobému výkonu povolania,
� aké je komunikačné médium medzi jednotlivcom a širším sociálnym prostredím,
� aké technické a materiálne podmienky sú potrebné na vytvorenie príležitostí pre rovnocenný výkon
profesie,
� aké kompenzačné pomôcky sú nevyhnutné pre výkon konkrétnej profesie,
� aké úpravy pracovného priestoru sú nevyhnutné pre výkon konkrétneho profesie a ďalšie.
Voľba povolania je jedným zo závažných krokov v živote jednotlivca s postihnutím a nemala by byť pone-

chaná náhode. V školstve predstavuje prepracovaný systém, v ktorom participujú odborníci z viacerých od-
vetví. Hlavnú rolu v tomto systéme zohrávajú činitelia profesijnej orientácie, ako sú výchovní poradcovia na
školách ako aj pracovníci poradenských zariadení.

Následne uvedieme „Dotazník profesijne kariérneho vývinu študentov stredných škôl“ (Hřebíček, 2002):
Predložený dotazník slúži k evidencii a analýze problémov súvisiach s voľbou profesne kariérnej dráhy.
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Meno a prizvisko: ________________________________________
Ročník štúdia na SŠ: ______________________________________
Názov školy: _____________________________________________

PrPrPrPrPre aké re aké re aké re aké re aké reálne poeálne poeálne poeálne poeálne povvvvvolanie, alebo ďolanie, alebo ďolanie, alebo ďolanie, alebo ďolanie, alebo ďalší smer odboralší smer odboralší smer odboralší smer odboralší smer odborného vzdelávného vzdelávného vzdelávného vzdelávného vzdelávania sa v súčasnosania sa v súčasnosania sa v súčasnosania sa v súčasnosania sa v súčasnosti rti rti rti rti rozhoduozhoduozhoduozhoduozhodujejejejejettttteeeee
alebo salebo salebo salebo salebo sttttte re re re re rozhodnutý?ozhodnutý?ozhodnutý?ozhodnutý?ozhodnutý?
Uveďte pritom Vašu hlavnú voľbu a dve náhradné. Pokiaľ v tejto voľbe zatiaľ nemáte vôbec jasné, otázku

pokojne preskočte a zamerajte sa na nasledujúcu.
1. voľba (hlavná): ______________________________________________
2. voľba (náhradná): ____________________________________________
3. voľba (náhradná): ____________________________________________
Aké povolanie by ste si zvolili, keby všetko záležalo iba na Vás („aké je Vaše povolanie snov“)?
Pokúste sa i v tomto prípade uviesť tri alternatvy, na prvom mieste vyznačte nazaujímavejšiu.
1. voľba: ______________________________________________
2. náhradná voľba: _____________________________________
3. náhradná voľba: _____________________________________

Aký je VAký je VAký je VAký je VAký je Váš „sáš „sáš „sáš „sáš „strtrtrtrtratatatatategický“ zámer v dregický“ zámer v dregický“ zámer v dregický“ zámer v dregický“ zámer v druheuheuheuheuhej smerj smerj smerj smerj smerooooovvvvveeeeej vj vj vj vj voľbe pooľbe pooľbe pooľbe pooľbe povvvvvolania?olania?olania?olania?olania?
Otázka zvlášť oslovuje tých respondentov, ktorí neodpovedali na predchádzajúcu otázku. Prostredníc-

tvom hodnotiacej škály sa vyjadrite ku každej alternatíve. Príslušné políčko označte krížikom.

DrDrDrDrDruh vzdelávuh vzdelávuh vzdelávuh vzdelávuh vzdelávaceaceaceaceacej altj altj altj altj altererererernatínatínatínatínatívyvyvyvyvy::::: UUUUUrrrrrčitčitčitčitčite ánoe ánoe ánoe ánoe áno EšEšEšEšEšttttte nee nee nee nee neviemviemviemviemviem        U       U       U       U       Urrrrrčitčitčitčitčite niee niee niee niee nie

Absolvovať bakalársky stupeň VŠ

Aký:

Absolvovať magisterský stupeň VŠ
a následne postgraduálne štúdium:

Akú fakultu:

Vyštudovať vyššiu odbornú školu.

Akú:

Absolvovať odborný profesijný zácvik
a vstúpiť do pracovne profesijnej praxe.

Aké moAké moAké moAké moAké motítítítítívy Vvy Vvy Vvy Vvy Vás vás vás vás vás vedú k tedú k tedú k tedú k tedú k tomu, žomu, žomu, žomu, žomu, že sa re sa re sa re sa re sa rozhoduozhoduozhoduozhoduozhodujejejejejettttte pre pre pre pre pre vyššie uve vyššie uve vyššie uve vyššie uve vyššie uvedenú smeredenú smeredenú smeredenú smeredenú smerooooovú prvú prvú prvú prvú profofofofofesiesiesiesiesijne kjne kjne kjne kjne kariérariérariérariérariérnununununu
vvvvvoľbu?oľbu?oľbu?oľbu?oľbu?
Označte krížikom príslušné okienko podľa Vašej identifikácie s nimi.

Chcem vykonávať činnosti, ktoré sú náplňou zvolenje profesie.
Povolanie zodpovedá mojim schopnostiam.
Povolanie mi umožní dlhodobý kvalifikačný rasť a postup v profesijnej kariére.
Zvolené povolanie je veľmi prospešné pre spoločnosť, chcem takto slúžiť ľuďom.
Povolanie mi umožňuje dobré spoločenské postavenie a ocenenie od druhých ľudí.
Povolanie volím podľa vzoru pre mňa veľmi sympatickej osoby (matky, otca, priateľa, učiteľa a iných).
Profesijnú kvalifikáciu môžem celkom ľahko získať.
Predĺžim si takto študijný život.
Škola je v mieste môjho bydliska.
O zvolené povolanie je veľký záujem na trhu práce.
Zvolená profesia mi umožní veľmi dobrý zárobok.
Žiadna iná možnosť voľby nie je možná vzhľadom k môjmu prospechu na strednej škole.
Žiadna iná možnosť neprichádza do úvahy vzhľadom k môjmu zdravotnému stavu.
Žiadna iná možnosť neprichádza do úvahy vzhľadom k obmedzenej ekonomickej situácii v mojej rodine
Táto voľba je preto, že je to želanie mojich rodičov.
Iné dôvody (uveďte aké):
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Aký je VAký je VAký je VAký je VAký je Váš práš práš práš práš prososososospech v poslednom rpech v poslednom rpech v poslednom rpech v poslednom rpech v poslednom ročníkočníkočníkočníkočníku základneu základneu základneu základneu základnej šj šj šj šj škkkkkoly?oly?oly?oly?oly?
Označte krížikom zodpovedajúcu alternatívu:

S vyznamenaním.
Veľmi dobrý, len s dvojkami.
Priemerný, bez štvoriek.
Dostatočný, s jednou a viac štvorkami.

Aký je VAký je VAký je VAký je VAký je Váš šáš šáš šáš šáš študituditudituditudijný prjný prjný prjný prjný prososososospech na spech na spech na spech na spech na strtrtrtrtredneedneedneedneednej šj šj šj šj škkkkkole?ole?ole?ole?ole?
Príslušnú alternatívu vždy označte krížikom:

RRRRRočníkočníkočníkočníkočník S vyznamenanímS vyznamenanímS vyznamenanímS vyznamenanímS vyznamenaním VVVVVeľmi dobreľmi dobreľmi dobreľmi dobreľmi dobreeeee PriemerPriemerPriemerPriemerPriemernenenenene DosDosDosDosDostttttatatatatatočneočneočneočneočne VVVVVeľmi zleeľmi zleeľmi zleeľmi zleeľmi zle
ssssstrtrtrtrtredneedneedneedneednej šj šj šj šj škkkkkolyolyolyolyoly (bez tr(bez tr(bez tr(bez tr(bez trooooojky)jky)jky)jky)jky) (bez š(bez š(bez š(bez š(bez štvtvtvtvtvorororororky)ky)ky)ky)ky) (aj s päťk(aj s päťk(aj s päťk(aj s päťk(aj s päťkami)ami)ami)ami)ami)

1.ročník/
5.ročník
8-ročného
gymnázia

2. ročník/
6.ročník
8-ročného
 gymnázia

3. ročník/
7.ročník
8-ročného
gymnázia

4. ročník/
8.ročník
8-ročného
gymnázia

TTTTTerererereraz sa pokúsaz sa pokúsaz sa pokúsaz sa pokúsaz sa pokústtttte odhadnúťe odhadnúťe odhadnúťe odhadnúťe odhadnúť, s akým š, s akým š, s akým š, s akým š, s akým študituditudituditudijným nasadením absolvujným nasadením absolvujným nasadením absolvujným nasadením absolvujným nasadením absolvujejejejejettttte se se se se strtrtrtrtrednú šednú šednú šednú šednú škkkkkolu.olu.olu.olu.olu.
Označte krížikom jednu z alternatív:

Študujem a pracujem na škole s veľkým osobným nasadením.
Študujem tak na dve tretiny svojich možností.
Študujem s ešte veľkými rezervami. Keby som chcel...mohol by som podstatne viac a lepšie...
Nedokážem to odhadnúť.

Aký je VAký je VAký je VAký je VAký je Váš posáš posáš posáš posáš postttttoooooj k hlaj k hlaj k hlaj k hlaj k hlavným prvným prvným prvným prvným predmeedmeedmeedmeedmetttttom, alebo hlaom, alebo hlaom, alebo hlaom, alebo hlaom, alebo hlavným svným svným svným svným skkkkkupinám prupinám prupinám prupinám prupinám predmeedmeedmeedmeedmetttttooooov na sv na sv na sv na sv na strtrtrtrtredneedneedneedneednej šj šj šj šj škkkkkole?ole?ole?ole?ole?
Označte krížikom vždy jedno zodpovedajú políčko:

VVVVVyučyučyučyučyučooooovvvvvacie pracie pracie pracie pracie predmeedmeedmeedmeedmetttttyyyyy ObľObľObľObľObľúbený prúbený prúbený prúbený prúbený predmeedmeedmeedmeedmettttt NNNNNeobľeobľeobľeobľeobľúbený prúbený prúbený prúbený prúbený predmeedmeedmeedmeedmettttt

Slovenský jazyk
Cudzí jazyk
Matematika
Fyzika, chémia
Biológia, zemepis
Dejepis
Filozofia, psychológia
Informatika
Technické predmety
Esteticko-formatívne predmety
Telesná výchova
Voliteľné predmety, praktiká
Uveďte aké:
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PrPrPrPrPredsedsedsedsedstttttaaaaavtvtvtvtvte si chare si chare si chare si chare si charaktaktaktaktakter nasleduer nasleduer nasleduer nasleduer nasledujúcich tjúcich tjúcich tjúcich tjúcich typických ľypických ľypických ľypických ľypických ľudsudsudsudsudských, prkých, prkých, prkých, prkých, pracoacoacoacoacovne prvne prvne prvne prvne profofofofofesiesiesiesiesijných činnosjných činnosjných činnosjných činnosjných činností.tí.tí.tí.tí.
Vyjadrite sa, aký máte k nim sklon. V každom riadku označte krížikom zodpovedajúce políčko:

DrDrDrDrDruh činnosuh činnosuh činnosuh činnosuh činnostititititi Plne miPlne miPlne miPlne miPlne mi NNNNNedokážedokážedokážedokážedokážem tem tem tem tem tooooo RRRRRozhodne miozhodne miozhodne miozhodne miozhodne mi
vyhovyhovyhovyhovyhovuvuvuvuvujújújújújú posúdiťposúdiťposúdiťposúdiťposúdiť nenenenenevyhovyhovyhovyhovyhovuvuvuvuvujújújújújú

Jednoduché
manuálno-technické činnosti

Administratívno-technické činnosti

Technicko-konštruktívne činnosti

Čisto teoreticko-študijné činnosti

Vedecko-aplikačná výskumná činnosť
Riadiaca a organizačná činnosť

Činnosť v službách ľuďom: poradenské,
sociálne, slúžiace

Iné, uveďte aké:

UisUisUisUisUistittittittittite sa, če sa, če sa, če sa, če sa, čo všeo všeo všeo všeo všetktktktktko vieo vieo vieo vieo viettttte o zve o zve o zve o zve o zvoleneoleneoleneoleneolenej prj prj prj prj profofofofofesii, alebo šesii, alebo šesii, alebo šesii, alebo šesii, alebo študituditudituditudijnejnejnejnejnej drj drj drj drj dráhe.áhe.áhe.áhe.áhe.
Označte krížikom jednu z ponúknutých alternatív o informovanosti, ktorá najbližšie charakterizujte Váš stav:

Poznám všetky rozhodujúce informácie o zvolenej profesijnej dráhe a podmienkach jej zvládnutia.
Niektoré informácie mám. Nie som si istý, či sú dostatočné.
Zatiaľ toho o svojej ďalšej profesijnej kariérnej ceste skoro nič neviem.
Zatiaľ nie som rozhodnutý. Potom začnem potrebné informácie vyhľadávať.

NNNNNeeeeevyhnutné sú tievyhnutné sú tievyhnutné sú tievyhnutné sú tievyhnutné sú tiež infž infž infž infž infororororormácie o tmácie o tmácie o tmácie o tmácie o tom, aké sú Vom, aké sú Vom, aké sú Vom, aké sú Vom, aké sú Vaše šance na priaše šance na priaše šance na priaše šance na priaše šance na prijatie na zvjatie na zvjatie na zvjatie na zvjatie na zvolenú šolenú šolenú šolenú šolenú škkkkkolu, nárolu, nárolu, nárolu, nárolu, náročnosťočnosťočnosťočnosťočnosť
pripripripriprijímacích sjímacích sjímacích sjímacích sjímacích skúšokkúšokkúšokkúšokkúšok, pomer medzi záu, pomer medzi záu, pomer medzi záu, pomer medzi záu, pomer medzi záujemcami a prijemcami a prijemcami a prijemcami a prijemcami a prijatými šjatými šjatými šjatými šjatými študentmi.tudentmi.tudentmi.tudentmi.tudentmi.
Jednu zo zodpovedajúcich altenatív označte krížikom:

Áno – všetko viem.
Z počutia niečo o tom viem.
Nie – ide to zatiaľ mimo mňa.
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S prS prS prS prS profofofofofesiesiesiesiesijnou orientáciou úzkjnou orientáciou úzkjnou orientáciou úzkjnou orientáciou úzkjnou orientáciou úzko súvisí záuo súvisí záuo súvisí záuo súvisí záuo súvisí záujmojmojmojmojmovvvvvá činnosť jednoá činnosť jednoá činnosť jednoá činnosť jednoá činnosť jednotlivtlivtlivtlivtlivca. Pca. Pca. Pca. Pca. Pokúsokúsokúsokúsokústtttte se pre se pre se pre se pre se prososososostttttedníctvedníctvedníctvedníctvedníctvomomomomom
uvuvuvuvuvedených moedených moedených moedených moedených možnosžnosžnosžnosžností uviesť miertí uviesť miertí uviesť miertí uviesť miertí uviesť mieru svu svu svu svu svooooojejejejejej angažoj angažoj angažoj angažoj angažovvvvvanosanosanosanosanosti v nich.ti v nich.ti v nich.ti v nich.ti v nich.
V každom riadku označte krížikom alternatívu, ktorá zodpovedá Vašej situácii:

VVVVVoľnočasooľnočasooľnočasooľnočasooľnočasovvvvvé aktivité aktivité aktivité aktivité aktivityyyyy PrPrPrPrPraaaaavidelne avidelne avidelne avidelne avidelne a Občas kObčas kObčas kObčas kObčas keďeďeďeďeď   N  N  N  N  Nezaoberezaoberezaoberezaoberezaoberámámámámám
so záuso záuso záuso záuso záujmomjmomjmomjmomjmom  je príle je príle je príle je príle je príležitžitžitžitžitosťosťosťosťosť    sa inými   sa inými   sa inými   sa inými   sa inými

Samoštúdium učiva
preberaného v škole

Štúdium populárno-odbornej
a odbornej literatúry

Účasť v záujmových krúžkoch,
kluboch, kurzoch, v akých:

Zberateľská činnosť
Esteticko-výtvarné činnosti
Práce v záhrade, na poli

a chovanie zvierat
Študentská vedecko-odborná

činnosť
Ekologické aktivity, humanitné

aktivity
Šport, turistika, cestovanie
Televízia, kino, športové podniky,

diskotéky
Odpočinkové a zážitkové aktivity

„ako a čo ponúkne deň“
Život v partii
Iné možnosti:

NNNNNakakakakakoniec ešoniec ešoniec ešoniec ešoniec ešttttte napíše napíše napíše napíše napíšttttte ake ake ake ake ako sa Vo sa Vo sa Vo sa Vo sa Vaši raši raši raši raši rodičia pozodičia pozodičia pozodičia pozodičia pozerererererajú na Vajú na Vajú na Vajú na Vajú na Váš práš práš práš práš profofofofofesiesiesiesiesijný zámer po sjný zámer po sjný zámer po sjný zámer po sjný zámer po skkkkkončončončončončeníeníeníeníení
ssssstrtrtrtrtredošedošedošedošedoškkkkkolsolsolsolsolského škého škého škého škého štúdia.túdia.túdia.túdia.túdia.
Krížikom označte zodpovedajúcu alternatívu:

Plne súhlasia.
Dá sa povedať, že v podstate súhlasia.
Striedavo áno a nie.
Skôr nesúhlasia.
Sú zásadne proti.

Datum vyplnenia:
Podpis klienta:

Inštitúcie poskytujúce diagnostické a poradenské služby pre jednotlivcov s postihnutímInštitúcie poskytujúce diagnostické a poradenské služby pre jednotlivcov s postihnutímInštitúcie poskytujúce diagnostické a poradenské služby pre jednotlivcov s postihnutímInštitúcie poskytujúce diagnostické a poradenské služby pre jednotlivcov s postihnutímInštitúcie poskytujúce diagnostické a poradenské služby pre jednotlivcov s postihnutím

Medzi základné inštitúcie poskytujúce poradenstvo v oblasti voľby povolania jednotlivcov s postihnutím
patria špeciálnopedagogická poradňa a detské integračné centrum. Poradenstvo v oblasti voľby povolania
ďalej poskytujú pedagogicko-psychologické poradne a odbornú konzultáciu a podporu poskytujú rôzne ob-
čianskej združenia a agentúry.

Pre študentov s jednotlivými druhmi postihnutia poskytujú odbornú pomoc a konzultácie nasledovné
zariadenia, organizácie a spoločnosti:

Centrum pomoci študentom so špeciálnopedagogickými potrebami pri Modelovej špeciálno-
pedagogickej poradni pri Katedre špeciálnej pedagogiky Univerzity Komenského, Pedagogickej fakulty,
Račianska 59, Bratislava.

Študenti so sluchovým postihnutímŠtudenti so sluchovým postihnutímŠtudenti so sluchovým postihnutímŠtudenti so sluchovým postihnutímŠtudenti so sluchovým postihnutím
Špeciálno-pedagogická poradňa pre sluchovo postihnutých, Hrdličkova 17, Bratislava,
http://www.zsihrdlickovaba.edu.sk/
Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež
http://www.souspmba.edu.sk/view.php?docid=7
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SSSSStrtrtrtrtránky vánky vánky vánky vánky venuenuenuenuenujúce sa prjúce sa prjúce sa prjúce sa prjúce sa problematikoblematikoblematikoblematikoblematike sluchoe sluchoe sluchoe sluchoe sluchovvvvvého posého posého posého posého postihnutiatihnutiatihnutiatihnutiatihnutia (www.infosluch.sk):
Internetová stránka venujúca sa problematike sluchového postihnutia www.infosluch.sk
Effeta Nitra - http://www.effeta.sk/
Futbalový Klub AMICUS Prešov - http://amicus.deaf.sk/
Infodom - informačný servis pre rodičov postihnutých detí - http://www.radost.sk/
KCNS - Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku - http://www.kcns.sk/
Medzinárodný festival komunity humoru nepočujúcich - http://www.slovakdeaf.unas.cz/
Nadácia Vlada Kulíška Počuť srdcom - http://www.kulisek.slovanet.sk/
Netporadna http://sk.internetporadna.cz/
Projekt Eurosigns - http://www.eurosigns.net/main.asp?lng=slo&pg=&action=&u
Rozvoj myslenia nie len pre SP - http://www.myslim.sk/myslim.htm
Slovenské centrum kochleárnej implantácie - http://www.scki.sk/
Slovenský zväz sluchovo postihnutých - http://www.szsp.sk/
Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim - http://www.sppn.sk/index.html
Spolok nepočujúcich pedagógov (SNEPEDA) - http://www.snepeda.szm.sk/
Združenie rodičov a priateľov hluchoslepých detí - http://www.hluchoslepi.szm.sk/
Zahraničie:
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel - http://www.asnep.cz/
Česká unie neslyšících - http://www.cun.cz/
Českomoravská jednota neslyšících - http://www.cmjn.cz/
Český klub nedoslýchavých “HELP” - http://home.tiscali.cz:8080/ckn_help/index.htm
Eliška (E-learning pro sluchově postižené žáky) - http://www.eliska.cz/
Evropské centrum pantomimy neslyšících - http://www.ecpn.cz/
Federace rodiču a přátel sluchově postižených - http://www.frpsp.cz/
Gong v ČR (mesačník sluchovo postihnutých) - http://www.gong.cz/
Helpnet (informačný portál pre osoby so špecifickými potrebami) - http://www.helpnet.cz/
Labyrint - http://www.labyrintbrno.cz/o-sdruzeni
LORM - Společnost pro hluchoslepé - http://www.lorm.cz/cs/lorm/aktuality.php
Občanské sdružení Neslysící.cz - http://www.neslysici.cz/
Pevnost - České centrum znakového jazyka - http://www.pevnost.com/
Ruce.cz - http://www.ruce.cz/
Sdružení uživatelů kochleárních implantátů - http://www.suki.cz/
Soubor Tichá hudba (zpěv ve znakovém jazyce) - http://www.tichahudba.pc.cz/
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - http://www.snncr.cz/
Ticho - http://www.ticho.cz/
Gallaudetova univerzita pre nepočujúcich (Washington, DC, USA) http://www.gallaudet.edu/
My Baby’s Hearing - http://www.babyhearing.org
http://clerccenter.gallaudet.edu/InfoToGo/
http://www.deafnessatbirth.org.uk/
http://www.beginningssvcs.com/
http://www.helpkidshear.org/
The National Deaf Children Society- http://www.ndcs.org.uk/information/childhood_deafness/index.html
15 th World Congress of the World Federation of the Deaf - http://wfdcongress.org/eng/version_text.php
Audioprotetika,.www.audioprotetika.sk
Slovton, www.slovton.sk

Študenti so zrŠtudenti so zrŠtudenti so zrŠtudenti so zrŠtudenti so zrakakakakakooooovým posvým posvým posvým posvým postihnutímtihnutímtihnutímtihnutímtihnutím
Špeciálno-pedagogická poradňa pre zrakovo postihnutých pri ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich,
Bratislava, http://www.zsisvrciaba.edu.sk/
Základná škola internátna pre nevidiacich a slabozrakých, Bratislava, http://www.zsisvrciaba.edu.sk/
Základná škola internátna pre nevidiacich a slabozrakých, Levoča, www.zsklule.edu.sk
Podporné centrum pre zrakovo postihnutých pri FMFI UK, http://cezapwww.fmph.uniba.sk/

SSSSStrtrtrtrtránky vánky vánky vánky vánky venuenuenuenuenujúce sa prjúce sa prjúce sa prjúce sa prjúce sa problematikoblematikoblematikoblematikoblematike zre zre zre zre zrakakakakakooooovvvvvého posého posého posého posého postihnutia:tihnutia:tihnutia:tihnutia:tihnutia:
Internetová stránka venujúca sa problematike zrakového postihnutia www.zrak.sk
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, http://www.unss.sk/
Tyflocomp (predajňa pomôcok pre zrakovo postihnutých) www.tyflokomp.sk
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, http://www.skn.sk/
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých www.rszp.sk
Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí, www.sizar-vision.sk



� 41 �

ZÁKLADY ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKY; TICHÁ, E.; S. 31 – 43

Študenti s tŠtudenti s tŠtudenti s tŠtudenti s tŠtudenti s telesným poselesným poselesným poselesným poselesným postihnutím:tihnutím:tihnutím:tihnutím:tihnutím:
Materská škola, Základná škola, Gymnázium, Obchodná akadémia a Obchodná škola pre telesne
postihnutých, Bratislava; Mokrohajska3.edupage.org; www.mokrohajska3.sk
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, www.soutpmba.edu.sk
Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu, www.soutpmba.edu.sk
Poradňa pre voľbu povolania pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu, www.soutpmba.edu.sk

SSSSStrtrtrtrtránky vánky vánky vánky vánky venuenuenuenuenujúce sa prjúce sa prjúce sa prjúce sa prjúce sa problematikoblematikoblematikoblematikoblematike te te te te telesného poselesného poselesného poselesného poselesného postihnutia:tihnutia:tihnutia:tihnutia:tihnutia:
Technologický a inovačný park pre zdravotne postihnutých občanov
Slovenský zväz telesne postihnutých, www.sztp.sk
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, www.sztps.sk
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, www.szzp.sk
Občianske združenie Aktívny vozík, www.aktivnyvozik.sk
Informačný systém pre rehabilitáciu, www.rehis.sk
Centrum samostatného života, www.csz.sk
Tanečný klub Danube Bratislava pre jednotlivcov s rôznym druhom postihnutia www.tkdanube.sk
Zväz telesne postihnutej mládeže, www.ztpm.sk
Organizácia muskulárnych dystrofikov, www.omd.sk
Občianske združenia Margarétka, www.margaretka.sk
Asociácia Tourettovho syndrómu www.tsa-usa.org

SSSSStrtrtrtrtránky o jednoánky o jednoánky o jednoánky o jednoánky o jednotlivtlivtlivtlivtlivcoch s autizmom:coch s autizmom:coch s autizmom:coch s autizmom:coch s autizmom:
www.andreas.sk
www.autismtreatmentcenter.org
www.autismwebsite.com
www. sposa.sk
http://bedej.net/paulinka/
www.rainbowtherapy.sk
www.aspergers.com
http://robin.mokranovci.net
www.symbia.sk
http://brno.apla.cz

SSSSStrtrtrtrtránky o jednoánky o jednoánky o jednoánky o jednoánky o jednotlivtlivtlivtlivtlivcoch s mentálncoch s mentálncoch s mentálncoch s mentálncoch s mentálnym posym posym posym posym postihnutím:tihnutím:tihnutím:tihnutím:tihnutím:
www.radost.sk
www.downovsyndrom.sk
www.sds-sk.szm.sk
www.zpmpvsr.sk
www.usmejsanamna.sk
www.dobromysl.cz
www.echo-zdruzenie.sk

DeDeDeDeDetststststské intké intké intké intké integregregregregračné centračné centračné centračné centračné centrá:á:á:á:á:
www.dicbb.sk
www.skalica.sk/mesto/skoly/dic.php
www.pistalka.sk

Všeobecné sVšeobecné sVšeobecné sVšeobecné sVšeobecné strtrtrtrtránky o jednoánky o jednoánky o jednoánky o jednoánky o jednotlivtlivtlivtlivtlivcoch s poscoch s poscoch s poscoch s poscoch s postihnutím:tihnutím:tihnutím:tihnutím:tihnutím:
www.socionet.sk
www.helpnet.sk
www.krizovatka.cz
www.dys.sk
http://internetporadna.cz
www.spv.sk
www.radost.sk
www.gateway2at.org
www.vsevedko.cz
www.employment.gov.sk
http://epedagog.upol.cz
http://forum.handicap.sk
www.snslp.sk
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OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Vymedzte špeciálnopedagogickú diagnostiku.
2. Uveďte niektoré zo základných princípov špeciálnopedagogickej diagnostiky.
3. Uveďte faktory v dôsledku ktorých dochádza k skresleniu informácií získaných v priebehu
diagnostiky.
4. Vymedzte pozorovanie a rozhovor ako diagnostické metódy.
5. Uveďte, ktoré oblasti sú predmetom diagnostiky v oblasti profesijnej voľby.
6. Uveďte, ktoré faktory výrazne limitujú profesijnú voľbu u jednotlivcov s postihnutím?
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Základy pedagogiky jednotlivcovZáklady pedagogiky jednotlivcovZáklady pedagogiky jednotlivcovZáklady pedagogiky jednotlivcovZáklady pedagogiky jednotlivcov
so špecifickými poruchami učeniaso špecifickými poruchami učeniaso špecifickými poruchami učeniaso špecifickými poruchami učeniaso špecifickými poruchami učenia

TERÉZIA HARČARÍKOVÁ

Pochopiť problematiku porúch učenia nie je vôbec jednoduché. Historické pramene nás presviedčajú o tom,
že poruchy učenia existovali už v minulosti a stále sú jedným z najakútnejších problémov nášho školstva. Je
to problematika, ktorá sa pomaly dostáva aj vďaka odbornej verejnosti do povedomia laikov. Poruchy učenia
sa týkajú vysokého percenta detskej populácie. Špecifickou poruchou učenia trpia približne 2 – 4% jednotliv-
cov, pričom u chlapcov je výskyt týchto porúch trikrát častejší.

Učiteľov aj rodičov znepokojuje skutočnosť, že dieťa má problém naučiť sa čítať, písať a počítať, čím sa
dostáva do spoločensky nevýhodného a svojím spôsobom aj ponižujúceho postavenia. Neschopnosť naučiť
sa čítať, písať a počítať, znamená zahatať si cestu k informáciám a k vzdelaniu. Pomôcť takto postihnutému
jednotlivcovi znamená v prvom rade pochopiť jeho nie práve priaznivú situáciu. Pochopenie je prvým kro-
kom k pomoci.

Veľký dôraz sa kladie hlavne na včasnú diagnostiku a zabezpečenie vhodnej reedukácie a podpory. Je to
dôležité aj z hľadiska možného negatívneho vplyvu na vzdelávanie a na profesijnú orientáciu týchto jednot-
livcov. Problematika ŠPU nadobúda interdisciplinárny charakter. Vďaka svojej multifaktoriálnosti má vplyv
na osobnosť človeka, na prostredie v ktorom žije, stáva sa predmetom záujmu viacerých vedných disciplín.
Veľmi aktuálne sa odborná verejnosť zaoberá jednotlivcami so špecifickými poruchami učenia na stredných
školách, problematikou starostlivosti a podpory jednotlivcov s ŠPU v období dospievania a dospelosti.

V odbornej literatúre špeciálnopedagogickej, psychologickej sa stretávame s pojmami špecifické vývinové
poruchy učenia, špecifické poruchy učenia, vývinové poruchy učenia. Tieto termíny sú nadradené termínom
dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia, dyspinxia, dysmúzia, dyspraxia.Posledné tri, sú špecifikom v Čechách
a na Slovensku, v zahraničnej literatúre sa s nimi nestretneme

Pojem špecifické poruchy učenia označujú rôznorodú skupinu porúch prejavujúcich sa problémami
v nadobúdaní základných vzdelávacích návykov ako je reč, písanie, čítanie a počítanie. Tieto poruchy majú
individuálny charakter. Môžu vzniknúť aj na podklade dysfunkcie centrálnej nervovej sústavy. Sekundárne
sú sprevádzané poruchami reči, narušeným sústredením, impulzívnym správaním, poruchami v oblasti per-
cepcie, poruchami motoriky (syndróm ADD, ADHD). Všetky symptómy porúch učenia spôsobujú zlyháva-
nie takto postihnutého žiaka, študenta pri školských výkonoch a prelínajú sa do celého edukačného procesu.
Znemožňujú primerane reagovať, rozumieť bežným pokynom učiteľa pri vzdelávaní. Permanentný až chronic-
ký neúspech u jednotlivcov s ŠPU vyvolávajú stavy úzkosti a pocity strachu. Všeobecne preto platí, že poruchy
učenia veľmi významne postihujú psychiku človeka a zasahujú tak do sféry psychologickej a sociálnej.

Špecifické poruchy učenia je potrebné odlíšiť od nešpecifických porúch, ktoré sa všeobecne vyskytujú
a môžu byť spôsobené napríklad aj zníženou úrovňou intelektových schopností, zmyslovým postihnutím,
zníženou úrovňou motivácie dosahovať čo najlepšie školské výkony,či málopodnetným sociálnym prostre-
dím.

Špecifické poruchy učenia – základné vymedzenie pojmovŠpecifické poruchy učenia – základné vymedzenie pojmovŠpecifické poruchy učenia – základné vymedzenie pojmovŠpecifické poruchy učenia – základné vymedzenie pojmovŠpecifické poruchy učenia – základné vymedzenie pojmov

Špecifické poruchy učenia sa týkajú detí, študentov aj dospelých. Podstata ich problémov nespočíva v nepo-
stačujúcej všeobecnej inteligencii, častokrát prekvapia originálnym riešením matematických úloh, sú úspeš-
ní v predmetoch, ktoré ich nadovšetko zaujímajú, pričom napríklad ich čítanie je na požadovanej sociálnej
úrovni a podobne. Variabilita porúch a ich vzájomné kombinácie sú rôznorodé a niekedy aj nečakané.

 Matějček(1993) definuje špecifické poruchy učenia ako súhrné označenie pre rôznorodú skupinu po-
rúch, ktoré sa prejavujú výraznými problémami pri nadobúdaní a používaní takých vedomostí a zručností
ako je rozprávanie, porozumenie hovorenej reči, čítanie, písanie, matematické usudzovanie alebo počítanie.
Tieto poruchy sú typické pre postihnutého jednotlivca a predpokladajú dysfunkciu centrálneho nervového
systému.

Na základe všeobecných prejavov špecifických porúch učenia môžeme definovať špecifickú poruchu číta-
nia – dyslexiu, písania – dysgrafiu, pravopisu – dysortografiu, počítania – dyskalkúliu, kreslenia – dyspinxiu,
hudobnosti – dysmúziu, schopnosti vykonávať zložité praktické úlohy – dyspraxiu.

Záladné prejavy špecifických porúch učenia podľa Swierkoszovej (2006):
� Neschopnosť dieťaťa integrovať viac mentálnych funkcií k jednému vzdelávaciemu cieľu.
� Strešný pojem pre skupinu heterogénnych porúch (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyspinxia,
dysmúzia, dyspraxia).
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� Dysfunkcia centrálneho nervového systému.
� Zaznamenávame ich v predškolskom veku (v predškolskom veku ide o tzv. riziká), výrazne sa prejavujú
v školskom veku, týkajú sa aj života v dospelosti.
� Sú originálne a špecifické v rovine diagnostiky, terapie, reedukácie.
� Môžu byť spúšťacím mechanizmom ďalších problémov, predovšetkým výchovných.
� Môžu sa objavovať súbežne s inými postihnutiami. V takomto prípade je to veľmi náročná úloha
pre oblasť diagnostiky. Je potrebné rozlíšiť, ktoré postihnutie je prvotné.
� Môžu sa prejaviť aj s vonkajšími negatívnymi vplyvmi.

Zelinková (2003) uvádza aj tieto prejavy špecifických porúch učenia:
� Problémy v oblasti reči.
� Problémy zrakového vnímania.
� Problémy sluchového vnímania.
� Problémy v pravoľavej orientácii.
� Problémy v priestorovej orientácii.
� Poruchy orientácie v čase.
� Porucha vnímania a reprodukcie rytmu.
� Poruchy procesu automatizácie.
� Problémy pri rýchlom vymenovávaní.
� Poruchy vývinu jemnej a hrubej motoriky.
� Poruchy pohybovej koordinácie.
� Poruchy vo vnínaní telesnej schémy.
� Poruchy sústredenia.
� Problémy v správaní.
Predpona dys pri vyššie spomínaných poruchách znamená rozpor, deformáciu, čo naznačuje, že niečo sa

vyvíja nie správne, alebo nie úplne. Druhú časť názvu tvorí grécke označenie postihnutej schopnosti.

DysleDysleDysleDysleDyslexiaxiaxiaxiaxia

Dyslexia znamená špecifickú neschopnosť naučiť sa čítať bežnými vyučovacími metódami. Je to špecific-
ká porucha čítania, ktorá sa prejavuje neschopnosťuo naučiť sa čítať, napriek tomu, že jednotlivec s týmto
problémom má primeranú inteligenciu a žije v prostredí, ktoré mu dáva dostatok potrebných podnetov
k žiaducemu spoločenskému a kultúrnemu rozvoju (Žlab in: Kucharská, 1997). Postihuje rýchlosť čítania
(pomalé čítanie, až slabikovanie), správnosť čítania (zamieňa si písmená, domýšľa si text) a porozumenie
čítaného textu.

TTTTTypypypypypy dyy dyy dyy dyy dyslesleslesleslexiexiexiexiexie
D. J. Bakker (Pokorná, 2001) predpokladá, že pre väčšinu ľudí je ľavá hemisféra špecializovaná na reč a pravá

hemisféra na tvar a smer. Pretože čítanie je úzko spojené s rečou, pri čítaní sa aktivuje ľavá mozgová hemisfé-
ra. Počas čítania však vnímame tvar písmen, ktoré sú zoradené v určitom slede a smere (zľava doprava). Preto
je do procesu čítania zapojená aj pravá hemisféra.

Na základe aktivácie mozgových hemisfér rozlišujeme tieto dva typy dyslexie:
� DyDyDyDyDyslesleslesleslexia txia txia txia txia typu Pypu Pypu Pypu Pypu P – čítanie je presné, ale nápadne pomalé, pretože písmená majú len symbolický
charakter. P dyslektici vnímajú písmená len ako tvary. Až potom, keď si ich obzrú, uvažujú o ich
symbolickom obsahu.Neurofyziologicky to znamená, že pri čítaní zamestnávajú stále prevažne
pravú mozgovú hemisféru.
� DyDyDyDyDyslesleslesleslexia txia txia txia txia typu L ypu L ypu L ypu L ypu L – čítanie je rýchle s veľkým množstvom chýb.
Najskôr je potrebné čítať presne a až potom rýchle.
Dyslektici s typom L prijímajú sluchové podnety pravým uchom a dyslektici typu P ľavým uchom. To

znamená, že sú schopní lepšie reprodukovať to, čo počuli svojím dominantným uchom. Čítanie, prevažne
hlasné čítanie je spojenén s hovorenou rečou. Jednotlivec s dyslexiou, ktorý dáva prednosť pravému uchu,
aktivuje ľavú hemisféru mozgu, bude najskôr dyslektikom typu L a naopak.

DyDyDyDyDyslektické prslektické prslektické prslektické prslektické preeeeejajajajajavyvyvyvyvy
Medzi najčastejšie dyslektické prejavy podľa Michalovej (2004) patria:
� problém vybaviť si a zapamätať si jednotlivé písmená,
� problematické rozlišovanie tvarov písmen,
� znížená schopnosť spájať písanú a zvukovú podobu hlásky,
� problémy v rozlišovaní tvarovo podobných písmen,
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� nerozlišovanie zvukovo podobných hlások,
� problémy s mäkčením spoluhlások,
� hlásková inverzia – nedodržiavanie správneho poradia písmen v slabike, v slove,
� pridávanie písmen, slabík do slov,
� vynechávanie písmen, slabík v slovách,
� domýšľanie si koncovky slova podľa správne prečítaného začiatku,
� nerešpektovanie kvantity samohlások,
� neschopnosť čítať s intonáciou,
� nesprávne čítanie predložkových väzieb,
� nepochopenie obsahu čítaného textu,
� dvojité čítanie – čítanie slova, slabiky najprv šeptom pre seba, až potom nahlas.

ŠkŠkŠkŠkŠkolsolsolsolsolské dôsledky dyké dôsledky dyké dôsledky dyké dôsledky dyké dôsledky dyslesleslesleslexiexiexiexiexie
� Odrážajú sa v osobnosti jednotlivca s dyslexiou.
� Dyslexia so sebou prináša pocity úzkosti a napätia nielen pri vyučovaní jazyka, má negatívny dosah
na celý priebeh vyučovania.
� Môže viesť k zníženiu celkového školského výkonu.
� Prináša so sebou riziko neurotizácie jednotlivca.
� Najčastejšou problémovou oblasťou je fonematická segmentácia – proces, pri ktorom sa cudzie,
neznáme slovo rozkladá na zvukové segmenty.
� Veľmi často sa u jednotlivcov s dyslexiou prejavuje porucha slovnej pamäte, a porucha vizuálneho
vnímania textu.
� Pretrvávajú (aj počas strednej školy) problémy s rozlišovaním niektorých písmen.
� Nezvláda techniku rýchleho a letmého čítania.
� Obsah textu reprodukuje oveľa lepšie, než je jeho technika čítania.
� Text číta v nerovnomernom rytme, nedodržiava interpunkciu v celom procese čítania.
Spomínané dôsledky dyslexie sa premietajú do celého priebehu vyučovacieho procesu!

DysgrafiaDysgrafiaDysgrafiaDysgrafiaDysgrafia

Dysgrafia je porucha osvojovania si písania.Je to špecifická porucha grafického prejavu. Postihuje hlavne
celkovú úpravu písomného prejavu.Písmo je nečitateľné, neupravené. Samotný proces písania vyčerpáva
kapacitu koncentrácie jednotlivca s dysgrafiou natoľko, že nie je schopný sústrediť sa na obsahovu a grama-
tickú strámku písomného prejavu. Prevaha problémov je v narušení úrovne jemnej motoriky.

Pokiaľ ide o kvalitatívne znaky písma, je málo čitateľné až nečitateľné. Vlastný proces písania je neúnos-
ne pomalý, neobratný a ťažkopádny vzhľadom k fyzickému veku jednotlivca.

Znaky dyZnaky dyZnaky dyZnaky dyZnaky dysgrsgrsgrsgrsgrafafafafafieieieieie
Medzi najčastejšie dysgrafické znaky podľa Michalovej (2004) patria:
� vvvvvo všeobecnosti nečitateľné písmo, aj napriek postačujúcemu času a pozornosti, ktorá je venovaná
úlohe,
� tendencia k miešaniu písaného a tlačeného tvaru písma,
� nepravidelná, rôzna veľkosť písma,
� rozličnosť tvarov,
� nedodržiavanie liniatúry pri písaní,
� nerovnomerný sklon písmen,
� nerovnosť línií,
� nedopísané slová, písmená,
� vynechávanie slov v súvislom texte,
� nepravidelné umiestnenie písaného textu na stránke vzhľadom k riadkom a okrajom (najčastejšie
uprostred stránky),
� nepravidelná hustota medzi slovami a písmenami,
� často atypické držanie písadla, kŕčovitý úchop,
� špecifické držanie tela pri písaní,
� diktovanie si polohlasom sledu písmen v slove,
� bedlivé sledovanie vlastnej píšucej ruky,
� výrazne pomalé tempo práce,
� vynaložené obrovské úsilie pri akomkoľvek písomnom prejave,
� obsah napísaného v časovej tiesni na žiadnom stupni školského vzdelávania nekorešponduje
so skutočnými jazykovými vedomosťami a schopnosťami žiaka, študenta s dysgrafiou.
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ŠkŠkŠkŠkŠkolsolsolsolsolské dôsledky dyké dôsledky dyké dôsledky dyké dôsledky dyké dôsledky dysgrsgrsgrsgrsgrafafafafafieieieieie
� Prinášajú nie vhodnú grafickú úpravu.
� Pracovné tempo pri písaní jednotlivca s dysgrafiou nestačí tempu ostatných, preto sa dopúšťa väčšieho
množstva chýb pri písaní, najčastejšie pri diktátoch alebo časovo limitovaných textoch.
� Dysgrafia zasahuje do všetkých predmetov, aj do matematiky.
� Jednotlivec s dysgrafiou nedokáže správne zapísať čísla, má problémy pri slovných úlohách.
� Nie je schopný písať úhľadne a prehľadne.
� Má problém s udržaním horizontálnej roviny písma.
� Píše mimoriadne veľké, alebo mimoriadne malé písmená.
� Píše foneticky, tak, ako počuje.
� Jednotlivec s dysgrafiou nie je schopný simultánne opraviť napísaný text.
� Dysgrafia býva niekedy spojená s dyspinxiou.

DysortografiaDysortografiaDysortografiaDysortografiaDysortografia

Dysortografia je porucha pravopisu. Veľmi často sa vyskytuje spolu s dyslexiou. Postihuje grafickú a pra-
vopisnú zložku písomného prejavu. Do pravopisnej zložky patria tzv. špecifické dysortografické chyby, ktoré
ktoré nevyplývajú z nezvládnutého osvojenia si gramatických pravidiel. Sú to prevažne chyby, ktoré sa týkajú
špecifík jazyka. Jednotlivcom s dysortografiou chýba tzv. cit prcit prcit prcit prcit pre jazyke jazyke jazyke jazyke jazyk..... V jeho dôsledku je napríklad znížená
schopnosť skloňovať a časovať jednotlivé slovné druhy.

Znaky dyZnaky dyZnaky dyZnaky dyZnaky dysorsorsorsorsortttttogrogrogrogrografafafafafieieieieie
Medzi najčastejšie dysortografické znaky podľa Michalovej (2004) patria:
� grafické zámeny zvukovo podobných hlások (b-d, s-z, h-ch),
� problém vybaviť si naučený tvar písmena v grafickej podobe,
� znížená schopnosť spojiť grafickú a fonetickú podobu hlásky,
� zámeny tvarovo podobných písmen v grafickej podobe,
� chyby vyplyvajúce z artikulačnej neobratnosti,
� chyby v mäkčení vznikajúce na akustickom podklade,
� chyby v dôsledku sykavkových asimilácií,
� neschopnosť dodržiavať poradie písmen, slabík v slove – inverzia,
� pridávanie písmen a slabík do slov,
� neschopnosť dodržať kvantitu samohlások,
� nie správne označená kvantita samohlások,
� neschopnosť rozlišovať hranice slov vo vete,
� problémy v slabikách a slovách so slabikotvorným r, ŕ, l, ĺ,
� písanie joty/ypsilonu v špecifických slovách,
� negatívne ovplyvňuje aj proces aplikácie gramatického učiva.

ŠkŠkŠkŠkŠkolsolsolsolsolské dôsledky dyké dôsledky dyké dôsledky dyké dôsledky dyké dôsledky dysorsorsorsorsortttttogrogrogrogrografafafafafieieieieie
� Nezvládnutie krátkych limitovaných úloh,písanie diktátov a tzv. päťminútoviek.
� Výrazné problémy prejavujúce sa pri vyučovaní cudzieho jazyka.
� Problematické rozlišovanie grafických symbolov.
� Inverzia v procese písania.

DyskalkúliaDyskalkúliaDyskalkúliaDyskalkúliaDyskalkúlia

Dyskalkúlia je špecifická porucha matematických schopností v zmysle neschopnosti operovať s číselnými
symbolmi.

Podľa charakteru problémov môžeme dyskalkúliu členiť na niekoľko typov:
� PrPrPrPrPraktaktaktaktaktognosognosognosognosognostická dytická dytická dytická dytická dyssssskkkkkalkúliaalkúliaalkúliaalkúliaalkúlia – jednotlivec má narušenú matematickú schopnosť manipulácie
s predmetmi, konkrétnymi, či nakreslenými a ich priraďovanie k symbolu čísla (paralelné priraďovanie
čísla k počtu a naopak, pridávanie, uberanie, odpočítavanie na počítadle,...). Narušená môže byť aj
schopnosť zoraďovať predmety podľa veľkosti, alebo rozpoznávať vzťahy viac-menej-rovnako.
� VVVVVerererererbálna dybálna dybálna dybálna dybálna dyssssskkkkkalkúliaalkúliaalkúliaalkúliaalkúlia – viazne schopnosť slovne označovať operačné znaky, viazne pochopenie
matematickej terminológie v zmysle o toľko viac, o toľko menej,... Jednotlivec nezvláda slovné označovanie
matematických úkonov, množstvo a počet prvkov. Na slovnú výzvu nie je jednotlivec schopný ukázať
počet prstov, označiť hodnotu napísaného čísla a podobne.
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� LeLeLeLeLexická dyxická dyxická dyxická dyxická dyssssskkkkkalkúliaalkúliaalkúliaalkúliaalkúlia – pre jednotlivca je typická neschopnosť čítať matematické znaky a ich kombinácie,
symboly, ako sú číslice viacmiestne čísla s nulami, (hlavne uprostred), tvarovo podobné čísla a podobne.
Ide o obdobu dyslexie v oblasti čítania číslic a čísel.
� GrGrGrGrGrafafafafafická dyická dyická dyická dyická dyssssskkkkkalkúliaalkúliaalkúliaalkúliaalkúlia – prejavuje sa narušenou schopnosťou písať numerické znaky. Jednotlivec
sa nevie vyrovnať s príslušným grafickým priestorom, má problémy v geometrii. Ide o obdobu dysgrafie
v oblasti matematiky.
� OperOperOperOperOperacionálna dyacionálna dyacionálna dyacionálna dyacionálna dyssssskkkkkalkúliaalkúliaalkúliaalkúliaalkúlia – jednotlivec nezvláda matematické operácie. Zamieňa ich, zložitejšie
nahrádza jednoduchšími, písomne rieši aj veľmi jednoduché úlohy.
� IdeognosIdeognosIdeognosIdeognosIdeognostická dytická dytická dytická dytická dyssssskkkkkalkúliaalkúliaalkúliaalkúliaalkúlia – ide o poruchu v chápaní matematických pojmov a vzťahov medzi nimi,
v chápaní čísla ako pojmu. Jednotlivec nedokáže zpamäti vypočítať príklady, ktoré by vzhľadom k svojej
inteligencii a dosiahnutému fyzickému aj mentálnemu veku mal zvládnuť takmer bez problémov.

ŠkŠkŠkŠkŠkolsolsolsolsolské dôsledky dyké dôsledky dyké dôsledky dyké dôsledky dyké dôsledky dyssssskkkkkalkúliealkúliealkúliealkúliealkúlie
� Veľké problémy s aritmetickými výpočtami.
� Poruchy matematických schopností úzko súvisia i s ďalšími poruchami ako je dyslexia a dysgrafia.
� Jednotlivec zažíva často intenzívnu úzkosť, ak má riešiť aritmetický problém.
� Zlá úprava vedie k častým chybám vo výpočtoch.
� Pri riešení slovnej úlohy nevie presne aký problém má riešiť.
� Logickou úvahou je schopný riešiť úlohu, zlyháva však v detailoch.
� Má problém v riešenom príklade nájsť po sebe chybu.
� Nemá ucelené vnímanie v oblasti numerických predstáv.
� Pri tabuli rieši úlohu oveľa presnejšie ako do zošita.
� Pri riešení slovnej úlohy je jednotlivec schopný zapamätať si maximálne dva nasledujúce kroky.

Nasledujúce poruchy môžu tiež negatívne ovplyvniť proces učenia sa.

DyspinxiaDyspinxiaDyspinxiaDyspinxiaDyspinxia

Dyspinxia je špecifická porucha kreslenia, ktorá je charakteristická nízkou úrovňou kresby. Jednotlivec
sa ani jednoduchým spôsobom nedokáže vyjadriť výtvarne.

PrPrPrPrPreeeeejajajajajavy dyvy dyvy dyvy dyvy dyssssspinxiepinxiepinxiepinxiepinxie
� nedokáže veku primerane nakresliť predmety, ktoré vidí pred sebou,
� na ľudskom, či zvieracom tele vynecháva časti (ruku, krk, trup),
� „zabúda“ dokresliť detaily tváre (oči, ústa nos, obočie),
� nevidí rozdiel medzi tým, čo nakreslilo a realitou,
� pri kreslení nedokáže umiestniť kresbu na stred výkresu, kreslí napr. do rohu, zvyšok výkresu zostáva
voľný,
� má problém narábať s kresliacim náčiním,
� línie nedokáže viesť plynule,
� prítlak kresliaceho náčinia na kresliacu plochu je veľmi silný,
� nedokáže kresliť priestorové objekty,
� nepoužíva správne farby, a podobne,
� má problém s modelovaním, kolážou, či inými výtvarnými technikami,
� nedokáže správne odkresľovať podľa predlohy,
� nedokáže vyfarbiť obrázok podľa presne vyznačených línií,
� nedokáže porovnať dva obrázky, či už rovnaké alebo líšiace sa v detailoch.

DysmúziaDysmúziaDysmúziaDysmúziaDysmúzia

Špecifická porucha postihujúca schopnosť vnímať a reprodukovať hudbu.

Znaky dysmúzieZnaky dysmúzieZnaky dysmúzieZnaky dysmúzieZnaky dysmúzie
� jednotlivec sa javí, že nemá hudobný sluch,
� nedokáže rozpoznať sluchom melódie,
� nepočuje zmeny v melódii, v jej výške,
� nerozozná zmeny rytmu, tempa a intenzity melódie,
� má problém rozpoznávať sluchom jednotlivé hudobné nástroje,
� má problém rozpoznávať sluchom hlasy splolužiakov,
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� nedokáže zopakovať rytmus, keď ho učiteľ vyťuká,
� nevie sa pohybovať do rytmu,
� má problém zahrať niečo na hudobnom nástroji,
� má problém zaspievať, nedokáže nasadiť hlas do správnej výšky,
� nedokáže zaspievať melódiu,
� nedokáže čítať a zapisovať grafické hudobné značky, čo môže súvisieť s problémami dyslektickými,
respektíve dysgrafickými.

DyspraxiaDyspraxiaDyspraxiaDyspraxiaDyspraxia

Dyspraxia je špecifická porucha obratnosti, schopnosti vykonávať zložité úkony, čo sa môže prejaviť v bež-
ných denných činnostiach aj vo vyučovaní. V medzinárodnej klasifikácii chorôb ju nájdeme pod názvom
šššššpecifpecifpecifpecifpecifická vývinoická vývinoická vývinoická vývinoická vývinovvvvvá porá porá porá porá porucha moucha moucha moucha moucha motttttorickorickorickorickorickeeeeej funkj funkj funkj funkj funkcie.cie.cie.cie.cie.

Znaky dyZnaky dyZnaky dyZnaky dyZnaky dysssssprprprprpraxieaxieaxieaxieaxie
� jednotlivec má problém s koordináciou jemnej a hrubej motoriky,
� jeho pohyby vyznievajú nešikovne, nie sú ladné, plynulé,
� jednotlivec má problém s orientáciou na tele,
� má problém s pravo ľavou orientáciou,
� jednotlivec s dyspraxiou je motorický neobratný, nešikovný, ťažko si osvojuje nové pohyby,
� často odmieta telesné cvičenia v dôsledku celkovej motorickej nešikovnosti,
� jeho pohyby sú nepresné,
� nedokáže odhadnúť aký pohyb môže urobiť v danom priestore,
� nedokáže cvičiť do rytmu,
� nedokáže vykonávať telesné cvičenia, pohybovať sa podľa istých pravidiel s ostatnými (pochodovanie,
tanec, tlieskanie),
� potrebuje veľa času na zvládnutie sebaobslužných úkonov,
� má problémy v manipulácii s malými predmetmi, napríklad sa nedokáže naučiť vyšívať, krájať nožom,
presne strihať, čisto a úhľadne lepiť, navliekať korálky, triediť malé predmety podľa veľkosti,
� má problémy napríklad aj v hre so stavebnicou,
� má problémy pri manipulácii s nástrojmi.

Špecifické poruchy učenia zasahujú aj do oblasti výkonu a hlavne správania sa jednotlivca v edukačnom
procese. Ovplyvňujú aj emočné prejavy jednotlivca:
� Trpia pocitmi úzkosti, pocitmi, že ich vynaloženému pracovnému úsiliu nezodpovedá výsledok.
� Sú veľmi citliví na akúkoľvek kritiku.
� Majú problémy zvládať situácie, ktoré si vyžadujú vyššiu mieru frustračnej tolerancie.
� Na základné úlohy reagujú rezignáciou, namiesto toho, aby začali pracovať.

Ovplyvňujú oblasť pracovných a študijných zručností:
� Majú problémy zorganizovať si pracovnú činnosť a zorganizovať si voľný čas.
� Nie sú schopní dodržiavať bez kontroly študijný režim.
� Nie sú schopní si samostatne robiť poznámky z výkladu učiteľa.
� Sú ľahko unaviteľní, nedokážu sa sústrediť na ďalšiu úlohu.
� Nie sú schopní samostatnej prípravy na skúšanie (Bartoňová, 2003).
Dôsledky špecifických porúch učenia závisia od toho, kedy sa zistilo, že bola porucha objavená, následne

diagnostikovaná, kedy sa začala reedukácia a korekcia. Niekedy sa porucha učenia dá predpokladať
už v predškolskom veku, ak sú rodičia realistickí a učiteľky v materskej škole pozorné a všímavé. Cielenú
pozornosť už v predškolskom veku si zaslúžia hyperaktívne deti, pretože hyperaktivita je častokrát predzvesťou
možnej poruchy učenia. Nezriedka sa stáva, že porucha učenia sa diagnostikuje až v základnej škole po dlhšej
dobe neprospievania, opakovania ročníkov nesprávneho a neindividuálneho prístupu zo strany učiteľa.

Žiak na druhom stupni základnej školy a taktiež aj študent strednej školy , ktorý má vo väčšej či menšej
miere problémy napríklad pri čítaní, pravopise, písaní, počítaní vynakladá na prekonávanie svojich problé-
mov oveľa väčšie úsilie ako jeho intaktní spolužiaci. Dosiahnuté výsledky však tejto snahe nezodpoveda-
jú.S postupom do vyššieho ročníka sa stupňuje aj náročnosť preberaného učiva . Jednotlivec s poruchou
učenia postupne nerád číta, nerád pracuje s textom,nestačí pracovnému tempu svojich spolužiakov. S týmito
problémami súvisí množstvo sekundárnych problémov. Jednotlivec so špecifickou poruchou učenia nadobú-
da odpor ku škole, trpí pocitom menejcennosti, pocitom neschopnosti, je výrazne úzkostný, jeho školské
sebahodnotenie je veľmi nízke.Poruchy učenia majú v konečnom dôsledku negatívny vplyv aj na sociálne
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kontakty takto postihnutého jednotlivca. Veľmi pomaly sa začleňuje do sociálnej skupiny rovesníkov. Má
výrazné problémy vo vzťahu k rodičom a učiteľom.Ak sa takémuto jednotlivcovi neposkytne náležitá pomoc,
jeho problémy môžu vyústiť do rôznych pocitov menejcennosti a v horšom prípade aj do rôznych foriem
neurotizácie a depresie.

Za veľmi dôležité je potrebné považovať pomoc jednotlivcovi s poruchou učenia zo strany učiteľa a rodi-
ny. Učiteľ by mal pomôcť svojmu študentovi so špecifickou poruchou učenia stanoviť si realistické ciele,
ktoré nebudú vzhľadom na štúdium a následne na ďalší kariérny postup nedosiahnuteľné. U adolescentov
často dochádza k rozporu medzi požiadavkami okolia a jeho individuálnymi možnosťami, prípadne aj nevy-
hovujúcim rodinným zázemím, nízkym sebahodnotením vedú k potrebe dosiahnúť aspoň mnimálne ocene-
nie častokrát aj spločensky neakceptovateľné. Neúspešný a odmietavý adolescent má potrebu zaujať svoje
okolie, šokovať ho a to aj napriek tomu, že sa zmení citový vzťah okolia k nemu na záporný.

Dôsledky špecifických porúch učenia na komunikáciuDôsledky špecifických porúch učenia na komunikáciuDôsledky špecifických porúch učenia na komunikáciuDôsledky špecifických porúch učenia na komunikáciuDôsledky špecifických porúch učenia na komunikáciu

K špecifickým poruchám učenia sa často pridružujú aj problémy v komunikácii, jednotlivec má problémy
v čítaní a písaní. Komunikačné problémy často zasahujú aj do písanej formy jazyka. Vhodnou intervenciou a vzdelá-
vacími stratégiami môžu jednotlivci s poruchami učenia založenými na jazyku kompenzovať svoj problém.

Ide o problémy v týchto oblastiach:
� rozvoj slovnej zásoby,
� porozumenie hovorenej reči,
� spracovanie zvukov v slovách,
� hľadanie slov potrebných k vysloveniu myšlienky,
� vyjadrenie myšlienok správnym spôsobom, porozumenie otázkam a nasledné splnenie úlohy.

Etiológia špecifických porúch učeniaEtiológia špecifických porúch učeniaEtiológia špecifických porúch učeniaEtiológia špecifických porúch učeniaEtiológia špecifických porúch učenia

O príčinách vzniku špecifických porúch učenia existuje veľa teórií. Pre nás je dôležité vychádzať z aspek-
tov neurofyziologických, psychologických, špeciálnopedagogigckých sociologických a lingvistických.

Otakar Kučera (in Zelinkavá, 2003) delí príčiny vzniku špecifických porúch učenia nasledovne:
� príčiny encefalopatické – ľahká mozgová dysfunkcia (LMD), postihuje 50% prípadov,
� príčiny heriditárne – dedičnosť, 20% prípadov,
� príčiny heriditárno – encefalopatické – kombinácia LMD a dedičnosti, 15% prípadov
� príčina idiopatická(neznáma)alebo neurotická – 15% prípadov.
Nový pohľad na danú problematiku, ktorý upozorňuje na nutnosť upustiť od chápania špecifických po-

rúch učenia z hľadiska jednotlivých príznakov uvádza (Pokorná 1997, Zelinková 2003, Bartoňová 2005)
zdôrazňuje pri hľadaní príčin takzvaný systémový prístup. Tento pohľad nás vedie ku komplexnému pohľadu
na žiaka, študenta so špecifickými poruchami učenia ako na človeka v jeho celistvosti a v podmienkach a okolnos-
tiach v ktorých žije a ktoré ho v značnej miere pvplyvňujú. Zohľadňuje jeho vývin pred narodením aj po
narodení, jeho rodinu,podmienky na získavanie poznatkov, požiadavky na vzdelávanie spoločnosti v ktorej
žije.

Z hľadiska najnovších výskumov sa za príčiny porúch učenia pokladajú:
� dispozičné (konštitučné) príčiny,
� genetické vplyvy s odchýlkami funkcií v centrálnom nervovom systéme,
� ľahké mozgové postihnutia snetypickou dominanciou mozgových hemisfér a odlišnou organizáciou
cerebrálnych aktivít,
� nepriaznivé vplyvy rodinného prostredia,
� podmienky školského prostredia.
Nepriaznivý vplyv prostredia, či už rodinného alebo školského nie je priamou príčinou špecifických po-

rúch učenia, možu však spolupodmieňovať ich prejavy a ovplyvňovať školský výko m jednotlivca.Tento prí-
stup sa javí ako systematický a prehľadný.

Zistenie príčin špecifických porúch učenia je veľmi dôležité aj z pohľadu samotného jednotlivca, jeho
následnej intervencie a stanovenie správneho postupu reedukácie.

Obraz špecifických porúch učeia na vyučovaníObraz špecifických porúch učeia na vyučovaníObraz špecifických porúch učeia na vyučovaníObraz špecifických porúch učeia na vyučovaníObraz špecifických porúch učeia na vyučovaní

Špecifické poruchy učenia na základe vyššie spomínaných informácií dominujú prevažne v predmete
slovenský jazyk a literatúra. Premietajú sa však aj do ďalších vyučovacích predmetov. V tejto časti veľmi
stručne uvádzame, o ktoré predmety ide a ktorých oblastí vyučovacieho predmetu sa týkajú.
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SloSloSloSloSlovvvvvensensensensenský jazykký jazykký jazykký jazykký jazyk
� pravopis;
� sloh,hlavne v písanej podobe;
� čítanie v procese učenia sa;
� čítanie a tvorba čitateľských denníkov;
� reprodukcia prečítaného textu, v dôsledku nesprávnej techniky čítania;
� slovná zásoba;
� tvaroslovie;
� aplikácia gramatických pravidiel do písanej podoby;
� vetný rozbor.

MatMatMatMatMatematikematikematikematikematikaaaaa
� pochopenie vzťahu medzi číslami a konkrétnym množstvom;
� pochopenie zmyslu slovnej úlohy, jej zadanie, formulácia správnej odpovede;
� priestorové a plošné vzťahy v geometrii;
� analógia, časová súvislosť;
� číselné rady zostupné, vzostupné;
� počítanie spamäti, vrátane násobilky, delenie;
� matematické vzorce, ich zapamätanie, vybavenie, použitie.

Cudzí jazykCudzí jazykCudzí jazykCudzí jazykCudzí jazyk
� problémy v čítaní rovnako ako v materinskom jazyku;
� problémy zapamätať si nové tvary písmen;
� problémy v zapamätávaní si novej slovnej zásoby;
� rozdiel v akustickej a grafickej podobe slova ;
� nezvyčajná výslovnosť;
� nezvyčajný pravopis.

NáukNáukNáukNáukNáukooooovvvvvé pré pré pré pré predmeedmeedmeedmeedmetttttyyyyy
� dôraz na získavanie informácií čítaním;
� samostatná práca s textom;
� písanie poznámok z rozsiahleho textu je hlavne pre dyslektika náročné;
� nesprávny zápis informácií do zošita a opačne zlé naučenie sa zapísaných poznámok.

PrírPrírPrírPrírPrírodoodoodoodoodovvvvvedné predné predné predné predné predmeedmeedmeedmeedmetttttyyyyy
� osvojenie si definícií, vzorcov;
� aplikácia naučených definícií a vzorcov;
� symbolika písmen a číslic.

TTTTTelesná výchoelesná výchoelesná výchoelesná výchoelesná výchovvvvvaaaaa
� prípadné problémy vyplývajú z celkovej motorickej neobratnosti; objavujú sa pri ťažkých formách
špecifických porúch učenia.

Jednotlivec so špecifickou poruchou učenia na strednej škole – charakteristika

S prechodom na strednú školu sa jednotlivci s poruchou učenia dostávajú hneď na začiatku do veľkých
problémov. Zásluhu na tom nesie fakt, že na tomto type školy už nie je dostatok času na precvičovanie
preberanej učebnej látky. Preferuje sa skôr rýchle spracovanie zadaných úloh, osvojenie učiva a bezchybná
prezentácia. Študenti so špecifickými poruchami učenia môžu v tomto ohľade pôsobiť ako málo snaživí,
pohodlní, lajdáci, bez záujmu o vec. Častokrát však musia vynaložiť oveľa viac úsilia než ostatní ich spolužia-
ci. Často narážajú na problémy s časovou orientáciou, respektíve s neschopnosťou vnímať istý časový úsek.Pri
písomnom preverovaní vedomostí môžu naraziť na neschopnosť naplánovať si, koľko času im zostáva na
odovzdanie práce a kedy by mohli byť v polovici riešenia úlohy. V takýchto prípadoch bývajú dobrým pomoc-
níkom digitálne hodiny, na ktorých sa vedia lepšie orientovať. Môžeme sa stretnúť aj s problémom zapamätať
si domáce úlohy na nasledujúce dni. Odporúča sa preto zapisovať si všetky školské povinnosti vrátane domá-
cich úloh do špeciálneho zošita, v ktorom je možnosť kontroly.

Ďalším závažným problémom s ktorým sa stredoškolák stretne je znížená schopnosť pripraviť sa na skúša-
nie väčšieho rozsahu. Prvým krokom k úspechu je určiť si kedy, ako dlho, a s kým sa bude príprave na skúša-
nie venovať. Pravidelné učenie sa počas kratšieho časového úseku (maximálne 1 hodinu denne) je efektívnej-
šie ako trápenie sa v strese a navyše aj v časovej tiesni. NNNNNezáleezáleezáleezáleezáleží na tží na tží na tží na tží na tom akom akom akom akom ako dlho sa učím, ale ako dlho sa učím, ale ako dlho sa učím, ale ako dlho sa učím, ale ako dlho sa učím, ale ako efo efo efo efo efektíektíektíektíektívne!vne!vne!vne!vne!
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Dôležitým faktom pri učení sa je uvedomenie si, či sa viac pri štúdiu využíva zraková alebo sluchová
pamäť.Ak je lepšia sluchová pamäť, alebo problémy pri čítaní stále trvajú a následne viazne aj čítanie textu
s porozumením, je lepšie učiť sa z textu, ktorý je nahratý na magnetofónovej páske.Pri nácviku najvhodnej-
šieho spôsobu štúdia sa odporúča realizovať všetko, čo vyhovuje a má želateľný efekt (farebné zvýrazňova-
nie, vypisovanie poznámok, učiť sa texty naspamäť, učiť sa nahlas, využívať mnemotechnické pomôcky,...).

Nezabúdajme na využitie internetu pri štúdiu.Je to istá cesta vyhľadávania informácií a učenia sa.
Netreba zabúdať ani na relaxáciu. Pre niekoho je to pasívny odpočinok, pre iného zasa najvhodnejší spô-

sob ako zmobilizovať sily pri športe, počúvaní hudby, manuálnej práci.
Samozrejme nesmieme zabúdať na pravidelné odborné konzultácie so špeciálnym pedagógom zaoberajú-

cim sa problematikou porúch učenia u stredškolských študentov.

Všeobecné moVšeobecné moVšeobecné moVšeobecné moVšeobecné možnosžnosžnosžnosžnosti úľti úľti úľti úľti úľaaaaav a tv a tv a tv a tv a tolerolerolerolerolerancií prancií prancií prancií prancií pre jednoe jednoe jednoe jednoe jednotlivtlivtlivtlivtlivcococococov so šv so šv so šv so šv so špecifpecifpecifpecifpecifickými porickými porickými porickými porickými poruchami učuchami učuchami učuchami učuchami učeniaeniaeniaeniaenia
Všetci, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú jednotlivcom s poruchami učenia, či už sú to špeciálni

pedagógovia, psychológovia, učitelia, svojou prácou prispievajú k tomu, aby v skupine dyslektikov, dysgrafi-
kov, dysotrografikov, dyskalkulikov bolo čo najmenej frustrovaných mladých ľudí.Títo sú obyčajne porovná-
vaní so svojimi úspešnými súrodencami, spolužiakmi, často nespravodlivo označovaní za lajdákov, majú aj
vďaka tomu vypestovaný chronický odpor ku škole a ku všetkému čo so školou súvisí.

Neporovnávajme ich s ostatnými, podľa nášho názoru úspešnými, hodnoťme ich jednotlivo a veľmi indi-
viduálne, snažme sa pochopiť a rešpektovať ich poruchu. Umožnime im zažiť pocit úspechu, poskytnime im
také úľavy, ktoré odhalia ich silné stránky. Každý jednotlivec s poruchou učenia je neopakovateľná osobnosť,
u ktorej sa porucha rovnakého označenia prejavuje iným spôsobom.

Medzi všeobecné možnosti úľav a tolerancií, ktoré môžeme uplatniť pri integrovaných jednotlivcoch zara-
ďujeme tieto:
� preferovanie ústnej formy pred písomnou,
� v písomných prejavoch volíme takú formu skúšania, pri ktorej stačí krátka odpoveď na položenú otázku,
� vhodné a tiež veľmi osvedčené je písomné skúšanie formou predtlačeného testu s možnosťami voľby
správnej odpovede,
� netrvajme na zbytočne dlhom zápise preberanej učebnej látky, pretože tieto poznámky nie sú použiteľné
napríklad pri domácej príprave z dôvodu nečitateľnosti,
� efektívnejšie je viesť žiaka v čase, keď ostatní robia zápis učebnej látky k vyhľadávaniu odpovedí
z učebnice na otázky týkajúce sa preberaného učiva, k práci s encyklopédiou a pod.
� nehodnoťme chyby v písomnom prejave v náukových predmetoch, zamerajme sa na obsahovú správnosť,
� nehodnoťme chyby, ktoré vznikli z nesprávneho prečítania textu, čo je napríklad typický priestupok
dyslektikov pri riešení slovných úloh v matematike; zlé prečítanie zadania úlohy, neadekvátny postup
riešenia,
� v matematických písomných prácach kontrolujme nielen výsledky, ale aj správnosť postupu; môže dôjsť
k chybám, ktoré vznikli z nesprávneho vysporiadania sa s grafckým priestorom, alebo z neschopnosti
dodržať správnu úpravu,
� dysgrafikom tolerantne hodnoťme aj práce týkajúce sa rysovania, technických výkresov, výtvarných
prác,
� v náukových predmetoch kontrolujme pochopenie prečítaného textu,
� umožniť prácu s diktafónom, dovoliť nahrávanie preberaného učiva, neznamená to však, že dovolíme
nahrávať priebeh celej vyučovacej hodiny,
� pri vyučovaní cudzích jazykov je vhodné preferovať učenie sa sluchom, nie vizuálne, s cieľom sústrediť
sa na zvládnutie základnej slovnej zásoby,
� snažme sa o používanie názorných pomôcok a o multisenzoriálny prístup v priebehu vyučovacieho
procesu (podľa Michalovej 2005).

KKKKKonkronkronkronkronkrééééétne motne motne motne motne možnosžnosžnosžnosžnosti úľti úľti úľti úľti úľaaaaavvvvv, t, t, t, t, tolerolerolerolerolerancie hodnoancie hodnoancie hodnoancie hodnoancie hodnotttttenia jednoenia jednoenia jednoenia jednoenia jednotlivtlivtlivtlivtlivcococococov so šv so šv so šv so šv so špecifpecifpecifpecifpecifickými porickými porickými porickými porickými poruchami učuchami učuchami učuchami učuchami učeniaeniaeniaeniaenia
v jednov jednov jednov jednov jednotlivých vyučtlivých vyučtlivých vyučtlivých vyučtlivých vyučooooovvvvvacích pracích pracích pracích pracích predmeedmeedmeedmeedmetttttoch (podľoch (podľoch (podľoch (podľoch (podľa Michaloa Michaloa Michaloa Michaloa Michalovvvvveeeeej 2005, Barj 2005, Barj 2005, Barj 2005, Barj 2005, Bartttttoňooňooňooňooňovvvvveeeeej 2005, 2006)j 2005, 2006)j 2005, 2006)j 2005, 2006)j 2005, 2006)

SloSloSloSloSlovvvvvensensensensenský jazykký jazykký jazykký jazykký jazyk
Najviac preferovanou a zároveň najťažšou formou skúšania na hodinách materinského jazyka je diktát.Pre

jednotlivca s poruchou učenia je takéto skúšanie veľmi zložité. Pri diktáte sa musí jednotlivec sústrediť na
diktujúci hlas, musí eliminovať zvuky z prostredia v ktorom diktát prebieha a ktoré môžu byť aj výrazne
rušivé. Ďalej je nevyhnutné, aby sa sústredil a zapamätal si zvukovú podobu viet, pretože ak mu unikne
zmysel diktovaného, nemmôže správne aplikovať gramatické pravidlá. Počas diktátu na základe svojej vlast-
nej jazykovej vyspelosti jednotlivec anylyzuje slová na slabiky a slabiky na hlásky, vybavuje si spojenie grafé-
ma – fonéma a musí realizovať ich transformáciu. Snaží sa dodržiavať správny sled písmen v slove. Ak nemá
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jednotlivec s poruchou učenia všetky tieto činnosti dostatočne zautomatizované, problematicky aplikuje aj
dobre osvojené gramatické pravidlá. Jednotlivec s dobre rozvinutou sluchovou percepciou zvláda písanie
diktátu lepšie ako napríklad doplňovacie cvičenie. Sú to jednolivci síce s dobre rozvinutou sluchovou percep-
ciou,ale a výrazne narušenou percepciou zraku.

K diktátom u dylektických jednotlivcov sa odporúča pristupovať takto:
� Nepovažovať za chybu nedokončené slovo, vetu pri diktáte, alebo pri prepise poznámok.
� Diktát môže žiak písať aj tak, že do zošita zaznamenáva každú druhú vetu. Má tak možnosť dokončiť
a skontrolovať pôvodnú vetu. Aby sme tento spôsob mohli používať, žiaka najprv naučíme ako má
v takomto prípade pracovať.
� Dovoliť žiakovi písať len slová, slovné spojenia obsahujúce precvičovaný gramatický jav.
� Pripraviť žiaka na písanie diktátu formou predtlačeného doplňovacieho cvičenia.
� Niektorým žiakom vyhovuje písať len prvú polovicu diktátu, v druhej polovici sa prestávajú sústrediť,
prevažne v dôsledku hyperaktivity , pomalého pracovného tempa alebo rýchleho nástupu únavy.
� Časť, ktorú nestihne napísať, vyskúšať ústne, pri oprave.
� Lepší výkon podávajú žiaci, ktorým dovolíme písať diktát na zadnú stranu tabule.Učiteľ má možnosť
lepšej kontroly.
� Písať diktát po predchadzajúcej domácej príprave.
� Tlakový diktát. Na jeho napísanie sa vopred stanoví istý časový interval, v ktorom sa bude diktovať.
Žiaka na to vopred upozorniť. Princíp tlakoveého diktátu spočíva v tom, že žiak sa snaží počas
dohodnutého časového intervalu udržať pozornosť a pracovať intenzívne po celú dobu. Tento diktát
je potrebné trénovať postupne a známkovať ho až po jeho zvládnutí. Časom sa takýto spôsobom naučí žiak
písať aj rozsiahlejší text.
� Pri ľahších formách poruchy stačí poskytnúť len viac času na kontrolu diktátu.
� Umožniť písanie diktátu na počítači.

Spôsob hodnoSpôsob hodnoSpôsob hodnoSpôsob hodnoSpôsob hodnotttttenia a oprenia a oprenia a oprenia a oprenia a opráv diktátu a písomných práv diktátu a písomných práv diktátu a písomných práv diktátu a písomných práv diktátu a písomných prácácácácác
� Známkou hodnotiť len diktát, ktorý sa podaril.
� Do celkovej známky započítavať len tzv. nešpecifické chyby, ktoré vyplývajú z poruchy.
� Výkon hodnotiť slovne, nezamerať sa len na pravopisné chyby, ale vyzdvihnúť aj vynaloženú snahu
a prejaviť nádej,že budúci diktát bude lepšie zvládnutý.
� Chyby neopravovať klasickým spôsobom, pretože je tu tendencia fixovať si zlé napísaný tvar slova.
� Osvedčil sa tzv. zošit opráv, kde dospelý predpíše zlé napísané slovo správne a žiak formou autodiktátu
píše správny tvar slova.
� Odporúča sa opravovať tak, že farebným zvýrazňovačom sa podčiarknú len správne napísané slová,
časti vety.
� U dyslektických jednotlivcov nepoužívať pri úprave červenú farbu, pretože majú tendenciu lepšie si
zapamätať červenou zvýraznený chybne napísaný text.
� Pred diktátom sa odporúča precvičovať kľúčové slová.
� Tempo diktovania prispôsobiť pomalejším žiakom v triede.
� Chyby, ktoré vznikli v dôsledku nedostatku času, ak je to možné, hodnotiť tolerantne.
� Jednotlivcov s dysgrafiou príliš vyčerpá samotný proces písania, nezostáva im čas na kontrolu
a odôvodnenie pravopisu.

OprOprOprOprOpraaaaavvvvva ta ta ta ta teeeeextu učitxtu učitxtu učitxtu učitxtu učiteľeľeľeľeľom – zásadyom – zásadyom – zásadyom – zásadyom – zásady
� Spočítať celkový počet napísaných slov.
� Spočítať len čitateľne napísané slová.
� Z celkového počtu napísaných slov vypočítať percento čitateľne napísaných slov.
� Vyznačiť správne napísané slová.
� Určiť dĺžku slovných úsekov, t.j. úsek dvoch a viac vedľa seba napísaných slov, ktoré sú prijateľné
vrámci vety. Dĺžka slovných úsekov je veľmi dôležitá, pretože chceme, aby žiaci tvorili rozvité vety.

U jednoU jednoU jednoU jednoU jednotlivtlivtlivtlivtlivcococococov s dyv s dyv s dyv s dyv s dysgrsgrsgrsgrsgrafafafafafiou biou biou biou biou by sa mali dodry sa mali dodry sa mali dodry sa mali dodry sa mali dodržiažiažiažiažiavvvvvať tieať tieať tieať tieať tiettttto zásadyo zásadyo zásadyo zásadyo zásady:::::
� Znížiť vplyv písania na učenie a vyjadrovanie vedmostí
� Zmeniť pomer napísanej práce k možnosti vyjadriť sa ústne.
� Poskytnúť viac času na písomnú úlohu, vrátane tvorby poznámok.
� Úlohy zadávať v dostatočnom časovom predstihu, nie na poslednú chvíľu.
� Podporovať písanie na počítači.
� Písanie deliť na úseky.
� Na počítači môže žiak – študent vypracovať koncept práce, skopírovať ho a podľa neho skontrolovať
napísanú prácu. Učiteľ môže ohodnotiť obidve práce.
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� Nehodnotiť gramatiku pri úlohách pri ktorých ide o obsah.
� Podporovať používanie korekčných programov.
� Poskytnúť študentovi vopred pripravené poznámky, spracované učivo, základ, ktorý musí z daného
predmetu zvládnuť, napríklad v predtlačenej podobe, vytvoríme mu tak istú sumu poznámok, ktorú bude
môcť využiť aj pri príprave na vyučovanie.
� Odstrániť kritérium úpravy a pravopisu na niektorých predmetoch.
� Umožniť písať aj tlačeným písmom.
� Umožniť aj starším študentom používať linajkované zošity.
� Dovoliť študentom používať papier a písadlá rozličných farieb.
� Dovoliť dysgrafikom na matematike používať štvorčekovaný alebo linajkovaný zošit.

 Dysgrafické problémy obdobne ako dyslektické sa prejavujú v celom rozsahu na všetkých vyučovacích
predmetoch.

NáukNáukNáukNáukNáukooooovvvvvé pré pré pré pré predmeedmeedmeedmeedmetttttyyyyy
� V náukových predmetoch má veľký význam pri štúdiu z učebnice a zo zošita rozčleniť text na menšie
úseky. Ak študent nezvláda čítanie, nie je schopný takto členiť text.
� Zvýrazňovať v učebniciach a zošitoch najdôležitejšie fakty.
� Využívať nahrávanie výkladu učiva na diktafón.
� Viesť žiaka k samostatnej reprodukcii učebnej látky vlastnými slovami.
� Pri skúšaní sa zamerať na doplňovanie rôznych schém a obrázkov.
� Viesť študentov k písaniu vzorcov, k riešeniu chemických alebo fyzikálnych úloh a rovníc.
� Používať obrázky, nákresy, atlasy, encyklopédie. Vizuálne si zafixujú väčšie množstvo informácií.
� Preferovať ústne skúšanie.
� Pri písomných prácach nehodnotiť gramatiku ale obsah.
� Nehodnotiť to, čo žiak nestihol.
� Hodnotiť kvalitu, nie kvantitu.
� Do celkovej známky z písomných previerok nezapočítavať úroveň písma.
� Pravidelne sa presviedčať, či žiak, študent správne pochopil text, zadanie úlohy.
� V matematike, fyzike, chémii dávať pozor na zámenu tvarovo podobných číslic. Hodnotiť nielen
výsledky riešenia príkladov ale hodnotiť aj správnosť postupu.
� Nekritizovať zlú orientáciu v texte. Jednotlivci s poruchou učenia sa bežne v čítanom texte „strácajú“.

Zásady orZásady orZásady orZásady orZásady organizácie vzdelávganizácie vzdelávganizácie vzdelávganizácie vzdelávganizácie vzdelávacieho pracieho pracieho pracieho pracieho procesu pri šocesu pri šocesu pri šocesu pri šocesu pri špecifpecifpecifpecifpecifických porických porických porických porických poruchách učuchách učuchách učuchách učuchách učeniaeniaeniaeniaenia
� Uplatňovať špeciálnopedagogické postupy a spôsoby práce v priebehu celého vyučovania.Je dôležité
voliť primerané pracovné tempo, individuálny prístup, využívať možnosť redukcie učiva.
� Učiteľ uprednostní na vyučovaní ústny spôsob osvojovania si učiva z príslušného vyučovacieho
predmetu pred písomným prejavom.
� Nižší počet žiakov v triede.
� Individuálna práca so žiakom.
� Vzájomná komunikácia školy a rodiny.
� Prihliadať na charakter poruchy pri hodnotení a klasifikácii. Uprednostňovať kratšie texty, kontrolovať
porozumenie textu.Uprednostniť čitateľnosť textu pred úpravou.

Formy vzdelávania na všetkých typoch škôl a poskytovanie redukačnej starostlivosti vychádzajú z odpo-
ručaní pedagogicko-psychologickej, respektíve špeciálnopedagogickej poradne.

Všeobecné zásady pri hodnotení a klasifikácii jednotlivca so špecifickými poruchami učeniaVšeobecné zásady pri hodnotení a klasifikácii jednotlivca so špecifickými poruchami učeniaVšeobecné zásady pri hodnotení a klasifikácii jednotlivca so špecifickými poruchami učeniaVšeobecné zásady pri hodnotení a klasifikácii jednotlivca so špecifickými poruchami učeniaVšeobecné zásady pri hodnotení a klasifikácii jednotlivca so špecifickými poruchami učenia

Vhodným spôsobom vysvetliť ostatným spolužiakom v triede rozdielny postup pri hodnotení jednotlivca
so špecifickou poruchou učenia.
� Dôležité je dať takémuto jednotlivcovi zažívať pocit úspechu.
� Chváliť aj za minimálnu snahu.Často vynaloží na plnenie úloh obrovské úsilie a efekt je minimálny.
� Hodnotenie a klasifikácia by mali vychádzať zo znalosti o symptómoch poruchy.
� Hodnotiť len javy, ktoré žiak zvládol.
� Pri hodnotení využívať aj iné spôsoby hodnotenia – bodové hodnotenie.
� Odporúča sa hodnotiť slovne v priebehu povinnej školskej dochádzky.
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� Špecifický a individuálny prístup pri klasifikácii jednotlivca s poruchami učenia je potrebné aplikovať
na všetkých vyučovacích predmetoch, do ktorých sa premietajú známky postihnutia.
� Výkony jednotlivca hodnotiť objektívne a spravodlivo.
Správne zvolený spôsob hodnotenia a klasifikácie jednotlivcov s poruchami učenia môže významne ovplyv-

niť nielen ďalší osobnostný vývin ale aj oblasť plánovania kariéry.
Mozog človeka je takmer dokonalý. Rýchlo sa prispôsobuje a učí. Ak je porucha učenia diagnostikovaná

včas, následne sa včas aplikuje aj korekcia týchto porúch, prognóza jednotlivcov je v takomto prípade indivi-
duálna, ale napriek tomu veľmi priaznivá. V budúcnosti bude mať väčšie, či menšie problémy, niektoré symp-
tómy ho môžu sprevádzať aj v dospelosti, či pretrvať celý život.

Otázky a úlohOtázky a úlohOtázky a úlohOtázky a úlohOtázky a úlohyyyyy
1. Charakterizujte špecifické poruchy učenia.
2. Vymenujte prejavy jednotlivých porúch.
3. Aké sú možnosti úľav a tolerancií na jednotlivých vyučovacích predmetoch.
4. Aký je spôsob hodnotenia diktátov u jednotlivcov s poruchami učenia?
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Základy pedagogiky sluchovo postihnutýchZáklady pedagogiky sluchovo postihnutýchZáklady pedagogiky sluchovo postihnutýchZáklady pedagogiky sluchovo postihnutýchZáklady pedagogiky sluchovo postihnutých
DARINA TARCSIOVÁ

Základné informácieZákladné informácieZákladné informácieZákladné informácieZákladné informácie

Ako píše Souralová (2003) sluchové vnímanie je po stránke genetickej dôležitou zložkou dorozumievacie-
ho procesu, pretože k osobe prichádzajú informácie, ktoré slúžia k jeho správnej orientácii v prostredí. Slu-
chové 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 hlasnej-
šie 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 fEndogénne fEndogénne fEndogénne fEndogénne faktaktaktaktaktorororororyyyyy 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….

ExExExExExogénne fogénne fogénne fogénne fogénne faktaktaktaktaktorororororyyyyy sú tie, ktoré sú viazané na rodinné a spoločenské prostredie a patria sem napríklad:
podmienky prostredia, informovanosť o sluchovom postihnutí a jeho dôsledkoch, pozornosť venovaná tejto
problematike 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 je (hluchý) a paidea (výchova). Prvá inštitúcia pre ich
vzdelávanie 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 slucho-
vým postihnutím vzdelávali v integrovaných podmienkach, väčší rozmach tohoto procesu nastal v našej re-
publike v 90. rokoch minulého storočia ako prejav humanizácie a demokratizácie, pričom dôležitým predpo-
kladom 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 via-
cerých kritérií, z čoho vyplýva veľká heterogenita tejto populácie a zložitosť celej problematiky.
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TTTTTabuľkabuľkabuľkabuľkabuľka 1a 1a 1a 1a 1
RRRRRozličné moozličné moozličné moozličné moozličné možnosžnosžnosžnosžnosti nazti nazti nazti nazti nazerererererania na porania na porania na porania na porania na poruchuchuchuchuchy sluchu a osoby sluchu a osoby sluchu a osoby sluchu a osoby sluchu a osoby s pory s pory s pory s pory s poruchou sluchuuchou sluchuuchou sluchuuchou sluchuuchou sluchu

HľHľHľHľHľadisadisadisadisadiskkkkkooooo DelenieDelenieDelenieDelenieDelenie CharCharCharCharCharaktaktaktaktakteriseriseriseriseristiktiktiktiktikaaaaa

VVVVVýsýsýsýsýskyt osôb so SPkyt osôb so SPkyt osôb so SPkyt osôb so SPkyt 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 nepočujúce deti školského veku – asi 0,05 % zo všetkých
postihnutia školopovinných detí

nedoslýchavé deti a žiaci 4 – 6% zo všetkých detí a mládeže

Z pohľZ pohľZ pohľZ pohľZ pohľadu radu radu radu radu rozličnýchozličnýchozličnýchozličnýchozličných z pohľadu medicíny medicína sa na osobu s poruchou sluchu pozerá ako na
vvvvvedných disciplínedných disciplínedných disciplínedných disciplínedných disciplín 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 na osoby s poruchou sluchu nazerá ako na žiakov, študentov,
sluchovo postihnutých 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 ide o osoby, ktoré sa líšia od väčšiny spoločnosti, ale táto
antropológie odlišnosť je chápaná ako inakosť v pozitívnom slova zmysle,

poukazuje sa tým na heterogenitu spoločnosti, multikultúrnosť,
pričom sa „normalita“ chápe veľmi široko

Základné príčinZákladné príčinZákladné príčinZákladné príčinZákladné príčinyyyyy dedičné môže sa dediť na ďalšom stupni potomkov, ale nemusí, pri
sluchosluchosluchosluchosluchovvvvvého posého posého posého posého postihnutiatihnutiatihnutiatihnutiatihnutia 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 SP 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, kČas, kČas, kČas, kČas, kedy k posedy k posedy k posedy k posedy k postihnutiutihnutiutihnutiutihnutiutihnutiu prelingválne strata sluchu, ktorá vzniká pred spontánnym osvojením si reči
došlo (vzhľdošlo (vzhľdošlo (vzhľdošlo (vzhľdošlo (vzhľadom naadom naadom naadom naadom na a jazyka, to znamená pre 6 – 7 rokom veku
osvosvosvosvosvooooojenie si rjenie si rjenie si rjenie si rjenie si reči)eči)eči)eči)eči)

postlingválne strata sluchu, ktorá vzniká po spontánnom osvojení si reči
a jazyka, to znamená asi po 7 veku života

Čas, kČas, kČas, kČas, kČas, kedy k posedy k posedy k posedy k posedy k postihnutiutihnutiutihnutiutihnutiutihnutiu prenatálne je zapríčinené dedične alebo chorobami matky počas
došlo (vzhľdošlo (vzhľdošlo (vzhľdošlo (vzhľdošlo (vzhľadomadomadomadomadom tehotenstva (napr. osýpky, čierny kašeľ, rubeola), ale taktiež aj
na ena ena ena ena etiológiu)tiológiu)tiológiu)tiológiu)tiológiu) 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)
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TTTTTypypypypypyyyyy
sluchosluchosluchosluchosluchovvvvvého posého posého posého posého postihnutiatihnutiatihnutiatihnutiatihnutia 11111. P. P. P. P. Periferiferiferiferiférérérérérnenenenene 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. Centr2. Centr2. Centr2. Centr2. Centrálneálneálneálneálne je ich veľmi málo, ide vlastne o problém v CNS, zjednodušene
povedané osoba nespoznáva slová jazyka

SSSSStupnetupnetupnetupnetupne ľahká strata sluchu od 26 – 40 dB
sluchosluchosluchosluchosluchovvvvvého posého posého posého posého postihnutiatihnutiatihnutiatihnutiatihnutia stredná strata sluchu od 41 – 55 dB

stredne ťažká strata sluchu od 56 – 70 dB
ťažká strata sluchu od 71 – 90 dB
úplná strata sluchu nad 91 dB

PPPPPopis populácieopis populácieopis populácieopis populácieopis 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 – nedoslýchavosť, ktorú ľudia získajú od nadobudnutia
s postlingválnou nedoslýchavosťou (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
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HľHľHľHľHľadisadisadisadisadiskkkkkooooo DelenieDelenieDelenieDelenieDelenie CharCharCharCharCharaktaktaktaktakteriseriseriseriseristiktiktiktiktikaaaaa

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 pohľZ pohľZ pohľZ pohľZ pohľadu dôsledkadu dôsledkadu dôsledkadu dôsledkadu dôsledkooooovvvvv 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

DôsledkyDôsledkyDôsledkyDôsledkyDôsledky kognitívne v rámci kognitívnych dôsledkov môžeme určité odlišnosti
sluchosluchosluchosluchosluchovvvvvého posého posého posého posého postihnutiatihnutiatihnutiatihnutiatihnutia 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 často 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 hovoriť,
resp. sa jeho reč stala menej zrozumiteľnou

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
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KKKKKomunikácia osôb so sluchovým postihnutímomunikácia osôb so sluchovým postihnutímomunikácia osôb so sluchovým postihnutímomunikácia osôb so sluchovým postihnutímomunikácia osôb so sluchovým postihnutím

Primárny dôsledok straty sluchu, je tzv. kkkkkomunikomunikomunikomunikomunikačná bariéračná bariéračná bariéračná bariéračná bariéraaaaa, ktorú chápeme ako bariéru v medziľud-
skej 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 komuni-
kačných foriem a technických prostriedkov u sluchovo postihnutých (Tarcsiová, 2005, s. 18), pričom sa zame-
riame len na tie, ktoré sa používajú v komunikácii v každodennom styku, v našom teritóriu. Celý systém
môžeme rozdeliť do nasledovných skupín:
� primárprimárprimárprimárprimárne kne kne kne kne komunikomunikomunikomunikomunikačné fačné fačné fačné fačné fororororormmmmmyyyyy (tvoria samostatné jazykové systémy a patrí tu – hovorený jazyk,
posunkový jazyk a písomná forma jazyka),
� sekseksekseksekundárundárundárundárundárne kne kne kne kne komunikomunikomunikomunikomunikačné fačné fačné fačné fačné fororororormmmmmyyyyy (nie sú samostatné jazykové systémy, využívajú niektorú
z primárnych komunikačných foriem, dopĺňajú a spresňujú ich, resp. ide o ich kombinácie),
� pomocné tpomocné tpomocné tpomocné tpomocné technické kechnické kechnické kechnické kechnické komunikomunikomunikomunikomunikačné pračné pračné pračné pračné prososososostriedky triedky triedky triedky triedky (technické prostriedky a podmienky prostredia).

PPPPPrimárne komunikačné formyrimárne komunikačné formyrimárne komunikačné formyrimárne komunikačné formyrimárne komunikačné formy

HoHoHoHoHovvvvvorororororený jazykený jazykený jazykený jazykený jazyk
Hovorená reč nedoslýchavých, hlavne s prevodovou poruchou sluchu nemusí byť zvlášť nápadná. Nieke-

dy je nesprávny slovný prízvuk, melódia a dynamika výslovnosti, čo vyplýva z toho, že nepočujú dobre kon-
cové hlásky, predložky, prípony a ostatné flexibilné elementy reči (Leonardt, 2001, Wiszotzki, 2001).

Diametrálne odlišná situácia je u žiakov s pers pers pers pers percepčnou (senzcepčnou (senzcepčnou (senzcepčnou (senzcepčnou (senzorineurorineurorineurorineurorineurálnou)álnou)álnou)álnou)álnou) nedoslýchanedoslýchanedoslýchanedoslýchanedoslýchavvvvvosťosťosťosťosťou,ou,ou,ou,ou, pri ktorej
dochádza k „rozpadu sluchu“, čo sťažuje porozumenie hovorenej reči do tej miery, že sa stáva v prípade nepou-
žívania načúvacieho aparátu nezrozumiteľnou. Zvyčajne je narušená výslovnosť vysokých hlások (hlavne syka-
viek), 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.

HľHľHľHľHľadisadisadisadisadiskkkkkooooo DelenieDelenieDelenieDelenieDelenie CharCharCharCharCharaktaktaktaktakteriseriseriseriseristiktiktiktiktikaaaaa

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 schopností a predpokladov študovať aj na vysokých
školách, nielen dosiahnuť učňovské alebo stredoškolské vzdelanie.

SprSprSprSprSpracoacoacoacoacovvvvvané podľané podľané podľané podľané podľa: a: a: a: a: 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).

Otázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičeniaeniaeniaeniaenia
1. Opíšte skupinu nedoslýchavých osôb.
2. Vysvetlite pojmy prah bolesti, prach sluchu.
3. Vymenujte príčiny sluchového postihnutia.
4. Vymenujte a v krátkosti charakterizujte dôsledky sluchového postihnutia pre vzdelávanie
a pre život.
5. Vysvetlite pojem latentné sluchové postihnutie.
6. Charakterizujte prevodovú (konduktívnu )poruchu sluchu.
7. Charakterizujte percepčnú (senzorineurálnu ) poruchu sluchu.
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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:
� intintintintintenzitenzitenzitenzitenzita hlasua hlasua hlasua hlasua hlasu (v priebehu hovorenia často kolíše),
� hlashlashlashlashlas má väčšinou neprirodzenú polohu, prevažuje tvrdý hlasový začiatok,
� porporporporporuchuchuchuchuchy ry ry ry ry rezezezezezonancie ronancie ronancie ronancie ronancie rečiečiečiečieči,
� nesprávny rrrrrytmus rytmus rytmus rytmus rytmus reči eči eči eči eči (narušená plynulosť, hlavnými znakmi sú monotónnosť alebo kolísanie tónovej
výšky),
� nesnesnesnesnesprprprprprávne hosávne hosávne hosávne hosávne hospodárpodárpodárpodárpodárenie s dyenie s dyenie s dyenie s dyenie s dychom a archom a archom a archom a archom a artiktiktiktiktikulačnú neobrulačnú neobrulačnú neobrulačnú neobrulačnú neobratnosťatnosťatnosťatnosťatnosť,
� namáhanamáhanamáhanamáhanamáhavvvvvá ará ará ará ará artiktiktiktiktikuláciauláciauláciauláciaulácia – 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 slomalá slomalá slomalá slomalá slovná zásobavná zásobavná zásobavná zásobavná zásoba – prejavuje sa u väčšiny nepočujúcich, avšak u každého z nich individuálnym
spôsobom,
� po gramatickej stránke môžeme sledovať prvky dydydydydysgrsgrsgrsgrsgramatizmus až agramatizmus až agramatizmus až agramatizmus až agramatizmus až agramatizmusamatizmusamatizmusamatizmusamatizmus, 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.

PPPPPosunkosunkosunkosunkosunkooooový jazykvý jazykvý jazykvý jazykvý 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 produ-
kovanie 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

Každý posunok, podobne ako slovo sa skladá z menších útva-
rov, ktoré môžeme označiť ako manuálne komponenty posunku.
Tieto majú odborný názov cherémy (z gréckeho kheir – ruka). Kaž-
dý posunok môžeme rozdeliť na nasledujúce cherémy (W. C. Sto-
koe in Klima – Bellugi, 1979): konfigurácia rúk, umiestnenie po-
sunku, pohybové parametre, orientácia ruky.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že posunok okrem svojich manu-
álnych častí (komponentov), má aj nemanuálne (mimika, orálne
komponenty…), ktoré posunok dopĺňajú, doprevádzajú, tvoria jem-
né významové rozdiely.

Hovorený a posunkový jazyk majú veľa spoločného, ale na dru-
hej strane sa vyznačujú aj základnými odlišnosťami, ktorými je si-

Obr. č. 1 Posunkový priestor
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multánnosť (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 produ-
kované manuálne aj nemanuálne parametre posunku.

Pri porozumení posunkového jazyku ide teda o syntézu informácií obsiahnutých v manuálnych a nema-
nuálnych parametroch posunku. Nemanuálne parametre posunku výpoveď spresňujú, zastavajú úlohu sup-
rasegmentálnych faktorov v hovorenom jazyku.

Písomná fPísomná fPísomná fPísomná fPísomná forororororma jazykma jazykma jazykma jazykma jazykaaaaa
Odlišnosti a nápadnosti v hovorenom jazyku sa môžu prejaviť aj v písomnej forme jazyka, môžeme ich

zhrnúť nasledovne:
� odlišné zasodlišné zasodlišné zasodlišné zasodlišné zastúpenie jednotúpenie jednotúpenie jednotúpenie jednotúpenie jednotlivých slotlivých slotlivých slotlivých slotlivých slovných drvných drvných drvných drvných druhouhouhouhouhov v v v v (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),
� slosloslosloslovvvvvá písané nepočuá písané nepočuá písané nepočuá písané nepočuá písané nepočujúcimi sú časjúcimi sú časjúcimi sú časjúcimi sú časjúcimi sú časttttteeeeejšie chjšie chjšie chjšie chjšie chybné ybné ybné ybné ybné (majú nesprávny tvar, vyskytuje sa zámena alebo
vynechanie hlások, objavujú sa však aj slova bez zmyslu – umezka, hara, banita),
� prevaha jednoduchjednoduchjednoduchjednoduchjednoduchých vieých vieých vieých vieých viettttt na úkor súvsúvsúvsúvsúveeeeetí, tí, tí, tí, tí, nepresnosti nielen v morfologickej rovine ale aj
v syntaktickej rovine (Strnadová,1998, Hudáková, 2002).

SekSekSekSekSekundárundárundárundárundárne kne kne kne kne komunikomunikomunikomunikomunikačné fačné fačné fačné fačné fororororormmmmmyyyyy
Pre rozsiahlosť tejto problematiky v tejto publikácii sa budeme venovať len tým, ktoré majú svoje uplatne-

nie na III. stupni škôl v integrovaných podmienkach, alebo v školách pre sluchovo postihnutých.

PPPPPosunkosunkosunkosunkosunkooooovvvvvaný jazyk – posunkaný jazyk – posunkaný jazyk – posunkaný jazyk – posunkaný jazyk – posunkooooovvvvvaná sloaná sloaná sloaná sloaná slovvvvvenčinaenčinaenčinaenčinaenčina
 Najznámejšou a najčastejšie používanou formou posunkovej komunikácie, používanou medzi počujúci-

mi 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 mo-
dalitách (auditívno-verbálna a vizuálno-motorická). Znamená to, že posunky sa priraďujú k hovorenému
jazyku s využitím jeho gramatiky. Dôležitým predpokladom pre využívanie posunkovaného jazyka je ovláda-
nia 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.

PrPrPrPrPrssssstttttooooovvvvvá abeceda (daktá abeceda (daktá abeceda (daktá abeceda (daktá abeceda (daktylná abeceda, manuálna abeceda)ylná abeceda, manuálna abeceda)ylná abeceda, manuálna abeceda)ylná abeceda, manuálna abeceda)ylná 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.
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OdzOdzOdzOdzOdzerererereranie (vizuálne vnímanie ranie (vizuálne vnímanie ranie (vizuálne vnímanie ranie (vizuálne vnímanie ranie (vizuálne vnímanie reči)eči)eči)eči)eči)
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 nahrá-
dzajú oslovenie.

VVVVVonkonkonkonkonkajšie a vnútajšie a vnútajšie a vnútajšie a vnútajšie a vnútorororororné podmienky odzné podmienky odzné podmienky odzné podmienky odzné podmienky odzerererereraniaaniaaniaaniaania
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 odze-
rajúceho a vonkajšie podmienky sa viažu na prostredie – fyzikálne, technické a na osobu hovoriaceho (hovo-
riacich).

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 obmedzu-
je možností jeho využívania. Dôležitá je vzdialenosť z akej je možné odzerať. Uvádza sa 0,5 – 2 m. 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 odzera-
júceho. 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 –

Obr. č. 3 Dvojručná prstová abeceda
(Csonka, 1996, s. 4)

Obr. č. 2 Jednoručná prstová abeceda (Tarcsio-
vá, 2002, s. 23)
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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 skúse-
ností, 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 reči, 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 schop-
nosťou 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 využíva-
nie kompenzačných pomôcok (načúvacích aparátov a kochleárneho implantátu), pretože presne odzrieť
môžeme len asi 30% hlások, ostatné sa strácajú v rovnakých, alebo podobných artikulačných pohyboch.

NNNNNeeeeevvvvverererererbálna kbálna kbálna kbálna kbálna komunikácia a jeomunikácia a jeomunikácia a jeomunikácia a jeomunikácia a jej šj šj šj šj špecifpecifpecifpecifpecifiká u sluchoiká u sluchoiká u sluchoiká u sluchoiká u sluchovvvvvo poso poso poso poso postihnutýchtihnutýchtihnutýchtihnutýchtihnutých
Očný kOčný kOčný kOčný kOčný kontontontontontakt, pohľakt, pohľakt, pohľakt, pohľakt, pohľadadadadad je u ťažko sluchovo postihnutých základnou podmienkou na to, aby vôbec ko-

munikácia 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 komu-
nikovať 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 komuni-
kačného aktu, resp. nezáujem o komunikáciu s konkrétnou osobou (Braem, 1995). Ak nepočujúci zatvorí
očí, ide o neprekonateľnú prekážku pre nadviazanie a pokračovanie komunikácie.

PrPrPrPrProooooxxxxxemikemikemikemikemika a a a a 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 prostred-
níctvom posunkového jazyka založená na oveľa frekventovanejšom dotýkaní, pretože sa nedá využiť na upo-
zornenie 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 haphaphaphaphaptiktiktiktiktika a a a a súvisí s proxemickými zónami, ktoré sme spomenuli. Haptika okrem funkcií, ktoré má u poču-
júcich, má popri pohľade, taktiež funkciu nadviazania kontaktu, začiatku komunikačného aktu ale aj jeho
ukončenia, príp. prerušenia osoby 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 temperamen-
tom 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 ovplyv-
nená aj snahou zrozumiteľne komunikovať hovoreným jazykom, čo sa často prejavuje nadmernou, spomale-
nou artikuláciou.
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PPPPPomocné tomocné tomocné tomocné tomocné technické kechnické kechnické kechnické kechnické komunikomunikomunikomunikomunikačné pračné pračné pračné pračné prososososostriedky sluchotriedky sluchotriedky sluchotriedky sluchotriedky sluchovvvvvo poso poso poso poso postihnutýchtihnutýchtihnutýchtihnutýchtihnutých
Pomocné technické komunikačné prostriedky využívajú niektorú z primárnych komunikačných foriem a po-

zostávajú z dvoch základných skupín:
� pomocné  akusticko-technické prostriedky,
� pomocné  vizuálno-technické prostriedky.

Podľa Tarcsiovej (2005) medzi pomocné akusticko-technické prostriedky patria kkkkkomunikomunikomunikomunikomunikačné pomôckyačné pomôckyačné pomôckyačné pomôckyačné pomôcky
(načúvacie aparáty, kochleárne implantáty, telefóny pre nedoslýchavých, písacie a mobilné telefóny, videote-
lefóny, telefaxy), a FM audiotechnika (zariadenia slúžiace na príjem zvuku prostredníctvom prístrojov, ktoré
pracujú na princípe rádiových vĺn FM), elektronická pošta.

Ďalej sú to infinfinfinfinfororororormačné pomôckymačné pomôckymačné pomôckymačné pomôckymačné pomôcky (Mikroport, Audioport, výpočtová technika a internet, televízory s tele-
textom, širokopásmové video a DVD rekordéry, elektrotechnické záznamníky a zosilňovače s induk-
ciou) a signalizačné pomôcky (budíky, hodinky, alarmy, bytové zvončeky, požiarne hlásiče) a iné signalizač-
né 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 elektrotech-
nický zosilňovač zvuku, ktorý používajú slucho-
vo postihnutí ako svoju kompenzačnú pomôc-
ku. Môžeme ich deliť podľa rozličných hľadísk
(Lejska, 2003). Načúvací aparát sa skladá z na-
sledovných častí: mikrmikrmikrmikrmikrofofofofofón, zón, zón, zón, zón, zosilňoosilňoosilňoosilňoosilňovvvvvač, rač, rač, rač, rač, repreprepreprepro-o-o-o-o-
duktduktduktduktduktororororor, vypínač, po, vypínač, po, vypínač, po, vypínač, po, vypínač, potttttenciomeenciomeenciomeenciomeenciometttttererererer, batérie, batérie, batérie, batérie, 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 pískľavý zvuk, jednou z príčin je aj nedoko-
nalá ušná koncovka. Pridelenie, nastavenie a používanie optimálneho načúvacieho aparátu je základnou pod-
mienkou pre dosiahnutie primeranej komunikácie u osôb a využívanie zachovaných zvyškov sluchu.

Ďalšou veľmi dôležitou kompenzačnou pomôckou je kochleárny implantát. Ide o elektronické zariade-
nie, ktoré umožňuje sluchové vnemy nepočujúcim priamo elektrickou stimuláciou zakončenia sluchového
nervu v slimáku vnútorného ucha. Skladá sa z nasledujúcich častí: mikrmikrmikrmikrmikrofofofofofón, rón, rón, rón, rón, rečečečečečooooový prvý prvý prvý prvý procesorocesorocesorocesorocesor, cie, cie, cie, cie, cievkvkvkvkvka vya vya vya vya vy-----
sielača, prisielača, prisielača, prisielača, prisielača, prijímač – sjímač – sjímač – sjímač – sjímač – stimuláttimuláttimuláttimuláttimulátororororor, elektr, elektr, elektr, elektr, elektródyódyódyódyódy (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.

Kochleárna implantácia nie je vhodná pre všetky prelingválne alebo postlingválne nepočujúce osoby a pre-
to pred realizáciou tohoto zákroku sa robí výber kandidátov, u ktorých je predpoklad, že KI bude pre nich
prínosom (bližšie pozri M. Profant a kol. 1995).

Obr. č. 5 Závesný načúvací aparát

Obr. 4 Zvukovodový načúvací aparát

Obr. 6 Kochleárny implantát (Brožúrka firmy Cochelar –
Nucleus Medel – zášný procesor Tempo+)
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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.

PPPPPodmienky prodmienky prodmienky prodmienky prodmienky prososososostrtrtrtrtrediaediaediaediaedia
Sluchové postihnutie vytvára aj určité špecifické požiadavky na prostredie, v ktorom sa komunikuje. Jed-

nou z najdôležitejších podmienok je primerané osvetlenie. To znamená že svetlo nie je príliš silné (oslňujú-
ce), 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 komuni-
kácie, ale aj jej 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 postihnuté-
ho. Z tohoto pohľadu je potrebné pozornosť zamerať na následovné aspekty:
� pomer signálu a šumu,pomer signálu a šumu,pomer signálu a šumu,pomer signálu a šumu,pomer signálu a šumu,
� vzdialenosť medzi zdrvzdialenosť medzi zdrvzdialenosť medzi zdrvzdialenosť medzi zdrvzdialenosť medzi zdrooooojom zvukjom zvukjom zvukjom zvukjom zvuku a poslucháču a poslucháču a poslucháču a poslucháču a poslucháčom,om,om,om,om,
� dozvuk dozvuk dozvuk dozvuk 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 apa-
rát, ten zosilňuje nielen signál, ale aj hluk, takže spoliehanie sa len naňho tento problém nerieši. Ak si uvedo-
míme, 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 medziVzdialenosť medziVzdialenosť medziVzdialenosť medziVzdialenosť medzi
zdrzdrzdrzdrzdrooooojom zvukjom zvukjom zvukjom zvukjom zvuku a poslucháču a poslucháču a poslucháču a poslucháču a poslucháčom om om om om je     dôležitá preto, že čím je väčšia, tým je zvuková energia, ktorá prenikne k
uchu slabšia, jednoducho povedané tým človek menej počuje. DozvukDozvukDozvukDozvukDozvuk 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 odrazené-
ho zvuku odráža v rozličných časoch, môže to mať negatívny dopad na porozumenie reči. V krajných prípa-
doch 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.

Otázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičeniaeniaeniaeniaenia:
1. Vysvetlite v krátkosti termíny primárne a sekundárne komunikačné formy.
2. Popíšte charakteristiky hovorenej reči nedoslýchavých a nepočujúcich.
3. Čo sú to manuálne a nemanuálne parametre posunkového jazyka?
4. Charakterizujte rozdiel medzi posunkovým jazykom a posunkovanou slovenčinou.
5. Čo sú to podmienky prostredia a aké podmienky je potrebné dodržiavať?
6. Vysvetlite čo je to odzeranie a od akých faktorov závisí jeho úspešnosť/resp. neúspešnosť.
7. Vysvetlite rozdiel medzi načúvacím aparátom a kochleárnym implantátom.
8. Od čoho závisí využívanie jednotlivých komunikačných foriem?

Charakteristika študentov so sluchovým postihnutím na III. stupni škôlCharakteristika študentov so sluchovým postihnutím na III. stupni škôlCharakteristika študentov so sluchovým postihnutím na III. stupni škôlCharakteristika študentov so sluchovým postihnutím na III. stupni škôlCharakteristika 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 pohľZ pohľZ pohľZ pohľZ pohľadu sluchoadu sluchoadu sluchoadu sluchoadu sluchovvvvvého posého posého posého posého postihnutia je dôletihnutia je dôletihnutia je dôletihnutia je dôletihnutia je dôležité, či ide ožité, či ide ožité, či ide ožité, či ide ožité, či ide o:
� študenta s prelingválnym sluchovým postihnutím,
� študenta s postlingválnym sluchovým postihnutím,
� ohluchnutého študenta.
Z pohľZ pohľZ pohľZ pohľZ pohľadu pradu pradu pradu pradu predchádzajúce vzdelávedchádzajúce vzdelávedchádzajúce vzdelávedchádzajúce vzdelávedchádzajúce vzdelávacieho pracieho pracieho pracieho pracieho prososososostrtrtrtrtredia môžedia môžedia môžedia môžedia môže ísť oe ísť oe ísť oe ísť oe 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,
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� študenta, ktorý absolvoval predškolskú starostlivosť spolu so sluchovo postihnutými a povinnú školskú
dochádzku spolu s intaktnými alebo naopak.

Z pohľZ pohľZ pohľZ pohľZ pohľadu kadu kadu kadu kadu komunikácie môžomunikácie môžomunikácie môžomunikácie môžomunikácie môže ísť o:e ísť o:e ísť o:e ísť o:e ísť o:
� o študenta, ktorý využíva len hovorený jazyk a odzeranie (za alebo bez pomoci kompenzačných pomôcok),
� o študenta, ktorý využíva aj špecifické komunikačné formy sluchovo postihnutých (napr. posunkovanú
slovenčinu, prstovú abecedu…).

Z pohľZ pohľZ pohľZ pohľZ pohľadu využíadu využíadu využíadu využíadu využívvvvvania kania kania kania kania komomomomompenzačných pomôcok:penzačných pomôcok:penzačných pomôcok:penzačných pomôcok:penzačných 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 prekonávať 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 kon-
taktu. Za najdôležitejšiu charakteristiku tejto spoločnosti sa považuje posunkový jazyk, jeho ovládanie a uzná-
vanie 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.

Otázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičeniaeniaeniaeniaenia
1. Na základe akých kategórií môžeme deliť študentov na III. stupni škôl?
2. Ako sa môžu od seba líšiť dvaja študenti, ktorí absolvovali rozličné predchádzajúce vzdelávacie
prostredie?
3. Uveďte niekoľko situácií, do ktorých sa dostáva SP študent v škole ale aj mimo školy a sú pre-
ňho stresujúce.
4. Čo je najdôležitejšou charakteristikou spoločnosti Nepočujúcich?

Učebné stratégie u študentov so sluchovým postihnutímUčebné stratégie u študentov so sluchovým postihnutímUčebné stratégie u študentov so sluchovým postihnutímUčebné stratégie u študentov so sluchovým postihnutímUčebné 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):
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11111. P. P. P. P. Podporodporodporodporodporný aparný aparný aparný aparný aparátátátátát (jeho príprava a možnosť využívania):
� tlmočník posunkového jazyka,
� artikulačný tlmočník,
� zapisovač poznámok,
� tútor v oblasti písomnej formy jazyka.

2. Inf2. Inf2. Inf2. Inf2. Infororororormomomomomovvvvvanosť pedagogických pranosť pedagogických pranosť pedagogických pranosť pedagogických pranosť pedagogických pracoacoacoacoacovníkvníkvníkvníkvníkooooovvvvv o sluchovom postihnutí, jeho dôsledkoch a nácvik niekto-
rých stratégií, ktoré napomôžu nielen pri osvojovaní si učiva, ale aj pri opakovaní, skúšaní a zapojení študen-
ta do komunikácie v rámci vyučovacieho procesu.

Napriek skutočnosti, že v našich podmienkach nemáme vybudovaný podporný systém, aj samotní peda-
gogickí 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. porozu-
menie 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 nasle-
dovné učučučučučebné sebné sebné sebné sebné strtrtrtrtratégieatégieatégieatégieatégie:
� 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 mal 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,
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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
dataprojektu, 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 presné
a 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.
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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 odliš-
né požiadavky.

V krátkosti spomenieme aj možných členov podporného aparátu a ich charakteristiku.

Tlmočník posunkTlmočník posunkTlmočník posunkTlmočník posunkTlmočník posunkooooovvvvvého jazykého jazykého jazykého jazykého jazykaaaaa – táto problematika je široko publikovaná a venuje sa jej značná pozor-
nosť nielen zo strany nepočujúcich, ale aj zo strany počujúcich a odbornej verejnosti. Tlmočník posunkové-
ho jazyja nepočujúcich je primárne určený pre prelingválne nepočujúcich, prelingválne nedoslýchavých,
ktorí od útleho veku sa dorozumievali prostredníctvom posunkového jazyka, alebo pre postlingválne slucho-
vo postihnutých, ktorí v neskoršom období života prišli o sluch, ich hovorená reč je rozvinutá ale dorozumie-
vajú sa aj prostredníctvom tejto komunikačnej formy. Tlmočník posunkového jazyka musí byť schopný tlmo-
čiť z hovoreného jazyka do posunkového a naopak, ale taktiež musí vedieť prispôsobiť svoju úroveň posunko-
vania konkrétnym nepočujúcim osobám. Pri tomto tlmočení sa predpokladá znalosť dvoch jazykov – hovore-
ného a posunkového. V podmienkach integrovaného vzdelávania ide obvykle o používanie posunkovanej
slovenčiny, nie posunkového jazyka tak, ako ho zvyčajne používajú nepočujúci medzi sebou navzájom.

ArArArArArtiktiktiktiktikulačný tlmočníkulačný tlmočníkulačný tlmočníkulačný tlmočníkulačný tlmočník (niekedy nazývaný aj orálny tlmočník) – je osoba, ktorá sprostredkováva informá-
cie pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré neovládajú posunkový jazyk. Ide zväčša o osoby, ktoré neab-
solvovali špeciálne školy pre sluchovo postihnuté deti, alebo osoby, ktorých strata sluchu zastihla v neskor-
šom 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 upo-
zorniť.

ZapisoZapisoZapisoZapisoZapisovvvvvač poznámokač poznámokač poznámokač poznámokač poznámok – používa sa v prípade študentov, ktorí nie sú pre svoju stratu sluchu schopní
počúvať a zároveň si robiť poznámky.

TTTTTútútútútútor v oblasor v oblasor v oblasor v oblasor v oblasti písomneti písomneti písomneti písomneti písomnej fj fj fj fj fororororormmmmmy jazyky jazyky jazyky jazyky jazykaaaaa – 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…

Otázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičeniaeniaeniaeniaenia
1. Vymenujte dve základné oblasti, ktorými je možné študentom so sluchovým postihnutím riešiť
ich špeciálnopedagogické potreby.
2. Vytvorte štyri situácie, v ktorých budete simulovať niektorú z vyššie spomenutých učebných
stratégií.
3. Aký je rozdiel medzi artikulačným tlmočníkom a tlmočníkom posunkového jazyka?
4. Pokúste sa vyššie spomenuté učebné stratégie rozdeliť na tie, ktoré sú všeobecne využiteľné a na
tie, ktoré sú využívané prevažne u prelingválne nepočujúcich.

Zručnosti potrebné pre zvládnutie vysokoškolského štúdia u študentov so sluchovým postihnutímZručnosti potrebné pre zvládnutie vysokoškolského štúdia u študentov so sluchovým postihnutímZručnosti potrebné pre zvládnutie vysokoškolského štúdia u študentov so sluchovým postihnutímZručnosti potrebné pre zvládnutie vysokoškolského štúdia u študentov so sluchovým postihnutímZručnosti 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 kompen-
začné pomôcky, úroveň hovorenej reči….). Vo všeobecnosti môžeme hovoriť o nasledujúcich oblastiach:

11111. Sebaobsluha a mobilit. Sebaobsluha a mobilit. Sebaobsluha a mobilit. Sebaobsluha a mobilit. Sebaobsluha a mobilitaaaaa:
Do tejto oblasti patrí hlavne schopnosť zabezpečiť si potreby každodenného života a schopnosť presu-

nu 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, v týchto oblastiach sa u študen-
tov so sluchovým postihnutím nevyskytujú väčšie problémy.
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2. Sociálne a k2. Sociálne a k2. Sociálne a k2. Sociálne a k2. Sociálne a komunikomunikomunikomunikomunikačné zračné zračné zračné zračné zručnosučnosučnosučnosučnostititititi
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 najdôleži-
tejšie 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 komu-
nikácie je taktiež dôležitá úroveň jazyka majoritnej spoločnosti a jej zrozumiteľnosť pre okolie, resp. efektív-
ne využívanie písomnej formy jazyka prostredníctvom informačných a komunikačných technológií, ktoré
ale taktiež má svoje obmedzenia.

3. Ak3. Ak3. Ak3. Ak3. Akademické zrademické zrademické zrademické zrademické zručnosučnosučnosučnosučnosti:ti:ti:ti:ti:
� 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 prime-

ranú 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 efek-
tívne využívané jednotlivé učebné stratégie.

4. T4. T4. T4. T4. Technické zrechnické zrechnické zrechnické zrechnické zručnosučnosučnosučnosučnosti:ti:ti:ti:ti:
� 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.

Otázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičOtázky a cvičeniaeniaeniaeniaenia
1. Podrobnejšie diskutujte o akademických zručnostiach.
2. Akým spôsobom môže študent informovať o dôsledkoch sluchového postihnutia svojich spolu-
žiakov?
3. Vysvetlite oblasť disciplinovaný vzťah k štúdiu.
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Základy pedagogiky zrakovo postihnutých
JANA LOPÚCHOVÁ

1. Etiológia zrakového postihnutia1. Etiológia zrakového postihnutia1. Etiológia zrakového postihnutia1. Etiológia zrakového postihnutia1. Etiológia zrakového postihnutia

Zrakové poruchy môžu byť vrodené alebo získané. Podľa doby vzniku poškodenia rozlišujeme prenatálne
(pôsobia počas vnútromaternicového vývinu), perinatálne (vzniknuté pri samotnom pôrode) a postnatálne
poškodenia (najmä úrazy oka a choroby). Podľa trvania zrakového poškodenia rozlišujeme poruchy krátko-
dobé, opakujúce sa a dlhodobé. Z etiologického hľadiska rozlišujeme poruchy orgánové a funkčné. Časť
vrodených chýb je spojená s dedičnosťou (šeroslepota, ptóza, Usherov syndróm a i.). Väčšinou sú však násled-
kom chorobných zmien plodu, ktoré vznikli pri ochoreniach matky, pod vplyvom rôznych faktorov vonkaj-
šieho a vnútorného prostredia. Výskumom sa zistila súvislosť medzi vrodenými poruchami oka a zápalovými
procesmi v maternici, nepravidelným uložením plodu na stene maternice, trofickými zmenami tkanív plodu
pri chorobách látkovej výmeny matky, toxickými vplyvmi z vonkajšieho prostredia, vírusovými infekciami
a pod. Je potrebné zvlášť zdôrazniť, že vplyv hraničných faktorov z vonkajšieho prostredia na vývin oka
(rádioaktivita, chemické, termické, osmotické a iné vplyvy) závisí nielen od ich špecifických vlastností, ale aj
od fázy vývinu plodu počas pôsobenia týchto škodlivín. Najrozsiahlejšie a najťažšie poruchy zraku alebo
zrakového orgánu zapríčiňuje pôsobenie choroboplodných vplyvov v najranejšom štádiu života, teda v obdo-
bí, keď sa ešte neuzavreli očné poháriky (asi do 5 týždňa embryonálneho života). Pôsobenie vírusov, baktérií
a iných mikroorganizmov sa neodlišuje od pôsobenia iných faktorov. V ranej fáze vývinu totiž tkanivá zárod-
ku nie sú schopné odpovedať zápalovou obrannou reakciou na inváziu mikroorganizmov. Preto je ich pôso-
benie často deštruktívne, bez známok reparatívneho procesu. Obzvlášť nebezpečná je rubeola matky preko-
naná do tretieho mesiaca tehotenstva. Tiež musíme zdôrazniť toxický vplyv alkoholu a tabakových výrobkov
užívaných počas tehotenstva. Niekedy vrodené chyby a zmeny nevyvolávajú počas prvých mesiacov života
po narodení nápadnejšie zmeny na očiach. Avšak v ďalšom živote sa môžu prejaviť vo forme vážnych porúch
funkcie zrakového orgánu. Do tejto skupiny patria predovšetkým zmeny v zadných častiach oka, najmä na
sietnici. Jednou z typických zmien sú následky toxoplazmóznej infekcie prenášanej domácimi zvieratami,
najmä mačkami a psami. Plod je postihnutý cez placentu a to i u klinicky zdanlivo zdravej matky. Ťažké
chorobné zmeny môžu vyvolať na sietnici aj iné infekčné choroby. Veľmi ťažké poškodenia zraku môžu na-
stať u nedonosených detí, ktoré boli dlhší čas v inkubátore. Problém spočíva v predávkovaní O

2
, kedy sa

sietnica a sklovité teleso premenia na hrubé a nepriehľadné väzivové tkanivo. Takýto stav sa nazýva retrolen-
tálna fibroplázia. Na sietnici, ako na nervovom tkanive, sa tiež môžu objaviť rôzne poruchy a chorobné
zmeny v súvislosti s ochoreniami mozgu (pri nádoroch, krvácaniach do mozgu, úrazoch, a pod.). Poškodenia
zrakového orgánu môžu byť aj prvým prejavom niektorej celkovej choroby organizmu, napr. cukrovky. Súvis-
losť medzi celkovým zdravotným stavom organizmu a poruchami zraku je preto veľmi zjavná. Veľmi veľa
poškodení zraku vzniká následkom úrazov. Úrazy oka všeobecne delíme na mechanické (vypichnutie, po-
škriabanie, úder, padnutie cudzieho telieska do oka, rozrezanie) a chemické (poleptanie oka chemickými
látkami, popálenie oka, slnečné lúče). Nakoniec je potrebné zdôrazniť, že oko ako zmyslový orgán spolupra-
cuje s ostatnými zmyslami. Funkcie jednotlivých zmyslových orgánov sa vzájomne dopĺňajú, resp. kontrolujú
a poškodenie ktorejkoľvek z nich môže vážne zasiahnuť do senzorickej integrácie zmyslov a následne tak
ovplyvniť celkový vývin osobnosti.

KKKKKontrontrontrontrontrolné oolné oolné oolné oolné otázkytázkytázkytázkytázky:::::
1. Charakterizujte hraničné faktory vonkajšieho prostredia?
2. Vymenujte faktory vonkajšieho prostredia, ktoré môžu spolupôsobiť pri vzniku zrakového po-
stihnutia?
3. Vysvetlite rozdiel medzi mechanickými a chemickými poraneniami oka?

2. Diferenciácia zrakovo postihnutých2. Diferenciácia zrakovo postihnutých2. Diferenciácia zrakovo postihnutých2. Diferenciácia zrakovo postihnutých2. Diferenciácia zrakovo postihnutých

Jednotlivcov s poškodením zraku môžeme rozdeliť do skupín podľa rôznych kritérií. Najdôležitejšie sú
stupeň a čas vzniku postihnutia, pretože majú podstatný význam pre rozvoj psychiky zrakovo postihnutých.

Zrakové poškodenie sa môže prejaviť v troch smeroch:
a) znížením zrakovej ostrosti,
b) obmedzením alebo poškodením zorného poľa,
c) poruchou farebného videnia (Oláh, 1998).
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Podľa toho aké ciele diferenciácie sledujeme sa môžu pri rozdeľovaní uplatňovať rozličné kritériá a hľadis-
ká. V prevažnej miere sú to oftalmologické hľadiská, predovšetkým kritérium zrakovej ostrosti, ale aj pedago-
gicko-psychologické kritériá. Diferenciácia má nezastupiteľné miesto vo vytváraní systému špeciálnych zaria-
dení pre zrakovo postihnutých. Tvorí dôležitý podklad na zdôvodnenie inštitucionalizácie. Okrem svojho
teoretického významu vychádza diferenciácia predovšetkým z potrieb špeciálno-pedagogickej praxe. Diferen-
ciácia zrakovo postihnutých nemá za cieľ iba zaradenie zrakovo postihnutých do vzdelávacej inštitúcie, ale
predovšetkým prehĺbenie a zefektívnenie procesu edukácie.

Svetová zdravotnícka organizácia prijala nasledovnú kategorizáciu zrakových porúch:

Diferenciácia vychádzajúca z oftalmologických kritérií rozdeľuje zrakovo postihnutých do troch základ-
ných skupín – nevidiaci, slabozrakí, binokulárne chybní (tupozrakí a škuľaví), pričom Jesenský (1973) špeci-
fikuje základné skupiny osôb so zrakovým postihnutím nasledovne:

A. Nevidiaci (úplná slepota, so zachovaným svetlocitom, so zachovaným čiastočným videním).
B. Slabozrakí (ťažkého stupňa, stredného stupňa, ľahkého stupňa).
C. Binokulárne chybní (tupozrakí, škuľaví, monokulus).
D. Osoby s kombinovaným postihnutím.
Čajka (1986) spresňuje rozdelenie zrakovo postihnutých nasledovne:
A. Podľa stupňa zrakovej poruchy (binokulárne chybní, slabozrakí, čiastočne vidiaci, nevidiaci).
B. Podľa doby vzniku poškodenia (osoby s vrodenou poruchou, osoby so získanou poruchou).
C. Podľa etiológie (príčiny) (osoby s orgánovou zrakovou poruchou, osoby s funkčnou zrakovou poruchou).
D. Podľa trvania zrakovej chyby (osoby s krátkodobým zrakovým postihnutím, osoby s opakujúcim sa

zrakovým postihnutím, osoby s dlhodobým zrakovým postihnutím).
E. Podľa priebehu postihnutia (osoby s ustálenou zrakovou poruchou, osoby s neustálenou zrakovou

poruchou).
F. Podľa úspešnosti liečby (osoby s reparabilnou zrakovou poruchou, osoby s ireparabilnou zrakovou

poruchou).
V súčasnosti je v špeciálnej pedagogike odborníkmi zaužívané rozdelenie zrakovo postihnutých do šty-

roch skupín, a to na nevidiacich, čiastočne vidiacich, slabozrakých a na jedincov s poruchami binokulárneho
videnia. Špecifickou je skupina zrakovo postihnutých s pridruženým postihnutím alebo postihnutiami tzv.
kombinovane postihnutí. Túto diferenciáciu kopíruje aj inštitucionálne rozdelenie edukačných zariadení
pre zrakovo postihnutých.

KKKKKontrontrontrontrontrolné oolné oolné oolné oolné otázkytázkytázkytázkytázky:::::
1. V ktorých smeroch sa môže prejaviť zrakové poškodenie?
2. Z akých kritérií vychádza WHO pri kategorizácii zrakových porúch?
3. Podľa akých kritérií môžeme diferencovať zrakovo postihnutých?
4. Aká diferenciácia ZP sa používa v súčasnosti?

3. Dôsledky zrakového postihnutia3. Dôsledky zrakového postihnutia3. Dôsledky zrakového postihnutia3. Dôsledky zrakového postihnutia3. Dôsledky zrakového postihnutia

3.1 Základné druhy zrakových porúch a ich dôsledky na život a edukačný proces3.1 Základné druhy zrakových porúch a ich dôsledky na život a edukačný proces3.1 Základné druhy zrakových porúch a ich dôsledky na život a edukačný proces3.1 Základné druhy zrakových porúch a ich dôsledky na život a edukačný proces3.1 Základné druhy zrakových porúch a ich dôsledky na život a edukačný proces

Zloženie a štruktúra zmyslového poznania charakterizuje senzorickú organizáciu človeka, ktorá sa vytvo-
rila v procese spoločensko-historického vývoja človeka a odráža spôsob jeho života a činností. Od toho závi-
sia aj vzájomné vzťahy medzi jednotlivými analyzátormi. Narušenie činnosti zrakového analyzátora vedie
k prestavbe vzájomných vzťahov medzi analyzátormi, k vytvoreniu nových vzťahov, k prevládaniu iného
analyzátora. Akékoľvek postihnutie nezasahuje len určitý orgánový systém, ale následne ovplyvňuje celú

KKKKKatatatatategóriaegóriaegóriaegóriaegória SSSSStupeň portupeň portupeň portupeň portupeň poruchuchuchuchuchyyyyy OsOsOsOsOstrtrtrtrtrosť zrosť zrosť zrosť zrosť zrakakakakakuuuuu

Normálny zrak Žiadna 5/6, 6/7, 20/25 alebo lepší
Ľahká Menej než 5/7, 6/7, 20/25

Slabý zrak Stredná Menej než 5/15. 6/18. 6/20, 20/80
Silná Menej než 5/40, 6/48, 20/160

Slepota Hlboká Menej než 5/100, 3/60, 20/400
Takmer úplná Menej než 5/300, 1/60, 3/200
Úplná Žiadne vnemy svetla
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osobnosť postihnutého jednotlivca a jeho psychický vývin (Hronek, 1974). Porušená schopnosť zrakového
vnímania ovplyvňuje do určitej miery aj telesný a duševný vývin samotného jednotlivca. Nedostatok vizuál-
nych podnetov spôsobuje tzv. senzorickú depriváciu. Dôsledky zrakového postihnutia sú silne viazané na
druh a stupeň postihnutia a samozrejme aj na vek, v ktorom k postihnutiu došlo. Zrakovo postihnuté osoby
majú v dôsledku zníženej (alebo nulovej) priepustnosti optického kanálu príjem zrakových informácií výraz-
ne znížený alebo aj znemožnený. V dôsledku toho majú špecifické potreby v edukácii, v mobilite a priestoro-
vej orientácii, v komunikácii prostredníctvom písanej reči, v sebaobsluhe, ale aj pri transformácii optických
informácií na poznatky. Niektoré poznatky sa nevytvoria vôbec (ide o také, ktoré sú bezprostredne viazané
na príjem optických informácií) napr. farba (Vašek, 1996). Edukačný proces zrakovo postihnutých sa podľa
Vašeka (1996) dá ilustrovať modelom informačného kolobehu, pretože sprostredkovanie informácií sa reali-
zuje na báze komunikácie.

Stupeň postihnutia do istej miery determinuje metódy špeciálnej edukácie. U nevidiacich sa edukácia
uskutočňuje najmä prostredníctvom sluchového a hmatového kanála. Písaná reč sa uskutočňuje pomocou
Braillovho písma, pomocou tyflografických pomôcok a tyflotechniky (viď kapitola 5). U čiastočne vidiacich
a slabozrakých je to podľa zachovaných zrakových možností väčšinou optickým kanálom pomocou optickej
techniky, ktorá pomáha náležite zväčšiť a zosilniť grafémy tak, aby tieto zodpovedali individuálnym možnos-
tiam študenta. V skupine osôb s poruchami binokulárneho videnia sa edukačný proces realizuje súbežne s korek-
ciou porúch binokulárneho videnia. Edukačné ciele u študentov so zrakovým postihnutím sú zamerané na
vytvorenie relatívne uceleného systému poznatkov, na dosiahnutie gramotnosti prostredníctvom špeciálnych
edukačných metód, na dosiahnutie samostatnosti v priestorovej orientácii a mobilite, vytváranie pozitívnych
sociálnych vzťahov k okoliu, samostatnosť a individuálnu sebestačnosť podľa možností, rozvíjanie kreativity
a iných daností, prijateľné vyrovnávanie sa s postihnutím. Nároky na zrakovú prácu výrazne stúpajú najmä
na začiatku školskej dochádzky a tiež na začiatku každého školského roka. Akékoľvek obmedzenie možností
zrakovej práce má priamy vplyv na úspešnosť študenta a na úroveň jeho adaptácie na podmienky a požiadav-
ky edukačného procesu. Z uvedeného dôvodu je dôležité, aby tak rodičia, ako aj pedagógovia boli dokonale
oboznámení s reálnymi možnosťami zrakovej práce konkrétneho študenta. Žiaľ dosť často sa v bežnej praxi
stretávame s prípadmi, kedy sú integrovaní zrakovo postihnutí študenti prakticky bezdôvodne oslobodzova-
ní od vyučovacích predmetov alebo ich častí. Pri optimálnej modifikácii podmienok výučby by však aj štu-
denti so zrakovým postihnutím mohli zvládnuť požiadavky učebných osnov, ba dokonca v mnohých prípa-
doch by im práve takýto prístup pomohol dosiahnuť skutočnú integráciu.

Obrázok 1 Model informačného kolobehu u zrakovo postihnutých

SenzSenzSenzSenzSenzorické korické korické korické korické kanályanályanályanályanály
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AAAAA. Slabozr. Slabozr. Slabozr. Slabozr. Slabozrakakakakakosososososť – je porucha zrakového vnímania so znížením zrakovej ostrosti na 1/4 až 1/20. Ide o orgá-
novú poruchu zraku, ktorá sa prejavuje čiastočným nevyvinutím, znížením, alebo skresľujúcou činnosťou
zrakového analyzátora obidvoch očí, a tým poruchou zrakového vnímania (Čajka, 1986). Príčiny slabozra-
kosti môžu byť vrodené (katarakta) alebo získané (zápaly, úrazy). Chyby zraku, ktoré spôsobujú slabozrakosť
delíme na progresívne (napr. glaukóm, atropia zrakového nervu) a na ustálené (napr. albinizmus, astigatiz-
mus). Podľa toho, v ktorej časti zrakového analyzátora sa poruchy nachádzajú, rozoznávame tri základné
skupiny - poruchy receptora, poruchy dostredivej dráhy, poruchy zrakového centra v mozgu. Skupina sla-
bozrakých jedincov je výrazne heterogénna, v ktorej sa v rozličnej kombinácii vyskytujú najmä tieto postih-
nutia:

AfAfAfAfAfakia – sakia – sakia – sakia – sakia – stttttaaaaav po odsv po odsv po odsv po odsv po odstrtrtrtrtránení šošoánení šošoánení šošoánení šošoánení šošovkyvkyvkyvkyvky
Dôsledky: Oko stráca časť dioptrií (10 do diaľky a 14 do blízka) a stráca schopnosť akomodácie. Ťažkosti bývajú

aj pri dobrej korekcii a to najmä pri častom striedaní práce do diaľky a do blízka, napr. odpisovanie z tabule a pod.
Študent veľmi často nesprávne odhaduje vzdialenosti, myslí si, že predmety sú bližšie, ako v skutočnosti sú. Niektoré
problémy môžu vzniknúť v dôsledku korekcie a to najmä zúženie zorného poľa a tzv. slepý uhol, ktorý vzniká na
základe prizmatického efektu na hranici medzi korigovanou a nekorigovanou oblasťou.

AAAAAchrchrchrchrchromázia, achromázia, achromázia, achromázia, achromázia, achromatomatomatomatomatopsiaopsiaopsiaopsiaopsia
Vrodená porucha celkového farebného videnia (protanomália – farbosleposť na červenú farbu, deutera-

nomália – farbosleposť na zelenú farbu, tritanomália – farbosleposť na modrofialovú farbu).
Dôsledky: Študent nerozoznáva žiadne farby alebo len niektoré farby. Okolitý svet vníma len v rôznych

odtieňoch šedej. Ťažkosti môže mať v úlohách, ktorých riešenie je podmienené schopnosťou rozlišovať, resp.
určovať farby.

AlbinizmusAlbinizmusAlbinizmusAlbinizmusAlbinizmus
Nedostatok pigmentu, oko je presvetlené, človek trpí svetloplachosťou. Často býva v spojení so znížením

centrálneho videnia a nystagmom.
Dôsledky: Problémy vznikajú všade tam, kde je študent vystavený pôsobeniu silného svetelného zdroja

alebo jeho odrazom.

AmoAmoAmoAmoAmotio rtio rtio rtio rtio reeeeetinae – odlupotinae – odlupotinae – odlupotinae – odlupotinae – odlupovvvvvanie sieanie sieanie sieanie sieanie sietnicetnicetnicetnicetnice
Dôsledky: Možnosti zrakovej práce závisia od toho, do akej miery je postihnuté centrum sietnice (možnos-

ti zrakovej práce môžu byť znížené, ale zrak môže byť aj normálny). Študent väčšinou odlúpenie sietnice
vníma ako tieň alebo prekážku v príslušnej časti zorného poľa (spravidla sa tieň šíri smerom od nosa a zdola
nahor).

Anirídia – chAnirídia – chAnirídia – chAnirídia – chAnirídia – chýbanie dúhoýbanie dúhoýbanie dúhoýbanie dúhoýbanie dúhovkyvkyvkyvkyvky
Dôsledky: Možnosti zrakovej práce sú individuálne podmienené rozsahom zníženia zrakovej ostrosti v dô-

sledku nevyvinutia alebo zníženého vyvinutia svetlocitlivých elementov v centrálnej oblasti. Ťažkosti sa zvýraz-
ňujú pri nevhodnom oslňujúcom osvetlení.

AnizAnizAnizAnizAnizeikeikeikeikeikónia – nerónia – nerónia – nerónia – nerónia – nerooooovnaké zvnaké zvnaké zvnaké zvnaké zobrobrobrobrobrazazazazazooooovvvvvanie vanie vanie vanie vanie veľkeľkeľkeľkeľkosososososti prti prti prti prti predmeedmeedmeedmeedmetu na prtu na prtu na prtu na prtu na praaaaavvvvvom a ľom a ľom a ľom a ľom a ľaaaaavvvvvom okom okom okom okom okuuuuu
Dôsledky: Obraz toho istého bodu alebo predmetu v priestore vnímaný pravým a ľavým okom nemá rov-

nakú veľkosť. Problémy sú individuálne, môžu negatívne ovplyvňovať prakticky celý edukačný proces.

AnizAnizAnizAnizAnizomeomeomeomeometriatriatriatriatria
Nerovnaká refrakcia obidvoch očí v dôsledku nerovnakej lomivosti optických médií, resp. nerovnakých

dĺžok optických osí bulbov.
Dôsledky: Študent má problémy pri vnímaní priestoru, môže vzniknúť dvojité videnie, prípadne amblyopia.

Anomálna rAnomálna rAnomálna rAnomálna rAnomálna reeeeetinálna ktinálna ktinálna ktinálna ktinálna korororororešešešešešpondenciapondenciapondenciapondenciapondencia
Nesymetrická percepcia, obraz bodu v priestore sa nezobrazuje na korešpondujúcich miestach sietnic

oboch očí.
Dôsledky: Študent má problémy pri úlohách, ktorých splnenie vyžaduje binokulárne videnie.

AsAsAsAsAstttttenopia – zvýšená zrenopia – zvýšená zrenopia – zvýšená zrenopia – zvýšená zrenopia – zvýšená zrakakakakakooooovvvvvá únaá únaá únaá únaá únavvvvvaaaaa
Dôsledky: Súhrn ťažkostí únavného typu (akomodačná, svalová, nervová). Prejavuje sa najmä pri práci do

blízka. Študentovi sa rozmazáva text alebo splývajú riadky.
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AsAsAsAsAstigmatizmustigmatizmustigmatizmustigmatizmustigmatizmus
Refrakčná chyba, pri ktorej nesférické zakrivenie optického systému oka spôsobuje anomálny lom svetel-

ných lúčov.
Dôsledky: Môže sa prejavovať napr. skreslením vnímania a grafickej interpretácie priestoru a tvaru telies

(napr. na seba kolmé roviny vníma pod ostrým uhlom, bodku ako čiarku a pod.) .

AAAAAtrtrtrtrtrofofofofofia opia opia opia opia optického nertického nertického nertického nertického nervuvuvuvuvu
Dôsledky: Problémy sú individuálne a sú spôsobené buď postupnou stratou zrakových funkcií alebo náh-

lou stratou zraku. Pri postupnej atrofii je možné ťažkosti znížiť vhodným osvetlením a vysoko kontrastným
materiálom, s ktorým študent pracuje.

BlefBlefBlefBlefBlefarararararopopopopoptttttózaózaózaózaóza (gréc. blefaron – viečko, ptósis – pokles, zníženie)
Bežnejšie nazývaná ptóza viečok, je pokles či ovis horného viečka.
Dôsledky: Vrodená blefaroptóza postihuje spravidla obe horné viečka. Pri ťažšej, obojstrannej blefaroptó-

ze si postihnutí pomáhajú k lepšiemu videniu záklonom hlavy, zvrašťovaním kože čela alebo zdvíhaním vie-
čok prstami. Študenti môžu mať problém čítať z tabule, môžu sa horšie orientovať na ploche, ale aj v priesto-
re. Prejavuje sa u nich kompenzačné držanie hlavy.

Diplopia – dvDiplopia – dvDiplopia – dvDiplopia – dvDiplopia – dvooooojité videniejité videniejité videniejité videniejité videnie
Dôsledky: Študent má ťažkosti pri orientácii v priestore. Zároveň sa zhoršia subjektívne podmienky pre

čítanie, písanie a drobnú zrakovú prácu. Diplopia môže negatívne ovplyvniť celú školskú úspešnosť študenta.

GlaukGlaukGlaukGlaukGlaukóm – zóm – zóm – zóm – zóm – zelený zákelený zákelený zákelený zákelený zákal, zvýšený vnútral, zvýšený vnútral, zvýšený vnútral, zvýšený vnútral, zvýšený vnútroočný tlakoočný tlakoočný tlakoočný tlakoočný tlak
Dôsledky: Študent je obmedzený v pohybe a fyzickej námahe. Na školskú prácu výrazne vplýva úbytok

zorného poľa, atrofia zrakového nervu až slepota. Ťažkosti sú individuálne, ovplyvňujú spravidla všetky čin-
nosti, ktoré študent vykonáva počas edukačného procesu. Možnosti zrakovej práce negatívne ovplyvňuje
silné osvetlenie, resp. reflexy zdroja svetla.

HemerHemerHemerHemerHemeralopiaalopiaalopiaalopiaalopia (gréc. hémera – deň, opsis – videnie)
Šerosleposť, t.j. neschopnosť vidieť za šera. Ide o poruchu adaptácie očí na tmu.
Dôsledky: Zhoršená orientácia v tmavých priestoroch alebo za šera. Pre osoby postihnuté hemeralopiou

je potrebné za šera zabezpečiť sprievodcu a vylúčiť tak možnosť úrazu v tmavých priestoroch. Je potrebné aj
lokálne osvetlenie pracovnej plochy študenta.

HyperHyperHyperHyperHypermememememetrtrtrtrtropia – ďopia – ďopia – ďopia – ďopia – ďalekalekalekalekalekozrozrozrozrozrakakakakakosťosťosťosťosť
Dôsledky: Študent má obmedzené možnosti zrakovej práce do diaľky i do blízka, akomodačná schopnosť

je obmedzená. Problémy sa objavujú pri dlhšom čítaní – bolesti hlavy, zahmlené videnie do blízka, neskôr aj
do diaľky.

KKKKKatatatatatarararararaktaktaktaktakta – šedý záka – šedý záka – šedý záka – šedý záka – šedý zákal, zákal, zákal, zákal, zákal, zákal šošoal šošoal šošoal šošoal šošovkyvkyvkyvkyvky
Dôsledky: V prípade výskytu katarakty v školskom veku má študent spravidla problémy tak pri zrakovej

práci do blízka ako aj do diaľky. Študent nerozoznáva detaily. Ak je katarakta lokalizovaná v centre šošovky,
je vhodnejšie tlmené osvetlenie. Pokiaľ je postihnutá len periféria, je vhodnejšie používať intenzívnejšie osvet-
lenie. Rozlišovacia schopnosť narastá zvýraznením kontrastu figúry a pozadia.

MyMyMyMyMyopia – kropia – kropia – kropia – kropia – krátkátkátkátkátkozrozrozrozrozrakakakakakosťosťosťosťosť
Dôsledky: Študent má výrazné problémy pri práci do diaľky. Je možný vznik komplikácií na sietnici. Hrozí

odlúpenie sietnice, preto je potrebné dávať pozor na prudké pohyby a telesnú námahu.

NyNyNyNyNyssssstttttagmus – poragmus – poragmus – poragmus – poragmus – porucha mobilitucha mobilitucha mobilitucha mobilitucha mobility bulboy bulboy bulboy bulboy bulbovvvvv, očný tr, očný tr, očný tr, očný tr, očný trasasasasas
Dôsledky: Obe oči sa súčasne pohybujú v zášklboch horizontálne, vertikálne alebo rotačne. Študent vní-

ma statické predmety akoby boli v pohybe (aj texty). Pri zrakovej práci do blízka i do diaľky musí študent
vynakladať zvýšené úsilie. Má problémy pri rozlišovaní detailov, pričom periférne videnie býva často lepšie
ako centrálne. Ťažkosti bývajú aj pri vnímaní hĺbky.

PPPPPorororororuchuchuchuchuchy binoky binoky binoky binoky binokulárulárulárulárulárneho videnianeho videnianeho videnianeho videnianeho videnia – stav, pri ktorom sa na sietniciach oboch očí nevytvárajú rovnocenné
obrazy, ktoré by po splynutí vytvorili priestorový vnem a zabezpečili stereoskopické, hĺbkové videnie. Zahŕ-
ňajú strabizmus – škúlenie a amblyopiu – tupozrakosť.
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Dôsledky: Študent máva problémy v priestorovej orientácii. Bývajú ovplyvnené kvalitatívne aj kvantita-
tívne ukazovatele čítania a písania. Nepresné a skreslené môžu byť aj predstavy. Navyše pri strabizme sa
pridáva aj kozmetická stránka postihnutia.

RRRRReeeeetinitídatinitídatinitídatinitídatinitída (lat. retina – sietnica)
Zápalové ochorenie sietnice. Býva len miestnym prejavom celkového ochorenia organizmu. Najvážnejšia

je centrálna retinitída postihujúca stred sietnice, t.j. miesto najostrejšieho videnia - žltú škvrnu. Ak je zápalo-
vé alebo degeneratívne ložisko v centre sietnice väčšie, dôjde k centrálnemu skotómu zorného poľa, takže
stred sietnice sa stane slepým.

Dôsledky: Študent môže mať problémy pri čítaní a písaní, pri činnostiach vyžadujúcich zrakovú kontrolu
a tiež aj v sociálnej adaptácii. Zníženie centrálnej zrakovej ostrosti umožňuje oveľa menej kvalitnejšie vnemy
a tým bývajú často skreslené aj predstavy zrakovo postihnutého.

SlepoSlepoSlepoSlepoSlepottttta úplnáa úplnáa úplnáa úplnáa úplná (amaurosis)
Vízus nulový, študent nevníma žiadne svetelné podnety, nerozlišuje ani svetlo a tmu.
Dôsledky: Študent nemôže vykonávať činnosti, ktoré vyžadujú optickú kontrolu. V plnom rozsahu sa

využívajú a rozvíjajú kompenzačné činitele. Pre pedagogickú prácu (možnosť využitia zachovaných vizuál-
nych predstáv) je dôležité, či je študent nevidiaci od narodenia, alebo oslepol v neskoršom veku.

SlepoSlepoSlepoSlepoSlepottttta pra pra pra pra praktickáaktickáaktickáaktickáaktická
Vízus 1/60 a menej, alebo zúženie zorného poľa je 10 stupňov a menej pri akejkoľvek zrakovej ostrosti.
Dôsledky: Pri pozeraní obidvomi očami a využití korekcie študent rozoznáva prsty až tesne pred očami.

Má veľké problémy samostatne sa pohybovať v priestore. Vo edukačnom procese je zrak prakticky nevyuži-
teľný a je evidentná prevaha kompenzačných činností.

SkSkSkSkSkoooootttttómómómómóm
Výpadky zorného poľa, poruchy v zornom poli
Dôsledky: Vplyv na zrakovú prácu je determinovaný typom, umiestnením a rozsahom skotómu. Študent máva

problémy pri orientácii v makropriestore (pohyb) a aj v mikropriestore (čítanie, písanie a drobná zraková práca).

SlabozrSlabozrSlabozrSlabozrSlabozrakakakakakosťosťosťosťosť
Stav, pri ktorom sa zraková ostrosť spravidla pohybuje v rozpätí 6/60 – 3/60. Pre potreby teórie a praxe ju

členíme na tri podskupiny: ťažký stupeň – vízus 6/60 a menej, stredný stupeň – vízus 6/36 – 6/60, ľahký
stupeň – vízus 6/18 – 6/24.

Dôsledky: Študenti ani pri využití bežných korekčných prostriedkov nie sú väčšinou schopní ( bez špeciál-
no-pedagogickej pomoci ) úspešne zvládnuť požiadavky školy bežného typu. Možnosti zrakovej práce sú limi-
tované stupňom slabozrakosti a kombináciou jednotlivých porúch zraku. V nadväznosti na možnosť zrako-
vej práce sú v edukačnom procese zastúpené reedukačné a kompenzačné metódy práce.

Dôsledky slabozrakosti môžeme pre veľkú variabilitu zastúpenia a kombinácií jednotlivých porúch zraku
uviesť len v tej najvšeobecnejšej rovine. Najčastejšie je to časté vytváranie nepresných, neúplných alebo skresle-
ných predstáv, narušenie priestorovej orientácie, ktoré je zastúpené v rozličnom rozsahu, je viazané na prísluš-
ný druh zrakovej poruchy a prejavuje sa tak v oblasti mikroorientácie, ako aj makroorientácie a zníženie schop-
nosti realizácie bežných grafických a praktických činností, ktoré si vyžadujú adekvátnu úroveň zrakovej práce.
Z heterogénnosti skupiny slabozrakých jedincov vyplýva zvýšená požiadavka na realizáciu individuálneho prí-
stupu k nim. V edukačnom procese sa u slabozrakých študentov v plnej miere využívajú špeciálno-pedagogické
metódy, a to najmä reedukačné a rehabilitačné s doplnkovým využitím metód kompenzačných. Pri väčšine
optických korekčných prostriedkov (dioptrické okuliare, teleskopické okuliare, turmony, lupy a pod.) je sprie-
vodným znakom to, že zužujú zorné pole študenta. Pri zrakovej práci slabozrakých študentov je mimoriadne
dôležitá aj voľba vhodného osvetlenia, ktoré sa čo do intenzity vo vzťahu k jednotlivým poruchám zraku pohy-
buje od 120 až po 2000 luxov. Najvhodnejším riešením je individuálne lokálne osvetlenie pracoviska, ktorého
súčasťou by mal byť aj stolík so sklopnou doskou. K podmienkam úspešnej školskej práce slabozrakých študen-
tov patrí aj celý systém didakticko-technických pomôcok a elektronických pomôcok.

B. ZvyšB. ZvyšB. ZvyšB. ZvyšB. Zvyšky zrky zrky zrky zrky zrakakakakakuuuuu – u ľudí, ktorí majú zvyšky zraku, ide vlastne o najťažšiu slabozrakosť. Títo ľudia aj keď
v obmedzenej miere, ale predsa vidia, aj keď väčšina z nich nie je schopná zrakom sa orientovať pri chôdzi.
Porucha môže byť vrodená alebo získaná následkom úrazu alebo postupného oslabovania zraku. Z oftalmo-
logického hľadiska ide približne o vízus od 6% do 1,5% normy (Čajka, 1986).

Dôsledky vplývajúce na edukačný proces 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. Vo výchove a vzde-
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lávaní sa uplatňuje individuálny prístup. Využívajú sa metódy reedukácie a rehabilitácie s výraznejšou prevahou
metód kompenzačných. Primerané zaťažovanie zraku týmto jedincom po vizuálnej stránke neublíži, ale naopak,
stimuláciou sa jeho zrakové možnosti rozvíjajú a jedinec sa tak naučí používať zrak pri rôznych činnostiach.

CCCCC. Slepo. Slepo. Slepo. Slepo. Slepotttttaaaaa – je najťažšia zraková porucha, ktorá sa prejavuje úplným nevyvinutím, úplnou alebo takmer
úplnou stratou výkonnosti zrakového analyzátora, a tým nemožnosťou zrakového vnímania. Je to neschop-
nosť vnímať okolitý svet zrakom. Osobitným druhom slepoty je kôrová slepota. Vzniká úplným obojstran-
ným vyradením funkcie kôrovej časti zrakového analyzátora v záhlavnom laloku v ostrohovitej ryhe. Postih-
nutý síce reaguje na jednoduché zrakové podnety, ale nedokáže ich diferencovať ani hodnotiť. Vidí, ale nepo-
znáva a nerozoznáva. Medzi nevidiace osoby zaraďujeme osoby s absolútnou stratou zraku, osoby so zacho-
vaným svetlocitom a svetelnou projekciou a osoby s praktickou slepotou.

Dôsledky slepoty sa prejavujú najmä v nemožnosti vytvárania vizuálnych predstáv na základe poznávania
okolitého sveta, v značnom obmedzení a sťažení priestorovej orientácie a mobility, v sťaženej možnosti získa-
vať informácie prostredníctvom zraku, v problémoch v oblasti sebaobsluhy, komunikácie a tiež problé-
moch v nadväzovaní sociálnych kontaktov. V edukačnom procese nevidiacich sa v maximálnej miere uplat-
ňujú kompenzačné metódy. Orientácia a mobilita je možná len pomocou sprievodcu, vodiaceho psa alebo po
predchádzajúcom naučení potrebnej trasy alebo trás pomocou dlhej bielej palice.

D. PD. PD. PD. PD. Porororororuchuchuchuchuchy binoky binoky binoky binoky binokulárulárulárulárulárneho videnianeho videnianeho videnianeho videnianeho videnia – strabizmus, amblyopia, monokulus
1. Strabizmus (gréc.strabos = škuľavý) – škuľavosť – je porucha rovnovážneho postavenia očí. Za normál-

nych podmienok sú pri pohľade do diaľky osi oboch očí paralelné. Pri strabizme nastáva stav, keď pri fixácii
predmetu do blízka alebo do diaľky nesmerujú osi videnia oboch očí súmerne k tomu istému bodu, a keď nie
je prítomné jednotné binokulárne videnie. Strabizmus je porucha zrakovej funkcie, ktorá sa navonok preja-
vuje asymetrickým postavením očí. Príčiny strabizmu rozdeľujeme na optické (nerovnaká optická lomivosť
očných prostredí, zákaly v optických prostrediach, rôzna veľkosť obrázkov na sietniciach očí), senzorické
(poruchy sietnice zrakovej dráhy, centrálnej časti zrakového analyzátora), motorické (poruchy tvaru orbi-
ty a svalové poruchy), centrálne (porušený centrálny mechanizmus koordinačných funkcií).

Divišová (1979) rozlišuje dve hlavné skupiny strabizmu:
� strabizmus dynamický – konkomitujúci � strabizmus paralytický – inkomitantný
Podľa smeru odchýlky delíme strabizmus na konvergentný (zbiehavý), divergentný (rozbiehavý), sursum

vergens (odchýlka smerom hore), deorsum vergens (odchýlka smerom dolu). Podľa spôsobu prejavu ho delí-
me na manifestný (zjavný) a latentný (skrytý).

2. Amblyopia (gréc.amblyos – tupý, opópé – zrak, videnie) je funkčná zraková porucha, ktorá sa prejavuje
znížením zrakovej ostrosti zvyčajne jedného oka v dôsledku útlmu zrakového vnímania. Zníženie zrakovej
ostrosti amblyopického oka nie je spôsobené organickou poruchou, alebo zistenej poruche nezodpovedá. Tupo-
zrakosť je podvedomé potláčanie obrázku zo sietnice horšie vidiaceho oka, aby sa eliminoval jeho rušivý vplyv
na vnímanie lepšie vidiacim okom. Zraková ostrosť je pri amblyopii znížená, a to aj s optimálnou okuliarovou
korekciou prípadnej refrakčnej poruchy. Vízus môže byť znížený rôzne, niekedy až pod hodnotu 1/60.

Formy amblyopie môžeme posudzovať z viacerých aspektov. Vzhľadom na prítomnosť organickej poru-
chy rozoznávame abmblyopiu čistú a relatívnu. Vzhľadom na etiológiu rozoznávame amblyopiu nativnú (od
narodenia), vzniknutú zastavením vývoja videnia a vzniknutú po skončení vývoja. Vzhľadom na liečiteľnosť
rozoznávame organickú a funkčnú amblyopiu.

3. Monokulus – ide tu o úplnú absenciu jedného oka, alebo o úplnú slepotu na jedno oko. Príčina môže
byť vrodená, kedy ide o chýbanie akéhokoľvek tkaniva nervového pôvodu v orbite alebo získaná po odstráne-
ní oka z orbitu, napr. po úraze.

Dôsledky tupozrakosti a strabizmu sa prejavujú najmä v znížení zrakových schopností, v poruchách zrako-
vej ostrosti, v poruche vnímania priestoru, v poruchách čítania (zvyšuje sa počet regresných pohybov, dĺžka
fixačných prestávok, býva znížená rýchlosť a kvalita čítania), v poruchách písania (zvýšený výskyt grafomoto-
rických chýb, nerešpektovanie linajok, nedodržiavanie veľkosti písma a chyby v častiach písma), v poruchách
zrakových predstáv (bývajú nejasnejšie a chudobnejšie, ich vytváranie je zdĺhavejšie, predstavy sú menej presné
a menej farebne sýte), v poruchách zrakovej analyticko-syntetickej činnosti (tendencia zamieňať asociácie po-
dobné za totožné), v zúžení zorného poľa, v poruchách vizuálno-motorickej koordinácie (zníženie rýchlosti
pohybov v priestore, zníženie presnosti pohybov, znížená obratnosť) a v narušení sociálnych vzťahov.

KKKKKontrontrontrontrontrolné oolné oolné oolné oolné otázkytázkytázkytázkytázky:::::
1. Opíšte informačný kolobeh u zrakovo postihnutých?
2. Na čo sú zamerané edukačné ciele u zrakovo postihnutých?
3. Charakterizujte slabozrakosť a vymenujte aspoň 7 zrakových postihnutí, ktoré zaraďujeme
k slabozrakosti?
4. V akých oblastiach sa prejavujú dôsledky slepoty?
5. Čo je to monokulus?
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4. Učebné stratégie pre zrakovo postihnutých4. Učebné stratégie pre zrakovo postihnutých4. Učebné stratégie pre zrakovo postihnutých4. Učebné stratégie pre zrakovo postihnutých4. Učebné stratégie pre zrakovo postihnutých

Integrácia zrakovo postihnutých študentov do škôl bežného typu nielen predpokladá, ale i nutne vyžadu-
je vytvorenie vhodných podmienok, ktoré zohľadňujú možnosti rozvoja ich psychických a fyzických vlast-
ností, vedomostí, zručností, schopností, sociálnej adaptability a tiež potrieb a záujmov. Minimalizáciu handi-
capu môžeme úspešne vyrovnávať pomocou špeciálnych kompenzačných prostriedkov, upravením pracovné-
ho prostredia študenta, nižším počtom študentov v triede, erudovanosťou pedagóga, primeranými metódami
a formami práce a pod. V podstate ide o zabezpečenie materiálneho servisu a prispôsobovanie pracovného
prostredia vyhovujúceho študentovi s postihnutím. Škola, ktorá je ochotná prijať študenta s postihnutím by
mala zabezpečiť základné požiadavky a podmienky. Je potrebné zabezpečiť špeciálne kompenzačné pomôcky
a zariadenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre študenta, najmä k jeho úspešnej účasti na edukačnom proce-
se. Hlavne špeciálne upravený stôl, špeciálne učebnice alebo špeciálne upravené učebné materiály, osvetle-
nie, líniové označenia, zvukové označenia a pod. Škola by mala disponovať odborne pripraveným pedagó-
gom, ktorý ovláda špeciálno-pedagogické, rehabilitačné, reedukačné, kompenzačné a didaktické metódy
a postupy. Mali by sa odstrániť architektonické bariéry v budove školy a prispôsobiť prostredie školy a blízke-
ho okolia handicapu študenta. Tiež je potrebné zabezpečiť individuálny prístup pedagóga k študentovi, naj-
mä pri výklade učiva, pri preverovaní a hodnotení jeho vedomostí a pri príprave študijných materiálov. Peda-
gógovia vyučujúci v bežných triedach, ktorí majú alebo plánujú mať vo svojej triede študentov s poruchami
zraku potrebujú praktické informácie, aby dokázali pomôcť pri účinných adaptáciách. Mnoho pedagógov
nikdy nemalo vo svojej triede študenta s poruchou zraku. Aby ste boli pripravení reagovať na otázky a prob-
lémy týkajúce sa zrakového postihnutia a problémov s ním súvisiacich v rámci vášho edukačného programu,
ponúkame vám niekoľko stratégií, ktoré vám môžu pomôcť tieto problémy zvládnuť rýchlejšie, jednoduchšie
a efektívnejšie. Ako pedagógovia študentov so zrakovým postihnutím by ste mali mať informácie o vizuálnom
stave študenta a charaktere jeho postihnutia (funkčnosť zraku a možnosť jeho použitia), o vplyve jeho vizuál-
neho 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 úpra-
ve prostredia pre študenta, o úprave a modifikácii používaných pomôcok v rámci edukačného procesu, mať
k dispozícii zoznam inštitúcií, ktoré môžu v prípade potreby poskytnúť pomoc (ŠPP, PPP, ÚNSS, CETIS,
TYFLOCOMP, PCZP a pod.). Skôr než začnete pracovať so študentmi so zrakovým postihnutím, mali by ste
vedieť niekoľko dôležitých faktov. Študent so zrakovým postihnutím sa od ostatných študentov nelíši. V prvom
rade je to študent, až potom je zrakovo postihnutý. Má rovnaké potreby a pocity ako vidiaci študenti. Pokojne
môžete používať slová vidieť, pozerať, pozorovať a pod. Sú rovnako súčasťou slovníka študenta ako aj vášho.
Hoci študent nemôže používať zrak aby videl alebo aby sa pozrel, tie slová majú aj tak pre neho zmysel. Tak
isto môžete používať slová ako „dovidenia“ a pod. Študenti prichádzajú k vám do triedy približne vo veku 14-
15 rokov (prípadne 18-19 rokov). V tomto veku už majú zvládnuté základné prvky priestorovej orientá-
cie a mobility, takže sa nemusíte báť, že si ublížia, keď sa budú pohybovať po triede, resp. po škole. Ak sa
chcete rozprávať so študentom so zrakovým postihnutím, vždy ho oslovte menom aby vedel, že hovoríte s ním.
Ak máte v triede viac študentov s takým istým menom, vyhnite sa osloveniu napr. Martin nevidiaci. Je to
pejoratívne a urážlivé. Zvoľte spôsob oslovenia menom a priezviskom. Keď sa zhovárate so študentom so
zrakovým postihnutím, nemusíte kričať. To že nevidí neznamená, že aj nepočuje. Chýba mu zrak, nie sluch.
Nie je pravda, že nevidiaci študenti majú lepšie vyvinuté ostatné zmysly – sluch, hmat, čuch, chuť ako vidiaci
študenti. Nevidiaci študenti nemajú lepšie vyvinuté ostatné zmysly, iba sa na tieto zmysly viac spolieha-
jú a viac ich používajú ako vidiaci študenti. Preto ich majú „vycvičenejšie“. Nie je to však automatické.
Nevidiaci študenti musia viac precvičovať schopnosť používať ostatné zmysly efektívnejšie. Mať v triede nevi-
diaceho študenta môže byť pre všetkých užitočné. Učí sa nielen študent od vás a svojich vidiacich spolužia-
kov, ale aj vy a oni sa môžu učiť od neho. Naučíte sa, že slepoty sa netreba báť a zrakovo postihnutí ľudia
môžu byť tak isto prospešní, užitoční a šikovní ako vidiaci. Ako bude študent čítať a písať závisí od stupňa
jeho videnia. Niektorí slabozrakí študenti vedia čítať a písať so zväčšeným písmom. Iní, ktorí sú celkom
nevidiaci budú na čítanie a písanie používať braillovské znaky. Je to špeciálna sústava hmatom čitateľných
bodiek, ktoré nevidiaci cíti prstami. Ak budete mať v triede nevidiaceho študenta je potrebné a prospešné,
aby ste aj vy ovládali Braillovo písmo kvôli kontrole zadaných úloh a tiež kvôli rozvoju písomnej komuniká-
cie a písomného prejavu študenta. Niekedy sa ako alternatíva používa ústny spôsob skúšania a preverovania
vedomostí študenta, avšak ako stála forma nie je postačujúca. Aby slabozraký študent vedel prečítať to, čo
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napíšete na tabuľu, dovoľte mu kedykoľvek vstať a podísť k tabuli, aby si mohol text prečítať alebo skontrolo-
vať. Prípadne ho posaďte v triede do predných lavíc, aby nevyrušoval ostatných študentov. Inou možnosťou
je príprava učebnej látky v elektronickej forme a jej prezentácia napr. v Power Pointe. Takto je učebná látka
dostupná všetkým študentom a jej výhody spočívajú v možnosti prispôsobenia veľkosti písma podľa potreby
a osvetlenia v miestnosti. Ak máte nevidiaceho študenta, všetko to, čo píšete na tabuľu, verbalizujte slovne,
prípadne to viackrát zopakujte. Ďalšou možnosťou je určenie pomocníka z radov vidiacich študentov, ktorý
bude nevidiacemu študentovi potichu čítať text napísaný na tabuli. Dovoľte študentovi s akýmikoľvek zvyškami
zraku čítať z knihy, ktorú drží celkom blízko očí. Používanie zvyškového (funkčného) zraku je pre študenta
veľmi dobré. Pokúste sa však striedať zrakovú prácu študenta s počúvaním alebo zapojením ostatných zmys-
lov. Tým dostatočne predídete poškodeniu alebo preťaženiu zraku. Ak musí študent držať knihu blízko pred
očami, aby lepšie videl na tlač, nechajte ho. Jeho zraku to neublíži. Pre zrakovo postihnutého študenta by mali
pri hodnotení a klasifikovaní platiť rovnaké pravidlá, ako pre ostatných študentov v triede. Študent by mal byť
hodnotený podľa kvality svojej práce rovnako ako iní študenti. Študentovi vytvárajte vhodné prostredie, navr-
hujte mu alternatívne metódy a formy práce, ale neznižujte svoje požiadavky a nároky na učebnú látku.

4.1 Všeobecné edukačné stratégie4.1 Všeobecné edukačné stratégie4.1 Všeobecné edukačné stratégie4.1 Všeobecné edukačné stratégie4.1 Všeobecné edukačné stratégie

� dokonale sa oboznámte s diagnózou a prognózou študenta,
� ak je to potrebné, vypracujte na základe komplexnej diagnózy (t.j. lekárskej, psychologickej
a špeciálno-pedagogickej) individuálny vzdelávací program, zabezpečte vhodné materiálne vybavenie
edukačného procesu,
� pre slabozrakých používajte zväčšené kópie distribuovaných textov podľa ich individuálnych potrieb,
� nezabudnite, že keď zväčšujete texty na kopírovacom stroji, musíte jasne chápať individuálne vizuálne
požiadavky študenta, aby ste vyprodukovali takú veľkosť písmen, ktorá je pre neho vhodná,
� študenti s poruchami zraku musia byť schopní používať tieto texty podľa možnosti čo najviac nezávisle,
� zabezpečte, aby bol zasadací poriadok v triede zostavený tak, aby študenti so ZP boli integrálnou
súčasťou triedy a aby boli umiestnení tam, kde môžu optimálne využívať svoj zrak a optické pomôcky,
� pri používaní názorných pomôcok, písaní na tabuľu, premietaní a pod. obšírne opíšte znázornený
predmet alebo dej a verbalizujte ho,
� študenti so zrakovým postihnutím by mali mať v triede špeciálny pracovný stôl s lokálnym osvetlením,
� sedenie slabozrakého študenta by malo byť situované vpredu v strede pred tabuľou. 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,
� mali by ste priebežne hovoriť všetko, čo píšete na tabuľu, slovne komentovať prezentáciu ostatných
prejavov a symbolov (premietanie, mimika, gestá),
� umožnite študentovi so zrakovým postihnutím písať tak, aby si mohol napísané sám prečítať,
� zväčšujte objekty – využívajte knihy so zväčšeným písmom, vyrábajte odkazy a označenia
vo zväčšenom písme, používajte lupy, prikladajte objekty bližšie, veci ukladajte do políc vo výške očí,
� zlepšite osvetlenie – kontrolujte intenzitu slnečného svetla, využívajte žalúzie alebo rolety, používajte
vypínače s kontrolou množstva svetla, používajte koberec namiesto lesklej voskovanej podlahy, kontrolujte
dopad slnečného svetla, otestujte jednotlivé druhy osvetlenia (žiarovkové, žiarivkové, lokálne, kombinácie),
používajte lokálne osvetlenie,
� využite ostrý kontrast (tmavé predmety na svetlom pozadí a naopak),
� používajte jasné a čisté farby – jasnú červenú, žltú alebo oranžovú, označte dvere jasnou žltou alebo
červenou farbou, bielu alebo jasnú žltú je ľahšie vidieť na čiernom podklade, používajte červený podklad
pri svetlých alebo bielych pomôckach, nepoužívajte ružové a modré pastely – najmä nie na svetlom pozadí,
� zjednodušte prostredie, odstráňte nadbytočné predmety a detaily,
� zväčšite predmety a detaily (zväčšovaním, približovaním),
� ak nahrávate zadania alebo výklad na diktafón nezabudnite, že sluchová zručnosť vašich študentov
musí byť taká, že dokážu z materiálov na páske vyťažiť,
� zabezpečte, aby čísla stránok v slepeckom písme alebo vo zväčšovanej čiernotlači zodpovedali číslam
stránok textov v bežnej veľkosti,
� prideľte študentovi so zrakovým postihnutím zodpovedného spolužiaka, ktorý mu bude pomáhať
s prácami, ktoré nie sú napísané Braillovým písmom alebo pri konkretizovaní vami zadaných úloh,
� pri výučbe hovorte dostatočne nahlas, jasne a zrozumiteľne artikulujte, buďte obrátení tvárou k triede,
� v prípade požiadavky študenta umožnite (dovoľte) nahrávanie výkladu na diktafón,
� buďte flexibilní v zadávaní úloh (dajte možnosť alternatívnych úloh pri práci s obrázkami a pod.),
� umožnite alternatívnu formu skúšky, ak je to možné, nahraďte písomnú skúšku ústnou alebo podľa
požiadavky študenta,
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� dohodnite si so študentom vopred termín a formu skúšky, rešpektujte ním navrhovanú formu skúšky,
� predĺžte čas na prípravu, resp. na vypracovanie odpovedí podľa potreby až na dvojnásobok,
� zrakovú informáciu nahrádzajte vždy hlasovou alebo zvukovou informáciou a to aj vtedy, ak nehovoríte
priamo s nevidiacim. Upozornite ho, že odchádzate alebo ste práve vošli dnu,
� každá vec má mať svoje stabilné miesto. Nepremiestňujte bez vedomia nevidiaceho študenta jeho
osobné veci, ani tie, ktoré práve používa alebo ich na chvíľu odložil,
� veci nevidiaceho študenta vždy nechávajte upratovať jeho samého alebo mu pri tom pomôžte,
� spoločné veci dávajte na svoje miesto a pri potrebe umiestniť ich inak to nezabudnite povedať
nevidiacemu študentovi,
� nenechávajte pootvorené dvere do miestnosti, alebo dvere na skrinkách a pod. a vetrajte (ak je to
možné) len na „vetračku“, aby nevidiaci nenarazil do otvoreného okna,
� nenechávajte odsunuté stoličky od stola alebo iné predmety vo voľnom priestranstve, kadiaľ nevidiaci
chodí,
� sledujte pohyb nevidiaceho a v prípade kolízie alebo nebezpečenstva ho vhodne oslovte alebo upozornite,
� pomôžte nevidiacemu študentovi alebo pomoc ponúknite, aj keď vás sám o pomoc nepožiada,
� buďte trpezliví a neponáhľajte sa, bez kontroly zrakom ide všetko oveľa pomalšie,
� všetky techniky a prístupy sa môžu líšiť podľa individuálnych potrieb a zvykov nevidiaceho,
� dbajte na prijateľné akustické prostredie (eliminácia hluku, ruchu, šumov a iných zvukov) ,
� pomáhajte odstraňovať nebezpečné prekážky a bariéry pre nevidiacich,
� dovoľte študentom usporiadať si svoje prostredie (stôl, lavicu) podľa vlastných potrieb, aby mali
postačujúci priestor pre používanie svojich špeciálnych kníh a vybavenia,
� komunikujte s rodinou študenta a pokiaľ je to možné, zapojte rodičov do niektorých konkrétnych úloh.
Vysvetlite im význam a zmysel ich pomoci a ponúknite možnosti, ktoré sa otvoria ich dieťaťu,
� umožnite študentovi so zrakovým postihnutím zapájať sa do triedneho diania a dajte mu možnosť
predviesť svoje vedomosti a uznať ho spolužiakmi ako rovnocenného,
� študenti so zrakovým postihnutím nesmú byť oslobodení od skúšok, 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,
� umožnite študentovi so zrakovým postihnutím používať kompenzačnú techniku,
� každý študent by mal byť v škole dokonale oboznámený s priestormi, v ktorých sa pohybuje,
� umožnite študentovi so zrakovým postihnutím stať sa rovnoprávnym a plnohodnotným členom
triedneho a školského kolektívu,
� podporujte spoluprácu študenta so zrakovým postihnutím s ostatnými študentmi v triede a v škole
a podnecujte ich k tomu, aby si vzájomne pomáhali,
� v kontakte so zrakovo postihnutým sa správajte prirodzene, nič by nemalo byť kŕčovité a násilné,
� vyvarujte sa prejavov prehnaného súcitu k zrakovo postihnutému a pomáhajte aktívne tam, kde je
to potrebné,
� rozvíjajte komunikačné schopnosti a zručnosti študenta,
� náležitú pozornosť venuje problematike kompenzácie a reedukácie zraku,
� neznižuje nároky a nevytvárajte podmienky pre uplatňovanie neopodstatnených úľav v práci študenta
so zrakovým postihnutím,
� veďte študenta k aktívnemu prekonávaniu ťažkostí a prekážok, ktoré vyplývajú zo zrakového postihnutia
zabezpečujte a koordinujte špeciálno-pedagogickú pomoc študentovi so zrakovým postihnutím.

4.2 P4.2 P4.2 P4.2 P4.2 Pedagogická pomoc študentovi so zrakovým postihnutímedagogická pomoc študentovi so zrakovým postihnutímedagogická pomoc študentovi so zrakovým postihnutímedagogická pomoc študentovi so zrakovým postihnutímedagogická pomoc študentovi so zrakovým postihnutím

Pedagóg by mal byť na prácu so študentom so zrakovým postihnutím vopred pripravený. Táto príprava nie
je jednoduchá. Pedagógovia pôsobiaci na bežných školách nie sú v graduálnej vysokoškolskej príprave pri-
pravovaní na prácu s akokoľvek postihnutými študentami. Príprava na vyučovanie, ktorej súčasťou je aj štu-
dent so zrakovým postihnutím, nesie so sebou veľa problémov a pedagóg musí riešiť množstvo úloh z rôznych
oblastí. V ďalšej časti predkladáme niektoré z oblastí, o ktorých si myslíme, že sú z pedagogického hľadiska
veľmi dôležité:
� Spolupráca so špeciálnym pedagógom pri príprave na edukačný proces. Najmä v začiatkoch je táto
spolupráca nevyhnutná. Odporúčame tiež samostatnú prípravu za pomoci špeciálno-pedagogickej
literatúry a metodických materiálov, ktoré vydávajú metodické centrá, resp. špeciálno-pedagogické
poradne pre zrakovo postihnutých.
� Zapojenie študenta so zrakovým postihnutím do všetkých školských 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.
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� 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 triede. Musíme naučiť študenta so zrakovým postihnutím bezpečne
sa pohybovať v triede a v škole. S týmto výcvikom môže pomôcť Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, ktorá má svoje krajské strediská v každom krajskom meste na Slovensku.
� Učebnice. Najvhodnejšie sú učebnice so zväčšeným písmom, pre nevidiacich písané v Braillovom
písme. Takéto učebnice na bežných školách nemáme a učebnice zo špeciálnych škôl vzhľadom na učebné
osnovy sú nevyhovujúce. Odporúčame, aby pedagóg vybral z bežných učebníc základné učivo, toto dal
zväčšiť, resp. vybrané texty scannerom zosnímať 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.
� Zadávanie úloh. Školské a domáce úlohy musí 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 mimoškolských a mimotriednych aktivitách musí pedagóg vo zvýšenej miere dbať na bezpečnosť
študenta so zrakovým postihnutím.

4.3 Všeobecné odporúčania pre postup pedagóga v edukačnom procese4.3 Všeobecné odporúčania pre postup pedagóga v edukačnom procese4.3 Všeobecné odporúčania pre postup pedagóga v edukačnom procese4.3 Všeobecné odporúčania pre postup pedagóga v edukačnom procese4.3 Všeobecné odporúčania pre postup pedagóga v edukačnom procese

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 rozlišo-
vacou schopnosťou, zníženú mieru koncentrácie pozornosti, potrebu individuálneho pracovného tempa,
poruchy vnímania priestoru, poruchy, resp. nedostatočnú úroveň čítania a písania, poruchy vizuálno-moto-
rickej koordinácie, poruchy farebného videnia, obmedzenia súvislej zrakovej práce, obmedzenia v pohybe
a fyzickej námahe, skorú unaviteľnosť, neprimerané emocionálne reakcie, neadekvátnu mimiku a gestikulá-
ciu, narušenie sociálnych vzťahov. Pre úspešnú realizáciu edukačného procesu je potrebné zvládnuť ho naj-
mä po metodickej stránke. Preto je vhodné v potrebnej miere využívať špeciálne metodiky. Tak isto je potreb-
né 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.). Mali by ste dôsledne
dodržiavať požiadavku konkretizácie preberaného učiva. Usilujte sa o komplexné využitie všetkých zmyslov
študenta so zrakovým postihnutím. Ak je to potrebné umožnite, aby počas výkladu nového učiva mohol
školský špeciálny pedagóg pracovať paralelne individuálne so študentom so zrakovým postihnutím. Sústav-
ne si priebežne overuje do akej miery porozumel študent so zrakovým postihnutím učivu. Rešpektuje jeho
individuálne pracovné tempo. Na vzbudenie, resp. udržanie záujmu využívajte kladnú motiváciu.

5. P5. P5. P5. P5. Pomôcky a prístroje pre zrakovo postihnutýchomôcky a prístroje pre zrakovo postihnutýchomôcky a prístroje pre zrakovo postihnutýchomôcky a prístroje pre zrakovo postihnutýchomôcky a prístroje pre zrakovo postihnutých

Uplatnenie zrakovo postihnutých v praxi je možné len vtedy, ak sú technicky gramotní a dokážu využívať
moderné pomôcky a techniku ku skvalitneniu svojho života a tiež produkovať hodnoty prospešné pre celú
spoločnosť. Začiatkom deväťdesiatych rokov spôsobil počítačový rozvoj boom v ich zavádzaní do rôznych
sfér, obchodných, administratívnych, vzdelávacích, vedeckých, teda aj do školstva. Nové technické výdobyt-
ky súčasnej doby ponúkajú nielen nové kompenzačné a reedukačné možnosti, ale najmä skvalitnenie slu-
žieb, servisu a celkového života zrakovo postihnutých vôbec. Moderné elektronické pomôcky sú perspektí-
vou pre zrakovo postihnutých a dovolíme si vysloviť prognózu, že ich používanie bude mať v blízkej budúc-
nosti oveľa väčší význam ako dnes. Budú neodmysliteľnou súčasťou edukačného procesu a pracovného uplat-
nenia sa zrakovo postihnutých. Všetky tieto pomôcky a prístroje pre zrakovo postihnutých môžeme nazvať
tyflotechnika. Tyflotechnika predstavuje súhrn technických zariadení a pomôcok, ktoré umožňujú zrakovo
postihnutým (slabozrakým, osobám s binokulárnymi poruchami, čiastočne vidiacim, nevidiacim, hluchosle-
pým) korigovať, kompenzovať alebo reedukovať svoj zrak do tej miery, aby boli schopní samostatne, bez
cudzej pomoci, riešiť všetky bežné životné situácie. To znamená, že zrakovo postihnutý jedinec bude na
základe používania špeciálnych technických pomôcok schopný sám bez pomoci iných zvládať sebaobslužné
činnosti, orientáciu v priestore, komunikáciu, získavať informácie z rôznych zdrojov a pretransformovať ich
do hmatovej alebo zvukovej podoby, vzdelávať sa, zvládať zvolenú profesiu. Z tohto dôvodu je tyflotechnika
dôležitým činiteľom v oblasti resocializácie a integrácie zrakovo postihnutých.
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5.1 Diferenciácia tyflotechniky5.1 Diferenciácia tyflotechniky5.1 Diferenciácia tyflotechniky5.1 Diferenciácia tyflotechniky5.1 Diferenciácia tyflotechniky

Pre základné rozdelenie tyflotechniky možno zvoliť niekoľko hľadísk. Pre edukačný proces sú však dô-
ležité najmä tri hľadiská, a to hľadisko typu zrakového postihnutia, hľadisko spôsobu použitia tyflotechni-
ky a hľadisko spôsobu pomoci zrakovo postihnutému.

Z hľadiska typu zrakového postihnutia rozoznávame tyflotechniku pre:
� slabozrakých,
� osoby s binokulárnymi poruchami,
� čiastočne vidiacich,
� nevidiacich.
Z hľadiska spôsobu použitia rozoznávame tyflotechniku:
� klasickú (bežný písací stroj, kopírovací stroj so zväčšovacou funkciou),
� školskú (diaprojektor, meotar a pod.),
� optickú (lupy, turmony, a i.),
� mechanickú (manuálnu) (Tatrapoint),
� elektromechanickú (elektrický písací stroj),
� elektronickú (Braillen´Speak, Aria, Eureka),
� modernú (PC, scanner, Braillovský display, fusér a pod.).
Z hľadiska spôsobu pomoci zrakovo postihnutému ide o tyflotechniku:
� korekčnú (okuliare, lupy, turmony, ďalekohľadové okuliare, mikroskopy),
� reedukačnú (troposkop, cheiroskop, periskop, mnemoskop, centrofor, pleoptofor a i.),
� kompenzačnú (dlhá biela palica, vodiaci pes, adaptované pomôcky a prístroje pre ZP, špeciálne
elektronické prístroje, špeciálne upravené PC, pomôcky s hlasovým výstupom, indikátory farieb, svetla,
hladiny..., a pod.). Pre edukačnú prácu je potrebné mať prehľad o možnostiach technickej pomoci zrakovo
postihnutým a o druhoch a typoch rôznych špeciálnych prístrojov a pomôcok.

5.5.5.5.5.11111.....1 K1 K1 K1 K1 Korororororekčná tekčná tekčná tekčná tekčná technikechnikechnikechnikechnikaaaaa

Úlohou korekčnej techniky je korigovať zrakové postihnutie do takej miery, aby jedinec mohol bez väč-
ších problémov vykonávať bežné denné činnosti, t j. orientovať sa v priestore, pohybovať sa, zvládať sebaob-
služné činnosti, písomne komunikovať a iné. Medzi korekčné pomôcky patria najmä bežné dioptrické oku-
liare (do blízka aj do diaľky), lupové okuliare, hyperokuláre, lupy (ručné čitateľské, vreckové, bifokálne,
príložné, stolové, hlavové, závesné a okuliarové a to s osvetlením alebo bez osvetlenia). Ďalej medzi korekčnú
techniku zaraďujeme ďalekohľadové systémy, najmä Galileov a Keplerov, teleskopy, binokuláry, monokulá-
re, mikroskopy, telemikroskopy. Veľmi užitočnou pomôckou pre zrakovo postihnutých je televízna čítacia
lupa. Televízna čítacia lupa (TČL) je určená hlavne na čítanie textov pre ťažko slabozrakých. Svojou kon-
štrukciou však umožňuje aj zobrazenie máp, obrázkov a nákresov, ako aj písanie a vykonávanie pracovných
činností, ktoré vyžadujú väčšie zväčšenie. Zariadenie je ideálne pre akékoľvek použitie, kde je potrebné zo-
braziť detaily. Dá sa veľmi jednoducho pripojiť aj na bežný televízny prijímač a tým dosiahnuť optimálne
zväčšenie textu. Tiež existujú aj prenosné TVČL ( Prisma, Compact), ktoré sú vhodné najmä pre študentov
stredných a vysokých škôl vzhľadom k častým presunom do odborných učební. Viac informácií na
www.unss.sk, www.sons.cz.

5.5.5.5.5.11111.2 R.2 R.2 R.2 R.2 Reedukeedukeedukeedukeedukačná tačná tačná tačná tačná technikechnikechnikechnikechnikaaaaa

Reedukačná technika má svoje opodstatnenie najmä u jedincov s poruchami binokulárneho videnia. Keďže
náprava zraku je najaktuálnejšia do 6 rokov života jedinca, nebudeme sa vzhľadom na našu cieľovú skupinu
(študenti stredných a vysokých škôl so zrakovým postihnutím) touto technikou podrobnejšie zaoberať.

5.5.5.5.5.11111.3 K.3 K.3 K.3 K.3 Komomomomompenzačná tpenzačná tpenzačná tpenzačná tpenzačná technikechnikechnikechnikechnikaaaaa

Zrakové postihnutie spôsobuje ľuďom problémy v priestorovej orientácii, pri sebaobsluhe, pri získavaní
informácií a ich odovzdávania druhým. Riešiť tieto problémy alebo ich aspoň čiastočne zmierňovať pomáha-
jú zrakovo postihnutých kompenzačné pomôcky vyvinuté práve pre tento účel. Buď sú to predmety dennej
potreby, ktoré sú využívané aj vidiacimi a sú upravené tak, aby ich mohol účelne využívať aj zrakovo postih-
nutý jedinec, alebo sú to pomôcky, ktoré boli vyrobené výhradne pre potreby ZP. Kompenzačná technika
poskytuje nevidiacim a slabozrakým ľuďom slobodu a nezávislosť vo svete informácií, otvára pred nimi mož-
nosti vzdelávania a pracovného uplatnenia. Špeciálny hardware a software, syntetická reč, zväčšené zobrazo-
vanie, dynamický hmatový display, optické rozoznávanie písma, tlač zväčšeným alebo reliéfno-bodovým pís-
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mom umožňujú ZP získavať a spracovávať informácie, čítať, písať, využívať aplikačné programy a programo-
vať rovnako ako vidiacim ľuďom. V tejto časti sa zameriame práve na pomôcky, ktoré sú využiteľné v edukač-
nom procese a aspoň stručne opíšeme kompenzačné pomôcky, ktoré sú dostupné na Slovensku. Medzi po-
môcky na mobilitu a orientáciu v priestore patria najmä rôzne typy dlhej bielej palice (jednoduché, skladacie,
teleskopické alebo ich kombinácie), tyflosonar (UZV detektor prekážok), digitálny hlasový maják, ktorý po-
dáva vecné informácie a uľahčuje orientáciu v priestore a tiež aj vodiaci pes, ktorý je nenahraditeľným spo-
ločníkom a sprievodcom pre nevidiaceho (www.vodicipsi.cz ). Pomôcky na písanie zahŕňajú najmä Tatra-
point – mechanický písací stroj na Braillovo písmo, kolíčkovú písanku, Pražskú tabuľku s bodátkom, rysova-
ciu súpravu, podložku a fóliu na reliéfne kreslenie, podpisovú šablónu a iné. Najviac využívaná je však elek-
tronika. K elektronickým prístrojom a pomôckam patrí TADI – hovoriaci elektronický diár, rôzne typy indi-
kátorov (svetla, farby, tekutín), Tyflosonar (ultrazvukový detektor prekážok), Digi záznamník Olympus, po-
môcky s hlasovými výstupmi (tlakomery, glukomery, kuchynské a osobné váhy, meracie pásma, teplomer,
minútky, hodinky, budíky, stopky a iné), upravený telefón pre nevidiacich s redukciou, kuchynské potreby
označené Braillovým písmom, potreby pre domácnosť označené Braillovým písmom, diktafóny a mnohé
ďalšie. Zrakovo postihnutí úspešne používajú aj bežné pomôcky a prístroje určené pre intaktnú populáciu
bez akýchkoľvek úprav alebo len s minimálnymi úpravami.

5.5.5.5.5.11111.4 Moder.4 Moder.4 Moder.4 Moder.4 Moderná elektrná elektrná elektrná elektrná elektronická tonická tonická tonická tonická tyfyfyfyfyflololololotttttechnikechnikechnikechnikechnikaaaaa

Informačný deficit, ako jeden zo základných faktorov, zapríčiňuje izolovanie zrakovo postihnutých od
vidiacich. Z tohto vyplýva i potreba zmiernenia, resp. úplného odstránenia informačného deficitu. Môžeme
ho odstraňovať rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je účelné a efektívne využívanie elektronických tyflotech-
nických pomôcok založených na báze PC. S informačným deficitom úzko súvisí aj úroveň adaptácie zrakovo
postihnutých. To znamená, že ak má zrakovo postihnutý nedostatok informácií o okolitom svete, o dianí v ňom,
nemôže dosiahnuť taký istý stupeň socializácie ako jedinec, ktorý tieto informácie pozná a vie ich primerane
využívať vo svoj prospech. Elektronické tyflotechnické pomôcky sú v tomto smere nenahraditeľné hlavne
z hľadiska samostatnosti a nezávislosti zrakovo postihnutých na pomoci inej osoby. Pripravenosť a prehľad
pedagógov v oblasti modernej elektronickej tyflotechniky priamo súvisí so spôsobmi jej využívania v edukač-
nom procese. Samozrejme nemôžeme od pedagógov vyžadovať, aby vedeli o existencii všetkých špeciálnych
elektronických prístrojov a zariadení. Podľa nášho názoru by však mali mať základné poznatky z tejto oblasti.
Moderná elektronická tyflotechnika prináša nové kompenzačné, reedukačné a korekčné možnosti pre zra-
kovo postihnutých. Umožňuje rýchlu komunikáciu medzi zrakovo postihnutými, rýchly prevod a rôzne spô-
soby úprav informácií na inú, pre zrakovo postihnutých vhodnú vnímateľnú formu. Jej praktické využívanie
však predpokladá nové poznatky, návyky a zručnosti zrakovo postihnutých v danej oblasti. Snáď najdôleži-
tejšou dostupnou technickou pomôckou, ktorá pomáha pri špeciálnom vzdelávaní, je počítač. Dnes už poma-
ly nenájdeme pracovisko, ktoré by nebolo vybavené osobným počítačom. Čím ďalej, tým väčšie uplatnenie
má počítač aj v pedagogickom procese a to nielen v predmetoch špecializovaných na výučbu informatiky a progra-
movania. Je dôležité, aby si pedagógovia uvedomovali svoju zodpovednosť za vzdelávanie a výchovu zrakovo
postihnutých a boli informovaní o dostupných špeciálnych počítačových pomôckach, zariadeniach a progra-
moch, ktoré by im mohli pomôcť v edukačnom procese, resp. ktoré môžu pomôcť zrakovo postihnutému
študentovi pri efektívnejšom a rýchlejšom nadobúdaní vedomostí (informácií). Počítače môžu uľahčiť štu-
dentovi učiť sa aj nepriamo. Špeciálne počítačové pomôcky im môžu pomôcť rýchlejšie a efektívnejšie spra-
covať študijný materiál. Vieme, že texty v čiernotlači nie sú vhodné pre nevidiacich študentov a je potrebné
ich upraviť do vhodnej formy. Používa sa aj načítanie textu na magnetofónové kazety. Nevýhodou však je, že
sa v takto nahranom texte študent ťažko orientuje a nie sú v ňom možné žiadne úpravy. Od tohto spôsobu
spracovania učebných textov je efektívnejším spôsobom digitalizácia textu, t.j. aby študent dostal informácie
a potrebné materiály v elektronickej podobe. S takto upraveným textom sa potom dá ďalej pracovať. Je ho
možné upravovať, ľahko sa v ňom orientovať, prípadne ho aj vytlačiť v braillovom písme na braillovskej
tlačiarni. Tomu, aby sme boli schopní takto text spracovať, treba vedieť ho naskenovať a v počítači ho upraviť
na vhodnú formu. Treba si uvedomiť, ako ho môže študent využiť a ako ho môžete využiť vy v edukačnom
procese – domáce úlohy, slohové práce odovzdané na diskete, CD alebo PC kľúči, písanie diktátov spolu
s vidiacimi spolužiakmi v reálnom čase, kompatibilnosť textu z počítača so špeciálnymi braillovskými záznam-
níkmi a práca s nimi na vyučovacej hodine. Ďalšími pomocníkmi najmä pre nevidiacich je aj ostatné hardwa-
rové a softwarové vybavenie – napr. elektronické záznamníky Aria, Euréka a Braillen´Speak, Optacon, brail-
lovská tlačiareň Index Everest, braillovský riadok Woyager 44, hlasový výstup k PC WinTalker 4.0 XP a JAWS
5.0, zväčšovací program k PC Magic 9.0, Fine Reader 7.0 Profesional, zväčšovacia „čítačka“ ku scanneru
Bizon 1.5 prípadne program na ozvučenie mobilu Mobile Speak. Optacon je prenosný čítací prístroj, ktorý
umožňuje nevidiacemu samostatne čítať bežne tlačené texty všetkých druhov a vo všetkých jazykoch. Versab-
raille je pružný mikroprocesorový systém vybavený slepeckou Braillovskou klávesnicou s hmatovým výstu-
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pom s 20 znakmi braillovho písma. Euréka A4 je osobný počítač pre nevidiacich so zvukovým výstupom
a príslušenstvom. Umožňuje písanie v braillovom písme s výstupom z tlačiarne v čiernotlači – pri styku s vidia-
cimi. Sunrise je čítací prístroj pre nevidiacich. Je schopný za silného svetla snímať text a spracovať ho digitál-
nym spôsobom a čítať ho syntetickou rečou. Braillen´Speak je prenosný počítač s hlasovým výstupom. Slúži
ako zápisník a dá sa pripojiť na tlačiareň, telefón a počítač. Jeho klávesnicu možno zvládnuť jednou rukou.
Veľkým prínosom pre zrakovo postihnutých je v súčasnosti celosvetová počítačová sieť Internet. Prostredníc-
tvom nej môžu i zrakovo postihnutí pomerne rýchlo a flexibilne získavať a odosielať informácie. Od roku
2003 prebiehal na Slovensku projekt Blind Friendly (www.blindfriendly.cz ), ktorý bol financovaný z prostried-
kov EÚ vyčlenených na informatizáciu spoločnosti. Projekt mal vytvoriť tlak na dizajnérov, aby pristúpili
k projektu, čím rozšíria návštevnosť svojich stránok a využívanie ich služieb zrakovo postihnutými používa-
teľmi. WWW stránky musia spĺňať stanovené kritériá, aby mohli byť zaradené do databázy Blind Friendly.
Elektronické Braillovské písacie stroje sú určené pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých ľudí na písa-
nie Braillovho písma na papier alebo plastové fólie. Sú moderným ekvivalentom klasických mechanických
braillovských strojov (Tatrapointov). Elektronické braillovské písacie stroje majú navyše mnohé funkcie,
ktoré klasické mechanické stroje neumožňujú. Patrí sem napríklad zaznamenávanie zadaných Braillových
znakov do pamäte, hlasový výstup, prenášanie hotových dokumentov do PC alebo do braillovských zápisní-
kov. Po prepojení elektronického braillovského písacieho stroja s PC, či braillovským zápisníkom zrakovo
postihnutý môže dokumenty editovať, ukladať do iných textových formátov či tlačiť na klasickej tlačiarni.
Kalkulačky s hlasovým výstupom nie sú vo veľkej miere využívané zrakovo postihnutými. Ide o finančne
náročnú pomôcku, preto je pre postihnutých výhodnejšia kúpa zariadenia, ktoré obsahuje v sebe aj kalkulač-
ku. Takýmto prístrojom je napríklad Braillen’Speak, Aria, PC, notebook a rôzne iné záznamníky pre zrakovo
postihnutých. Avšak u zrakovo postihnutých študentov stredných a vysokých škôl vrecková kalkulačka uplat-
nenie nájde. Pri požiadavke vykonať veľké množstvo matematických úkonov za pomerne krátky čas je kalku-
lačka oproti Braillen’s speaku ľahšie ovládateľná a flexibilnejšia. Braillovský display je elektronické zariade-
nie spojené s počítačom sériovým alebo paralelným káblom. Display predstavuje riadok Braillových buniek,
kde každá bunka je tvorená šiestimi alebo ôsmimi bodmi, ktoré sa môžu pohybovať smerom hore alebo dole
tak, aby vytvorili určitý Braillov znak. Display sa používa na zobrazenie riadku textu z obrazovky počítača.
Každá bunka má šesť alebo osem kovových alebo nylonových bodov. Užívateľ číta riadok Braillových buniek
dotykom končekov prstov. Po prečítaní riadku sa zrakovo postihnutý môže posunúť na displayi, aby si mohol
prečítať ďalšie riadky. Braillovské displaye majú tlačidlá, ktorými sa udáva smer textového kurzora. Stlače-
ním smerového tlačidla príslušnej bunky sa pohne kurzor na príslušný znak textu. Počet Braillových buniek
na displayi sa môže meniť. Braillovské displaye sú často kombinované s ďalším hardvérom a softvérom, aby
sa vytvoril integrovaný celok. Mnoho týchto celkov zahrňuje v sebe aj hlasový výstup. Braillovská tlačiareň je
ekvivalentom štandardnej tlačiarne. Tlačí Braillove znaky a reliéfnu grafiku. Typy tlačiarní sú rozmani-
té v závislosti od ich použitia (v domácnosti, v zamestnaní). S tým súvisí aj ich cena a rozmery. Sú vhodné na
použitie v školách, napríklad na prípravu textov pre nevidiacich študentov, ale aj v domácnostiach a v za-
mestnaní. Elektronické čítacie prístroje umožňujú zrakovo postihnutému pomerne jednoduchým spôsobom
čítať tlačený text (noviny, kniha, časopisy, administratívne dokumenty a pod.). Dokument stačí vložiť do
scannera a prístroj ho začne čítať prostredníctvom hlasového výstupu. Svoje uplatnenie nájdu v knižniciach,
v študovniach, v školách ale aj v úradoch a pracoviskách, kde sú zamestnaní zrakovo postihnutí. Braillovské
záznamníky sú ľahké a prenosné. Majú rozmery videokazety. Sú určené na rýchle zaznamenanie si rôznych
informácií. Zrakovo postihnutý do záznamníka vkladá údaje cez braillovskú klávesnicu. Záznamník má pa-
mäť, do ktorej sa ukladajú súbory. Tie sa dajú kedykoľvek otvárať, editovať a čítať cez vstavaný hlasový vý-
stup. Záznamník poskytuje zrakovo postihnutému veľa užitočných funkcií, ako napríklad hodinky (budík),
kalkulačku, textový editor, organizér a pod. Ide o zariadenia kompatibilné s bežnými PC. Môžu ich používať
študenti na vyučovacích hodinách pri riešení rôznych úloh, zaznamenávaní si poznámok, administratívni
pracovníci na organizáciu svojho pracovného času a pod. Hlasové syntetizéry - ide o zariadenia, ktoré pre-
mieňajú text z počítača do hovorenej reči. Hlasový syntetizér je hardvérový prístroj, ktorý vytvára reč v hlaso-
vom prístupovom systéme. Zrakovo postihnutý užívateľ môže ovládať hlasitosť a rýchlosť syntetickej reči.
Existujú tiež hlasové syntetizéry založené na softvére. Hlasové syntetizéry používajú najmä nevidiaci a osoby
so zvyškami zraku. Softvér na čítanie z obrazovky počítača môže ťažko zrakovo postihnutým pomôcť do
určitej miery kompenzovať svoj zrak. Program číta údaje (text), ktoré by pre normálne vidiaceho človeka boli
zobrazené na obrazovke monitora. Nevidiaci alebo ťažko zrakovo postihnutý študent si môže sám nakonfigu-
rovať čítač obrazovky podľa toho, v akej aplikácii s ním bude pracovať. To umožňuje zrakovo postihnutému
lepšie sa orientovať v rôznych programoch. Využitie takýchto čítačov obrazoviek je zrejmé. Sú vhodné všade
tam, kde sa od ťažko zrakovo postihnutých vyžaduje prístup k dátam (napr. textovým súborom a pod.). Kon-
krétne využitie je hlavne pri práci nevidiaceho s rôznymi textovými dokumentmi. Viac informácií na
www.tyflocomp.sk, www.tyfloservis.cz, www.sons.cz, www.tyflocentrum.cz, www.braillnet.cz.



� 87 �

ZÁKLADY PEDAGOGIKY ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH; LOPÚCHOVÁ, J.; S. 73 – 91
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Možnosti, ktoré prináša technika sú skutočne obrovské. Ich postupné zavádzanie do edukačného proce-
su uľahčuje a zefektívňuje prácu zrakovo postihnutých študentov. Elektronické braillovské písacie stroje sa
môžu využívať rovnakým spôsobom ako mechanické. Avšak vzájomným prepojením niekoľkých takýchto
strojov je možné pre nevidiacich vytvoriť „malú komunikačnú sieť“, ktorá do istej miery môže nevidiacim
nahradiť klasickú tabuľu, keďže každý študent má v sieti prístup k údajom napísaným jeho spolužiakmi. Má
ich v pamäti, alebo si ich môže vytlačiť. Túto vlastnosť je možné využiť pri skupinových prácach študentov, či
pri výklade nového učiva a pod. Počítačové zostavy majú hneď niekoľko výhod, ktoré by mohli mať pozitívny
vplyv na ich používanie vo výchove, vzdelávaní a neskoršom pracovnom uplatnení zrakovo postihnutých.
Integrujú v sebe mnoho funkcií a vlastností iných prístrojov, ktoré sú často finančne oveľa nevýhodnejšie.
Počítač môže v plnej miere nahradiť vyššie spomenuté elektronické braillovské písacie stroje, kalkulačky so
zväčšeným displayom alebo hlasovým výstupom, niektoré elektronické čítacie systémy, či dokonca televízne
lupy. Pripojením scanneru, braillovského displaya, inštaláciou softvéru schopného čítať text z obrazovky
monitora a hlasového syntetizéra získa zrakovo postihnutý komplexné zariadenie na čítanie klasických tex-
tov. Zrakovo postihnutý vloží do scannera text, ktorý počítač nasníma. Text sa potom naformátuje a užívateľ
si ho môže prečítať buď na braillovskom displayi alebo cez hlasový výstup. Použitím braillovského preklada-
cieho softvéru si môže učiteľ pripraviť texty pre nevidiacich bez toho, aby ho musel písať na braillovskom
písacom stroji. Text jednoducho napíše v klasickej latinke a program ho „preloží“ do Braillovho písma. Mož-
ný je aj opačný postup. Niektoré špecifické potreby zrakovo postihnutých je možné riešiť aj „softvérovo“, t. j.
prostredníctvom špeciálne naprogramovaných aplikácií (programov). Takýmto spôsobom bol vytvorený aj
obrazový zväčšovací softvér, ktorý je schopný niekoľkonásobne zväčšovať grafiku a text na obrazovke moni-
tora. Napríklad pedagóg pomocou scannera nasníma do počítača obrázkový súbor. Potom ho pomocou zväč-
šovacieho softvéru môže na monitore zobraziť do požadovanej veľkosti. V inom prípade môže tento nasníma-
ný obraz vytlačiť na braillovských tlačiarňach ako reliéfny obrázok alebo reliéfne (Braillovo) písmo. Takým-
to spôsobom môže pedagóg slabozrakým, binokulárne postihnutým ale i nevidiacim sprístupniť na vyučova-
cích hodinách rôzne mapy, grafy, diagramy, obrázky alebo texty.

Štúdium ZP na Slovensku tiež podporuje Podporné centrum pre ZP pri Fakulte matematiky, fyziky a infor-
matiky UK v Bratislave (cezap-www.fmph.uniba.sk). V tomto centre sa nachádzajú plne vybavené osobné
počítače s hmatovým a sluchovým výstupom, lupy, PC programy na zväčšené zobrazovanie textu, na optické
čítanie a kopírovanie písma, tlačiarne, scannery, a iné. Centrum umožňuje ZP realizovať svoje práce na PC
a komunikovať prostredníctvom internetovej siete s celým svetom. Toto centrum pomáha najmä tým, ktorí si
nemôžu dovoliť zakúpiť drahé kompenzačné pomôcky. Toto centrum je však jediné na Slovensku so síd-
lom v Bratislave, takže veľká väčšina tých, ktorí by potrebovali jeho pomoc, majú k nemu sťažený prístup.

KKKKKontrontrontrontrontrolné oolné oolné oolné oolné otázkytázkytázkytázkytázky
1. Čo je to tyflotechnika?
2. Čo je úlohou korekčnej techniky?
3. Vymenujte 10 kompenzačných pomôcok?
4. Aké sú možnosti využitia elektronickej tyflotechniky v edukačnom procese ZP?

6. K6. K6. K6. K6. Komunikácia zrakovo postihnutýchomunikácia zrakovo postihnutýchomunikácia zrakovo postihnutýchomunikácia zrakovo postihnutýchomunikácia zrakovo postihnutých

Komunikáciou sa vo všeobecnosti rozumie sprostredkovanie alebo výmena informácií v rámci biologic-
kých, technických alebo sociálnych systémov, či vzájomne medzi jednotlivými systémami (Vašek, 1996). V špeci-
álnej pedagogike majú osobitný význam náhradné abecedy vytvorené na dorozumievanie sa s postihnutými a najmä
medzi postihnutými vzájomne. Na písomné dorozumievanie sa medzi nevidiacimi slúži Braillovo písmo (reliéf-
no-bodové písmo). Braillovo písmo – ako možnosť čítania a písania – je pre nevidiacich jedinečným vynálezom.
V roku 1825 ho vytvoril nevidiaci učiteľ slepcov v Paríži Louis Braille (1809-1852). Na písme pracoval viac
rokov a postupne ho zdokonaľoval. Pokusy o vytvorenie takéhoto písma však zaznamenávame dávnejšie pred-
tým, kedy sa robili viaceré pokusy, ako sprístupniť písanú reč nevidiacim. No iba Louis Braille tento nápad
doviedol do konca a vytvoril systém písma, ktoré sa dodnes používa na celom svete – Braillovo písmo (reliéfno-
bodové písmo). Zostavil tzv. šestibod tak, že usporiadal tri páry bodov pod seba a jednotlivé body očísloval.

Kombináciou šiestich bodov (pridávaním a vynechávaním jedného až piatich bodov) dosiahol 63 znako-
vých variantov. Týchto 63 variantov znakov je usporiadaných do 5 riadkov po 10 znakov. Tento počet posta-
čuje na to, aby bolo možné napísať písmená abecedy, diakritické znamienka, matematické, chemické symbo-
ly a vzorce, notové a iné znaky. Veľkosť šesťbodia je možné regulovať podľa prahu citlivosti čítajúceho prsta.
Fyziologicky najvhodnejšie rozmery šesťbodia sú 6x3,6 mm, keď je medzera medzi znakmi 1,2 mm a medzi
riadkami 3,6 mm. Reliéfno-bodové písmo je jednoduché. Má svoju logiku, zákonitosť a postupnosť.



� 88 �

ZÁKLADY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE PRÁCU SO ŠTUDENTMI STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL, 2007

Písmo sa tlačí reliéfne a je čita-
teľné hmatom. Bodovým písmom sú
tlačené knihy a časopisy pre nevi-
diacich. Môžeme ho písať pomocou
Tatrapointu (Pichtovho stroja), a tiež
pomocou bodátka na špeciálnej ta-
buľke (Pražská tabuľka). V súčas-
nosti sa ale najviac (najmä pre ko-
merčnejšie účely) využíva spôsob
bežného písania na PC a následné-
ho vytlačenia na Braillovskej tlačiar-
ni, ktorá text písaný v bežnej latin-
ke pretransformuje do reliéfnej po-
doby. Braillovo písmo je základným
prostriedkom gramotnosti nevidia-
cich. Hrá významnú úlohu pri vzde-
lávaní, zamestnávaní, trávení voľné-
ho času a pri riešení mnohých kaž-
dodenných problémov ľudí s váž-
nym zrakovým postihnutím. Komu-
nikácia nerobí nevidiacim žiadne
väčšie problémy. Žiť so zrakovým
handicapom neznamená nekomu-
nikovať. Ťažko zrakovo postihnutý
človek vstupuje do komunikačného
procesu s intaktnými, ale tiež aj s rovnako postihnutými ľuďmi. V takomto kontakte vzniká obojstranná
komunikačná skúsenosť a obe strany sa podieľajú na kvalite vzájomnej komunikácie. Vzájomná komuniká-
cia je priestorom pre spätnú väzbu oboch strán. Je len potrebné poznať niektoré základné pravidlá, ktoré sa
týkajú skôr sprievodných znakov komunikácie než komunikácie samotnej. Komunikácia nevidiacich, tak
isto ako komunikácia intaktnej populácie prebieha najmä dvomi formami – ústne a písomne.

Aj keď ústna komunikácia (monológ, dialóg, telefonovanie) ťažko zrakovo postihnutých má svoje špecifi-
ká, 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
je častým fenoménom tzv. verbalizmus. 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 nevi-
diacim problémy v ich pochopení. Preto je dôležitá spätná väzba, najmä v edukačnom procese pri vysvetľova-
ní nového učiva. Je potrebné si overiť, či nevidiaci študent pochopil učivo správne a požiadať ho o verbálne

Obrázok 2 Braillov kód

Obrázok 3 Braillova abeceda
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zhrnutie toho, čo bolo povedané. Tiež sa často stáva (najmä u kongenitálne nevidiacich), že artikulácia jed-
notlivých slov nie je taká výrazná a prúd jednotlivých slov môže poslucháčovi splývať. V konečnom dôsledku
to môže viesť až k nezrozumiteľnosti hovoreného. Opäť je to spôsobené nemožnosťou vizuálnej kontroly. Je
preto potrebné prejaviť patričnú dávku trpezlivosti a ústretovosti a požiadať nevidiaceho o spomalenie reči
alebo o zopakovanie hovoreného. To však platí aj naopak. Aj intaktný človek 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, prípad-
ne dôležité detaily, bežne používať všetky slová (aj slová ako „pozri, vidíš, ukážem ti, sleduj a pod.). Dôležité
je žiadať si od nevidiaceho spätnú väzbu kvôli kontrole, či všetko pochopil tak, ako sme mu to povedali, pri
vysvetľovaní sa spýtať na jeho predstavy, ktoré si utvoril (konfrontácia so skutočnosťou). Nezdvorilé je šepkať
v prítomnosti nevidiaceho. 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. Ešte
jedno špecifikum je v ústnej komunikácii nevidiacich veľmi výrazné. Často krát sa stáva, že keď hovoríte s nevidia-
cim, otočí hlavu nabok a vám sa zdá, že ho vaše slová nezaujímajú. Práve naopak. Nevidiaci len používa
kompenzačné postavenie hlavy, aby vás lepšie počul a porozumel všetkému, čo mu chcete povedať. Niekedy
to na vyučovaní môže vyzerať tak, že nevidiaci hľadí „do prázdna“, ale vo väčšine prípadov to tak naozaj nie
je. Ak by ste predsa len mali takýto pocit, položte nevidiacemu kontrolnú otázku. Písomná komunikácia
nevidiacich je trochu zložitejšia. Vzhľadom na absenciu zraku sú nevidiaci „nútení“ používať náhradné ko-
munikačné systémy – najmä Braillovo písmo (reliéfno-bodové písmo), alebo asistentov, ktorí im budú predčí-
tavať text písaný latinkou a zapisovať ich myšlienky. V súčasnosti však už mnohí nevidiaci majú aj možnosť
elektronickej komunikácie prostredníctvom špeciálneho hardware a software, ktoré transformujú bežné pís-
mo do Braillovho kódu, alebo pomocou čítacích prístrojov. Na trhu existujú aj čítacie zariadenia, ktorých
výhodou je sloboda výberu toho, čo a kedy chce čítať. Ich veľkou nevýhodou je však ich cena, ako aj náročná
obsluha, ich neprenosnosť a nemožnosť prečítania nekvalitne napísaného textu (rukou písaný text alebo
nekvalitne vytlačený text). Tak isto je veľkým prínosom aj tzv. zvuková kniha – načítanie textu na kazety,
ktoré nevidiaci neskôr počúva.

6.1 P6.1 P6.1 P6.1 P6.1 Prostriedky komunikácie nevidiacichrostriedky komunikácie nevidiacichrostriedky komunikácie nevidiacichrostriedky komunikácie nevidiacichrostriedky komunikácie nevidiacich

PrPrPrPrPrososososostriedky ktriedky ktriedky ktriedky ktriedky komunikácie neomunikácie neomunikácie neomunikácie neomunikácie nevidiacich s vidiacimividiacich s vidiacimividiacich s vidiacimividiacich s vidiacimividiacich s vidiacimi
Medzi prostriedky bežnej písomnej komunikácie nevidiacich s vidiacimi patrí kancelársky písací stroj,

magnetofón, prípadne diktafón a tiež aj telefón. V súčasnosti ich dopĺňajú výdobytky modernej elektroniky,
najmä komunikácia prostredníctvom internetu (mailom, chatom, ICQ, SKYPE a pod.).

PrPrPrPrPrososososostriedky ktriedky ktriedky ktriedky ktriedky komunikácie neomunikácie neomunikácie neomunikácie neomunikácie nevidiacich s nevidiacich s nevidiacich s nevidiacich s nevidiacich s nevidiacimividiacimividiacimividiacimividiacimi
Na komunikáciu v rámci komunity nevidiacich sa používajú najmä Tatrapointy (mechanické písacie stro-

je na Braillovo písmo), Pražská tabuľka s bodátkom, čítacie hmatové zariadenia a komunikácia prostredníc-
tvom vyššie spomínaného PC s hlasovým výstupom, pomocou špeciálnych elektronických zariadení (Eureka,
Aria, Braillen´Speak) a telefónu.

6.2 Zásady komunikácie s nevidiacim6.2 Zásady komunikácie s nevidiacim6.2 Zásady komunikácie s nevidiacim6.2 Zásady komunikácie s nevidiacim6.2 Zásady komunikácie s nevidiacim

Nevidiaci sú normálni ľudia, ktorí majú rôzne povahové črty, majú dobré aj zlé vlastnosti, majú svoje
prednosti, ale aj svoje nedostatky. Nevidiaci nepotrebujú súcit, potrebujú pomoc. Ak sa stretnete s nevidia-
cim, správajte sa prirodzene a prakticky. Pozdravte nevidiaceho ako prvý a predstavte sa mu menom. Pomoc
ponúknite, ale nevnucujte sa. Nevidiaci sa musí sám rozhodnúť, či vašu pomoc prijme, alebo ju odmietne.

Ak vstúpite do miestnosti, v ktorej sa nachádza nevidiaci, pozdravte ako prvý, aj keby ste boli starší. Ak sa
stretnete s nevidiacim, ktorý má so sebou sprievodcu, prejednávajte záležitosti nevidiaceho priamo s ním, nie
so sprievodcom. To, že nevidí neznamená, že je aj nesvojprávny. Nemôže síce s vami udržiavať zrakový kon-
takt, ale svoje záležitosti si väčšinou vie vybaviť sám. Úlohou sprievodcu je pomáhať nevidiacemu pri orientá-
cii v priestore a mobilite, prípadne v úlohách, o ktoré ho nevidiaci požiada.

V nasledujúcich riadkoch ponúkame Desatoro komunikácie s nevidiacimi študentmi, ktoré by mohlo
pomôcť mnohým pedagógom prekonať počiatočné rozpaky a navodiť bezproblémovú komunikáciu s takto
postihnutými ľuďmi.

1. S nevidiacim rozprávajte úplne prirodzene. Je chybou si myslieť, že nevidiaci vidí len tmu. Len 5% z celej
skupiny nevidiacich je úplne slepých. Niektorí majú zachovaný svetlocit, iní farbocit alebo ich kombináciu.

2. Pozdravte nevidiaceho ako prví aj napriek tomu, že je to váš študent. 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.
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3. Podanie ruky na pozdrav nahrádza očný kontakt. Sám 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 vyučovaní je dôležité študentovi vysvetliť, ako bude vyučovacia hodina prebiehať. Je to potrebné
nielen kvôli organizácii hodiny, ale najmä kvôli tomu, aby si mohol pripraviť potrebnú korekčnú alebo kom-
penzačnú techniku. A v konečnom dôsledku sa bude cítiť sebaistejšie, keď bude vedieť, čo nasleduje.

5. Nepodceňujte nevidiaceho.
6. Nepreceňujte jeho sily. Je pravda, že svoje povinnosti si musí plniť tak isto, ako ostatní spolužiaci, ale

možno bude od vás potrebovať väčší priestor na vysvetlenie postupu práce alebo ďalšie doplňujúce informácie.
7. Komunikácia by mala prebiehať priamo s nevidiacim študentom aj napriek tomu, že má svojho asisten-

ta alebo sprievodcu.
8. Nevidiaci študent má právo kamkoľvek vstupovať so svojím vodiacim psom. Pes je špeciálne vycvičený

na mnohé situácie a pri bežnom kontakte nie je nebezpečný. Na vodiaceho psa však nie je vhodné pískať,
mľaskať, hladkať ho, kŕmiť ho alebo sa s ním rozprávať bez súhlasu majiteľa.

9. Upozornite študenta na situácie o ktorých si myslíte, že by mohli byť pre neho nebezpečné alebo neprí-
jemné.

10. Vážte si nevidiaceho študenta ako plnohodnotného človeka. Myslite na to, že ak dosahuje rovnaké
výsledky, ako jeho spolužiaci, znamená to, že musí vynaložiť oveľa viacej úsilia, aby to dosiahol.

A ešte zopár komunikačných tipov:
Upútajte pozornosť študenta. Prv než začnete rozprávať, predstavte sa. Najmä na strednej a vysokej škole,

kde sa pedagógovia takmer každú vyučovaciu hodinu striedajú je dôležité oznámiť svoje meno. Svoje opod-
statnenie to má hlavne na začiatku školského roka. Neskôr si už nevidiaci študent zapamätá váš hlas a bude
vás podľa neho spoznávať. Uistite sa, že vás študent dobre počuje. Rozprávajte jasne, vecne a zrozumiteľne.
Pýtajte so spätnú väzbu. Je dôležité spýtať sa študenta či chápe to, čo od neho požadujete. Ak má študent
zvyšky zraku, používajte výraznejšiu mimiku a gestikuláciu. Ukážte, že ste ochotní komunikovať a počúvať.
Zdôrazňujte kľúčové slová a opakujte vety, ak je to potrebné. Používajte slová primerané veku študenta a jeho
schopnostiam. Používajte rôzne slová toho istého významu na objasnenie predmetu alebo situácie. Používaj-
te rôznu moduláciu hlasu, aby váš prejav nebol monotónny. Používajte prirodzený rytmus a intonáciu hlasu.
Dajte študentovi čas, aby prijal a porozumel, čo hovoríte. Urobte pauzu pred tým, než zmeníte tému. Noste
oblečenie, ktoré kontrastuje s farbou v triede (bledé oblečenie pred tabuľou, alebo tmavé oblečenie pred
bledou stenou – podľa formy výučby). Dajte študentovi čas, aby mohol reagovať. Buďte trpezlivý.

KKKKKontrontrontrontrontrolné oolné oolné oolné oolné otázkytázkytázkytázkytázky
1. Aké náhradné komunikačné systémy používajú zrakovo postihnutí?
2. Charakterizujte podstatu Braillovho písma?
3. Aké sú špecifiká ústnej komunikácie zrakovo postihnutých?
4. Vysvetlite pojem „verbalizmus“?
5. Aké sú prostriedky komunikácie nevidiacich?
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Základy pedagogiky mentálne postihnutýchZáklady pedagogiky mentálne postihnutýchZáklady pedagogiky mentálne postihnutýchZáklady pedagogiky mentálne postihnutýchZáklady pedagogiky mentálne postihnutých
ALICA VANČOVÁ

1. P1. P1. P1. P1. Pedagogika mentálne postihnutých ako vedný odboredagogika mentálne postihnutých ako vedný odboredagogika mentálne postihnutých ako vedný odboredagogika mentálne postihnutých ako vedný odboredagogika mentálne postihnutých ako vedný odbor, jej ponímanie, predmet a systém, jej ponímanie, predmet a systém, jej ponímanie, predmet a systém, jej ponímanie, predmet a systém, jej ponímanie, predmet a systém

PPPPPedagogikedagogikedagogikedagogikedagogika mentálne posa mentálne posa mentálne posa mentálne posa mentálne postihnutýchtihnutýchtihnutýchtihnutýchtihnutých ( PMP) je vedným odborom v sústave špeciálnopedagogických vied,
ktorý sa zaoberá teóriou a praxou edukácie a edukatívnej (re)habilitácie mentálne postihnutých osôb v biod-
romálnom kontexte. Je tvorený súborom vedeckých poznatkov o interakciách medzi jednotlivcami s mentál-
nym postihnutím a špeciálnopedagogickým pôsobením na nich a ich prostredie v procese edukácie a eduka-
tívnej (re)habilitácie. Tieto poznatky sú usporiadané do relatívne uceleného, logicky usporiadaného, intra-
disciplinárne diferencovaného a štrukturovaného systému a sú získavané prostredníctvom bádateľsko-vý-
skumnej, bádateľsko-teoretickej a vedecko-metodologickej činnosti.

PrPrPrPrPredmeedmeedmeedmeedmetttttomomomomom pedagogiky mentálne postihnutých je edukácia a edukatívna (re)habilitácia mentálne postih-
nutých, chápaná ako proces priameho a nepriameho zámerného, plánovitého, cieľavedomého špeciálno-pe-
dagogického pôsobenia na osoby s mentálnym postihnutím a ich prostredie s cieľom socializácie mentálne
postihnutých v biodromálnom rámci. Cieľovou skupinou subjektov záujmu pedagogiky mentálne postihnu-
tých sú jednotlivci s mentálnym postihnutím od raného veku až po starobu.

SySySySySyssssstém a sytém a sytém a sytém a sytém a syssssstémotémotémotémotémovvvvvá šá šá šá šá štrtrtrtrtruktúruktúruktúruktúruktúra pedagogiky MP:a pedagogiky MP:a pedagogiky MP:a pedagogiky MP:a pedagogiky MP:
� PMP je súborom poznatkov usporiadaných v systéme, ktorý je len relatívne ohraničený
� Zdanlivo protichodný charakter systému – integrovanosť / diferencovanosť, ohraničenosť / otvorenosť,
statickosť / dynamickosť, teória / prax, však umožňuje jeho vývoj
� Prvky tvoriace systém sú zoskupené do subsystémov či štruktúr a sú medzi nimi viacsmerné vzájomné
vzťahy

SySySySySyssssstém PMP tvtém PMP tvtém PMP tvtém PMP tvtém PMP tvoria nasleduoria nasleduoria nasleduoria nasleduoria nasledujúce šjúce šjúce šjúce šjúce štrtrtrtrtruktúruktúruktúruktúruktúry (disciplíny (disciplíny (disciplíny (disciplíny (disciplíny):y):y):y):y):
� Všeobecné základy pedagogiky mentálne postihnutých.
� Metodológia pedagogiky mentálne postihnutých.
� Historiografia pedagogiky mentálne postihnutých.
� Filozofia špeciálnej výchovy mentálne postihnutých.
� Teória komunikácie mentálne postihnutých.
� Edukatívna (re)habilitácia mentálne postihnutých.
� Náuka o školách a zariadeniach (inštitúciách) pre mentálne postihnutých.
� Pedeutológia v pedagogike mentálne postihnutých.
� Komparatívna pedagogika mentálne postihnutých.

Pedagogika mentálne postihnutých sa ako vedný odbor zaraďuje do sústavy špeciálnopedagogických vied.
Špeciálna pedagogika je pre pedagogiku mentálne postihnutých základným východiskovým odborom. Sústa-
va špeciálnopedagogických vied patrí do sústavy pedagogických vied. Táto patrí v najširšom ponímaní do
sústavy vied o človeku.

Vzhľadom na ponímanie pedagogiky mentálne postihnutých, jej predmetu a objektov, na ktoré sa zame-
riava je zrejmé, že pre svoje poslanie a vlastný rozvoj potrebuje kooperovať s celým radom vedných odborov
a disciplín. V najširšom kontexte pedagogika mentálne postihnutých narába s poznatkami tak širšie koncipo-
vaných základných vedných odborov či oblastí ako aj ich z ich aplikačnými „nadstavbami“ a následne medzi-
odbormi či transodbormi, ktoré priamo alebo nepriamo vplývajú na poznatkový aparát pedagogiky mentálne
postihnutých. Miera kooperácie a využívania poznatkov iných odborov a disciplín je rôzna – kritériom je
miera súvzťažnosti. Zaužívané je rozdelenie na pomocné vedy a hraničné odbory. Poznatky pomocných vied
aj hraničných odborov pomáhajú pedagogike mentálne postihnutých chápať a interpretovať javy a procesy,
ktorými sa zaoberá.

PPPPPomocné vomocné vomocné vomocné vomocné vedyedyedyedyedy sa dajú diferencovať na normatívne a deskriptívne. NNNNNororororormatímatímatímatímatívne pomocné vvne pomocné vvne pomocné vvne pomocné vvne pomocné vedyedyedyedyedy pomáha-
jú pedagogike mentálne postihnutých hľadať odpovede na otázku, aký by mal mentálne postihnutý človek
byť a ich poznatky sa premietajú do formulovania zámerov, cieľov pedagogiky mentálne postihnutých najmä
vo vzťahu k edukácii, edukatívnej (re)habilitácii a socializácii mentálne postihnutých. DesDesDesDesDeskripkripkripkripkriptítítítítívne pomoc-vne pomoc-vne pomoc-vne pomoc-vne pomoc-
né vné vné vné vné vedyedyedyedyedy popisujú, aký mentálne postihnutý človek je a to z aspektu zamerania týchto vied. Deskriptívne vedy
je ďalej možné deliť na priame a nepriame. Pedagogika mentálne postihnutých ich poznatky využíva v zmysle
ponímania človeka s mentálnym postihnutím ako bytosti, osobnosti integrujúcej v sebe bio-, psycho- a sociál-
nu dimenziu (a prípadne duchovnú dimenziu – v niektorých filozofických konceptoch) bytia. HrHrHrHrHraničnéaničnéaničnéaničnéaničné
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vvvvvedné odboredné odboredné odboredné odboredné odboryyyyy sa taktiež zaoberajú postihnutými či narušenými, ale ich cieľové zámery sú odlišné (VAŠEK,
1996, 2003).

Pedagogika mentálne postihnutých má úzke systémové vzťahy s priamymi deskriptívnymi pomocnými
vedami (biológia mentálneho postihnutia, psychológia mentálne postihnutých, sociálna patológia mentálne
postihnutých,). Tieto disciplíny sú v supportívnom vzťahu k PMP – dotujú ju potrebnými poznatkami, údaj-
mi o mentálnom postihnutí a jeho nositeľoch.

Za nepriame deskriptívne vedy je možné pri vychádzaní z VAŠEKA (2003) koncepcie považovať tie, ktoré
popisujú postihnutého človeka alebo postihnutie analogickým, nepriamym spôsobom. Sem sa zaraďuje ky-
bernetika a v jej rámci najmä teória informácií a komunikácie, bionika, ďalej sem možno zaradiť semiotiku,
informatiku, psycholingvistiku. Tieto odbory sa zaoberajú problematikou výmeny informácii medzi systéma-
mi a komunikáciou. Pre pedagogiku mentálne postihnutých majú význam v tom, že pomáhajú chápať a inter-
pretovať edukáciu či eduaktívnu (re)habilitáciu a vôbec rozvíjanie osobnosti mentálne postihnutých z pohľadu
ponímania týchto procesov ako procesov, v ktorých dochádza ku komunikácii a k výmene informácií.

Z normatívnych pomocných vied sa v pedagogike mentálne postihnutých využívajú predovšetkým po-
znatky etiky, estetiky a logiky, v menšej miere aj práva. Sú to vedy, ktoré určujú, aký by mal človek byť. V skutoč-
nosti ide najmä o filozofiou rámcované poznatky axiológie a deontológie, ontológie, gnozeológie (epistemo-
lógie), logiky, metafyziky a metateórie. Tieto sa spolu s estetikou a právom pokúšajú formulovať normy plat-
né (nielen) pre ľudské spoločenstvo a jeho subsystémy.

Hraničné vedné odbory síce skúmajú postihnutého človeka, ale ich zameranie je odlišné v porovnaní
s PMP. Zaraďuje sem možno odbory ako humánna defektológia (jej časť náuka o mentálne postihnutých),
liečebná pedagogika mentálne postihnutých (v súčasnom slovenskom ponímaní) či logopédia so zameraním
na mentálne postihnutých (klinická logopédia v súčasnom slovenskom ponímaní).

Poznatky normatívnych, deskriptívnych vied i hraničných odborov pedagogika mentálne postihnutých
využíva pri formulovaní a interpretovaní vlastných poznatkov.

V širšom kontexte však pedagogika mentálne postihnutých narába s poznatkami širšie koncipovaných
základných vedných odborov, ktoré priamo alebo nepriamo vplývajú na poznatkový aparát pedagogiky mentál-
ne postihnutých. Sú nimi predovšetkým vedy o človeku, ale aj technické vedy a čiastočne prírodné vedy. Z vied
o človeku sú to najmä filozofické vedy, vedy o výchove (najmä pedagogika, andragogika, gerontagogika a v ich
rámci všeobecná - agogika, teória výchovy, didaktika, komparatívna pedagogika, pedeutológia a pod.), psy-
chologické vedy , sociologické vedy. Ďalej humánna biológia a medicínske odbory (najmä psychiatria, neuro-
lógia, pediatria). Aj tieto odbory (neuvedené vo vyššie prezentovanom členení medzi normatívnymi) posky-
tujú pedagogike mentálne postihnutých poznatky, podľa ktorých je možné vymedziť normu a to, čo je mimo
normy, teda postihnutie, poruchu, narušenie a hľadať znaky postihnutia vo vzťahu k ich nositeľom a ich peda-
gogickému ovplyvňovaniu. Technické vedy umožňujú pedagogike mentálne postihnutých skúmať využitie
a využívať technické prostriedky v pedagogických intervenciách, ekonomické vedy je možné využiť v aplikač-
nej podobe v otázkach manažmentu organizácie a riadenia inštitúcií pre mentálne postihnutých. Okrem
humánnej biológie môže pedagogika MP v rôznej miere využívať aj poznatky iných prírodných vied.

1.1. V1.1. V1.1. V1.1. V1.1. Vývoj pedagogiky mentálne postihnutých ako vedného odboruývoj pedagogiky mentálne postihnutých ako vedného odboruývoj pedagogiky mentálne postihnutých ako vedného odboruývoj pedagogiky mentálne postihnutých ako vedného odboruývoj pedagogiky mentálne postihnutých ako vedného odboru

 Pri pokuse o vymedzenie ponímania a predmetu pedagogiky mentálne postihnutých a následne jej štruktú-
ry a systémových vzťahov je potrebné najskôr stručne uviesť historické súvislosti. Pedagogika mentálne postih-
nutých sa ako súčasť špeciálnej pedagogiky rozvíjala ako veda v geo-politicko-kultúrnom priestore terajších
Čiech a Slovenska zhruba od konca 19. storočia. Spomedzi odborníkov, ktorí sa zaoberali vymedzením odboru
a jeho predmetom, možno uviesť HERFORTA, ČÁDU, MAUERA, ZEMANA, POPELÁŘA, GAŇA, SOVÁKA,
v nedávnej minulosti BAJA a VAŠEKA. Ešte pred nimi však v r. 1890 Ludwig Adolf STRÜMPEL vydal v nemči-
ne dielo nazvané Pedagogická patológia, ktoré možno považovať za prvý ucelený špeciálnopedagogický spis.

V minulosti (najmä v období r. 1945 – 1990) prijaté ponímanie pedagogiky mentálne postihnutých a jej
koncepcia boli ovplyvnené nasledujúcimi dôležitými aspektmi:
� V 20. rokoch 20. storočia zavedené dualistické ponímanie odboru ako pedopatológie (neskôr defektológie)
ako teoretickej zložky odboru a nápravnej pedagogiky (neskôr špeciálnej pedagogiky) ako praktickej,
metodickej zložky odboru, ktoré pretrvávalo takmer do konca 20. storočia.
� Teoretická zložka odboru sa dlhodobo vyvíjala akoby „v závese“ za praktickou zložkou (čo bolo
podmienené najmä požiadavkou urýchlene riešiť potreby a problémy praxe).
� V druhej polovici 20. storočia bola teória aj prax špeciálnej pedagogiky vrátane pedagogiky mentálne
postihnutých výrazne ovplyvnená sovietskym ponímaním defektológie a pedagogiky vôbec.
� Z vyššie uvedeného duálneho ponímania defektológie a špeciálnej pedagogiky vzišiel koncept
humánnej defektológie (komplexný multidisciplinárny odbor o postihnutých či narušených jednotliv-



� 94 �

ZÁKLADY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE PRÁCU SO ŠTUDENTMI STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL, 2007

coch ako teoretický základ pre špeciálnu pedagogiku) a špeciálnej pedagogiky (ktorá sa zaoberá socializáciou
postihnutých či narušených pedagogickými prostriedkami).

„Tradičné“ vymedzenie ponímania, koncepcie a predmetu pedagogiky mentálne postihnutých (PMP),
typické najmä pre druhú polovicu 20. storočia:
� PMP bola ponímaná ako špeciálnopedagogický odbor , ktorý sa zaoberá výchovou, vzdelávaním,
vyučovaním mentálne postihnutých (v staršej terminológii mentálne defektných, resp. duševne chybných
či rozumovo zaostalých) detí a mládeže.
� Dichotomický koncept intaktní verzus postihnutí, vzdelávateľnosť verzus nevzdelávateľnosť, integrácia
verzus segregácia a exklúzia.
� Diferenciácia detí a mládeže s mentálnym postihnutím na vzdelávateľných, nevzdelávateľných
(oslobodených od povinnej školskej dochádzky) a nevychovávateľných (inak povedané ponímaných
ako neschopných akéhokoľvek rozvíjania).
� Výlučne segregované zaškoľovanie detí a mládeže s mentálnym postihnutím, ich edukačná a sociálna
exklúzia.
� Nedostatočne rozpracovaná problematika špeciálnopedagogických intervencií voči dospelým osobám
s mentálnym postihnutím.
� Nedostatočne vybudovaný systém dočasných či mobilných alebo podporných špeciálno-pedagogických

služieb poradenského charakteru pre osoby s mentálnym postihnutím a ich užšie a širšie sociálne prostredie.

Obdobie rokov 1990 – 2005 je poznačené výrazným posunom vedného poznania a ponímania vied o člove-
ku a výchove, špeciálnu pedagogiku nevynímajúc. Je možné identifikovať nasledujúce posuny a procesy:
� Inovácia a prehodnocovanie „tradičných“ poznatkov vedných odborov v ich konceptuálnej,
procedurálnej či metavednej rovine.
� Presadzovanie nových filozofických pohľadov na človeka (antropologická filozofia, fenomenológia,
humanistická filozofia, holistické a hermeneutické prístupy) a ich premietnutie do axiológie.
� Chápanie edukácie (výchovy, vzdelávania, vyučovania) ako jednej zo základných sociálnych funkcií
slúžiacich k socializácii, enkulturácii, sebarealizácii a dosahovaniu pre subjekt žiaducej úrovne kvality
života.
� Pluralita názorov a výkladov v období pred 15-timi rokmi ťažko predstaviteľná a zároveň pôsobenie
eklektiky vo vedách o výchove.
� Zmena paradigmy špeciálnej pedagogiky vrátane pedagogiky mentálne postihnutých.
� 100-ročná existencia pedagogiky mentálne postihnutých v rámci špeciálnej pedagogiky ako vedy,
� Pod vplyvom nových vedných poznatkov, meniacich sa spoločenských podmienok v rámci storočnej
existencie pedagogiky mentálne postihnutých jej vývoj, konceptuálne zmeny.
� Po r. 1990 zmeny paradigmy pedagogiky mentálne postihnutých, rozširovanie jej pôsobnosti na javy
a procesy, s ktorými sa predtým nezaoberala.
� Pokus o zapracovanie nových trendov, paradigmatických zmien do konceptuálnej, systémovej podoby
s transferom do definičnej a terminologickej oblasti.
� Pokus o prenos reflexie paradigmatických, konceptuálnych, obsahových a štrukturálnych posunov
a zmien vo vedách o človeku a výchove do návrhu systému základných poznatkov pedagogiky mentálne
postihnutých.
� Základné teoretické východisko navrhovanej koncepcie – Vašekov koncept špeciálnej pedagogiky
z r. 2003.

Dôvody, ktoré viedli ku novému konceptu pedagogiky mentálne postihnutých:
� Paradigmatické zmeny vo vedách o človeku a výchove.
� Filozofia inklúzie postihnutých a medzinárodné záväzky Slovenska v tejto oblasti, ktoré sa týkajú
rovnosti príležitostí a konceptu kvality života.
� Prebiehajúca zmena paradigmy špeciálnej pedagogiky, jej nové poznatky.
� Z hľadiska potrieb teórie a praxe nutný širší záber špeciálnej pedagogiky, reflektujúci nielen paradigmatické
zmeny vied, ale aj zmeny v rovine legislatívy, inštitucionálnej starostlivosti o mentálne postihnutých
a zmeny trhu práce ako aj požiadavky, potreby a práva postihnutých a ich rodín.
� Z toho vyplývajúce požiadavky na kompetenčné možnosti špeciálneho pedagóga pre mentálne
postihnutých (spôsobilosti a kompetencie pre edukáciu, diagnostiku, prognostiku, poradenstvo,
pedagogické terapie a prevenciu vo vzťahu k mentálne postihnutým a ich užšiemu a širšiemu sociálnemu
prostrediu).
� Potreba orientácie pedagogiky mentálne postihnutých na edukáciu, edukatívnu rehabilitáciu a socializáciu
nielen detí a mládeže s mentálnym postihnutím, ale aj dospelých a seniorov s mentálnym postihnutím.
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� Návrh nového ponímania špeciálnej pedagogiky ako teoreticko-praktického odboru nazvaného špeciálna
edukológia (lat. educere – vychovávať, gr. logos – náuka), pozostávajúceho z 3 komponentov : špeciálnej
pedagogiky, špeciálnej andragogiky, špeciálnej gerontagogiky.

1.2. T1.2. T1.2. T1.2. T1.2. Terminológia, vymedzenie pojmoverminológia, vymedzenie pojmoverminológia, vymedzenie pojmoverminológia, vymedzenie pojmoverminológia, vymedzenie pojmov, definovanie mentálneho postihnutia, definovanie mentálneho postihnutia, definovanie mentálneho postihnutia, definovanie mentálneho postihnutia, definovanie mentálneho postihnutia

 Terminologický aparát, vedecký jazyk je nevyhnutnou súčasťou každého vedného odboru. Pre vývoj ved-
ného odboru je dôležitá deskripcia a pochopenie historického vývoja celého systému poznatkov, s ktorými
vedný odbor narába. Systém poznatkov vyjadrený pomocou definícií obsahov kategórií, pojmov, termínov,
slúžiacich na označenie javov a procesov má v tomto zmysle nezastupiteľnú úlohu. Za pomoci historiografic-
kej analýzy a komparácie je možné poukázať na postupný vývoj a zmeny v nazeraní na základný špeciálnope-
dagogický jav, ktorým sa zaoberá pedagogika mentálne postihnutých – mentálne postihnutie. Pedagogika
mentálne postihnutých okrem vlastného využíva aj terminologický aparát a vedecký jazyk špeciálnej pedago-
giky, pedagogiky ako aj súvzťažných odborov tam, kde vedecký jazyk týchto odborov napomáha k výstižné-
mu opisu a formulovaniu teórií a poznatkov o interakciách medzi mentálne postihnutým jednotlivcom a špeci-
álnopedagogickým pôsobením na neho v procese jeho socializácie.

Aktuálne ponímanie človeka s mentálnym postihnutím a pojmu „mentálne postihnutie“:
� Mentálne postihnutie je pojem, ktorý má interdisciplinárny charakter.
� Vo význame a obsahu tohto pojmu sa prekrývajú medicínske, psychologické, pedagogické, sociálne
aj právne aspekty.
� Mentálne postihnutie sa dotýka biologickej, psychickej aj sociálnej dimenzie bytia.
� V prístupoch k ponímaniu tohto multiodborového fenoménu a k vymedzeniam jeho obsahu je
reflektovaná aj aktuálna epistemologická, axiologická, deontologická rovina spoločenskej existencie.
� Z mnohých faktorov, ktoré vplývajú na vývoj definovania mentálneho postihnutia, je možné spomenúť
sumu poznatkov a skúseností plynúcich z existencie mentálne postihnutých v spoločnosti a postoje
spoločnosti k nim.
� Mentálne postihnutie je fenomén, ktorý sa bytostne dotýka príslušníkov ľudstva, societ.
� Človek je chápaný ako integrita bio- psycho- a sociálnej
dimenzie bytia, ako systém, v ktorom tieto modality
vo vzájomnej súčinnosti a v interakciách medzi sebou
a s užším a širším environmentálnym a sociálnym
prostredím zabezpečujú existenciu človeka ako harmonického
celku.
� Postihnutie spôsobuje narušenie integrity systému
v orgánovej či funkčnej zložke, čo vedie k dočasným alebo
trvalým narušeniam funkcionovania tohto systému v jeho
spomínaných modalitách.
� Ponímanie pojmu postihnutie je možné podľa Vašeka
(1996, 2003) simplifikovane vyjadriť vzorcom
P = f (IPf, Km, M).P = f (IPf, Km, M).P = f (IPf, Km, M).P = f (IPf, Km, M).P = f (IPf, Km, M).
� Kompenzačné mechanizmy môžu vychádzať zo samotného
postihnutého človeka (vnútorné Km), ako aj z prostredia
(napr. technické pomôcky a prostriedky, budovanie náhradných
algoritmov funkcionovania a pod.). Cieľom účinku
kompenzačných mechanizmov je znovudosiahnutie integrity
systému.
� Motivácia je chápaná ako podnet na uspokojovanie potrieb postihnutého človeka.
� Aktuálny status človeka s postihnutím významne ovplyvňuje aj úroveň autoregulácie.
� Termín „mentálny“ (lat. mens, 2.p. mentis = myseľ, duch) sa vzťahuje na špecifikáciu označenia
fenoménov a modalít spájajúcich sa s rozumovou činnosťou, s mysľou, myslením, duševnou činnosťou.
Jeho význam je „duševný“, „rozumový“.
� Jednotlivec s mentálnym postihnutím je ponímaný ako entita bytia tvorená uceleným systémom
pozostávajúcim z biologických, psychických a sociálnych modalít, ktorého integrita je narušená
v orgánovej aj funkčnej zložke a narušenie spravidla zasahuje bio-, psycho- aj socio- dimenziu existencie
tohto systému. Miera narušenia určuje stupeň mentálneho postihnutia. Mentálne postihnutý jednotlivec
ako systém vstupuje do rôznych interakcií s prostredím a jeho existencia má dynamický charakter.
Interakcie s prostredím majú charakter výmeny informácií medzi systémami, subsystémami, štruktúrami.
Mieru narušenia a aktuálny stav v existencii tejto entity a funkcionovaní systému ovplyvňujú aj vnútorné
a vonkajšie kompenzačné mechanizmy, motivačné faktory a úroveň autoregulácie systému.

Schéma osoby s mentálnym postihnutím
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Aktuálne defAktuálne defAktuálne defAktuálne defAktuálne definoinoinoinoinovvvvvanie mentálneho posanie mentálneho posanie mentálneho posanie mentálneho posanie mentálneho postihnutia, mentálnetihnutia, mentálnetihnutia, mentálnetihnutia, mentálnetihnutia, mentálnej rj rj rj rj reeeeetttttararararardáciedáciedáciedáciedácie
V minulosti sa v českej a slovenskej odbornej literatúre používali termíny, resp. pojmy (uvedené viac-

menej chronologicky) ako duševne abnormálny, duševne úchylný, duševne vadný, duševne chybný, slabomy-
seľný, duševne postihnutý, až po súčasný termín „mentálne postihnutý“. V slovenskej pedagogike mentálne
postihnutých postupne došlo koncom 80. rokov 20. storočia a začiatkom 90. rokov 20. storočia k používaniu
dvoch pojmov, ktorými sa označovali základné špeciálno-pedagogické javy, ktorými sa PMP zaoberá, a to
pojmu „mentálne postihnutie“ a pojmu „mentálna retardácia“. Bajo (in Vašek a kol., 1994, s. 90) vymedzil
vzťahy medzi pojmami „mentálne postihnutie“ a „mentálna retardácia“ nasledovne: „ mentálne posmentálne posmentálne posmentálne posmentálne postihnutietihnutietihnutietihnutietihnutie
je najširší, najvšeobecnejší, strešný pojem používaný v pedagogickej dokumentácii v školstve, ktorý orientač-
ne označuje prakticky všetkých jednotlivcov s IQ pod 85, teda osoby v pásme mentálnej retardácie a osoby
v hraničnom pásme mentálnej retardácie“. Pojem „mentálna rmentálna rmentálna rmentálna rmentálna reeeeetttttararararardáciadáciadáciadáciadácia“ vymedzil (tamtiež, s. 89) ako „sú-
borné označenie pre výrazne podpriemernú úroveň všeobecnej inteligencie (IQ nižšie ako 70), prejavujúcu
sa už v útlom detstve a spôsobujúcu aj poruchy prispôsobovania“. Týmto vymedzením nadviazal na psycholo-
gické definičné koncepty mentálnej retardácie.

Termín „mentálne postihnutie“ je termínom prevažne špeciálnopedagogickým, psychologickým a relatívne
novým. Súvzťažné vedy ako biológia, medicínske odbory či klinická psychológia tento termín užívajú zriedka-
vo, nakoľko ich vedecký jazyk pracuje prevažne s termínom „mentálna retardácia“ patriacim pod kategóriu
„duševné poruchy“. Termín „mentálna retardácia“ je súčasťou viacerých medzinárodných klasifikačných systé-
mov, najmä medicínskych, odkiaľ sa preberá do vedeckého jazyka iných odborov vrátane psychológie mentálne
postihnutých a špeciálnej pedagogiky (pedagogiky mentálne postihnutých). Definičné vymedzenie termínu a pojmu
„mentálna retardácia“ je však v týchto odboroch rôzne. Pedagogika mentálne postihnutých preberá ter-
mín a pojem „mentálna retardácia“ aj s jeho definičným vymedzením zo súvzťažných odborov.

VVVVVýrýrýrýrýrazne inoazne inoazne inoazne inoazne inovvvvvatíatíatíatíatívne švne švne švne švne špeciálnopedagogické defpeciálnopedagogické defpeciálnopedagogické defpeciálnopedagogické defpeciálnopedagogické definičné vymedziničné vymedziničné vymedziničné vymedziničné vymedzenie poenie poenie poenie poenie pojmu „mentálne posjmu „mentálne posjmu „mentálne posjmu „mentálne posjmu „mentálne postihnutie“ prtihnutie“ prtihnutie“ prtihnutie“ prtihnutie“ pred-ed-ed-ed-ed-
lololololožil Vžil Vžil Vžil Vžil Vašekašekašekašekašek v r v r v r v r v r. 1. 1. 1. 1. 1996.996.996.996.996. Tento definičný koncept je možné považovať za aktuálne platný pre pedagogiku mentál-
ne postihnutých. Vychádza z ponímania edukácie ako procesu, ktorého podstatou je sprostredkovanie, prijíma-
nie, transformácia a uchovanie informácií, ktoré sa realizujú prostredníctvom informačného kolobehu. Z po-
hľadu pedagogiky mentálne postihnutých teda „mentálne postihnutie možno chápať ako nedostatočnú schop-
nosť meniť informácie na poznatky, v dôsledku toho aj transformovať veci a udalosti do symbolických foriem,
tieto uchovávať, s takto transformovanými informáciami zmysluplne narábať a participovať na udalostiach“.
„Poznatok je výsledok životnej aktivity jedinca, relatívne zovšeobecnenie, transformované v symbolickej for-
me, komunikovateľná skúsenosť v styku s ľuďmi a ostatným svetom“. (Vašek, 1996, 2003, s. 171)

MedzinárMedzinárMedzinárMedzinárMedzinárodná klasifodná klasifodná klasifodná klasifodná klasifikácia chorikácia chorikácia chorikácia chorikácia chorôb, 1ôb, 1ôb, 1ôb, 1ôb, 10. r0. r0. r0. r0. reeeeevízia (MKvízia (MKvízia (MKvízia (MKvízia (MKCH 1CH 1CH 1CH 1CH 10 ) – 10 ) – 10 ) – 10 ) – 10 ) – 1992 – platná doposiaľ992 – platná doposiaľ992 – platná doposiaľ992 – platná doposiaľ992 – platná doposiaľ
MR je stav zastaveného alebo neúplného duševného vývinu, ktorý je charakterizovaný najmä narušením

schopností, prejavujúcich sa v priebehu vývinového obdobia, prispievajúcich k celkovej úrovni inteligencie.
Ide najmä o poznávacie, rečové, motorické a sociálne schopnosti. MR sa môže vyskytnúť spoločne s akoukoľ-
vek inou duševnou, telesnou alebo zmyslovou poruchou, alebo aj bez nich. MR jedinci však môžu byť postih-
nutí celým radom duševných porúch, ktorých prevalencia je u nich tri- až štyrikrát častejšia ako v bežnej
populácii. Adaptívne správanie je narušené vždy, avšak v chránenom sociálnom prostredí s dostupnou pod-
porou nemusí byť toto narušenie u jedincov s ľahkou MR nápadné (MKCH – 10).

 Pre definitívnu diagnózu by mala byť prítomná znížená úroveň intelektových funkcií, vedúcich k zníže-
nej schopnosti prispôsobiť sa denným požiadavkám bežného sociálneho prostredia. Podľa MKCH – 10 sa
mentálna retardácia (duševné oneskorenie) delí:

F70F70F70F70F70 Ľahká mentálna retardácia.
F7F7F7F7F71 1 1 1 1 Stredne ťažká mentálna retardácia.
F72 F72 F72 F72 F72 Ťažká mentálna retardácia.
F73 F73 F73 F73 F73 Hlboká mentálna retardácia.
F78 F78 F78 F78 F78 Iná mentálna retardácia.
F79 F79 F79 F79 F79 Nešpecifikovaná mentálna retardácia.
Táto definícia a toto členenie MR sa ako platné a oficiálne prezentuje v domácej aj zahraničnej literatúre

k problematike MR doposiaľ, i keď vzhľadom na posuny vo vedeckom poznaní a v spoločenských normách za
roky 1992 – 2005 silnie tlak na revidovanie tohto prístupu a poňatia MR.

R. LR. LR. LR. LR. LUCKASSONOUCKASSONOUCKASSONOUCKASSONOUCKASSONOVVVVVÁ a kÁ a kÁ a kÁ a kÁ a kol., AAMR - 2002ol., AAMR - 2002ol., AAMR - 2002ol., AAMR - 2002ol., AAMR - 2002
Americká asociácia pre mentálnu retardáciu v r. 2002 opätovne upravovala svoj predošlý prístup k poní-

maniu mentálnej retardácie z r. 1992 a výsledkom revízie je nasledujúca definícia mentálnej retardácie, kto-
rej autormi sú R. Luckasson, S. Borthwick – Duffy, W. H. E. Buntinx, D. L. Coulter, E. M. Craig, A. Reeve a kol.:
„Mentálna retardácia je neschopnosť (nedostatočnosť) charakterizovaná signifikantnými obmedzenia-
mi v intelektovom funkcionovaní a adaptívnom správaní. Obmedzenia sa týkajú najmä adaptívnych schop-
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ností z oblastí pojmovej, praktickej a sociálnej inteligencie. Táto neschopnosť (nedostatočnosť) vzniká do 18-teho
roku života. Mentálna retardácia sa vzťahuje na osobitný stav funkcionovania, ktorý začína v detstve, je multidi-
menzionálny a je pozitívne ovplyvniteľný individualizovaným prístupom a podporou“ (Aamr,. 2002 in Vančová,
2005). V tomto ponímaní sa mentálne postihnutý jednotlivec chápe ako subjekt funkcionujúci vo fyzickom, mate-
riálnom, sociálnom teda súhrnne vo svojom životnom prostredí a vstupujúci do interakcií s rôznymi atribútmi
prostredia. Výsledky takýchto interakcií odrážajú aj požiadavky, potreby, multidimenzionalitu jednotlivca a prostre-
dia a majú dopad na nezávislosť, vzťahy, sociálne začlenenie, školskú a komunitnú participáciu a osobný stav
pohody.

Termín intelektové funkcionovanie je možné chápať ako schopnosť riešiť problémy akademického charak-
teru; jeho úroveň sa primárne zisťuje prostredníctvom IQ testov. Termín adaptívne správanie je možné chápať
ako výsledok súboru schopností, zručností, spôsobilostí adaptovať sa na prostredie, v ktorom sa jednotlivec
nachádza. Adaptívne správanie je možné diagnostikovať a jeho úroveň zisťovať štandardizovanými testami.

2. Etiológia a výskyt mentálneho postihnutia2. Etiológia a výskyt mentálneho postihnutia2. Etiológia a výskyt mentálneho postihnutia2. Etiológia a výskyt mentálneho postihnutia2. Etiológia a výskyt mentálneho postihnutia

Podstatou mentálneho postihnutia a mentálnej retardácie je abnormálny vývin mozgu a CNS, ktorý vzni-
ká ako dôsledok jeho poškodenia. Mentálne postihnutie a mentálna retardácia tak, ako sa javia svojimi symp-
tómami, sú funkčnými následkami tejto patológie mozgu a CNS. Abnormálny vývin mozgu a CNS u konkrét-
nych jednotlivcov môže byť spôsobený mnohými faktormi. Tieto faktory môžu mať charakter monopatogén-
nych faktorov alebo polypatogénnych faktorov. Pôsobiť môžu v rôznych štádiách vývinu mozgu a CNS. Preto
sa členenie etiologických faktorov MP a MR obvykle uvádza takto:
� Etiologické faktory MP a MR z hľadiska pôvodu:
� endogénne faktory (dedičnosť, hereditárne faktory),
� exogénne faktory (vplyvy vonkajšieho prostredia – biologické, chemické, fyzikálne, environmentálne,
sociálne a pod. patogénne faktory).

� Etiologické faktory MP a MR z hľadiska doby pôsobenia:
� prenatálne pôsobiace patogénne faktory,
� perinatálne pôsobiace patogénne faktory,
� postnatálne pôsobiace patogénne faktory.

Vašek (2003) prezentuje stanovisko, že postihnutie je dôsledkom anomálneho vývinu. Ten býva spôsobe-
ný veľmi heterogénnymi faktormi a ich kombináciami. Preto autor upúšťa od taxatívneho vymenovania a
pristupuje k vyjadreniu etiologických faktorov prostredníctvom simplifikácie v podobe vzorca:

 P = f (Čvý P = f (Čvý P = f (Čvý P = f (Čvý P = f (Čvý, Čv, Čv, Čv, Čv, Čv, Pf, Km), Pf, Km), Pf, Km), Pf, Km), Pf, Km)

kde interakcia anomálneho vývinu a postihnutia je vyjadrená nasledovne: postihnutie (P) je dôsledkom
anomálneho vývinu, to zn. že je funkciou súčinnosti činiteľov vývinu (Čvý), činiteľov veku (Čv), patogénnych
faktorov (Pf) a kompenzačných mechanizmov (Km) jednotlivca (Vašek, 2003, s. 35).

Miera poškodenia mozgu a CNS a miera narušenia normálneho vývinu môže byť rôzna; závisí to od cha-
rakteru patogénov, doby pôsobenia, špecifík vnútorného prostredia organizmu zasiahnutého patogénmi, od
vonkajšieho prostredia ako aj od kvality a včasnosti intervenčných terapeutických a ďalších podporných
aktivít. Preto si už „zakladatelia“ starostlivosti o mentálne postihnutých všimli, že neexistujú dvaja úplne
rovnakí ľudia s MP a každý jednotlivec s MP je jedinečný, výnimočný.

Etiologické faktory mentálneho postihnutia a mentálnej retardácie sú veľmi rôznorodé. Častokrát dochá-
dza ku kombinovaniu príčin, alebo je etiológia nejasná, resp. nie je poznaný mechanizmus vzniku poruchy aj
pri známej etiológii. Príčiny môžu zapôsobiť v rôznych etapách vývinu jednotlivca. Môžu spôsobiť viac alebo
menej závažné kombinácie rôznych prejavov, príznakov porúch, narušení či deficitov. Keďže pri MP a MR
ide o poškodenie mozgu a CNS a ich abnormálny vývin, je pochopiteľné, že dôsledkom takéhoto závažného
narušenia integrity organizmu nebude iba mentálne postihnutie či MR, ale častokrát aj iné postihnutia,
narušenia, súčasne sa vyskytujúce s MP a MR v podobe viacnásobných postihnutí.

V zásade možno povedať, že najzávažnejšie mentálne a viacnásobné postihnutia sú spravidla vyvolané
príčinami pôsobiacimi v štádiu prenatálneho vývinu, nakoľko práve ony majú najväčší dopad na formovanie
materiálnej biologickej bázy budúcich porúch, chýb, deficitov, neschopností, postihnutí.

Pri prezentovaní etiologických faktorov mentálneho postihnutia, mentálnej retardácie a viacnásobných po-
stihnutí je nutné zvoliť simplifikovaný prístup. Pre zjednodušenú prezentáciu najzákladnejších skupín etiologic-
kých faktorov je možné použiť Grossmanovo (1984, in Vančová, 2005) rozdelenie príčin mentálnej retardácie:
� infekcia alebo intoxikácia,
� poruchy tehotenstva,



� 98 �

ZÁKLADY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE PRÁCU SO ŠTUDENTMI STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL, 2007

� indikácie psychického charakteru,
� vplyvy materiálneho prostredia,
� traumy alebo fyzikálne faktory,
� chromozomálne abnormality,
� vývinové poruchy,
� vplyvy sociálneho prostredia,
� metabolické a nutričné činitele,
� genetické vplyvy,
� ochorenie CNS a zmyslových orgánov,
� mechanické poškodenia,
� ochorenia mozgu veľkého rozsahu,
� neznáme prenatálne, perinatálne a,
� kombinácie príčin postnatálne vplyvy.

Pokiaľ ide o ponímanie MR ako dôsledku abnormálneho vývinu mozgu a CNS, Matulay (1986) uvádza, že
patogénne faktory môžu poškodiť rast a dozrievanie mozgu (dorastanie nervových a podporných buniek a skvalit-
ňovanie kontaktov medzi nervovými bunkami, pričom počet nervových buniek sa po narodení nemení, ale
medzibunkové spoje sa môžu zlepšovať počas celého života). Základná morfogenéza mozgu prebieha v pr-
vých troch mesiacoch vývinu embrya – v tomto období vznikajú vážnejšie poškodenia mozgu, napr. anence-
fália. V poslednom štádiu vnútromaternicového vývinu má plod asi 7 miliárd nervových buniek v každej
hemisfére. Dôležitejší než počet buniek je ich činnosť a kooperácia. Ak sú poškodené medzibunkové spoje,
nepomôže ani normálny počet nervových buniek. Toto sa často stáva u ľahko mentálne postihnutých. U ťažšie
mentálne postihnutých zase dochádza prevažne k nedostatočnému počtu nervových buniek aj k nefunkč-
ných spojeniam medzi nimi. Počas vnútromaternicového vývinu aj po narodení môžu byť poškodené aj pro-
cesy myelinizácie a gyrifikácie. Mozog je však počas celého života schopný zmien (pozitívnych – regenerácia,
aj negatívnych – odumieranie) a je prispôsobivý. Preto je nesmierne dôležité aj u mentálne postihnutých
podporovať zvýšenie funkčnej schopnosti mozgu správnou výživou, pocitom bezpečnosti a lásky, citlivým
prístupom k potrebám dieťaťa a senzorickou a motorickou stimuláciou. Matulay (1986) Tieto údaje sú pod-
kladom pre špeciálnopedagogický optimizmus, nakoľko cielenými intervenciami je možné rozvíjať aj ťažšie
mentálne postihnuté osoby a to aj v dospelom veku.

Matulay (1986) uvádza, že z etiologických faktorov MR 80 – 85% MR spôsobujú polygénovo multifaktori-
álne patogény a ich výsledkom býva ľahká MR; asi 10 – 15% MR spôsobujú exogénne poškodenia pri normál-
nom genetickom základe (pre-, peri-, a postnatálne – najčastejšie rubeola, problémy v tehotenstve, alkoho-
lizmus matky, anoxia a hemorágia CNS pri pôrode, úrazy, intoxikácie, infekcie a podnetové deprivácie); asi
5% spôsobujú chromozomálne aberácie a monogénové poškodenia. Exogénne faktory nemusia byť vždy bez-
prostrednou príčinou poškodenia mozgu; môžu byť spúšťačmi patológie alebo modifikovať jej priebeh. Určiť
etiológiu MR nie je jednoduché, často sa kombinujú činitele endogénne a exogénne. Veľa prípadov MR
(u ľahkej MR až 80%) má nepoznanú etiológiu. V prípade etiologických faktorov MR častokrát dochá-
dza ku kombinácii polygénovo podmienenej nižšej úrovne rozumových schopností a výchovnej zanedba-
nosti, málopodnetnosti.

Jednotlivci s mentálnym postihnutím a MR predstavujú nie zanedbateľnú časť populácie. Ich výskyt má
tendenciu zvyšovania, vyznačujú sa pomerne veľkou heterogénnosťou a variabilitou príznakov, prejavov a z nich
plynúcich špeciálnych (edukačných) potrieb. Rôzne publikované údaje o výskyte mentálneho postihnutia
a mentálnej retardácie prinášajú viac – menej podobné údaje. Pokiaľ ide o mentálnu retardáciu (ktorej naj-
významnejším znakom je znížená úroveň IQ pod 70 bodov na škále), jej výskyt je udávaný v rozpätí 3 – 4%
v populácii. Rozdiely v hodnotách môžu byť spôsobené použitím rôznych kritérií pri meraní, ako aj meracích
nástrojov a metodík; tiež medzištátnymi alebo medzikultúrnymi diferenciami v ponímaní toho, čo je MR.

V prípade hlbokých stupňov postihnutí predstavuje výskyt veľmi malé percento z populácie vo všeobec-
nosti – zhruba od 0,1% do 1%, približne 4 z každej tisícky osôb v populácii sú hlboko viacnásobne postihnutí,
pričom primárnym alebo dominantným symptómom je mentálna retardácia. Kombinácie ťažkých a ťažkých
so strednými stupňami postihnutí, porúch a defektov predstavujú približne 1,1% – 1,5% v rámci populácie
(tým myslíme nielen osoby s MR, ale aj viacnásobne postihnuté osoby s MR). V prípade ľahkej mentálnej
retardácie sa udáva výskyt 2 – 2,6% v populácii. Pokiaľ ide o pohlavie, udáva sa pomer chlapcov ku dievča-
tám (mužov k ženám) 3 : 2. Údaje WHO z 80. rokov 20. storočia uvádzali približne 3,5%-ný výskyt MR v popu-
lácii, z toho 3 % osôb s ľahkou MR a 0,3 – 0,5% osôb so strednou, ťažkou a hlbokou MR. Odvtedy sa však
diagnostické metódy skvalitnili; na druhej strane aj zrejme veľmi mierne vzrástol počet ťažšie mentálne po-
stihnutých (zachránených zlepšujúcou sa medicínskou intervenciou). Asi každých 20 sekúnd sa na svete
narodí dieťa s MR; v súčasnosti je na svete asi 200 miliónov osôb s MR. Pre porovnanie v ČR je to asi 300.000
osôb s MR a asi 100.000 s inou duševnou poruchou. Na Slovensku sa aktuálne odhaduje asi 150.000 osôb s MR
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(s IQ 69 a menej ), z toho je asi 22.000 detí vo veku školopovinnosti (s MR, vrátane detí s autizmom a viacná-
sobným postihnutím v kombinácii s MR). Údaje za šk.r. 2004/2005 hovoria, že v porovnaní s celkovým poč-
tom žiakov vo veku školopovinnosti v bežných školách (561.060) je žiakov s mentálnym postihnutím 21.948
(3,9%). Pokiaľ ide o pomer chlapcov a dievčat s MR, je to 60% chlapcov ku 40% dievčat.

3. Symptomatológia a klasifikácia mentálneho postihnutia3. Symptomatológia a klasifikácia mentálneho postihnutia3. Symptomatológia a klasifikácia mentálneho postihnutia3. Symptomatológia a klasifikácia mentálneho postihnutia3. Symptomatológia a klasifikácia mentálneho postihnutia

Ako typické symptómy mentálneho postihnutia u takto postihnutých osôb sa uvádzajú nasledovné:
� nízka (podpriemerná) úroveň inteligencie (všeobecných rozumových schopností),
� poruchy sociálnej adaptácie, neprimerané sociálne správanie,
� percepčno-motorické poruchy,
� biologicko-somatické poruchy,
� vysoká miera závislosti na okolí, spoločenská nesamostatnosť,
� poruchy myslenia,
� poruchy komunikačných schopností,
� poruchy správania,
� poruchy učenia.

Pri diagnostikovaní mentálnej retardácie sa medicína ako aj česká a slovenská klinická psychológia a psy-
chológia mentálneho postihnutia pridŕža Medzinárodnej klasifikácie chorôb – 10. revízie, podľa ktorej MR
klasifikuje (pozri vyššie) a charakterizuje ju nasledovne : mentálna retardácia je závažná porucha inteligencie,
ktorá je podmienená vnútornými – biologickými faktormi a je trvalého charakteru. Vonkajšie faktory môžu
ovplyvňovať prípadný vznik MR iba v rámci biologicky daných limitov. Ide o postihnutie vývinu rozumových
schopností, ktoré je vrodené alebo včasne získané a ktoré podmieňuje aj významné obmedzenie adaptívneho
funkcionovania postihnutého dieťaťa či dospelého v jeho sociálnom prostredí. K diagnóze nestačí iba slabý
výkon v testoch inteligencie; dieťa či dospelý musí súčasne zlyhávať aj v plnení veku primeraných očakávaní vo
svojom sociálnom prostredí. Z tohto hľadiska preto nie je správne označovať ako mentálne retardované mnohé
rómske deti, ktoré síce majú IQ nižšie ako 70, ale vo svojom sociálnom prostredí funkcionujú bez problémov.
Zaradenie osoby do niektorého zo stupňov MR sa nemá riadiť iba okamžitými výsledkami jedného inteligenč-
ného testu, ale musí vychádzať z komplexnej diagnostiky osoby a vziať do úvahy treba aj kvalitu adaptívneho
funkcionovania a sociálnu zrelosť. Súčasne treba vziať do úvahy, že prechod medzi jednotlivými stupňami MR
je plynulý a uvedené delenie MR na stupne je umelé, hoci nápomocné pri diagnostike.

Psychológia mentálne postihnutých sa zaoberá skúmaním a deskripciou psychických osobitostí mentálne
postihnutých. V odbornej literatúre sa psypsypsypsypsychické osobitchické osobitchické osobitchické osobitchické osobitosososososti mentálne posti mentálne posti mentálne posti mentálne posti mentálne postihnutých tihnutých tihnutých tihnutých tihnutých popisujú takto (veľmi
stručne): „mentálna retardácia je porucha integrácie psychických funkcií rôznej hierarchie s variabilnou
ohraničenosťou a celkovou subnormálnou inteligenciou. Je závislá od niektorého z týchto činiteľov: nedosta-
tok genetických vlôh, porušený stav anatomicko-fyziologickej štruktúry a funkcie mozgu a jeho zrenia, nedo-
statočné nasycovanie základných psychických potrieb dieťaťa vplyvom emočnej, senzorickej a kultúrnej depri-
vácie, od deficitného učenia, od zvláštností vývinu motivácie, najmä negatívnych skúseností indivídua a po
opakovaných stavoch frustrácie a stresu, od typologických osobitostí vývinu osobnosti. MR sa prejavuje kli-
nicky zvýšenou závislosťou dieťaťa od rodičov a vychovávateľov, infantilnosťou osobnosti, konformnosťou
ku skupine, nedostatkami v osobnej identifikácii a vo vývine „ja“, v oneskorenom psychosexuálnom vývine,
nerovnováhou výkonu a ašpirácií, poruchou interpersonálnych skupinových vzťahov, citovou vzrušivosťou,
poruchou prispôsobivosti k sociálnym a školským požiadavkám, impulzívnosťou, spomalenou chápavosťou,
primitívnosťou a konkrétnosťou úsudku, poruchami pozornosti, zníženou úrovňou mechanickej a logickej
pamäti, poruchami senzomotorickej koordinácie a pod. Tieto príznaky netvoria celistvý syndróm, ktorý by
bol vždy prítomný u každého mentálne postihnutého jedinca. Závisí to od druhu, rozsahu a hĺbky poškode-
nia, i od toho, či ide o celkove oneskorený vývin, alebo o nerovnomerný vývin s výraznejším postihnutím
niektorých funkcií.“ (Dolejší, 1983, in Jakabčic, 1995, s. 116 – 117).

 Jakabčic (1995) ďalej uvádza, že všeobecné znaky mentálnej retardácie sú nasledujúce:
� Ide o stav oneskorenia duševného vývinu, ktoré môže mať dvojaký charakter. Buď ide o celkové
oneskorenie duševného vývinu s rovnomerným zaostávaním vývinu vo všetkých oblastiach, alebo ide
o nerovnomerný vývin s relatívne zachovalou vývinovou úrovňou jednotlivých oblastí či niektorých
psychických funkcií, pričom vývin v iných oblastiach a funkciách pomerne výrazne zaostáva.
� Ide o stav, ktorý je relatívne trvalý, to zn. nie je možné ho vyliečiť, nedá sa z neho „vyrásť“ alebo
jednotlivca s MP „nejako“ dostať do stavu normy.
� Ide o stav, ktorý nie je nemenný, ale má variabilitu prejavov s množstvom interindividuálnych
diferencií, ktoré sa menia v čase. To zn., že prejavy, schopnosti, potenciál osoby s MP možno pozitívne
usmerňovať, vývin podnecovať. Na druhej strane však môže vplyvom rôznych endogénnych aj
exogénnych dôjsť tiež k regresu.
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V odbornej literatúre z oblasti psychológie mentálne postihnutých sa uvádza, že vnímanie, senzorická
percepcia osôb s MP sa vyznačuje inaktivitou, pomalým tempom, rigiditou, zníženou diferenciačnou schop-
nosťou, poruchami rozsahu, celistvosti a výberovosti vnímania, stereotypnosťou, pričom relatívne najmenej
je poškodené hmatové vnímanie, čuchové a chuťové vnímanie. Predstavy MP osôb sú fragmentárne, spodob-
ňované, je ich málo, sú „bezfarebné“ pretože vznikajú na základe narušených vnemov. Myslenie je konkrét-
no – názorné, zrejmé sú nedostatky v myšlienkových operáciách, najmä v abstrakcii a generalizácii. Pojmy sa
utvárajú pomaly a chybne, myslenie je nekritické, nedôsledné, stereotypné, usudzovanie je chybné, organizá-
cia myšlienkovej činnosti je narušená. Reč osôb s MP je oneskorená vo vývine, obsahovo aj formálne naruše-
ná, obmedzená slovná zásoba, nepomer medzi pasívnym a aktívnym slovníkom, používanie nevhodných
slov, dysgramatizmus, infantilnosť v komunikácii. Pamäť je narušená vo všetkých procesoch a úrovniach –
zapamätávanie, podržanie v pamäti, znovuvybavenie. Tieto procesy sú pomalé, s množstvom chýb, s utvára-
ním slabej pamäťovej stopy. Typické je nepresné zapamätanie, chybné podržanie v pamäti a nekvalitné triede-
nie pamäťových stôp. Toto je spôsobované rýchlym vyhasínaním podmienených spojov medzi neurónmi.
Učenie mentálne postihnutých sa vyznačuje neschopnosťou realizovať inštrukcie k učeniu, nevhodnou voľ-
bou učebnej stratégie, predĺženou dobou potrebnou na učenie, neschopnosťou využívať pomôcky uľahčujú-
ce učenie, tendenciou vytvárať stereotypné chybné reakcie pri učení, nedostatočnou motiváciou pre učenie.
Pozornosť osôb s MP je nestála, prelietavá, krátkodobá, zúžená. Motivácia mentálne postihnutých súvi-
sí s ašpiráciami a tie sú väčšinou nereálne – nadhodnotené alebo podhodnotené. Emocionalita mentálne
postihnutých sa vyznačuje plochosťou, chudobnosťou, prevahou nižších citov, nestálosťou, neadekvátnosťou
reakcií, malou diferenciáciou emócií, povrchnosťou a egocentrizmom. Vôľová stránka sa vyznačuje dysbú-
liou, poruchou vôle, nerozhodnosťou, malou výdržou, neodôvodnenými náhlymi a náhodnými zmenami v plá-
noch. Ako osobnosti sú osoby s MP väčšinou sugestibilné, infantilné, impulzívne, niekedy agresívne alebo
naopak príliš pasívne, s rebríčkom hodnôt odvíjajúcich sa od základných životných potrieb.

Pri šššššpeciálnopedagogickpeciálnopedagogickpeciálnopedagogickpeciálnopedagogickpeciálnopedagogickeeeeejjjjj klasifklasifklasifklasifklasifikácii mentálneho posikácii mentálneho posikácii mentálneho posikácii mentálneho posikácii mentálneho postihnutia a mentálnetihnutia a mentálnetihnutia a mentálnetihnutia a mentálnetihnutia a mentálnej rj rj rj rj reeeeetttttararararardáciedáciedáciedáciedácie pedagogika
mentálne postihnutých čerpá jednak zo súvzťažných odborov, jednak zo svojich vlastných poznatkov. Ako
bolo prezentované, pohľad na klasifikáciu MP a MR nie je jednotný; napriek tomu sa najviac akceptuje
klasifikácia MR podľa MKCH – 10 z r. 1992. Je pochopiteľné, že medicína sa tohto klasifikačného systému
pridŕža. Psychologické vedy sa ho v podstate tiež pridŕžajú. Existuje aj paralelný klasifikačný systém DSM –
IV (1994). Česká a slovenská klinická psychológia a psychiatria však vychádza z MKCH – 10.

V pedagogike mentálne postihnutých je zaužívaný a rokmi overený klasifikačný systém, ktorý bol postupne
budovaný a doplňovaný od dôb Amerlinga a Herforta (a pred nimi Pinela či Séguina) podnes. Pri jeho nasledu-
júcej prezentácii je čerpané najmä z publikácie autorov Baja, Vašeka, (1994).

Mentálne postihnutie sa v pedagogike mentálne postihnutých tradične klasifikuje na štyri základné kate-
górie:
� drdrdrdrdruhuhuhuhuhy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho postihnutia,tihnutia,tihnutia,tihnutia,tihnutia,
� tttttypypypypypy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho postihnutia,tihnutia,tihnutia,tihnutia,tihnutia,
� ssssstupne mentálneho postupne mentálneho postupne mentálneho postupne mentálneho postupne mentálneho postihnutia,tihnutia,tihnutia,tihnutia,tihnutia,
� fffffororororormmmmmy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho postihnutia.tihnutia.tihnutia.tihnutia.tihnutia.
Pokiaľ ide o drdrdrdrdruhuhuhuhuhy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho postihnutiatihnutiatihnutiatihnutiatihnutia, klasifikujú sa s ohľadom na etiológiu a dobu vzniku. Peda-

gogika mentálne postihnutých rozoznáva tri druhy MP:
� oligofroligofroligofroligofroligofrénia,énia,énia,énia,énia,
� demencia,demencia,demencia,demencia,demencia,
� sociálne podmienené mentálne possociálne podmienené mentálne possociálne podmienené mentálne possociálne podmienené mentálne possociálne podmienené mentálne postihnutie.tihnutie.tihnutie.tihnutie.tihnutie.
OligofrOligofrOligofrOligofrOligofrénia énia énia énia énia (gr. oligos – málo, fren – duša. myseľ)     je druh mentálneho postihnutia organického charakte-

ru, pri ktorom došlo k organickému poškodeniu mozgu a CNS pred narodením, pri narodení alebo po naro-
dení zhruba do 2. roku veku dieťaťa. Ide o stav spôsobený štrukturálnou difúznou poruchou mozgu na zákla-
de rôznorodej etiológie. Oligofrénia môže byť hereditárna (dedičná), vrodená (kongenitálna), včasne získaná
(po pôrode až do zhruba 2. roku veku dieťaťa). Patogénne faktory zapríčiňujú rôzny charakter poškodenia
mozgu a CNS – poškodenie mozgových nervových buniek či podporných tkanív z hľadiska morfogenézy,
nedostatočný počet neurónov, nedostatočné vytváranie funkčných spojov medzi neurónmi, poruchy myeli-
nizácie, gyrifikácie a pod. Rozsah poškodenia v závislosti od patogénnych faktorov a doby ich pôsobenia
môže byť od mierneho až po rozsiahle masívne poškodenie. Rozsah poškodenia má spravidla vplyv na mani-
festujúci sa stupeň MP. Ako dôsledok takýchto poškodení sa oligofrénia symptomaticky prejavuje v poruche
tempa aj kvality celkového komplexného vývinu osobnosti jednotlivca po stránke motorickej, senzorickej,
sebaobslužnej, komunikácie, kognície, orientácie v prostredí, po stránke osobnostnej aj z hľadiska sociálnej
adaptácie. Ide o obmedzený a oneskorený vývin, ktorý však spravidla ani pri vynikajúcej komplexnej podpo-
re nedosiahne hodnoty normy.
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Oligofrénia býva často viditeľná už na prvý pohľad; osoba s oligofréniou – najmä ak ide o ťažšie stupne
MR – sa nápadne odlišuje od osôb rovnakého veku prejavmi, správaním, reakciami, komunikáciou, motorikou
a často aj výzorom. V minulosti sa oligofrénia považovala za nemenný stav, ktorý nie je možné vyliečiť ani
ovplyvniť. V súčasnosti poznatky medicíny a napokon aj psychológie a špeciálnej pedagogiky ukazujú, že
tomu tak nie je. Medicína zatiaľ nevie MR vyliečiť, ale mnohými intervenciami a terapiami je možné stav
osoby s MP a MR relatívne zlepšovať. V pozitívnom ovplyvňovaní oligofrénov má veľký význam komplexná
rehabilitácia. Pedagogika mentálne postihnutých dokazuje, že špeciálna edukačná starostlivosť dokáže
prostredníctvom dlhodobých cielených intervencií podnecovať komplexný vývin osôb s MP a MR a význam-
ne zlepšovať kvalitu života osôb s oligofréniou.

Demencia Demencia Demencia Demencia Demencia je taktiež mentálna retardácia spôsobená organickým poškodením mozgu a CNS. Na rozdiel od
oligofrénie vzniká po 2. roku veku jednotlivca postupným rozpadom normálneho mentálneho vývinu. Vývin
jednotlivca teda prebiehal intaktne až po moment, kedy zapôsobil patogén a poškodil mozog a CNS. Patogén
spôsobil buď organickú deštrukciu mozgu, alebo spôsobil funkcionálnu poruchu, alebo oboje. U osôb s demen-
ciou na rozdiel od oligofrénie nejde o relatívne „stabilný“ stav s rovnomerným zaostávaním a obmedzením
vývinu vo všetkých zložkách komplexnej osobnosti; ide tu spravidla o nerovnomerný regres, prerušenie normál-
neho vývinu, pričom regresívne procesy nezasahujú jednotlivé výkonové a funkčné oblasti organizmu rovnako
rýchlo a závažne. Pre väčšinu demencií sú typické spočiatku len lokálne poškodenia mozgu následne sa preja-
vujúce na lokálnych „výpadkoch“ či dysfunkciách. Tento charakter demencií je typický najmä pre staršie osoby.
Preto sa hovorí aj o tzv. ostrovčekovitom poškodení mozgu, kde zostávajú ostrovčeky neporušeného tkaniva.
Žiaľ, väčšina demencií má progresívny charakter, to zn. stav sa zhoršuje rôznym tempom. U niekoho je demen-
cia plíživá, jej začiatok je takmer nebadaný; u iných je zase úpadok mentálnych aj iných funkcií a schopností
veľmi rýchly a u ďalších je stav relatívne stacionárny. Rozdiely medzi oligofrénmi a dementnými si vyžadujú
odlišný pedagogický prístup a individuálne edukačné stratégie. Pomer oligofrénov a dementných v populácii je
asi 4:1. Pokiaľ ide o demencie, v klasifikačnom systéme MKCH – 10 sú uvedené nie pod strešnou mentálnou
retardáciou, ale na inom mieste pod kódom F00 až F09 ako organické duševné poruchy. Detské demencie sú
odlišné od demencií dospelých a bolo by vhodnejšie ich nazývať „deteriorácia inteligencie“, keďže zasahujú do
organizmu, ktorý je vo vývine. Kým najčastejšími prejavmi u demencií dospelých sú strata orientácie, úsudku,
porucha pamäti, porucha komunikácie, „zabúdanie“ už osvojených schopností čítať, písať, počítať, sebaobslu-
hy a pod., u detí bývajú prejavy demencie nie veľmi odlišné od prejavov oligofrénie.

Sociálne podmienené mentálne posSociálne podmienené mentálne posSociálne podmienené mentálne posSociálne podmienené mentálne posSociálne podmienené mentálne postihnutietihnutietihnutietihnutietihnutie v minulosti označované aj ako sociálna debilita, pseudo-
oligofrénia, pseudodebilita je postihnutie, ktoré nemá výslovne organický charakter. Dieťa sa teda narodí s nepo-
škodeným mozgom, ale v dôsledku podnetovej deprivácie, pri extrémnom nedostatku výchovných, citových
a sociálnych podnetov sa kognitívny a vôbec celkový psychosociálny vývin nemôže realizovať normálne, tak
ako sa má. Dochádza teda k disproporcii chronologického a mentálneho veku a intelekt dieťaťa zotrváva
v pásme mentálneho postihnutia. V týchto prípadoch však zväčša ide o ľahký stupeň mentálneho postihnutia
alebo o tzv. hraničné pásmo MR, o hraničné problémy. Výnimkou sú extrémne prípady, kedy dieťa nevyrasta-
lo v ľudskej spoločnosti, ale v podmienkach sociálnej izolácie. Deti, osoby so sociálne podmienenou MR sú
z hľadiska edukácie osobitnou skupinou, sú odlišné od oligofrénov a dementných a vyžadujú špecifické edu-
kačné prístupy. Majú však najlepšiu edukačnú a socializačnú prognózu. Zo všetkých osôb s mentálnym po-
stihnutím osoby so sociálne podmienenou MR tvoria asi ľ.

Pokiaľ ide o tttttypypypypypy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho postihnutiatihnutiatihnutiatihnutiatihnutia, tieto sa vyčleňujú prevažne na základe typu vyššej nervovej
činnosti, prejavov správania a typológie správania. Hoci prejavy správania mentálne postihnutých sú veľmi
rôznorodé a nie je ľahké ich systemizovať, zjednodušene je podľa Baja, Vašeka, (1994) možné pre potreby
pedagogiky mentálne postihnutých vyčleniť tieto typy MP:
� ererererereeeeetický ttický ttický ttický ttický typ MPyp MPyp MPyp MPyp MP,,,,,
� apatický tapatický tapatický tapatický tapatický typ MPyp MPyp MPyp MPyp MP,,,,,
� nenenenenevyhrvyhrvyhrvyhrvyhranený tanený tanený tanený tanený typ MPyp MPyp MPyp MPyp MP.....
ErErErErEreeeeetický ttický ttický ttický ttický typ MP yp MP yp MP yp MP yp MP sa vyznačuje tým, že u osôb s týmto typom MP dominujú procesy vzruchu nad procesmi

útlmu. Ide o osoby nepokojné, dráždive, instabilné, u ktorých vzruch a útlm prebieha patologicky rýchlo.
Typický je pre nich motorický nekľud, nedisciplinovanosť, nesústredenosť, prelietanie pozornosti, krátkodo-
bá práceschopnosť, neobratnosť, výbušnosť, prehnané emocionálne reakcie, agresivita, vyrušovanie. Eretici
majú problém s osvojením si elementárnej autoregulácie, sú pomerne ťažko ovládateľní, ich usmerňovanie je
zložité, majú problém spolupracovať, podriadiť sa autorite. Sú emocionálne labilní, na základe svojich preja-
vov majú problém so sociálnou adaptáciou. Treba ale poznamenať, že prevažná väčšina ich prejavov je ne-
zámerná, teda nie „schválna“. Pri veľmi výrazných prejavoch eretičnosti je možná okrem špeciálnej eduká-
cie a pedagogických terapií či psychoterapie aj medikamentózna terapia.

Apatický tApatický tApatický tApatický tApatický typ MPyp MPyp MPyp MPyp MP, tiež nazývaný torpídny, strnulý, je spôsobený patologicky pomalými procesmi vzruchu
a útlmu s prevahou útlmu. Sú to jednotlivci pomalí v myslení, konaní, komunikácii – vo všetkom. Pôsobia
dojmom lenivosti, malátnosti. Sú nepohybliví, hypokinetickí. Väčšinou však bývajú poslušní, bez problémov



� 102 �

ZÁKLADY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE PRÁCU SO ŠTUDENTMI STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL, 2007

sa podriadia autorite. Problémom je ich ľahostajnosť voči podnetom, ťažká motivovateľnosť, sú neaktívni,
nie sú zvedaví, len pasívne pozorujú okolie. Opäť však nejde o zámerné prejavy. Aj ťažké apatické stavy je
možné ovplyvňovať medikamentózne. Apatickosť rovnako ako eretičnosť sa prejavuje rozličnými spôsobmi v zá-
vislosti od stupňa MP.

NNNNNeeeeevyhrvyhrvyhrvyhrvyhranený tanený tanený tanený tanený typ MPyp MPyp MPyp MPyp MP je v podstate široká škála prejavov medzi výrazne eretickými a výrazne apatickými
prejavmi; procesy vzruchu a útlmu a tým aj správanie, reakcie, prejavy osôb nemajú charakter extrémnosti.

Pokiaľ ide o ssssstupne mentálneho postupne mentálneho postupne mentálneho postupne mentálneho postupne mentálneho postihnutiatihnutiatihnutiatihnutiatihnutia, ich vymedzenie vychádza z klasifikačných systémov uvede-
ných vyššie (najčastejšie MKCH – 10). Faktorom, podľa ktorého sa stupne MP diferencujú, je predovšetkým
úroveň intelektu (všeobecných rozumových schopností) s prihliadnutím na celkové funkcionovanie osoby
s MP v životnom prostredí. Práve stupne MP , MR sú pre edukáciu a komplexný vývin mentálne postihnu-
tých najdôležitejšie, resp. majú naň najväčší vplyv. Pedagogika mentálne postihnutých preberá z uvedených
klasifikačných systémov MP a MR nasledujúcu diferenciáciu stupňov MP (MR):
� ľľľľľahká mentálna rahká mentálna rahká mentálna rahká mentálna rahká mentálna reeeeetttttararararardácia (posdácia (posdácia (posdácia (posdácia (postihnutie)tihnutie)tihnutie)tihnutie)tihnutie) – IQ 69 – 50 ( v minulosti označovaná ako debilita),
� ssssstrtrtrtrtredná mentálna redná mentálna redná mentálna redná mentálna redná mentálna reeeeetttttararararardácia (posdácia (posdácia (posdácia (posdácia (postihnutie) tihnutie) tihnutie) tihnutie) tihnutie) – IQ 49 – 35 (v minulosti označovaná ako imbecilita),
� ťťťťťažká mentálna ražká mentálna ražká mentálna ražká mentálna ražká mentálna reeeeetttttararararardácia (posdácia (posdácia (posdácia (posdácia (postihnutie)tihnutie)tihnutie)tihnutie)tihnutie) – IQ 34 – 20 (v minulosti označovaná ako idiocia),
� hlboká mentálna rhlboká mentálna rhlboká mentálna rhlboká mentálna rhlboká mentálna reeeeetttttararararardácia (posdácia (posdácia (posdácia (posdácia (postihnutie)tihnutie)tihnutie)tihnutie)tihnutie) – IQ pod 20 ( v minulosti označovaná ako vegetatívna
idiocia).
Ľahká mentálna rĽahká mentálna rĽahká mentálna rĽahká mentálna rĽahká mentálna reeeeetttttararararardácia (posdácia (posdácia (posdácia (posdácia (postihnutie)tihnutie)tihnutie)tihnutie)tihnutie) znamená relatívne najmenšiu mieru poškodenia, obmedzenia

komplexného vývinu. Retardácia a obmedzenosť vývinu nemusí byť sama o sebe nápadná, v porovnaní s intakt-
nými deťmi, resp. osobami rovnakého veku je však zjavná. U ľahko mentálne postihnutých dochádza k naj-
markantnejším rozdielom v porovnaní s normou v oblasti kognície, komunikácie, správania, autoregulácie.
Ich odlišnosti sa častokrát rozpoznajú až pri vstupe do materskej či základnej školy, najmä ak pochádzajú
z rodinného prostredia, ktoré ich prejavy nevie porovnať a vyhodnotiť. Pritom práve ľahko mentálne postih-
nutí pri včasnej intervencii majú najlepšiu prognózu. Osoby s ĽMP majú problémy s učením, myslením,
vnímaním, pozornosťou, pamäťou, abstrakciou, dedukciou, úsudkom, logickým myslením. Ich reč je obsaho-
vo aj rozsahovo chudobnejšia ako reč intaktných, narušená po stránke obsahovej aj formálnej. Častý je dys-
gramatizmus, pasívny slovník je bohatší ako aktívny. Sú pomerne ľahko manipulovateľní, ovplyvniteľní, nekri-
tickí voči sebe aj iným, málo zvedaví, málo vynaliezaví a tvoriví. Aj ich správanie býva problematické v porovna-
ní s normu – sú impulzívni, alebo naopak príliš pasívni, niekedy nedokážu pochopiť a správať sa podľa očaká-
vania okolia, majú problém s autoreguláciou. Po stránke motorickej, senzorickej, sebaobslužnej však obvykle
nie sú prítomné závažnejšie problémy a poruchy, skôr sa prejavujú ako mierne vývinové zaostávania, napr.
jemnej motoriky, diskriminačnej a diferenciačnej schopnosti zmyslových analyzátorov a pod., ktoré je možné
stimuláciou, edukáciou podnecovať a rozvíjať. Osoby s ĽMR sú schopné vzdelávať sa v špeciálnych základ-
ných školách pre mentálne postihnutých alebo aj v bežných základných školách s upraveným obsahom vzde-
lávania. Obsah vzdelávania je v porovnaní s obsahom základnej školy redukovaný, zjednodušený, simplifiko-
vane sa dá povedať, že to, čo si žiak s ĽMP osvojí za 9 rokov dochádzky v ŠZŠ, zhruba zodpovedá učivu
prvého stupňa bežnej základnej školy. Veľmi dôležité sú špeciálne metódy edukácie. Perspektíva osôb s ĽMP
je v príprave na povolanie a v samostatnom vykonávaní jednoduchších manuálnych činností. Pri adekvát-
nom vedení, edukácii, výchove aj v rodine a akceptácii zo strany komunity majú predpoklady viac-menej plne
sa zaradiť do spoločnosti.

SSSSStrtrtrtrtredná mentálna redná mentálna redná mentálna redná mentálna redná mentálna reeeeetttttararararardácia (posdácia (posdácia (posdácia (posdácia (postihnutie)tihnutie)tihnutie)tihnutie)tihnutie) znamená už závažnejší dopad na život takto postihnutého.
Osoby so SMR sú vývinovo retardované a obmedzené vo všetkých zložkách komplexnej osobnosti. Motoric-
ký a senzorický vývin pomerne dosť zaostáva za normou a prakticky nikdy nedosiahne jej hodnoty. Deti majú
veľké ťažkosti s osvojením sedenia, státia, chôdze, koordinácie pohybov, s jemnomotorickými činnosťami.
Osoby so SMP majú závažnejšie problémy a poruchy hrubej aj jemnej motoriky, v oblasti senzoriky, mnohí
majú pridružené telesné, zmyslové či iné postihnutia, poruchy. Vývin všetkých psychických funkcií je výraz-
nejšie narušený a obmedzený. Prítomné sú poruchy vnímania, pozornosti, sústredenosti, pamäti. Myslenie je
konkrétne a primitívne. Reč je chudobná, výrazne narušená, komunikácia je možná vo forme slov či krátkych
viet, ale gramaticky aj často aj obsahovo nesprávnych. Niekedy sú to len významové zvuky. Mnohí z nich
komunikujú prostredníctvom náhradných, pomocných komunikačných systémov (obrázky, gestá, mimika,
posunky a pod.). Sú však schopní pri špeciálnom vedení, edukácii osvojiť si elementárne základy trívia, po-
znatkov o prírode a spoločnosti. Opäť veľmi zjednodušene možno povedať, že po ukončení ŠZŠ (tzv. vzdelá-
vacieho variantu B) majú osoby so SMP zhruba takú predstavu o svete, ktorý ich obklopuje, ako intaktné deti
predškolského veku. Nedokážu však myslieť abstraktne. Ich perspektíva je v udržiavaní čo najvyššej samo-
statnosti v sebaobsluhe a vo vykonávaní veľmi jednoduchých bežných životných aktivít. Sú schopní (nie
všetci – závisí to najmä od zdravotného stavu) vykonávať jednoduché manuálne pracovné činnosti pod do-
hľadom. Ich miera začlenenia do „normálnych“ životných aktivít a fungovania spoločnosti je značne obme-
dzená, sú potrebné úpravy prostredia a prakticky celoživotný dohľad, usmerňovanie.
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Ťažká mentálna rŤažká mentálna rŤažká mentálna rŤažká mentálna rŤažká mentálna reeeeetttttararararardácia (posdácia (posdácia (posdácia (posdácia (postihnutie)tihnutie)tihnutie)tihnutie)tihnutie) znamená veľmi výrazné, vážne narušenie funkcionovania or-
ganizmu v bio-, psycho-, a sociodimenzii a závažné narušenia, poškodenia všetkých zložiek osobnosti. Vývin
je vo všetkých oblastiach trvale veľmi výrazne narušený, obmedzený. Závažné poruchy zasahujú hrubú aj
jemnú motoriku, preto sa mnohí ťažko mentálne postihnutí nenaučia stáť, chodiť (alebo sa tak naučia len
s pomôckami), používať toaletu, samostatne jesť a byť sebaobslužní. Ich komunikácia spočíva vo významo-
vých zvukoch, slabikách, prípadne niekoľko slovách, ktorými vyjadrujú viacero významov. Častá je aj echolá-
lia, ale bez porozumenia obsahu. Komunikujú aj pohybmi, mimikou, ktorú však musí vedieť okolie „dešifro-
vať“. Myslenie je veľmi primitívne, dokážu pochopiť význam niektorých konkrétnych predmetov, osôb či
situácií súvisiacich s uspokojovaním ich potrieb. V správaní ide skôr o napodobovanie. Mnohí z nich majú
časté stavy torpidity alebo naopak agresie, autoagresie. Ich práceschopnosť je veľmi krátka, naopak unaviteľ-
nosť vysoká. Typické sú nerovnomerné prejavy a výkony v rôznych oblastiach a značná ovplyvniteľnosť pre-
javov a výkonov momentálnym stavom, počasím, liekmi či stavom uspokojenia základných životných po-
trieb. V období adolescencie je časté nadmerné neadekvátne prejavovanie sexuálneho pudu (masturbáciou).
Vyžadujú celoživotnú trvalú starostlivosť, vedenie, usmerňovanie. Perspektívou je rozvíjanie ich veľmi ob-
medzených schopností do maximálnej možnej miery, ktorá je však daná individuálne. Ide najmä o podneco-
vanie a rozvíjanie motoriky, zmyslov, čo najsamostatnejšej sebaobsluhy, chápania aspoň elementárnych vecí
a dejov v ich okolí, veľmi jednoduchých pracovných činností, nájdenie vhodnej formy komunikácie.

Hlboká mentálna rHlboká mentálna rHlboká mentálna rHlboká mentálna rHlboká mentálna reeeeetttttararararardácia (posdácia (posdácia (posdácia (posdácia (postihnutie)tihnutie)tihnutie)tihnutie)tihnutie) znamená fatálne poškodenie, obmedzenie vývinu a funkcio-
novania organizmu. Mnohí z hlboko mentálne postihnutých sú imobilní, nedokážu ani sedieť, iní sa pohybu-
jú plazením či lozením. Ich pohyby sú neobratné, nekoordinované. Apatické osoby s HMP celé hodiny ležia
či sedia bez pohnutia v stave stuporu, hypokinézy. Eretici zase môžu hodiny vykonávať stereotypné pohyby
(kývanie hlavou či celým telom a pod.). Narušené je nielen vnímanie, ale aj pociťovanie. Narušené je pociťo-
vanie elementárnych základných potrieb. Nedokážu byť sebaobslužní, majú veľké problémy s príjmom, hry-
zením, prehĺtaním potravy, mnohí musia byť sondovaní. Pokiaľ ide o toaletu, majú problémy s vyprázdňova-
ním, musia byť plienkovaní a prakticky úplne „obslúžení“. Sexuálny pud sa neprejavuje, rovnako ako pud
sebazáchovy. Dokonca u niektorých nie sú prítomné základné reflexy, čo môže ohroziť ich život. Komuniku-
jú pravdepodobne iba reflexívnymi, pudovými škrekmi, zvukmi. Napriek tomu je však potrebné stimulovať
ich vývin, pôsobiť podnetmi na ich analyzátory a tak vyvolávať pokusy o procesy aferencie a eferencie, dráž-
denia mozgových a miešnych centier, funkcionovania mozgu a CNS a tak navodzovania senzomotorického
učenia. Osoby s HMP sú odkázané na nepretržitú starostlivosť.

Klasifikačné systémy MKCH – 10 alebo DSM – IV neuvádzajú tzvtzvtzvtzvtzv. hr. hr. hr. hr. hraničné pásmo mentálneaničné pásmo mentálneaničné pásmo mentálneaničné pásmo mentálneaničné pásmo mentálnej rj rj rj rj reeeeetttttararararardá-dá-dá-dá-dá-
cieciecieciecie, ktoré sa v českej a slovenskej odbornej literatúre uvádzalo ako „medzistupeň“ medzi intaktným intelek-
tom a mentálnou retardáciou. Viacerí vyššie citovaní autori definícií však poukazovali na to, že v populácii
existuje skupina osôb najmä detského veku, ktorá má intelekt nižší ako je priemerný, hoci ešte neklesá na
hodnoty MR. Táto skupina detí má v rámci vzdelávania určité ťažkosti, ktoré môžu byť spôsobené práve ich
podpriemerných intelektom, intelektom v tzv. hraničnom pásme MR ( IQ 70 až 71 – 85). V minulosti ani
v súčasnosti sa takéto deti nepovažovali a nepovažujú za deti mentálne retardované. Napriek tomu sa pova-
žujú za deti so špeciálnymi edukačnými, resp. edukačno-rehabilitačnými potrebami. Aktuálne sa odborníci
začínajú prikláňať k tomu, aby sa táto kategória detí s variabilnými a premenlivými prejavmi a problémami
označila nejakým súborným označením, ktoré by zahrnulo fakt, že väčšina detí (nejedná sa iba o deti, ale ich
problémy sú najvypuklejšie v detskom veku a predpokladá sa, že cielenou špeciálno-pedagogickou a inou
špeciálnou starostlivosťou a podporou sa prejavy problémov do dospelosti zmiernia alebo úplne ustanú) má
rôzne vzájomné kombinácie porúch učenia, psychosociálnej narušenosti, porúch správania, emocionálnej
a sociálnej narušenosti a mierne podpriemerného intelektu – teda mentálneho postihnutia (IQ zhruba medzi
70 a 85), ale nie mentálnej retardácie. V súčasnosti sa používa operacionálne označenie „de„de„de„de„deti / osobti / osobti / osobti / osobti / osoby -y -y -y -y -
jednojednojednojednojednotlivtlivtlivtlivtlivci s hrci s hrci s hrci s hrci s hraničnými praničnými praničnými praničnými praničnými problémami“oblémami“oblémami“oblémami“oblémami“.

Pokiaľ ide o fffffororororormmmmmy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho posy mentálneho postihnutiatihnutiatihnutiatihnutiatihnutia, tu pedagogika mentálne postihnutých vychádza z medicín-
skeho diferencovania foriem oligofrénie a demencie . Pedagogika mentálne postihnutých teda akceptuje
medicínou vyčlenené klinické fklinické fklinické fklinické fklinické fororororormmmmmy MRy MRy MRy MRy MR, ktoré sú vydiferencované na základe etiológie a symptomatológie
do jednotlivých klinických diagnostických skupín a konkrétnych diagnóz, pričom sa rozoznávajú:
� fffffororororormmmmmy oligofry oligofry oligofry oligofry oligofrénieénieénieénieénie (napr. oligofrénie z prenatálnych infekcií, oligofrénie spôsobené chromozomálnymi
aberáciami a pod.),
� fffffororororormmmmmy demenciey demenciey demenciey demenciey demencie (napr. posttraumatické demencie, demencie po intoxikácii, atroficko-degeneratívne,
ischemicko-vaskulárne, symptomatické a pod.).
Pre pedagogiku mentálne postihnutých sú formy MP zaujímavé z hľadiska celkového obrazu o osobe

s MP, MR a z hľadiska načrtnutia edukačnej prognózy.
Na záver problematiky klasifikácie MP a MR treba uviesť, že akákoľvek klasifikácia je do istej miery iba

teoretickým konštruktom, nakoľko osoby s MP a MR majú variabilné, meniace sa prejavy, potreby, motívy.
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MP a MR nie je statický, ale naopak dynamický komplex rôznorodých symptómov a každá osoba s MP a MR
je jedinečná. Preto sa začleňovanie konkrétnych osôb do niektorej z uvedených vyklasifikovaných kategórií
realizuje skôr v rovine teoretickej.

4. Dôsledky mentálneho postihnutia na kvalitu života mentálne postihnutých4. Dôsledky mentálneho postihnutia na kvalitu života mentálne postihnutých4. Dôsledky mentálneho postihnutia na kvalitu života mentálne postihnutých4. Dôsledky mentálneho postihnutia na kvalitu života mentálne postihnutých4. Dôsledky mentálneho postihnutia na kvalitu života mentálne postihnutých

Aj v prípade osôb s mentálnym postihnutím je potrebné zaoberať sa otázkami kvality ich života. V tejto
súvislosti ide najmä o nasledujúce oblasti: medicínska starostlivosť, psychologická starostlivosť, služby a dia-
gnostikovanie, sociálna starostlivosť a služby, vzdelávanie, poradenské služby, bývanie, mobilita, pracovné
možnosti, sociálna adaptácia vrátane vytvárania vzťahov a otázky spolužitia, partnerstva, manželstva a rodi-
ny, trávenie voľného času a sebarealizácia, spoločenská a pracovná inklúzia. V týchto oblastiach majú osoby
s mentálnym postihnutím mnoho rovnakých potrieb ako intaktné osoby, ale z dôvodu mentálneho postihnu-
tia sa u nich identifikujú aj viaceré šššššpeciálne popeciálne popeciálne popeciálne popeciálne potrtrtrtrtrebebebebebyyyyy.....

4.1. Filozofia inklúzie osôb s mentálnym postihnutím4.1. Filozofia inklúzie osôb s mentálnym postihnutím4.1. Filozofia inklúzie osôb s mentálnym postihnutím4.1. Filozofia inklúzie osôb s mentálnym postihnutím4.1. Filozofia inklúzie osôb s mentálnym postihnutím

Filozofia inklúzie vychádza z poznania osobitostí mentálne postihnutých, z chápania a rešpektovania ich
špeciálnych potrieb. V poslednom období sa v tejto súvislosti vo filozofii špeciálnej edukácie ako aj v teórii a praxi
špeciálnej edukácie presadzujú princípy integrácie a inklúzie, normalizácie a humanizácie v prístupoch spo-
ločnosti k postihnutým. Princíp intPrincíp intPrincíp intPrincíp intPrincíp integregregregregrácieácieácieácieácie predstavuje vytvorenie podmienok pre čo najväčšie až úplné
začleňovanie jednotlivcov s postihnutiami a narušeniami do všetkých aktivít v rámci spoločenstva intakt-
ných a znamená vytváranie rovnakých možností pre „normálny“ život (zdravotnícku starostlivosť, vzdeláva-
nie, prípravu na povolanie, pracovné uplatnenie, bývanie, právne a finančné zabezpečenie, zakladanie rodi-
ny, trávenie voľného času atď.). V súčasnosti sa pojem integrácia prestáva používať a nahrádza ho pojem
inklúzia. Kým intintintintintegregregregregráciaáciaáciaáciaácia sa poníma ako koncept, kedy sa má jednotlivec s postihnutím plne prispôsobiť,
včleniť do existujúceho prostredia („nastaveného“ pre majoritnú intaktnú populáciu) bez jeho úprav, inklú-inklú-inklú-inklú-inklú-
ziaziaziaziazia znamená koncept, kedy sa majoritná aj minoritná komunita budú prispôsobovať navzájom a upravovať
životné prostredie v najširšom zmysle slova tak, aby vyhovovalo obom komunitám. Princíp inklúziePrincíp inklúziePrincíp inklúziePrincíp inklúziePrincíp inklúzie zname-
ná vytvorenie podmienok pre to, aby sa ľudia s postihnutím mohli zúčastniť v plnom rozsahu na všetkých
spoločenských aktivitách, ktoré sú otvorené ľuďom bez postihnutí. Princíp norPrincíp norPrincíp norPrincíp norPrincíp normalizáciemalizáciemalizáciemalizáciemalizácie znamená, že spo-
ločnosť nemá pristupovať k postihnutým ako a priori k „vymykajúcim sa norme, nenormálnym“ a preto ich
odsunúť na okraj, ale má vytvoriť také modely podpory a starostlivosti, ktoré im umožnia aj napriek ich
odlišnostiam relatívne plnohodnotne žiť. Princíp humanizáciePrincíp humanizáciePrincíp humanizáciePrincíp humanizáciePrincíp humanizácie znamená zmenu pohľadu majoritnej spoloč-
nosti na minoritu postihnutých od ich odmietania a vyčleňovania ich špecifických znakov ku ich akceptácii
a vytvoreniu podmienok pre obe strany užitočné spolužitie.

Zmeny vo filozofii, teórii, politike a praxi špeciálnej edukácie sa vždy spájajú s postojmi spoločnosti voči
mentálne postihnutým. Postoje spoločnosti sú prevažne určované majoritnou skupinou intaktných, pričom
postihnutí tvoria minoritnú skupinu.

Na Slovensku až do r. 1990 prevládal „mix“ pragmaticko-behaviorálnych a kognitívno – scientistických
edukačných teórií, čo sa týkalo aj špeciálnej edukácie. V oblasti filozofie špeciálnej výchovy mentálne postih-
nutých a edukačnej teórie mentálne postihnutých sa tieto smery projektovali v podobe dichotomického kon-
ceptu vzdelávateľnosť – nevzdelávateľnosť, ako aj dichotómie intaktní – postihnutí, kde postihnutí boli edu-
kačne (aj inak) segregovaní (treba povedať, že takéto ponímanie masívne presadzovala školská politika a nie
každý špeciálny pedagóg mentálne postihnutých s tým bol stotožnený). Situácia na poli filozofie špeciálnej
výchovy mentálne postihnutých , teórie špeciálnej edukácie mentálne postihnutých ako aj v praxologickej
rovine (školská politika) sa začala meniť po r. 1990. Do edukačnej teórie aj praxe sa začali presadzovať dovte-
dy alternatívne humanisticko – personologické koncepty, ako aj prvky informačnej a multimediálnej eduká-
cie, a to aj do teórie a praxe edukácie mentálne postihnutých. Dlhoročný (na našom území prakticky 100-
ročný) koncept vzdelávateľnosť – nevzdelávateľnosť, ktorý sa takmer výlučne týkal mentálne a viacnásobne
postihnutých, sa prekonal. Postupne sa začal presadzovať model integratívnej (inkluzívnej) edukácie ako
protipól voči dovtedy aplikovanej segregatívnej edukácii postihnutých – opäť najmä mentálne postihnutých
(treba povedať, že na tom istú úlohu zohrala aj snaha Slovenska stať sa členským štátom EÚ).

4.2. Vzdelávanie mentálne postihnutých – ich špeciálna edukácia4.2. Vzdelávanie mentálne postihnutých – ich špeciálna edukácia4.2. Vzdelávanie mentálne postihnutých – ich špeciálna edukácia4.2. Vzdelávanie mentálne postihnutých – ich špeciálna edukácia4.2. Vzdelávanie mentálne postihnutých – ich špeciálna edukácia

Ako dôsledok mentálneho postihnutia sa u takto postihnutých osôb identifikujú šššššpeciálne výchopeciálne výchopeciálne výchopeciálne výchopeciálne výchovno-vno-vno-vno-vno-
vzdelávvzdelávvzdelávvzdelávvzdelávacie, acie, acie, acie, acie, čiže š š š š špeciálne edukpeciálne edukpeciálne edukpeciálne edukpeciálne edukačné poačné poačné poačné poačné potrtrtrtrtrebebebebebyyyyy..... Od nich sa odvíjajú ssssstrtrtrtrtratégie a modelyatégie a modelyatégie a modelyatégie a modelyatégie a modely inštitucionalizova-
nej edukácie a edukatívnej (re)habilitácie mentálne postihnutých
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EdukEdukEdukEdukEdukačné sačné sačné sačné sačné strtrtrtrtratégieatégieatégieatégieatégie je možné charakterizovať ako zovšeobecnený súhrn cieľov, zámerov a činností, pod-
mienok a úprav, smerujúcich k dosiahnutiu strešného cieľa edukácie identifikovaného pre mentálne postih-
nutých jednotlivcov. Majú reflektovať princípy edukácie a aktuálny stav poznania najmä v oblasti filozofie
výchovy, pedagogiky a špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. V širšom kontexte je vytváranie edukač-
ných stratégií ovplyvnené viacerými faktormi: výsledkami vedy a stavom poznatkov, postojmi spoločnosti
k postihnutým, medzinárodnými dokumentmi a záväzkami z nich vyplývajúcimi, ktoré, zjednodušene pove-
dané, by mali reflektovať moderné poznatky vedy prenášajúce sa do viacerých rovín spoločenskej akceptácie
ľudí s postihnutím. Východiská pre tvorbu edukačných stratégií je možné hľadať jednak vo vedách o človeku,
filozofii výchovy, pedagogických a špeciálnopedagogických teóriách, overovaných výskumom. Na druhej
strane v praktickej rovine sú východiskami pre tvorbu edukačných stratégií práve existujúce medzinárodné
dokumenty a záväzky, školská politika daného štátu, tvorba príslušnej legislatívy a modely financovania.
Ďalším faktorom je úroveň edukačného prostredia a edukačných podmienok vo všeobecnosti.

Na základe vytýčených edukačných stratégií sa diferencujú a konkretizujú edukačné modely. ModelyModelyModelyModelyModely
edukácieedukácieedukácieedukácieedukácie sú diferenciáciou a konkretizáciou vytýčených stratégií v oblasti cieľov, úloh, obsahu a procesu,
inštitucionalizácie, personálneho zabezpečenia a materiálneho vybavenia, podmienok a úprav edukačného
prostredia a jeho organizačného a finančného zabezpečenia, riadenia, kontroly a evaluácie. SSSSStrtrtrtrtratégie a mo-atégie a mo-atégie a mo-atégie a mo-atégie a mo-
dely edukácie majú bdely edukácie majú bdely edukácie majú bdely edukácie majú bdely edukácie majú byť pryť pryť pryť pryť pružné a posužné a posužné a posužné a posužné a poskytkytkytkytkytooooovvvvvať altať altať altať altať altererererernatínatínatínatínatívu a movu a movu a movu a movu a možnosť vžnosť vžnosť vžnosť vžnosť voľboľboľboľboľby i pry i pry i pry i pry i prechodu z modelu doechodu z modelu doechodu z modelu doechodu z modelu doechodu z modelu do
modelu.modelu.modelu.modelu.modelu.

FFFFFunkčné modely edukácieunkčné modely edukácieunkčné modely edukácieunkčné modely edukácieunkčné modely edukácie predstavujú súbor zámerov, úloh, obsahu, edukačných intervencií a aktivít,
metód a postupov, inštitucionalizácie, personálneho zabezpečenia, materiálneho zabezpečenia, podmienok
a úprav edukačného prostredia a jeho organizačného usporiadania, finančného zabezpečenia, riadenia, kontro-
ly a evaluácie, ktorý vedie k úspešnému dosahovaniu dlhodobých i krátkodobých edukačných cieľov a záme-
rov.

Predpokladom identifikácie stratégií a funkčných modelov edukácie mentálne postihnutých je špeciálno-
pedagogická diagnostika mentálne postihnutých, opierajúca sa aj o údaje iných súčastí komplexnej diagnos-
tiky konkrétneho jednotlivca.

Je možné identifikovať dve základné stratégie edukácie vo vzťahu ku relatívne vymedzeným skupinám
mentálne postihnutých jednotlivcov vychádzajúcim z klasifikácie a najmä stupňov mentálneho postihnutia:
� stratégia relatívne segregovanej edukácie mentálne postihnutých,
� stratégia integrovanej, resp. inkluzívnej edukácie mentálne postihnutých.

Východiská edukačných stratégií mentálne postihnutých
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V oboch vyššie uvedených stratégiách edukácie sa má odrážať nasledujúca paradigma postupnosti proce-
su edukácie mentálne (alebo aj viacnásobne) postihnutých:

V edukácii mentálne postihnutých je možné identifikovať kľúčové činitele determinujúce obsah, pro-
ces a výsledok edukácie. Sú nimi sám jednotlivec s MP ako objekt edukácie (samozrejme chápaný nie ako
pasívny prijímateľ ale ako aktívny spolutvorca), edukátor (špeciálny pedagóg, bežný pedagóg), edukačné
prostredie a edukačné intervencie so svojimi charakteristikami a špecifikami, majúce dve základné podoby:
bežné edukačné prostredie a intervencie (pre intaktných), špeciálne edukačné prostredie a intervencie (so
špecifikami rešpektujúcimi špeciálne edukačné potreby mentálne postihnutých). Tieto činitele sa prelína-
jú a sú vo vzájomnej súčinnosti.

Je však zrejmé, že aby bola edukácia efektívna a dosiahla svoj cieľ, princíp individualizácie a aj vyššie
spomenuté kritériá sa budú uplatňovať s ohľadom na relatívne ohraničené kategórie mentálne postihnutých
jednotlivcov.

V súčasnosti existujú na Slovensku dva základné spôsoby (systémy, stratégie) vzdelávania žiakov so špeci-
álnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: segregačný a integračný. Podľa Ústavy SR (čl. 35, 38, 42), zákona
č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon, v znení neskorších predpisov- najmä
zákona NR SR č. 216/2001 a zákona NR SR č.229/2000 Z.z.), zákona č. 279/1993 Zb. o školských zariade-
niach v znení neskorších predpisov, najmä zákona NR SR 222/1996 Z.Z., zákona NR SR č. 230/2000 Z.z.
a zákona NR SR č.202/2001 Z.z. a vykonávacích predpisov k týmto zákonom je možné vzdelávanie a výchovu
uskutočňovať nasledovnými spôsobmi:
� vzdelávanie formou individuálnej integrácie v bežných triedach bežných škôl,
� vzdelávanie formou sociálnej integrácie v špeciálnych triedach bežných škôl,
� vzdelávanie v špeciálnych školách – segregované vzdelávanie,
� individuálne vzdelávanie v rodinnom prostredí,
� výchova v predškolských zariadeniach formou individuálnej integrácie, sociálnej integrácie alebo
segregovane v špeciálnych materských školách a zariadeniach.

Špeciálna edukácia mentálne posŠpeciálna edukácia mentálne posŠpeciálna edukácia mentálne posŠpeciálna edukácia mentálne posŠpeciálna edukácia mentálne postihnutýchtihnutýchtihnutýchtihnutýchtihnutých je proces zámerného formatívneho a informatívneho pôso-
benia relevantného prostredia na osobnosť jednotlivca so špeciálnymi edukačnými potrebami vyplývajúcimi
z mentálneho postihnutia s cieľom zabezpečiť proces učenia, dosahovania pozitívnych zmien v kvalite a kvan-
tite vychovanosti a vzdelanosti, rozvíjania a harmonizácie osobnosti v jej komplexnosti na základe komuni-
kačno-informačných interakcií prostredníctvom špeciálnopedagogických edukačných intervencií. Strešným
cieľom špeciálnej edukácie mentálne postihnutých je ich socializácia.

MeMeMeMeMetttttódy edukácie mentálne posódy edukácie mentálne posódy edukácie mentálne posódy edukácie mentálne posódy edukácie mentálne postihnutýchtihnutýchtihnutýchtihnutýchtihnutých jednotlivcov by mali byť čo najviac optimalizované a zároveň
by mali spĺňať požiadavku špecifickosti. Tak možno prostredníctvom nich dosiahnuť aj pri variabilných edu-

     identifidentifidentifidentifidentifikáciaikáciaikáciaikáciaikácia

 diagnos diagnos diagnos diagnos diagnostiktiktiktiktikaaaaa

 analýza š analýza š analýza š analýza š analýza špeciálnpeciálnpeciálnpeciálnpeciálnyyyyych edukch edukch edukch edukch edukačných poačných poačných poačných poačných potriebtriebtriebtriebtrieb

 vytý vytý vytý vytý vytýčččččenie cieľenie cieľenie cieľenie cieľenie cieľa a sa a sa a sa a sa a strtrtrtrtratégií edukácieatégií edukácieatégií edukácieatégií edukácieatégií edukácie

 identif identif identif identif identifikácia vhodných edukikácia vhodných edukikácia vhodných edukikácia vhodných edukikácia vhodných edukačných intačných intačných intačných intačných intererererervvvvvencíí a vhodného kencíí a vhodného kencíí a vhodného kencíí a vhodného kencíí a vhodného konkronkronkronkronkrééééétneho modelu edukácietneho modelu edukácietneho modelu edukácietneho modelu edukácietneho modelu edukácie

 r r r r realizácia edukácieealizácia edukácieealizácia edukácieealizácia edukácieealizácia edukácie

 e e e e evvvvvaluácia a saluácia a saluácia a saluácia a saluácia a spätná vpätná vpätná vpätná vpätná väzbaäzbaäzbaäzbaäzba
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Schéma postupnosti krokov v procese edukácie mentálne postihnutých

�
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kačných potrebách mentálne postihnutých stanovený edukačný cieľ.
Z hľadiska členenia edukačných metód na všeobecné, modifikované a špeciálne sa v procese edukácie

mentálne postihnutých uplatňujú všetky, ale najväčší význam treba prikladať práve špeciálnym metódam
edukácie. Tieto sa uplatňujú v procese špeciálnej edukácie a ich úlohou je pri rešpektovaní osobitostí vyplý-
vajúcich z individuality každého jednotlivca primeraným spôsobom zabezpečiť v súčinnosti s ostatnými sú-
časťami procesu edukácie dosiahnutie stanovených edukačných cieľov a uspokojenie špeciálnych edukač-
ných potrieb mentálne postihnutých.

Vzhľadom na aplikovanie kybernetiky a teórie informácií a komunikácie v pedagogike mentálne postih-
nutých Vašek (2003) vymedzil ako novšie nasledujúce metódy, využiteľné v edukácii, ako aj edukatívnej
rehabilitácii mentálne postihnutých:
� metóda viacnásobného opakovania informácie,
� metóda nadmerného zvýraznenia informácie,
� metóda multisenzorického sprostredkovania informácie,
� metóda optimálneho kódovania informácie,
� metóda sprostredkovania informácie náhradnými komunikačnými systémami,
� metóda intenzívnej motivácie,
� metóda algoritmizácie kurikula,
� metóda zapojenia kompenzačných technických prostriedkov,
� metóda postupnej symbolizácie,
� metóda zapojenia náhradných kanálov,

Schéma základnej identifikácie stratégií a modelov edukácie mentálne (ako aj viacnásobne) postihnutých
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� metóda pozitívnej psychickej tonizácie,
� metóda využívania inštrukčných médií,
� metóda aplikácie individuálnych edukačných programov.

 PrincípPrincípPrincípPrincípPrincípy šy šy šy šy špeciálnepeciálnepeciálnepeciálnepeciálnej edukácie mentálne posj edukácie mentálne posj edukácie mentálne posj edukácie mentálne posj edukácie mentálne postihnutýchtihnutýchtihnutýchtihnutýchtihnutých sú základné zákonitosti, pravidlá, ktoré majú
ovplyvňovať edukáciu tak, aby boli dosahované stanovené edukačné ciele. Princípy edukácie sú formulova-
né na základe praktickej empírie potvrdenej vedeckým výskumom a znovu overené v praxi. V súčasnosti sa
uvádzajú nasledujúce princípy:
� princíp kprincíp kprincíp kprincíp kprincíp komomomomompenzacionalizáciepenzacionalizáciepenzacionalizáciepenzacionalizáciepenzacionalizácie – zameranie na rozvoj a využívanie kompenzačných mechanizmov
jednotlivca,
� princíp orprincíp orprincíp orprincíp orprincíp ortttttofunkofunkofunkofunkofunkcionalizáciecionalizáciecionalizáciecionalizáciecionalizácie – vytváranie a rozvíjanie žiaducich funkcií postihnutého,
� princíp hprincíp hprincíp hprincíp hprincíp hyperyperyperyperyperemocionalizácieemocionalizácieemocionalizácieemocionalizácieemocionalizácie – posilňovanie „osobných citov“ a citového prežívania u postihnutých,
� princíp deprincíp deprincíp deprincíp deprincíp detttttenzionalizácieenzionalizácieenzionalizácieenzionalizácieenzionalizácie – uvoľňovanie tenzií, stavov napätia u postihnutých,
� princíp subsprincíp subsprincíp subsprincíp subsprincíp substitucionalizácietitucionalizácietitucionalizácietitucionalizácietitucionalizácie – nahrádzanie poškodených senzorických kanálov inými,
� princíp synerprincíp synerprincíp synerprincíp synerprincíp synergegegegegetizácietizácietizácietizácietizácie – spájanie podnetov a reakcií do celkov v záujme vyvolania väčších účinkov.
� princíp individuálneho prísprincíp individuálneho prísprincíp individuálneho prísprincíp individuálneho prísprincíp individuálneho prístuputuputuputuputupu – zohľadňovanie individuálnych špecifík a potrieb konkrétneho
jednotlivca.
V procese špeciálnej edukácie je mimoriadne dôležité adekvátne využívanie špeciálnych pomôcok a di-

daktických prostriedkov, ako aj voľba vhodných edukačných foriem a žiaduca organizačná príprava.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Uveďte súčasné ponímanie a predmet pedagogiky mentálne postihnutých.
2. V čom spočíva rozdiel v ponímaní a predmete PMP pred rokom 1990 a v súčasnosti?
3. Aké je súčasné chápanie pojmu „ mentálne postihnutie“, „mentálna retardácia“?
4. Aké sú hlavné symptómy mentálneho postihnutia?
5. Aké sú hlavné psychické osobitosti mentálne postihnutých v súvislosti s ich edukáciou?
6. Čím sa vyznačuje filozofia inklúzie mentálne postihnutých?
7. Uveďte základné edukačné stratégie vo vzťahu k mentálne postihnutým!
8. Ckarakterizujte špeciálnu edukáciu mentálne postihnutých!
9. Uveďte metódy edukácie mentálne postihnutých!
10. Uveďte princípy edukácie mentálne postihnutých!
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Základy pedagogiky jednotlivcov s poruchami správaniaZáklady pedagogiky jednotlivcov s poruchami správaniaZáklady pedagogiky jednotlivcov s poruchami správaniaZáklady pedagogiky jednotlivcov s poruchami správaniaZáklady pedagogiky jednotlivcov s poruchami správania
ERIKA TICHÁ

Človek si uvedomuje seba samého na základe vlastného prežívania, avšak spoločnosť vníma a posudzuje
človeka podľa jeho vonkajších prejavov správania a reagovania. Správanie človeka je ovplyvňované tým, ako
vníma svoje sociálne postavenie v skupine a spoločnosti, pričom správanie sa tak stáva súčasťou prostredia,
v ktorom sa odohráva. Medzi jednotlivcom a sociálnym prostredím sa vytvárajú spoločenské vzťahy, prebie-
ha vzájomné ovplyvňovanie procesmi zložitých interakcií. Tieto interakcie sa odohrávajú na troch úrov-
niach, v ktorých zároveň identifikujeme mechanizmus odchýlok v ľudskom správaní od spoločenských no-
riem (Michalová, 2004):
� na úrovni procesu socializácie jednotlivca,
� na úrovni vzájomného pôsobenia medzi jednotlivcom a sociálnou skupinou,
� na úrovni vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou.
Správanie jednotlivca je prejavom jeho osobnosti, jeho vzťahu k vonkajšiemu prostrediu. Ak chceme po-

rozumieť správaniu jednotlivca je potrebné rešpektovať vzájomné spolupôsobenie činiteľov, ktoré ho ovplyv-
ňujú: jednotlivec, rodina, škola a spoločnosť (Zelinková, 2001).

Poruchy správania sú súborom odchýlok v oblasti socializácie jednotlivca. Jednotlivec nerešpektuje nor-
my správania na úrovni, ktorá zodpovedá jeho veku a jeho rozumovým schopnostiam. Základným rysom
týchto porúch je správanie, v dôsledku ktorého sú v rôznej miere, opakovane a dlhodobo porušované sociál-
ne normy (Michalová, 2004). Poruchy správania je nutné podriadiť vývinovému pohľadu, tak je ich možné
diferencovať na poruchy správania dlhodobé s výrazne negatívnou prognózou od prechodných, alebo reak-
tívnych, kde je charakteristická premenlivosť, reverzibilita a dynamický priebeh (Malá, 2000).

Diferenciácia jednotlivcov s poruchami správaniaDiferenciácia jednotlivcov s poruchami správaniaDiferenciácia jednotlivcov s poruchami správaniaDiferenciácia jednotlivcov s poruchami správaniaDiferenciácia jednotlivcov s poruchami správania

Poruchy správania identifikované u jednotlivcov je možné v širšom zmysle diferencovať na (1) špecifické
poruchy správania a (2) nešpecifické poruchy správania (Michalová, 2004).

ŠpecifŠpecifŠpecifŠpecifŠpecifické porické porické porické porické poruchuchuchuchuchy sy sy sy sy sprprprprprávávávávávaniaaniaaniaaniaania zastrešujú poruchy správania, ktoré vznikajú pôsobením rôznych endo-
génnych a exogénnych faktorov na podklade existujúceho a dokázateľného oslabenia a zmien v centrálnom
nervovom systéme v zmysle neurologického postihnutia (Michalová, 2004). Špecifické poruchy správania sú
podmienené narušením čiastočných funkcií, ktoré sú zodpovedné za riadenie, reguláciu a integráciu rôz-
nych prejavov správania jednotlivcov, ktorých inteligencia nie je znížená. Ide o ťažkosti, ktorých príčinou je
hyperaktivita, neschopnosť sebakontroly a sebaovládania, alebo závažné narušenie pozornosti. Jednotliv-
ci s uvedeným typom porúch správania reagujú nežiaducim spôsobom, avšak podstatou správania nie je
negácia bežných noriem správania, ale neschopnosť svoje správanie ovládať, alebo vnímať čo je od neho v určitej
situácii očakávané (Vágnerová, 2001).

Na vymedzenie špecifických porúch správania sa používajú rôzne označenia v závislosti od diagnostic-
kých kritérií používaného klasifikačného systému:
� Klasifikačný systém Svetovej zdravotníckej organizácie (Medzinárodná klasifikácia chorôb-10 revízia)
používa označenie Hyperkinetická porucha,
� Klasifikačný systém Americkej psychiatrickej asociácie (Diagnostický a štatistický manuál IV. revízia)
používa označenie Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (ADHD) a Porucha pozornosti (ADD).
NNNNNešešešešešpecifpecifpecifpecifpecifické porické porické porické porické poruchuchuchuchuchy sy sy sy sy sprprprprprávávávávávaniaaniaaniaaniaania zastrešujú skupinu symptomaticky podobnú skupine špecifických po-

rúch správania, ale bez organického podkladu, pričom špecifická porucha správania za nesprávneho sociál-
neho pôsobenia môže byť základom vzniku nešpecifickej poruchy správania (Michalová, 2004).

Nešpecifické poruchy správania možno charakterizovať ako odchýlku v oblasti socializácie, kedy jednot-
livec nie je schopný rešpektovať normy správania na úrovni zodpovedajúcej jeho veku, alebo úrovni rozumo-
vých schopností (Vágnerová, 1999). Ide o opakované porušovanie morálnych noriem a veku primeraných
sociálnych očakávaní. Ako poruchu správania nemožno hodnotiť jednorázové priestupky.
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TTTTTabuľkabuľkabuľkabuľkabuľka 1a 1a 1a 1a 1
RRRRRozličné moozličné moozličné moozličné moozličné možnosžnosžnosžnosžnosti nazti nazti nazti nazti nazerererererania na šania na šania na šania na šania na špecifpecifpecifpecifpecifické porické porické porické porické poruchuchuchuchuchy sy sy sy sy sprprprprprávávávávávania a osobania a osobania a osobania a osobania a osoby so šy so šy so šy so šy so špecifpecifpecifpecifpecifickými�porickými�porickými�porickými�porickými�poruchami suchami suchami suchami suchami sprprprprprávávávávávaniaaniaaniaaniaania

AAAAA. ŠPECIFICKÉ POR. ŠPECIFICKÉ POR. ŠPECIFICKÉ POR. ŠPECIFICKÉ POR. ŠPECIFICKÉ PORUCHY SPRÁVUCHY SPRÁVUCHY SPRÁVUCHY SPRÁVUCHY SPRÁVANIA (ŠPS)ANIA (ŠPS)ANIA (ŠPS)ANIA (ŠPS)ANIA (ŠPS)

HľHľHľHľHľadisadisadisadisadiskkkkkooooo DelenieDelenieDelenieDelenieDelenie CharCharCharCharCharaktaktaktaktakteriseriseriseriseristiktiktiktiktikaaaaa

VVVVVýsýsýsýsýskyt osôbkyt osôbkyt osôbkyt osôbkyt osôb v�celej populácii 3 – 10 % jednotlivcov bez ohľadu na vek s rastúcim trendom
so šso šso šso šso špecifpecifpecifpecifpecifickýmiickýmiickýmiickýmiickými
porporporporporuchami suchami suchami suchami suchami sprprprprprávávávávávaniaaniaaniaaniaania podľa veku (z�celej populácie školský vek (6 – 11 rokov) – 8 % osôb

so ŠPS) dospievanie (11 –  22 rokov) – 2 % osôb
dospelosť (22 – 65 rokov) – 70 % osôb s pretrvávaním príznakov
od detstva

podľa pohlavia 6 : 2 (pohlavie – mužské : ženské)

Základné príčinákladné príčinákladné príčinákladné príčinákladné príčinyyyyy biologické teórie – uvedené teórie vysvetľujú ŠPS na základe abnormalít vo vlastnostiach
šššššpecifpecifpecifpecifpecifických porických porických porických porických porúchúchúchúchúch a�množstve neurotransmitérov (chemické abnormality)
sssssprprprprprávávávávávania (vzhľania (vzhľania (vzhľania (vzhľania (vzhľadomadomadomadomadom – zdôrazňujú neurovývinové oneskorenie (symptómy sa v�priebehu
k�tk�tk�tk�tk�teóriám vznikeóriám vznikeóriám vznikeóriám vznikeóriám vzniku ŠPS)u ŠPS)u ŠPS)u ŠPS)u ŠPS) vývinu menia), pričom predpokladajú významný vplyv dedičnosti

(genetických dispozícií), prenatálnych a�perinatálnych faktorov, toxínov,
rádioaktivity z�prostredia a infekcií, na�zmeny v�štruktúre a�fungovaní
mozgu: vznikajú na podklade oslabenia a�zmien v�centrálnom nervovom
systéme v�zmysle neurologického postihnutia, ide o narušenie čiastočných
funkcií, ktoré sú zodpovedné za riadenie, reguláciu a�integráciu rôznych
prejavov správania jednotlivcov, ktorých inteligencia nie je znížená

psychologické teórie – zdôrazňujú predovšetkým podiel spôsobu výchovy (konfliktný vzťah
medzi rodičmi a deťmi, rodinná disharmónia) na posilňovaní negatívneho
správania, frekvencii a�intenzite nežiaducich prejavov správania
– predpokladajú súčasné spojenie dispozícií k�tomuto správaniu a�spôsobu
výchovy, kedy sa nevhodné spôsoby správania u�jednotlivca v�dôsledku
nevhodného prístupu rodičov stabilizujú a�jednotlivec tak nie je schopný
plniť požiadavky širšieho a�užšieho sociálneho prostredia

Čas, kČas, kČas, kČas, kČas, kedyedyedyedyedy dedičné (genetické) – 50 % jednotlivcov so ŠPS
k�posk�posk�posk�posk�postihnutiu došlotihnutiu došlotihnutiu došlotihnutiu došlotihnutiu došlo – sú zapríčinené polygénnou dedičnosťou vytváranou mutáciou viacerých
(vzhľ(vzhľ(vzhľ(vzhľ(vzhľadom na eadom na eadom na eadom na eadom na etiológiu)tiológiu)tiológiu)tiológiu)tiológiu) génov

– častejšia je dedičnosť po mužskej línii (strarý otec, strýko, otec), pričom
často sa vyskytuje aj v�rodinách rodičov trpiacich alkoholizmom,
tabakizmom a antisociálnym správaním
– častý výskyt ŠPS u�obidvoch jednovaječných dvojčiat

vrodené (prenatálne – 25 – 30 % jednotlivcov so ŠPS
a perinatálne) – prenatálne príčiny pôsobia na vznik ŠPS v podobe infekcií, psychických,

endokrinných,�nutričných faktorov, rádioaktivity, alebo sú priamo
spôsobené životosprávou matky (napríklad alkoholizmus a�fajčenie)
– perinatálne príčiny pôsobia na jednotlivca počas pôrodu v�podobe
komplikácií a úrazov: predčasný a komplikovaný pôrod, nedonosenosť,
nízka pôrodná hmotnosť prenášanie, abnormality polohy plodu, účinok
medikácií pri pôrode s�následnou anoxiou, silná novorodenecká
žltačka, popôrodná hypoxia

získané (postnatálne) – 25 – 30 % jednotlivcov so ŠPS
– postnatálne príčiny pôsobia na jednotlivca v�období po narodení
v podobe infekcií s�horúčkami a�podráždením centrálneho nervového
systému, úrazov, otrasov a pomliaždenín (hlavne vo�frontálnej oblasti),
toxínov, metabolických a�cievnych porúch, alebo v�podobe encefalitídy,�
meningitídy, otravy olovom

PPPPPopis základnéhoopis základnéhoopis základnéhoopis základnéhoopis základného 11111. P. P. P. P. Porororororucha pozucha pozucha pozucha pozucha pozororororornosnosnosnosnosti (ADti (ADti (ADti (ADti (ADD)D)D)D)D) – jednotlivec s�poruchou pozornosti v�oblasti narušenia, alebo oneskorenia
symsymsymsymsymppppptttttomatickéhoomatickéhoomatickéhoomatickéhoomatického vývinu všetkých jej zložiek, ale s normálnou úrovňou aktivizácie
obrobrobrobrobrazu (na základeazu (na základeazu (na základeazu (na základeazu (na základe (bez prítomnosti známok hyperaktivity), ktorý má ťažkosti predovšetkým
vvvvvariabilitariabilitariabilitariabilitariabilityyyyy v�zameraní pozornosti na informačný proces
symsymsymsymsymppppptttttómoómoómoómoómov)v)v)v)v) – symptómy sa objavujú     pred dosiahnutím siedmeho roku života súčasne

na dvoch miestach (škola, domáce prostredie)

Nepozornosť – jednotlivec s�neschopnosťou sústrediť pozornosť, slabou pozornosťou
(aj na detaily), alebo zvýšenou unaviteľnosťou, pričom nie je schopný
dlhšieho a�kvalitnejšieho sústredenia, nevníma to, čo mu niekto rozpráva
a�robí chyby z�nepozornosti. Jednotlivcom chýba schopnosť regulovať
príjem podnetov a�koordinovať ich spracovanie. Nedokážu odhadnúť
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mieru záťaže. Pre pozornosť jednotlivca je typické:
– slabá kslabá kslabá kslabá kslabá koncentroncentroncentroncentroncentrácia pozácia pozácia pozácia pozácia pozororororornosnosnosnosnostititititi, ľahko narušiteľná pôsobením akýchkoľvek
podnetov (vnútorných a�vonkajších): jednotlivec sa nedokáže sústrediť,
pôsobí ako keby nevnímal informácie z okolia
– dĺžkdĺžkdĺžkdĺžkdĺžka poza poza poza poza pozororororornosnosnosnosnosti je príliš krti je príliš krti je príliš krti je príliš krti je príliš krátkátkátkátkátkaaaaa: jednotlivec nedokáže udržať pozornosť
žiaducim smerom po určitú dobu, často prebieha od jednej nedokončenej
činnosti k�druhej, často bez príčiny.
– rrrrrozsah pozozsah pozozsah pozozsah pozozsah pozororororornosnosnosnosnosti je príliš malýti je príliš malýti je príliš malýti je príliš malýti je príliš malý: jednotlivec dokáže vnímať len malé
množstvo informácií, nedokáže sa sústrediť na komplexnejšie situácie,
uvedomuje si často len náhodné podnety, alebo detaily. V�dôsledku
narušenia pozornosti jednotlivec často reaguje neadekvátne a neriadi sa
pokynmi autority.
– prprprprpružnosť pozužnosť pozužnosť pozužnosť pozužnosť pozororororornosnosnosnosnosti nie je dosti nie je dosti nie je dosti nie je dosti nie je dostttttatatatatatočne adapočne adapočne adapočne adapočne adaptttttabilnáabilnáabilnáabilnáabilná: jednotlivec nedokáže
pružne reagovať a�prispôsobiť sa zmenenej situácii
– nenenenenevýbervýbervýbervýbervýberooooovvvvvá pozá pozá pozá pozá pozororororornosťnosťnosťnosťnosť: jednotlivec sa nedokáže zamerať len na momentálne
podstatné podnety, ale je upútaný súčasne rôznymi podnetmi, ktoré
zmyslami zachytí
– Nepozornosť jednotlivca charakterizujú nasledovné čiastočné príznaky:
– neschopnosť sústrediť sa na podobnosti a�robenie chýb z�nepozornosti
– neschopnosť udržať pozornosť na plnení úlohy
– pôsobí akoby nepočúval iných
– nepostupuje podľa pokynu a�tým často nedokončí povinnosti
– neschopnosť zorganizovať si povinnosti
– tendencia vyhýbať sa povinnostiam
– tendencia strácať a�zabúdať na veci potrebné na vykonanie povinnosti
– ľahká vyrušiteľnosť vonkajšími podnetmi

2. P2. P2. P2. P2. Porororororucha pozucha pozucha pozucha pozucha pozororororornosnosnosnosnostititititi – jednotlivec s�poruchou aktivačnej úrovne, kombinovanou
ssssspopopopopojená s hjená s hjená s hjená s hjená s hyperyperyperyperyperaktivitaktivitaktivitaktivitaktivitououououou s�poruchami pozornosti
(ADHD)(ADHD)(ADHD)(ADHD)(ADHD) – vývinová porucha charakteristická vývinovo-neprimeraným stupňom
ADHD s�prevažujúcim pozornosti, hyperaktivity a�impulzívnosti s�prejavmi v�ranom detstve.
deficitom pozornosti Ťažkosti sú chronické a�nemožno ich vysvetliť na základe neurologického
ADHD s�prevažujúcim senzorického, motorického, mentálneho postihnutia alebo emočných
deficitom impulzívnosti problémov. Ťažkosti sa spájajú s�neschopnosťou dodržiavať pravidlá
a�hyperaktivity a�dlhší čas, opakovane realizovať určité pracovné úlohy.
ADHD ako kombinovaný typ – symptómy sa objavili pred dosiahnutím siedmeho roku života súčasne

na dvoch miestach (škola, domáce prostredie)

Hyperaktivita – jednotlivec s nadmerným nutkaním k�pohybu, k�aktivite, ktorá je
neúčelná a�nezmyselná. Jednotlivec je svojím spôsobom bezbranný voči
vedľajším rušivým podnetom, pričom pudenie k�aktivite nedokáže
ovládať. Medzi prejavy hyperaktivity jednotlivca je možné zaradiť:
– mimovoľné pohyby rúk, nôh, neustále otáčanie sa
– neschopnosť zotrvať na jednom mieste keď je to očakávané,
– neschopnosť relaxovať
– reaguje nadmernou, neprimeranou a zbytočnou komunikáciou
– tendencia byť v neustálom pohybe aj v�situáciách kedy to je nevhodné
– nedokáže sa v�tichosti venovať práci a lebo voľno-časovým aktivitám

Impulzívnosť – jednotlivec nie je schopný ovládať a�prispôsobiť svoje správanie konkrétnej
situácii, s�tendenciou konať a�rozprávať bez premyslenia dôsledkov
svojho správania, jednotlivec sa vnucuje ostatným skákaním do reči
a�potrebou reagovať okamžite na všetko, často nedokončí jednu činnosť
a�pustí sa do ďalšej. Impulzívnosť je viazaná na aktuálne podnety
a�neschopnosť korigovať vlastné reakcie na tieto podnety a�následky
vlastného konania. Impulzívnosť jednotlivca charakterizujú nasledovné
čiastočné príznaky:
– odpovedanie skôr ako bola dokončená otázka
– neschopnosť počkať, kým na neho príde rad (skupinové hry)
– nevhodné prerušovanie a�zasahovanie do komunikácie iných (skákanie
do reči)
– nadmerná komunikácie bez ohľadu na spoločenské zvyklosti

3. P3. P3. P3. P3. Porororororucha pozucha pozucha pozucha pozucha pozororororornosnosnosnosnostititititi – mladistvý a�dospelý jednotlivec, ktorého súčasné symptómy už nespĺňajú
ssssspopopopopojená s hjená s hjená s hjená s hjená s hyperyperyperyperyperaktivitaktivitaktivitaktivitaktivitououououou všetky uvedené diagnostické kritériá
s čiass čiass čiass čiass čiastttttočnou ročnou ročnou ročnou ročnou remisiouemisiouemisiouemisiouemisiou

4. Ďalšie sym4. Ďalšie sym4. Ďalšie sym4. Ďalšie sym4. Ďalšie symppppptttttómómómómómyyyyy – RRRRRečečečečeč: oneskorený vývin reči, jednoduchšia a�obsahovo chudobnejšia reč,
časté poruchy a�chyby výslovnosti (dyslália), artikulačná neobratnosť:
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dlhé slová, náročné slová, zhluky spoluhlások, komolenie cudzích slov
– MoMoMoMoMotttttorikorikorikorikorikaaaaa: motorická neobratnosť, ťažkosti v�jemnej a�hrubej motorike:
neobratnosť, nešikovnosť, pohyby sú málo koordinované, nepresné,
neúhľadné písmo
– VnímanieVnímanieVnímanieVnímanieVnímanie: poruchy sluchového a�zrakového vnímania: funkčná
porucha, pričom jednotlivec navonok pôsobí „akoby“ zle počul a�videl,
porucha orientácie v�čase a�priestore, porucha v pravo-ľavej orientácii ,
porucha vizuomotorickej koordinácie
– MyslenieMyslenieMyslenieMyslenieMyslenie:
– neschopnosť analýzy a�syntézy informácií
– nepružné myslenie: tendencia zotrvávať na jednej myšlienke
a�neschopnosť odpútať sa od nej
– narušený je správny smer a�sled myšlienok: ťažie vnímajú súvislosti,
– niekedy chýba zmysel pre postupnosť.

5. Pridr5. Pridr5. Pridr5. Pridr5. Pridružužužužužené porené porené porené porené poruchuchuchuchuchyyyyy – PPPPPorororororuchuchuchuchuchy opozičného vzdory opozičného vzdory opozičného vzdory opozičného vzdory opozičného vzdoruuuuu (60%) majú tendenciu prejaviť sa
(súčasný výs(súčasný výs(súčasný výs(súčasný výs(súčasný výskyt s�ADHD)kyt s�ADHD)kyt s�ADHD)kyt s�ADHD)kyt s�ADHD) v�širšom a užšom sociálnom prostredí: neschopnosť ovládať sa, časté

výbuchy, nadmerná hádavosť s�dospelými, aktívne bránenie sa
a�permanentné odmietanie vyhovieť žiadostiam a pravidlám dospelých,
úmyselne obťažuje iných, obviňovanie iných za vlastné chyby a�správanie,
urážlivosť a oslabená sebakontrola, ľahké a�časté rozhnevanie sa,
zlomyseľnosť, pomstychtivosť a�škodlivosť.
– PPPPPorororororuchuchuchuchuchy sy sy sy sy sprprprprprávávávávávaniaaniaaniaaniaania (45%) sa už obdobia raného detstva prejavujú
vo forme chronickej agresie voči ostatným, deštruktívnym správaním,
klamaním a�krádežou, vážnym a�dlhodobým porušovaním pravidiel
s�tendenciou (50%) prechádzať do dospelosti
– Emočné prEmočné prEmočné prEmočné prEmočné problémoblémoblémoblémoblémyyyyy (50%) sa prejavujú v�podobe zvýšenej emočnej
dráždivosti (hyperexcitabilitou) so sklonom k�výkyvom v�emočnom ladení
a zníženou toleranciou k�záťaži. U�jednotlivcov je časté extrémne kolísanie
citových reakcií, zlá nálada, pocit nešťastia, negatívny pohľad na život,
poruchy spánku a�chuti k�jedlu, ťažkosti s�myslením a�koncentráciou,
podráždenosť, úzkosť,�myšlienky na samovraždu a�odmietanie čohokoľvek,
aj v�podobe agresívnych reakcií.
– ÚzkÚzkÚzkÚzkÚzkososososostné portné portné portné portné poruchuchuchuchuchyyyyy (25%) v�podobe strachu a�vyhýbania sa určitým
situáciám, alebo stretnutiam, ktoré majú podobu úzkosti, alebo fóbie.
Často sú prítomné somatické symptómy ako bolesti brucha, hlavy,
vracanie a�obsedantné správanie.
– AAAAAgrgrgrgrgresivitesivitesivitesivitesivita sa sa sa sa spolu s ADHDpolu s ADHDpolu s ADHDpolu s ADHDpolu s ADHD sa prejavuje neznášanlivosťou, hádavosťou,
nedostatkom sebaovládania, častým antisociálnym správaním (krádež,
bitky) a dysfunkčným rodinným prostredím. Jednotlivci sa v�skupinovej
aktivite usilujú hľadať senzáciu, predvádzať sa a�pocítiť prevahu.
– PPPPPorororororuchuchuchuchuchy príchy príchy príchy príchy príchylnosylnosylnosylnosylnosti s ADHDti s ADHDti s ADHDti s ADHDti s ADHD sa prejavujú u�detí, ktoré sú vystavené
ťažkému, opakovanému, alebo dlhodobému odlúčeniu od rodičov, prípadne
majú s�rodičmi problémové vzťahy prejavujú zlým sebaovládaním,
krátkodobým udržaním pozornosti, prílišnou dôverčivosťou a�spoločenskosťou.
– TTTTTourourourouroureeeeettttttttttooooov syndrv syndrv syndrv syndrv syndrómómómómóm sa od ôsmeho roku prejavuje opakovanými zášklbmi
tela (motorickými a�vokálne tiky), ktoré jednotlivec ťažko ovláda, a�snaží
sa zakryť otáčaním sa, pričom snaha o�ich potlačenie končí zvýšeným
napätím
– ŠpecifŠpecifŠpecifŠpecifŠpecifické vývinoické vývinoické vývinoické vývinoické vývinovvvvvé poré poré poré poré poruchuchuchuchuchy učy učy učy učy učeniaeniaeniaeniaenia (20-40%) z�toho má poruchy
čítania (20%) a poruchy písania (60%)
– Asociálne a�delikvAsociálne a�delikvAsociálne a�delikvAsociálne a�delikvAsociálne a�delikventné sentné sentné sentné sentné sprprprprprávávávávávanieanieanieanieanie (25%)
– OchorOchorOchorOchorOchorenie somatického charenie somatického charenie somatického charenie somatického charenie somatického charaktaktaktaktakterererereruuuuu (24-35%)
– PrPrPrPrProblémoblémoblémoblémoblémy v sociálny v sociálny v sociálny v sociálny v sociálnyyyyych zrch zrch zrch zrch zručnosučnosučnosučnosučnostiachtiachtiachtiachtiach (50%)

PPPPPopis základnéhoopis základnéhoopis základnéhoopis základnéhoopis základného dojčenské obdobie – je charakteristické predovšetkým poruchou základných biorytmov
symsymsymsymsymppppptttttomatickéhoomatickéhoomatickéhoomatickéhoomatického (spánku a�bdenia), horšie sajú, často a�zdanlivo bez príčiny plačú
obrobrobrobrobrazu (na základeazu (na základeazu (na základeazu (na základeazu (na základe a�sú výrazne nepokojné, v�dôsledku čoho dochádza k�zvýšenej únave
vvvvvariabilitariabilitariabilitariabilitariability symy symy symy symy symppppptttttómoómoómoómoómovvvvv matky, jej�následnej neschopnosti uspokojovať potreby dieťaťa,
podľpodľpodľpodľpodľa va va va va vekekekekeku)u)u)u)u) čím dochádza k�narušeniu vzťahu medi matkou a�dieťaťom

obdobie batoľaťa – je charakteristické dezinhibíciou, deti sú zvýšene pohyblivejšie,
a�predškolského veku trpia častejšie rôznymi úrazmi, avšak možno pozorovať neobratnosť

a�neohrabanosť, afektívne výbuchy ako reakcie na vlastné neúspechy (aj
malé podnety), oneskorený vývin reči a�celkovo oneskorený, alebo
nerovnomerný vývin.

obdobie školského veku – je charakteristické predovšetkým kognitívnymi dysfunkciami, poruchami
reči, motoriky, vnímania, emočnými poruchami a�poruchami správania,
poruchami koncentrácie pozornosti a�pamäti
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obdobie adolescencie – je charakteristické pretrvávanie príznakov už od detstva s�nasledovnými
symptómami:
– pretrvávajúca motorická hyperaktivita ako neschopnosť relaxovať,
zotrvať pri sedavých aktivitách, nepríjemný pocit pri nečinnosti
– nedostatočné sústredenie sa prejavuje ako neschopnosť venovať
pozornosť konverzácii, čítaniu a�práci, roztržitosť, zabúdanie a�strácanie
predmetov
– citová labilita ako náhle zmeny nálady
– neschopnosť dokončiť úlohy a�usporiadať si prácu doma a�v�zamestnaní,
organizovať čas a�sústrediť sa v�určitej situácii na jednu úlohu
– ťažkosti so sebaovládaním ako precitlivenosť, popudlivosť a�výbušnosť
– impulzívnosť ako bezhlavé rozhodovanie s�následným nevyrovnaným
pracovným výkonom a�osobnými vzťahmi, asociálne správanie,
nezodpovednosť v�aktivitách poskytujúcich pôžitky
– zlá znášanlivosť stresu čo má za následok depresiu, úzkosť, zmätenosť
a�hnev z�nutnosti riešiť každodenné situácie
– je charakteristické poruchami správania, zvýšeným rizikom asociálneho
správania, tendenciou reagovať neprimerane, častý je disharmonický
vývin osobnosti
– dospievajúci majú ťažkosti v�medziľudských vzťahoch
– typická je školská neúspešnosť a pravdepodobnosť zlyhania v�akejkoľvek
profesii

obdobie dospelosti – je charakteristické sociálnou maladaptáciou spojenou s�kriminalitou,
pričom majú tendenciu prejaviť sa v�oblasti profesijnej, v�oblasti
konfliktov so spoločnosťou a�osobných vzťahoch
– dospievajúci a�dospelí jednotlivci s�hyperaktivitou majú často niektorú
z�odchýlok v�oblasti osobnosti a s�väčšou pravdepodobnosťou sa u�nich
prejaví sklon k asociálnemu správaniu alebo sebadeštrukcii

DôsledkyDôsledkyDôsledkyDôsledkyDôsledky vzdelávacie – jednotlivci v�poruchou pozornosti nedokážu odhadnúť mieru záťaže,
šššššpecifpecifpecifpecifpecifických porických porických porických porických porúchúchúchúchúch čim sa dostávajú do situácie ktorá ich vyčerpáva a�unavuje, majú ťažkosti
sssssprprprprprávávávávávaniaaniaaniaaniaania v�organizovaní svojej aktivity čo sa prejavuje zotrvávaním na neefektívnych

stratégiách učenia s�následným zlým výkonom

spoločenské a emocionálne – negatínegatínegatínegatínegatívne hodnovne hodnovne hodnovne hodnovne hodnotttttenie a�posenie a�posenie a�posenie a�posenie a�postttttoooooje iných oje iných oje iných oje iných oje iných ovplyvňuvplyvňuvplyvňuvplyvňuvplyvňujú negatíjú negatíjú negatíjú negatíjú negatívne vnívne vnívne vnívne vnívne vnímaniemaniemaniemaniemanie
seba saméhoseba saméhoseba saméhoseba saméhoseba samého: sú často spoločnosťou odmietaní alebo prijímaní
ambivalentne, zažívajú častejšie kritiku, bývajú hodnotení ako neúspešní,
sú považovaní za vinníkov svojich neúspechov a�problematického
správania, čím si vytvárajú o�sebe obraz osoby nežiaducej, neschopnej
a�neúspešnej s�pocitom viny za negatívne prejavy.
– negatínegatínegatínegatínegatívne hodnovne hodnovne hodnovne hodnovne hodnotttttenie a�posenie a�posenie a�posenie a�posenie a�postttttoooooje iných sje iných sje iných sje iných sje iných spôsobupôsobupôsobupôsobupôsobujú negatíjú negatíjú negatíjú negatíjú negatívne odchvne odchvne odchvne odchvne odchýlkyýlkyýlkyýlkyýlky
v�sv�sv�sv�sv�sprprprprprávávávávávaní a�praní a�praní a�praní a�praní a�preeeeežížížížížívvvvvaní.aní.aní.aní.aní. Jednotlivci vyvolávajú vo svojom okolí napätie,
nedokážu spolupracovať, sú egocentrickí, orientovaní na vlastné
uspokojenie, reagujú skratkovite, afektívne a�nepredvídateľne, pôsobia
nepríjemne, rušia, dráždia a�vyčerpávajú. Jednotlivec sa usiluje brániť
záťaži a negatívnemu hodnoteniu spoločnosťou rôznymi spôsobmi:
– únik: snažia pred svojimi problémami uniknúť do choroby, často
nevedome. Jednotlivec potom vedome uniká z�domu, zo školy, do snov
o�tom je že úspešný
– regresia: tendencia správať sa ako vekovo omnoho mladšie s�tendenciou
navracať sa do obdobia, kedy nároky zvládal s�dožadovaním sa
pozornosti a�viac lásky zo strany rodičov
– popretie a zľahčovanie neúspechov: tendencia nevidieť vlastné neúspechy
s�vedomým zľahčovaním vlastných neúspechov a�cudzích úspechov (to
nič nebolo) a�následným vytvorením nereálneho, idealizovaného
obrazu seba samého
– pútanie pozornosti: snaha uspieť akýmkoľvek spôsobom (šaškovanie,
vyťahovanie sa, agresia)
– prprprprproblémoblémoblémoblémoblémy vy vy vy vy vo vzťo vzťo vzťo vzťo vzťahoch s�dosahoch s�dosahoch s�dosahoch s�dosahoch s�dospelýmipelýmipelýmipelýmipelými: vzťahy s�ľuďmi sú obmedzené
a�spojené s�nepríjemnými zážitkami. Ľudia majú tendenciu sa im
vyhýbať, nebudia sympatie, pretože správanie, ktoré narúša ich vzťahy
s�ľuďmi pretrváva aj v�dospelosti a�stáva sa nápadnejším
– prprprprproblémoblémoblémoblémoblémy vy vy vy vy vo vzťo vzťo vzťo vzťo vzťahoch s�vrahoch s�vrahoch s�vrahoch s�vrahoch s�vrssssstttttooooovníkmivníkmivníkmivníkmivníkmi ako časté je odmietanie, izolácia
a�šikana. K�odmietaniu dochádza v�dôsledku striedania nálad,
nepredvídateľného správania, neschopnosti riešiť konflikty, skratkovitým
reagovaním, zníženej tolerancie k�záťaži a�neschopnosti spolupracovať.
– negatínegatínegatínegatínegatívnvnvnvnvny posy posy posy posy postttttoooooj pedagógoj pedagógoj pedagógoj pedagógoj pedagógovvvvv ovplyvňuje rozpor medzi predpokladanou
úrovňou schopností a�podávanými výkonmi a�dojem ignorovania
autority. Vnímajú jednotlivca ako vinníka, ktorý sa nechce správať vhodne.



� 114 �

ZÁKLADY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE PRÁCU SO ŠTUDENTMI STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL, 2007

HľHľHľHľHľadisadisadisadisadiskkkkkooooo DelenieDelenieDelenieDelenieDelenie CharCharCharCharCharaktaktaktaktakteriseriseriseriseristiktiktiktiktikaaaaa

Poruchy pozornosti sú hodnotené ako nedostatočná snaha a�rešpekt
k�povinnostiam.
– ambivambivambivambivambivalentný posalentný posalentný posalentný posalentný postttttoooooj rj rj rj rj rodičodičodičodičodičooooov k�jednov k�jednov k�jednov k�jednov k�jednotlivtlivtlivtlivtlivcococococovivivivivi: pociťujú neistotu, sú
nespokojní, sklamaní, na jednej strane majú jednotlivca radi, ale na
druhej pociťujú nechuť. Majú tendenciu vidieť v�sebe vinníka za prejavy
jednotlivca, čo môže viesť k�pocitom výchovnej bezmocnosti.
– zmenzmenzmenzmenzmeny v�oblasy v�oblasy v�oblasy v�oblasy v�oblasti emóciíti emóciíti emóciíti emóciíti emócií: jednotlivci s�hyperaktivitou sú často emočne
nevyrovnaní, dráždiví, so sklonom k�výkyvom nálad, pocitom nepohody,
ktorú nie sú schopní ovládať
– onesonesonesonesoneskkkkkorororororenie v�oblasenie v�oblasenie v�oblasenie v�oblasenie v�oblasti socializácieti socializácieti socializácieti socializácieti socializácie sa prejavuje nižšou úrovňou
sociálnych zručností, neschopnosťou komunikovať a správať sa tak ako
je očakávané, necitlivosťou, neprimeraným familiárnym správaním,
nedokážu sa správať na úrovni svojho veku a�preto sú odmietaní
vrstovníkmi. Nedokážu adekvátnym spôsobom komunikovať, nie sú
schopní rozpoznať rôzne sociálne signály svojich komunikačných partnerov.
– deprivdeprivdeprivdeprivdeprivácia v�oblasácia v�oblasácia v�oblasácia v�oblasácia v�oblasti citti citti citti citti citooooovvvvveeeeej akj akj akj akj akcepcepcepcepceptácie a�sociálneho ktácie a�sociálneho ktácie a�sociálneho ktácie a�sociálneho ktácie a�sociálneho kontontontontontaktuaktuaktuaktuaktu vzniká
v�dôsledku obmedzeného množstva a�kvality vzťahov, čo je často
kombinované s prežívaním stresu a�neschopnosťou sebarealizácie
– časčasčasčasčasté úrté úrté úrté úrté úrazyazyazyazyazy,�nehody a ris,�nehody a ris,�nehody a ris,�nehody a ris,�nehody a riskkkkkooooovvvvvanieanieanieanieanie pričom majú tendenciu zapájať sa do
nebezpečných činností, bez ohľadu na možné nebezpečenstvo
(nebezpečenstvo však zámerne nevyhľadávajú) a�jeho dôsledky
(vybiehanie na ulicu, bez ohliadnutia sa)
– neúsneúsneúsneúsneúspešnosť v�spešnosť v�spešnosť v�spešnosť v�spešnosť v�spoločpoločpoločpoločpoločensensensensenských situáciáchkých situáciáchkých situáciáchkých situáciáchkých situáciách vzniká v�dôsledku strácania niti
rozhovoru, neschopnosť plánovať úlohy, strácanie predmetov, zabúdanie
na dohodnutú schôdzku
– nižšia úrnižšia úrnižšia úrnižšia úrnižšia úrooooovvvvveň sociálneň sociálneň sociálneň sociálneň sociálnyyyyych zrch zrch zrch zrch zručnosučnosučnosučnosučnostítítítítí
– výrvýrvýrvýrvýrazné manifazné manifazné manifazné manifazné manifesesesesestttttooooovvvvvanie poanie poanie poanie poanie potriebtriebtriebtriebtrieb:
– potreba obrazu sveta (čím je vo vzťahu k�svojmu okoliu): jasné vymedzenie
svojho postavenia medzi ľuďmi, snaha vedieť, že má niekoho nablízku
– potreba životného cieľa: snaha mať určitý stupeň očakávania toho čo
môže dosiahnuť, pocit, že sa od neho niečo očakáva a�že očakávania sú
v záujme jeho ako aj okolia
– potreba cítiť sa súčasťou diania: potreba zaradenia a�snaha vnímať seba
ako súčasť celku
– potreba stimulácie: potreba mať podnety
– potreba cítiť svoje korene: dieťa v�ranom veku potrebuje cítiť pevné puto
s�matkou, čo tvorí základ ďalšieho vývinu k�nezávislej osobnosti
a�sebakontrole. Ak absentuje prvotná väzba na matku, jednotlivec ťažko
nadväzuje podobný vzťah, čo môže viesť k�sebaláske,�sadizmu, alebo
snahe ovládať.
– potreba lásky v�podobe bezpodmienečnej akceptácie, snahy
o�zabezpečenie všetkých potrieb
– pocit ohrozenia: tendencia vyhýbať sa a�odmietať situácie, ktoré sú
ohrozujúce, pričom unikajú do denného snenia, apatie a�fantázie

pracovné a�profesijné – ššššškkkkkolsolsolsolsolská neúská neúská neúská neúská neúspešnosťpešnosťpešnosťpešnosťpešnosť (90% jednotlivcov s�ADHD), majú horší školský
prospech, zažívajú kritiku zo stranu pedagógov, čo sa prejaví na ich
postoji a�motivácii k�vzdelaniu. Ku škole majú prevažne negatívny vzťah
a�preto nemajú žiadny dôvod vo vzdelávaní pokračovať
– nižšia úrnižšia úrnižšia úrnižšia úrnižšia úrooooovvvvveň vzdelaniaeň vzdelaniaeň vzdelaniaeň vzdelaniaeň vzdelania (30% jednotlivcov s�ADHD nedokončí školskú
dochádzku). Potreba zbaviť sa školy je hlavným motívom ich profesijného
rozhodovania.
– prprprprpraaaaavdepodobnosť zlyhaniavdepodobnosť zlyhaniavdepodobnosť zlyhaniavdepodobnosť zlyhaniavdepodobnosť zlyhania v�akv�akv�akv�akv�akeeeeejkjkjkjkjkoľoľoľoľoľvvvvvek prek prek prek prek profofofofofesiiesiiesiiesiiesii je spôsobená
impulzívnosťou, neschopnosťou sebaovládania, nízkou toleranciou
k�stresu a�neschopnosťou systematickej činnosti
– nedokážu sa na prnedokážu sa na prnedokážu sa na prnedokážu sa na prnedokážu sa na prácu súsácu súsácu súsácu súsácu sústrtrtrtrtrediťediťediťediťediť, pracujú povrchne, s�chybami a�úlohy
často vôbec nedokončia

SprSprSprSprSpracoacoacoacoacovvvvvané podľané podľané podľané podľané podľa:a:a:a:a: Munden - Arcelus (2006); Vančová (2006); Zelinková (2001); Vágnerová (1999); Vágnerová (2001); Řepová
(2004); Malá (2000); Pokorná (1997); Michalová 2004); Train (1997); Černá (2002); Train (2001)
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TTTTTabuľkabuľkabuľkabuľkabuľka 2a 2a 2a 2a 2
RRRRRozličné moozličné moozličné moozličné moozličné možnosžnosžnosžnosžnosti nazti nazti nazti nazti nazerererererania na nešania na nešania na nešania na nešania na nešpecifpecifpecifpecifpecifické porické porické porické porické poruchuchuchuchuchy sy sy sy sy sprprprprprávávávávávania a osobania a osobania a osobania a osobania a osoby s nešy s nešy s nešy s nešy s nešpecifpecifpecifpecifpecifickými porickými porickými porickými porickými poruchami suchami suchami suchami suchami sprprprprprávávávávávaniaaniaaniaaniaania

AAAAA. NEŠPECIFICKÉ POR. NEŠPECIFICKÉ POR. NEŠPECIFICKÉ POR. NEŠPECIFICKÉ POR. NEŠPECIFICKÉ PORUCHY SPRÁVUCHY SPRÁVUCHY SPRÁVUCHY SPRÁVUCHY SPRÁVANIA (NPS)ANIA (NPS)ANIA (NPS)ANIA (NPS)ANIA (NPS)
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VVVVVýsýsýsýsýskyt osôbkyt osôbkyt osôbkyt osôbkyt osôb podľa veku školský vek (6 – 11 rokov) – 5 – 20 % osôb
s nešs nešs nešs nešs nešpecifpecifpecifpecifpecifickýmiickýmiickýmiickýmiickými (z celej populácie s NPS) dospievanie (11 – 22 rokov) – 16 % osôb
porporporporporuchami suchami suchami suchami suchami sprprprprprávávávávávaniaaniaaniaaniaania

podľa pohlavia 12 : 1 (mužské : ženské)
školský vek a adolescencia – 8 % chlapcov
školský vek a adolescencia – 3 % dievčat

Základné príčinZákladné príčinZákladné príčinZákladné príčinZákladné príčinyyyyy biologické – genetické dispozície k disharmonickému vývinu a agresívnemu spôsobu
nešnešnešnešnešpecifpecifpecifpecifpecifických porických porických porických porických porúchúchúchúchúch a osobnostné faktory reagovania sa prejavujú na úrovni temperamentu. Rizikové faktory: dráždivosť,
sssssprprprprprávávávávávania (vzhľania (vzhľania (vzhľania (vzhľania (vzhľadomadomadomadomadom impulzívnosť, znížený sklon k úzkostnému prežívaniu, menšia citlivosť
 k f k f k f k f k faktaktaktaktaktorororororom vznikom vznikom vznikom vznikom vzniku NPS)u NPS)u NPS)u NPS)u NPS) k spätnej väzbe, často aspoň u jedného rodiča v podobe krutosti

k zvieratám, ničenia vecí a bitiek.
– oslabenie a porucha centrálneho nervového systému (CNS) prevažne
v prenatálnom a perinatálnom období. Rizikové faktory: hyperaktivita
a porucha pozornosti, úrazy hlavy, epilepsia a podobne. Neuropsychologické
deficity: nižšia verbálna schopnosť, znížená schopnosť predvídania,
plánovania a riešenia problémov a veľmi nízka kontrola.
– úroveň inteligencie neovplyvňuje výskyt porúch správania významným
faktorom. Poruchy správania sú často spojené so školským zlyhávaním.

psychologické faktory – hľadanie náhradného uspokojenia pri strate, alebo citovej deprivácii,
absencii potreby upútania pozornosti a uznania, izolácia a odmietanie
vrstovníkmi (následné krádeže, sexuálne priestupky), hľadanie vlastnej
identity (snaha byť radšej niekým zlým, ako len tak nikým). Zmysel
náhradného uspokojenia je vždy nevedomý a jednotlivci svoje činy
nedokážu vysvetliť.
– volanie o pomoc v akútnych ťažkých situáciách (akútne poruchy
správania) spolu so silnou úzkosťou a depresiou napríklad v rodine
pri vystupňovaných konfliktoch s nevlastným otcom. Disociálne správanie
vzniká ako snaha uspokojiť svoje potreby, je nezmyselné, je to konanie
v panike s neschopnosťou vysvetliť dôvod konania.
– dlhodobá emočná deprivácia pri odmietaní a vylúčení spoločnosťou,
nedostatku dôslednosti a disciplíny. Jednotlivec má ťažkosti v nadväzovaní
hlbších citových vzťahov.
– disharmonický vývin osobnosti podmienený ťažkou citovou depriváciou
v útlom veku. Jednotlivec nie je schopný nadväzovať priateľské vzťahy
k iným, neprežíva lásku, pocity viny, je impulzívny s agresívnymi
tendenciami, konajú v snahe okamžite sa uspokojiť, neučia sa zo skúseností,
chýbajú im vnútorné zábrany. Asociálne činy vopred plánujú a následne sa
pre druhých stávajú hradinami.
– psychické poruchy: poruchy správania ako prejav závažnej psychickej
poruchy (schizofrénia, depresia)

faktory užšieho – rodičia sú anomálne osobnosti a nedokážu uspokojivo plniť rodičovskú
sociálneho prostredia rolu. Rizikové faktory: rozpad rodinného života, alkoholizmus, emočne
(rodina) chladní rodičia bez záujmu o deti, týranie a zanedbávanie detí

– nedostatočné osvojenie morálnych noriem rodičmi, kedy sami povzbudzujú
k priestupkom a tým, že opakovane zdôrazňujú zákazy, dávajú tým najavo,
že práve toto správanie je očakávané: otvorená radosť z podarených daňových
únikov, drobných podvodov, prekračovania povolenej rýchlosti, nedôsledná
výchova, netrestanie dieťaťa za priestupok ako taký, ale len za okolnosti
s ním spojené.
– neúplnosť rodiny, nedostatok otcovskej autority a mužského vzoru
správania
– subdeprivačná skúsenosť jednotlivca v prípade úplnej rodiny fungujúcej
iba formálne. Rizikové faktory: rodina neposkytuje dôležité podnety pre
vývin, absencia hodnôt a noriem správania, nedostatok istoty, nuda,
nedostatok životného zmyslu a cieľa.
– porucha správania ako obetný baránok v rodine: porucha správania
u jedného dieťaťa pomáha udržiavať rodinnú rovnováhu a pomocou nej
vysvetľujú všetky problémy v rodine, bez nutnosti riešiť chronické skryté
konflikty.
– subkultúry a sociálne skupiny problémové správanie tolerujú: delikvencia
pod dohľadom a asistenciou dospelých (vreckové gangy).



� 116 �

ZÁKLADY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY PRE PRÁCU SO ŠTUDENTMI STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL, 2007

HľHľHľHľHľadisadisadisadisadiskkkkkooooo DelenieDelenieDelenieDelenieDelenie CharCharCharCharCharaktaktaktaktakteriseriseriseriseristiktiktiktiktikaaaaa

– životné prostredie: nakopenie veľkého množstva ľudí na sídlisku kde je
značná anonymita a následné asociálne správanie.

faktory širšieho – podieľajú sa na vzniku a pretrvávaní porúch správania a delikvencii.
sociálneho prostredia Rizikové faktory: vysoká nezamestnanosť, nedostatok vzdelania, existencia

subkultúry, kde je delikvencia akceptovaná, kombinácia včasného
antisociálneho správania v detstve a znevýhodnená socioekonomická
situácia v rodine, pôsobenia asociálnych partií v dospievaní

PPPPPopis základnéhoopis základnéhoopis základnéhoopis základnéhoopis základného obdobie – poruchy správania môžu mať prechodný charakter, ale môžu byť
symsymsymsymsymppppptttttomatickéhoomatickéhoomatickéhoomatickéhoomatického predškolského veku signálom poruchy osobnosti
obrobrobrobrobrazu (na základeazu (na základeazu (na základeazu (na základeazu (na základe – poruchy správania majú formu dlho pretrvávajúceho negativizmu,
vvvvvariabilitariabilitariabilitariabilitariability symy symy symy symy symppppptttttómoómoómoómoómovvvvv opozičného správania a nadmernej agresivity. Deti nemajú ustálené morálne
podľpodľpodľpodľpodľa va va va va vekekekekeku)u)u)u)u) normy a väčšina klamstiev a krádeží nemá preto charakter skutočnej

poruchy správania. Klamstvá sú výrazom primeranej bohatej fantázie ako
spôsobu uspokojenia potrieb. Krádeže majú charakter jednoduchého
brania si vecí po ktorých deti túžia.

obdobie školského veku jednotlivec už dobre pozná etické normy a je si vedomý ich porušovania,
(prekriminalita) poruchy správania majú formu krádeže, klamstva a násilnosti voči iným
a adolescencie deťom, záškoláctva, útekov: klamstvo ako snaha zapierať školské známky,
(juvenilná delikvencia) strácanie, zabúdanie a úmyselné rozbíjanie vecí, zapieranie zo strachu pred

trestom, klamstvo so zámerom získať vlastnú výhodu, alebo poškodiť druhému
– v prípade genetických dispozícií je pozorovateľná agresivita, ktorá je málo
výchovne ovplyvniteľná. Typický je odmietavý postoj k bežným sociálnym
normám a preferencia vlastných pravidiel správania, obyčajne zameraných
na uspokojovanie vlastných potrieb.
– v prípade oslabenia a porúch CNS je agresívny výbuch skôr dôsledkom
neschopnosti sebaovládania (jeden z prejavov ochorenia). Typická je emočná
labilita, impulzívnosť a nižšia schopnosť sebaovládania, ľahké vyprovokovanie
k nevhodnej reakcii.

obdobie dospelosti – je pozorovateľný častý výskyt porúch osobnosti, rozsiahla trestná činnosť
a časté recidíva

PPPPPopis základnéhoopis základnéhoopis základnéhoopis základnéhoopis základného 1. Nešpecifické – opakujúce sa stabilné vzorce správania, v ktorých sú porušované
symsymsymsymsymppppptttttomatického obromatického obromatického obromatického obromatického obrazuazuazuazuazu poruchy správania sociálne normy, pravidlá a práva iných. Jednotlivec normám rozumie,
nešnešnešnešnešpecifpecifpecifpecifpecifických porických porických porických porických porúchúchúchúchúch ale neakceptuje ich, sa nimi nedokáže riadiť (rôzna hodnotová orientácia,
sssssprprprprprávávávávávaniaaniaaniaaniaania rozdielne osobné motívy, neschopnosť ovládať svoje správanie.

– neprimerané sociálne správanie sa prejavuje neschopnosťou udržiavať
prijateľné sociálne vzťahy (nedostatok empatie, egoizmus, nadmerné
zameranie na seba a na uspokojovanie vlastných potrieb. Jednotlivec
nechápe význam prispôsobenia sa štandardnému sociálnemu očakávaniu
(norme), nepociťuje vinu za porušenie noriem, nerešpektuje ohľad k iným
bytostiam (zvieratám, ľuďom, životnému prostrediu a podobne), nie sú pre
neho významné práva iných, priateľstvo má rovnakú hodnotu ako aktuálny
osobný pôžitok.
– typickým prejavom je agresivita

agresia k ľuďom – agresívne správanie je porušovanie sociálnych noriem, obmedzovanie
a zvieratám práv a narušovanie integrity živých bytostí a neživých objektov. Je to

symbolické, alebo reálne obmedzovanie, poškodzovanie a ničenie. Agresivitu
je sklon k takému správaniu, agresia je aktuálny prejav takého správania.
– je to prostriedok ako dosiahnuť uspokojenie, obranný mechanizmus, môže
to byť cieľ, potvrdenie vlastnej moci
Príčiny vzniku agresivity: vrodené dispozície k agresívnemu správaniu
(dedičnosť), posilňovanie učením, učenie napodobňovaním
Varianty agresívneho správania:
–     agragragragragresíesíesíesíesívne svne svne svne svne sprprprprprávávávávávanie akanie akanie akanie akanie ako ro ro ro ro reakeakeakeakeakcia na neuscia na neuscia na neuscia na neuscia na neuspokpokpokpokpokooooojenie rjenie rjenie rjenie rjenie rôznôznôznôznôznyyyyych poch poch poch poch potriebtriebtriebtriebtrieb:
agresívne správanie vzniká ako prostriedok odreagovania, keď už človek
nebol vo svojom usilovaní úspešný
– agragragragragresíesíesíesíesívne svne svne svne svne sprprprprprávávávávávanie akanie akanie akanie akanie ako ro ro ro ro reakeakeakeakeakcia na nadmercia na nadmercia na nadmercia na nadmercia na nadmernú sociálnu snú sociálnu snú sociálnu snú sociálnu snú sociálnu stimuláciutimuláciutimuláciutimuláciutimuláciu: sklon
reagovať agresívne medzi členmi malej izolovanej skupiny, vzájomne
závislých ľudí, hlavne vtedy, keď ich nie je možné opustiť (internátne
ubytovanie).
– agragragragragresíesíesíesíesívne svne svne svne svne sprprprprprávávávávávanie akanie akanie akanie akanie ako ro ro ro ro reakeakeakeakeakcia na obmedzcia na obmedzcia na obmedzcia na obmedzcia na obmedzenie osobného tenie osobného tenie osobného tenie osobného tenie osobného teriteriteriteriteritóriaóriaóriaóriaória
(pries(pries(pries(pries(priestttttorororororooooovvvvvého, časoého, časoého, časoého, časoého, časovvvvvého)ého)ého)ého)ého): sklon vnímať celý svet ako potenciálne
ohrozujúci, tendencia členiť ľudí na blízkych a cudzích, proti ktorým sa
treba brániť agresívne (sklon nedôverovať odlišnosti).
– agragragragragresíesíesíesíesívne svne svne svne svne sprprprprprávávávávávanie použité akanie použité akanie použité akanie použité akanie použité ako obro obro obro obro obranaanaanaanaana: na obranu dôležitých hodnôt
používa jednotlivec násilie. Impulzom k agresívnemu správaniu je strach
zo straty, hnev a rozhorčenie nad prejavmi útočníka.
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– agragragragragresíesíesíesíesívne svne svne svne svne sprprprprprávávávávávanie akanie akanie akanie akanie ako pomso pomso pomso pomso pomstttttaaaaa: snaha agresívnym správaním, symbolicky
zmenšiť pocity poškodeného a jeho sebaúctu. Jednotlivec nedokáže
zvládnuť pocit nespravodlivosti inak, potreba odčinenia krivdy spojená
s generalizovaným hodnotením vinníkov.
– agragragragragresíesíesíesíesívne svne svne svne svne sprprprprprávávávávávanie akanie akanie akanie akanie ako ko ko ko ko komomomomompenzácia (zdrpenzácia (zdrpenzácia (zdrpenzácia (zdrpenzácia (zdroooooj náhrj náhrj náhrj náhrj náhradného usadného usadného usadného usadného uspokpokpokpokpokooooojenia)jenia)jenia)jenia)jenia):
zvláštne správanie, ktoré násilníkovi zdanlivo nič neprináša (napríklad
vandalizmus). Jednotlivec potrebuje niečo dokázať, chce, aby po ňom
niečo zostalo. Agresívne správanie vzniká, ak túto potrebu nedokáže
uspokojiť prijateľným spôsobom. Násilie je tak spôsobom fiktívneho
ovládnutia sveta. Často sa jednotlivec stotožňuje so skupinou, ktorá má
prestíž. Príslušnosť k skupine dáva jednotlivcovi pocit sebavedomia,
úspechy sú chápané ako vlastné, urážka skupiny ako osobná újma
a následná agresivita.
– Symptómy agresivity k ľuďom a zvieratám:
– často šikanuje, vyhráža, alebo zastrašuje iných
– často začína bitky
– používa ako zbraň predmety, ktoré môžu ťažko zraniť iných (nože, rozbité fľaše)
– prejavuje fyzickú agresiu a hrubosť k ľuďom a zvieratám
– kradne spôsobom pri ktorom dochádza k stretu s obeťou (vydieranie)
– vynucuje si na druhom sexuálnu aktivitu
– ŠikŠikŠikŠikŠikanoanoanoanoanovvvvvanieanieanieanieanie: špeciálna forma agresie v strednom školskom veku, kedy ide
o priamu agresiu (tvárou v tvár), spočívajúcu vo fyzickou násilí, alebo
v jeho hrozbe, v krutom posmechu a ponižovaní. Je to násilné ponižujúce
správanie jednotlivca, alebo skupiny voči slabšiemu (tichý, plachý,
úzkostný, neistý s nízkym sebavedomím), ktorý zo situácie nemôže uniknúť.
Obeť je predmetom agresie opakovane a nie je schopná účinnej  obrany.
– Priame prejavy šikanovania: môžu mať rôzny charakter: fyzické násilie
a ponižovanie (posmech, bitie, strkanie do obeti), psychické ponižovanie
a vydieranie (nútené vyzliekanie, izolácia, nadávanie), deštruktívne aktivity
zamerané na majetok obetí (trhanie zošitov, ničenie vecí)
– Nepriame prejavy šikanovania: jednotlivec je cez prestávky často sám,
nemá kamarátov, vyhľadáva blízkosť pedagóga, pôsobí smutne, depresívne
a nešťastne, zhoršuje sa jeho školský prospech, je zašpinený, alebo má
poškodený odev, má odreniny, škrabance a rany, ktoré nedokáže uspokojivo
vysvetliť

deštrukcia majetku – prejavuje sa ako zakladanie ohňa so zámerom vážneho poškodenia,
a vlastníctva ničenie majetku iných

nepoctivosť a krádeže – prejavuje sa ako vlámanie sa do domu, budov a áut, časté klamanie pre
získanie prospechu, krádež bez konfrontácie a obetí

vážne násilné – prejavuje sa ako opakované zotrvávanie mimo domu napriek zákazom
porušovanie pravidiel rodičov (pred trinástym rokom), úteky z domu rodičov, časté záškoláctvo

PPPPPopis základnéhoopis základnéhoopis základnéhoopis základnéhoopis základného 11111. P. P. P. P. Porororororuchuchuchuchuchy so zlouy so zlouy so zlouy so zlouy so zlou – tieto poruchy sú trvalé a kontinuálne (poruchy správania v predškolskom
symsymsymsymsymppppptttttomatického obromatického obromatického obromatického obromatického obrazuazuazuazuazu prprprprprognózognózognózognózognózououououou veku – disharmonický vývin osobnosti s nesocializovanou poruchou
(na základe char(na základe char(na základe char(na základe char(na základe charaktaktaktaktakterererereruuuuu správania – disociálna psychopatia v dospelosti)
prognózy)prognózy)prognózy)prognózy)prognózy) – Faktory kontinuity antisociálnych porúch správania: manifestácia v útlom

detstve, správanie sa nemení zmenou prostredia (s častou frekvenciou,
stabilne sa opakujúce), zlé vzťahy s rovesníkmi, ADHD, dysfunkčná rodina

Dezinhibovaná – vzniká v priebehu prvých piatich rokov života
príchylnosť v detstve – prejavuje sa ako abnormálne sociálne zapájanie sa, ktoré má úzku väzbu

k špecifickým rodičovským vzťahom. Ide o deti u ktorých nedošlo
k vytvoreniu láskyplného vzťahu medzi rodičom a dieťaťom v ranom
detstve. Medzi typické prejavy patrí neschopnosť nadviazať akýkoľvek vzťah,
prítulnosť bez výberu zameranej náklonnosti, dožadovanie sa pozornosti
a nenasýtenej lásky.

Nesocializovaná – prejavuje sa ako porucha správania samotárskeho agresívneho typu
porucha správania nesocializovanou agresívnou poruchou, je to trvale disociálne

správanie: trvale narušené vzťahy k vrstovníkom, izolácia, neobľúbenosť,
nedostatok priateľov, chýba empatia, agresivita k druhým, bitky, vydieranie,
násilnosť, neposlušnosť, hrubosť, krutosť k iným, opúšťanie domova v noci,
záškoláctvo, zakladanie ohňa, vandalizmus, vykrádanie bytov a áut,
predčasná sexuálna zrelosť. Ak sa agresivita kumuluje (bez pocitov viny)
dochádza k lúpežnému prepadnutiu so všetkými druhmi násilia (používanie
nožov, tyčí, zbraní).
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Porucha – je charakteristická pri poruchách správania detí mladšieho školského veku
opozičného vzdoru do desiatich rokov

– prejavuje sa ako trvalé porušovanie sociálneho správania, ktoré zodpovedá
dosiahnutému veku, často je kombinované s ADHD (hlavne u chlapcov):
provokácia, vzdor, neposlušnosť, neovládateľnosť, nepriateľstvo,
nepriateľstvo, trápenie a obviňovanie iných, hrubosť, odpor k autoritám,
podráždenosť, znížená frustračná tolerancia.

2. P2. P2. P2. P2. Porororororuchuchuchuchuchyyyyy – tieto poruchy sú buď reakciou na určité prostredie (porucha správania vo
s dobrs dobrs dobrs dobrs dobrou prou prou prou prou prognózognózognózognózognózououououou vzťahu k rodine), alebo vznikajú pri skupinových aktivitách (socializované

poruchy správania)

Porucha správania – prejavuje sa ako agresívne a disociálne správanie obmedzené na domov,
vo vzťahu k rodine krádeže, deštrukcie cenností, alebo všetkých vecí patriacich jednej osobe

doma, zakladanie ohňa v priestoroch patriacich rodine (byt, chata).

Socializovaná – prejavuje sa ako zapojenie sa do skupiny približne rovnakého veku
porucha správania s určitým priateľstvom, rituálmi a štruktúrou organizácie (skupina nemusí

vykazovať delikventnú aktivitu), doma sú celkom dobré vzťahy, avšak
v škole sú výrazne negatívne (krádeže, týranie v partii, záškoláctvo).

PPPPPopis základnéhoopis základnéhoopis základnéhoopis základnéhoopis základného 11111. Disociálne s. Disociálne s. Disociálne s. Disociálne s. Disociálne sprprprprprávávávávávanieanieanieanieanie – je neprimerané, nespoločenské správanie, ktoré sa pohybuje na hranici
symsymsymsymsymppppptttttomatického obromatického obromatického obromatického obromatického obrazuazuazuazuazu medzi normou a patológiou. Ide o malé odchýlky v správaní, ktoré nemajú
(na základe s(na základe s(na základe s(na základe s(na základe stupňatupňatupňatupňatupňa vážnejší dopad na jednotlivca ani na spoločnosť. Uvedené prejavy
ssssspoločpoločpoločpoločpoločensensensensenskkkkkeeeeej závj závj závj závj závažnosažnosažnosažnosažnosti)ti)ti)ti)ti) správania sú často viazané na určité krízové vývinové obdobie a jeho

špecifiká (obdobie nástupu do školy, puberta). Objavuje sa ako obranná
reakcia jednotlivca voči náročným situáciám, ktoré nedokáže riešiť
v dôsledku nedostatočných schopností, alebo životných skúseností.
– je ovplyvniteľné a zvládnuteľné primeranými pedagogickými postupmi,
pričom jednotlivec je relatívne prístupný k uvedeným korektívnym
intervenciám. Najčastejšie sa objavuje v kontexte rodinnej, alebo školskej
výchovy, ako výchovné a edukačné ťažkosti.
– je možné rozlišovať pravé a nepravé disociálne správanie.

Klamstvo – je to vedomé skresľovanie situácie s cieľom ublížiť niekomu, vyhnúť sa
povinnostiam, alebo ochrániť sa.
– môže mať podobu antisociálnej poruchy správania (podvod) pričom je
potrebné rozlišovať vek, v ktorom sa objavilo a dôvod pre ktorý ku
klamstvu došlo. Rozlišujeme niekoľko druhov klamstiev:
– neprneprneprneprnepraaaaavvvvvé klamsé klamsé klamsé klamsé klamstvtvtvtvtvooooo (konfabulácia) je typické pre predškolský vek
a nepredstavuje poruchu správania: vymýšľanie nepravdivých príbehov,
v ktorých dieťa zohráva atraktívnu úlohu, pričom dieťa hlboko prežíva
svoje rozprávanie a verí mu.
– prprprprpraaaaavvvvvé klamsé klamsé klamsé klamsé klamstvtvtvtvtvooooo ako porucha správania je charakteristické úmyslom
a vedomím nepravdivosti. Jednotlivec dobre vie, že nehovorí pravdu,
pričom klamstvo používa ako obranný mechanizmus, ktorý má za cieľ
snahu vyhnúť sa nepríjemnosti a získať nezaslúženú výhodu.
– klamsklamsklamsklamsklamstvtvtvtvtvo zamero zamero zamero zamero zamerané na pošané na pošané na pošané na pošané na poškkkkkodenie ineodenie ineodenie ineodenie ineodenie inej osobe a zísj osobe a zísj osobe a zísj osobe a zísj osobe a získkkkkanie výhodyanie výhodyanie výhodyanie výhodyanie výhody, ktorá
ostatných znevýhodní nie je často spojené s egoizmom, alebo agresivitou
v snahe presadiť vlastné ciele. Niekedy je skon ku klamstvu trvalým
osobnostným rysom.

Vzdorovitosť – je charakteristická pre obdobie medzi tretím a piatym rokom života
(uvedomenie si vlastného ja) a následne pre obdobie puberty (snaha
uplatniť vlastné ja voči druhým ľuďom ako sú autorita a výchovné snaženie).
– predstavuje vystupňovanú neposlušnosť, kedy jednotlivec aktívne odmieta
nutnosť podriadiť sa výchovným požiadavkám, príkazom a zákazom, zvlášť
ak nemajú jasný zmysel.
– vzniká ako následok nadmerných zákazov, príkazov a perfekcionalistickej
výchovy, pričom môže byť viazaná na konkrétnu osobu pedagóga,
prípadne vzdor prenáša na predmet, ktorý príslušný pedagóg prednáša.
Je to odpor voči k výchovnému snaženiu a k autorite vôbec, pričom
jednotlivec svojim zaujatým postojom protestuje proti povinnostiam, čim
sa dostáva do konfliktu. Vzniknutú situáciu rieši pasívnou formou (únik,
izolácia, negativizmus), alebo aktívne (verbálna a fyzická agresivita).

Negativizmus – označuje negáciu aktuálne realizovanej činnosti, alebo odmietavé reakcie
jednotlivca, v podobe vzdoru, alebo odporu k inštrukciám, pedagogickému
vedeniu a činnostiam, ktoré nezodpovedajú jeho motivácii.
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– je počiatočným prejavom nezrelej detskej vôle, pričom jeho predpokladom
je uvedomenie si vlastného ja, ako aktívneho činiteľa, ktorému chýba
schopnosť zrelej autokorekcie. Ide o experimentovanie s vôľou, so snahou
presadiť vlastný záujem bez ohľadu na to, aký je. Nemotivované správanie
sa prejavuje v činnosti úmyselne protikladnej k požiadavkám a očakávaniam
iných jednotlivcov.
– situačný negativizmus predstavuje potrebu jednotlivca presvedčiť sa
o svojej cene odmietaním určitej osobnosti, skupiny, alebo požiadaviek.
– môže nadobudnúť rôzne varianty ako sú uzatváranie sa do seba, pasívny
odpor, vyhľadávanie samoty, až po odmietanie, únik, pričom špecifické
zastúpenie zaujíma rečový negativizmus. Adolescentný rečový negativizmus
sa objavuje po dvanástom roku života, je viazaný na rovesníkov, rodinu,
ale aj pedagóga, pričom zvyčajne vzniká ako nesúhlas s názormi členov
rodiny.

Nedisciplinovať – predstavujú odmietanie noriem a plnenia požiadaviek pedagógov, rodičov
a priestupky proti a autority vôbec so snahou presadiť vlastné, výchovne nežiaduce záujmy
školskému poriadku aktívny spôsobom (verbálna a fyzická agresia), alebo pasívne (únik, útek).

– vzniká ako dôsledok rodinnej výchovy, alebo riadenia v širšom sociálnom
prostredí (škola), pričom môže byť značne utvrdzované reakciami autorít
(pedagóg, rodič), až do podoby jeho vnímania ako skutočne vlastného správania.

2. Asociálne2. Asociálne2. Asociálne2. Asociálne2. Asociálne – je správanie a konanie, ktoré nezodpovedá spoločenským zvyklostiam,
sssssprprprprprávávávávávanieanieanieanieanie pravidlám a sociálnym normám spoločnosti, skupiny či triedy, v ktorej sa

jednotlivec pohybuje.
– ide o správanie, ktoré je v rozpore so spoločenskou morálkou, avšak ešte
nedosahuje intenzitu prejavov, ktoré by boli namierené proti právnym
predpisom spoločnosti, voči skupine a jej hodnotám. Jednotlivci
s asociálnym správaním poškodzujú predovšetkým samých seba.

Úteky – je to úniková reakcia z ohrozujúceho prostredia ako riešenie problému,
vyvolané veľmi silným citovým podnetom (zlosť, krivda, reakcia
na konfliktnú situáciu)
– krátkodobé opustenie domova (signál zlyhávania rodiny), alebo školy
– často sa spája s trestnou činnosťou (krádeže, vlámania)
– PríčinPríčinPríčinPríčinPríčiny úty úty úty úty útekekekekekuuuuu:
– vnútorná izolovanosť: problémový vzťah s pedagógom a rodičmi, pocit
cudzoty v rodine, posmech, odmietanie jednotlivca rodičmi, nedostatok
pocitu bezpečia.
– citová instabilita: oslabenie citových zložiek pod vplyvom dobrodružného
čítania
– poruchy osobnosti (psychopatie): nevysvetliteľné príčiny útekov v podobe
vnútorného nutkania
– FFFFFororororormmmmmy úty úty úty úty útekekekekekuuuuu:
– reaktívny, impulzívne úteky sú skratkovou reakciou na nezvládnutú
situáciu doma, alebo v škole. Ich zmyslom je potreba úniku pred trestom,
pričom útek je signálom zúfalstva alebo varovania. Často je to ojedinelý
útek a jednotlivec sa však spravidla chce domov vrátiť.
– chronické úteky sú plánované, pripravované a vyplývajú z dlhodobých
problémov. Majú presný cieľ, bez snahy o návrat (dysfunkčná rodina)
– túlanie je dlhotrvajúce opustenie domova, ktoré často nadväzuje na úteky,
alebo je reakciou na pocit obmedzenia slobody.

Záškoláctvo – je to svojvoľný útek zo školského vyučovania a od školských povinností,
alebo nedostavenie sa do školy bez patričného ospravedlnenia ako reakcia
na neznesiteľnú situáciu v škole
– má charakter individuálneho, alebo skupinového úteku, alebo túlania
– môže byť impulzívne (neplánované), alebo účelové (plánované, premyslené
aj v podobe predstierania choroby)
– PríčinPríčinPríčinPríčinPríčiny zášy zášy zášy zášy záškkkkkoláctvoláctvoláctvoláctvoláctvaaaaa:
– zlé prispôsobovanie sa školskému režimu: po dlhotrvajúcej chorobe,
nezáujem rodičov
– nechuť k školskej práci: zaostávanie v tempe práce v škole v dôsledku
nedostatočných schopností, nuda počas vyučovania ako reakcia pri
nadpriemernej inteligencii, neúspech v dôsledku špecifickým vývinovým
poruchám učenia
– ťažkosti v medziľudských vzťahoch: obava z trestu, alebo výsmechu
zo strany pedagóga, narušené vzťahy so spolužiakmi
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– napodobňovanie, navedenie: ako napodobňovaný model správania
komplex obranného správania sa únikového charakteru
– prejav nerešpektovania príslušných sociálnych noriem

Sebapoškodzovanie – Zastrešuje nasledovné formy:
– SebazrSebazrSebazrSebazrSebazraňoaňoaňoaňoaňovvvvvanieanieanieanieanie: ako snaha zvýrazniť svoju osobnosť, snaha patriť do
určitej skupiny, často realizované ostrými predmetmi na viditeľných
miestach (predlaktie, tvár, hruď)
– SamoSamoSamoSamoSamovrvrvrvrvražažažažažednosťednosťednosťednosťednosť: násilné konanie charakteristické úmyslom dobrovoľne
zničiť vlastný život, agresia namierená voči vlastnej osobe, úmyselné
ukončenie (alebo pokus) svojho vlastného života v ťažkej životnej situácii.
Je to konanie, ktoré vyplýva z dobrovoľného a slobodného rozhodnutia
obetovať život v záujme hodnoty, ktorá má väčšiu cenu ako vlastný život.
– príčiny suicídií: duševné ochorenie, dôsledky abúzu omamnej látky,
porucha osobnostného vývinu, neuspokojivé vzťahy, strata väzieb,
sociálne otrasy, ekonomické faktory (nezamestnanosť), depresie, zúfalstvo,
pocit beznádeje.
– môže mať charakter: suicidálnych myšlienok, vyhrážok, suicídium
demonštratívne, suicídium ako pomsta a trest okolia, sebapotrestanie,
skratková reakcia, napodobnenie kamaráta, podmienka vstupu do partie,
následok nutkavých myšlienok, následok depresie, politický protest

Patologické závislosti – súbor psychických a somatických zmien, ktoré sa vytvorili ako dôsledok
opakovaného užívania psychoaktívnych látok, je to životný štýl zameraný
na drogu.
– môžu byť vytvorené na úrovni psychickej, alebo biologickej
– Motivácia k užívaniu psychoaktívnych látok: potreba vyriešiť problémy,
potreba dosiahnuť uspokojenie, potreba uniknúť stereotypu, poteba
sociálnej konformity.
– Príznaky závislosti: silná potreba získať a užiť látku, potreba drogy je
dominantná, pretrváva, neschopnosť kontroly a sebaovládania vo vzťahu
k jej užitiu, abstinenčný syndróm ako reakcia na znížené dávky, užívanie
drogy napriek vedomiu jej škodlivého vplyvu.
– Závislosť na alkZávislosť na alkZávislosť na alkZávislosť na alkZávislosť na alkoholeoholeoholeoholeohole je často prestupnou drogou predovšetkým v mužskej
populácii (4:1)
Vývin závislosti na alkohole: počiatočné štádium (alkohol na potlačenie
nepríjemných stavov, k dosiahnutiu dobrej nálady), prodromálne štádium
(stúpa tolerancia k alkoholu, človek si na to zvyká a pije stále viac, stráca
nad ním kontrolu, tendencia piť sám), štádium kritické (rastie tolerancia
alkoholu, objavujú sa alkoholové amnézie, strata kontroly nad pitím,
presvedčenie, že s pitím dokáže prestať keby chcel, ale v skutočnosti to
nedokáže, konflikty sociálneho charakteru – prednosť spoločnosti
alkoholikov pred rodinou), terminálne štádium (obrat, tolerancia sa
znižuje, nepretržité pitie alkoholu od rána, psychické a somatické
poruchy, pocity bezmocnosti, telesný a psychický úpadok)
– TTTTTabakizmusabakizmusabakizmusabakizmusabakizmus je návyková droga, ktorej účinky sa neprejavujú tak rýchlo
a dramaticky, v školskom prostredí má charakter hromadného javu
(cigareta ako symbol mužnosti a dospelosti).
– PPPPPatatatatatologické hrologické hrologické hrologické hrologické hráčsáčsáčsáčsáčstvtvtvtvtvooooo má charakter nadmernému venovaniu sa zábavným
automatom (videohry, počítačové hry) v dôsledku čoho dochádza
k prevažnej komunikácii s počítačom. Rozhodnutie o hre a jej čase je
neovládateľným nutkaním. Hra stráca väčšinu svojich pozitívnych funkcií
a gambler sa stáva chorobne závislý na hre, stráca schopnosť sebakontroly
a autokorekcie.
– DrDrDrDrDrogoogoogoogoogovvvvvá závislosť á závislosť á závislosť á závislosť á závislosť sa rozvíja značne rýchlo: štádium experimentovania
s drogou (z nudy, ako potreba uniknúť od problémov, ako osobná núdza),
fáza príležitostného užívania (uvedomovanie si nebezpečenstva,
utajovanie pred okolím), fáza pravidelného užívania (neschopnosť
pripustiť si závislosti, snaha presviedčať o opaku), fáza návykového
užívania (strata záujmu o mienku iných).

3. Antisociálne3. Antisociálne3. Antisociálne3. Antisociálne3. Antisociálne – je akékoľvek protispoločenské konanie bez ohľadu na vek (najčastejšie
sssssprprprprprávávávávávanieanieanieanieanie od 12. rokov), pôvod a intenzitu činu. Svojimi dôsledkami poškodzuje

spoločnosť a jednotlivca (až ľudský život). Často nadväzuje na asociálne
správanie.
– jednotlivec porušuje zákony dané spoločnosťou, pričom jeho reedukácia
– je možná iba pod dohľadom odborníkov
zastrešuje nasledovné prejavy: trestná činnosť (krádež, lúpež, vandalizmus,
sexuálne delikty, vražda) vystupňované násilie, agresivita, terorizmus,
organizovaný zločin, trestná činnosť súvisiaca s toxikomániou
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Krádež – zámerné zmocnenie sa cudzieho majetku (často spojené s násilím)
u jednotlivca, ktorý je schopný pochopiť pojem vlastníctva. Dôležitý
je spôsob krádeže: príležitostné krádeže (hlavne u mladších detí, reakcia
na aktuálnu potrebu vlastniť, bez uváženia dôsledkov), plánované a vopred
premyslené krádeže (hlavne v staršom školskom veku), opakované krádeže
v partii (najzávažnejšie, pretože zlodej má podporu celej skupiny a krádež
nepovažuje za porušenie normy). Motivácie ku krádeži:
– kradnutie pre seba: snaha získať niečo, čo nemožno získať sociálne
prijateľným spôsobom, kradnutie pre rodinu, ktorá zlyháva, z popudu (pri
úteku)
– kradnutie pre druhých: vzniká ako reakcia na nedostatok akceptácie
– kradnutie pre partiu: vzniká ako snaha udržať si pozíciu v partii, snaha
získať členstvo

Lúpež – odcudzenie spojené s násilným uvoľňovaním prístupu k veciam.
Privlastnenie cudzej veci násilím, alebo vyhrážaním sa násilím od osobe,
ktorá nemá fyzické predpoklady brániť sa (deti, starší ľudia).

Vandalizmus – sklon k vopred uváženému deštruktívnemu konaniu, ktorý je spojený so
subjektívnym uspokojením pri úspechu v deštruktívnych akciách.
– je to nekultúrne, primitívne ničenie a poškodzovanie hodnôt a predmetov
manifestované v skupine, alebo masovo, ktoré vzniká ako reakcia
na nevhodne vyplnený čas

Dôsledky nešDôsledky nešDôsledky nešDôsledky nešDôsledky nešpecifpecifpecifpecifpecifickýchickýchickýchickýchických  osobnostné – PPPPPatatatatatologické závislosologické závislosologické závislosologické závislosologické závislostititititi:
porporporporporúch súch súch súch súch sprprprprprávávávávávaniaaniaaniaaniaania – Závislosť od alkZávislosť od alkZávislosť od alkZávislosť od alkZávislosť od alkoholuoholuoholuoholuoholu

– zmenené a neadekvátne sebavedomie, nedostatočná sebakritika,
– neschopnosť vnímať vplyv alkoholu na osobnosť,
– PsyPsyPsyPsyPsychoaktíchoaktíchoaktíchoaktíchoaktívne látkyvne látkyvne látkyvne látkyvne látky
– somatické dôsledky: poškodenie CNS, hepatitída, AIDS, poškodenie
obličiek, ciev, strata hmotnosti, devastovaný žilný systém,
neudržiavanie hygieny
– psychické dôsledky: vznik organického psychosyndrómu, zmeny osobnosti
vyvolané poškodením mozgu, emočné prežívanie je deformované (labilita,
dráždivosť), zhoršená schopnosť koncentrácie pozornosti a pamäti
až smerom k demencii, zmena aktivačnej úrovne (absolútny útlm, alebo
nadmerná aktivita), iná hierarchia hodnôt, nedostatok vôle a sebaovládania,
neschopnosť pociťovať vinu, zmena životného štýlu, strata budúcnosti
(neschopnosť plánovať), úpadok osobnosti, objavenie sa psychotických
porúch (poruchy vnímania, neadekvátne emócie), amnestická porucha
(zhoršenie pamäti, demencia)
– PPPPPatatatatatologické hrologické hrologické hrologické hrologické hráčsáčsáčsáčsáčstvtvtvtvtvooooo
– psychické dôsledky: porucha sebahodnotenia a autoregulácie, emočná
instabilita, afektivita, premenlivosť postojov, snaha odkladať riešenia,
nedostatok vnútorných noriem, strata priateľov

spoločenské – PPPPPatatatatatologické závislosologické závislosologické závislosologické závislosologické závislostititititi:
a emocionálne – Závislosť od alkZávislosť od alkZávislosť od alkZávislosť od alkZávislosť od alkoholuoholuoholuoholuoholu

– emocionálne dôsledky: zvýšená dráždivosť, afektivita, výbušnosť,
nervozita, zlá nálada, osamelosť, pocity prázdnoty, podozrievavosť,
nedôverčivosť, deprivácia prežívaná deťmi závislých rodičov
– spoločenské dôsledky: nízky sociálny status, odmietanie, opovrhovanie
spoločnosťou, sociálna stigma, závažné narušenie medziľudských vzťahov
v rodine a zmena rolí v rodine, bezohľadnosť k partnerovi a deťom, strata
role, prestíže a úcty v rodine, stávajú sa z nich nenávidení, opovrhovaní
členmi rodiny, rušia pohodu, vyhasínajú emočné vzťahy, devastovanie
rodiny materiálne, sociálne a psychicky (rozpad rodiny, začínajú piť aj
ostatní členovia rodiny), neschopnosť uspokojivo plniť rodičovskú rolu
(nepriaznivé ovplyvňovanie psychického stavu svojho dieťaťa, nepriaznivé
ovplyvňovanie zdravotného stavu dieťaťa, nepriaznivé ovplyvňovanie
sociálnej, ekonomickej a kultúrnej situácie rodiny, vyššie riziko nehôd
a úrazov, trestná činnosť, strata bytu, alebo domu (bezdomovec)
– PsyPsyPsyPsyPsychoaktíchoaktíchoaktíchoaktíchoaktívne látkyvne látkyvne látkyvne látkyvne látky
– spoločenské dôsledky: neschopnosť rešpektovať príslušné normy, neschopnosť
plniť povinnosti, zmena vzťahu s ľuďmi, nespoľahlivosť, sebectvo
a necitlivosť k iným, krádež, prostitúcia, pohŕdanie, odpor, trestná činnosť
– PPPPPatatatatatologické hrologické hrologické hrologické hrologické hráčsáčsáčsáčsáčstvtvtvtvtvooooo
– spoločenské dôsledky: strata zábran, nerešpektovanie základných
sociálnych noriem a hodnôt, krádeže, podvádzanie, narušenie medziľudských
vzťahov, potreba brať je väčšou hodnotou ako citový vzťah, ekonomické
ťažkosti, dlhy
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Učebné, komunikačné a interakčné stratégie efektívne s jednotlivcami s poruchami správania

Prístup k jednotlivcom so špecifickými poruchami správania vyžaduje uplatňovanie viacerých stratégií (spra-
cované podľa Řepová, 2004; Jucovičová – Žáčková – Zörklerová, 2004; Munden – Arcelus, 2006; Train, 1997):

SSSSStrtrtrtrtratégie všeobecného prísatégie všeobecného prísatégie všeobecného prísatégie všeobecného prísatégie všeobecného prístupu k jednotupu k jednotupu k jednotupu k jednotupu k jednotlivtlivtlivtlivtlivcom so šcom so šcom so šcom so šcom so špecifpecifpecifpecifpecifickými porickými porickými porickými porickými poruchami suchami suchami suchami suchami sprprprprprávávávávávania:ania:ania:ania:ania:
� Je potrebné si uvedomiť, že porucha pozornosti s hyperaktivitou nie je choroba, ale vzorec problémov
správania. Preto je dôležité akceptovať problém a snažiť sa ho postupne prekonávať. Jednotlivec je len
nositeľom problému, nie je problémovým človekom.
� Hyperkinetická porucha je poruchou vývinovou. Najčastejšie pod vplyvom hormónov sa jednotlivec
začne upokojovať a znižuje sa jeho impulzivita. Predpokladom sú však predchádzajúce vhodné postoje
užšieho sociálneho prostredie. Ak je jednotlivec neustále trestaný, nedostáva sa mu pozitívneho prijatia,
môže sa jeho situácia zhoršovať. U jednotlivca sa potom sekundárne môžu prejaviť poruchy správania,
ktoré sú výrazom jeho asociálnych postojov.
� Vytvoriť pokojné a citovo preteplené prostredie. Jednotlivcovi je potrebné dať najavo lásku, aby vedel,
že je akceptovaný, aj keď niekedy dochádza ku kritike jeho prejavov správania (netrestať jednotlivca
neláskou). Nevyhnutnosťou je byť vyrovnaný aj vo vypätých a afektívnych situáciách.
� V celom prostredí dieťaťa je potrebné vytvárať ovzdušie spolupráce. Jednotlivec musí poznať že ho
všetci akceptujú a sú ochotní mu pomôcť.
� Príbuzní musia byť trpezliví s vedomím, že poruchu je možné zvládnuť. Je vhodné pochváliť aj snahu
o dobrý výkon a nepripustiť časté opakovanie neúspechu.
� Stanoviť jasný poriadok. Nevyhnutnosťou je osobné záujmy a potreby zladiť a podriadiť potrebám
a nárokom ostatných ľudí. Jednotlivec musí vedieť čo sa od neho očakáva s jasne vymedzenými pravidlami
(musí vedieť kedy ich prekračuje a kedy nie).
� Dôslednosť v dodržiavaní stanových pravidiel. Dôležitá je dôsledná kontrola vykonávaná, nenápadným,
nedirektívnym spôsobom. Neustále kontrolovať stanovené úlohy a príkazy, pretože nedôslednosť vedie
jednotlivca k zmätku a tendencii využívať pedagógovu nedôslednosť.
� Zabrániť vzniku pocitu menejcennosti. Ak jednotlivec napriek všetkej snahy nemôže dosiahnuť to,
čo jeho vrstovníci, snažíme sa pre neho nájsť uplatnenie v iných činnostiach.
� Neočakávať bezpodmienečne problémové správanie. Ak je neustále od jednotlivca očakávané
problémové správanie, tak sa jednotlivec prispôsobuje nášmu očakávaniu. Jednotlivec si vytvorí také vzorce
správania, prostredníctvom ktorých dosiahne svoj cieľ. V interakcii s jednotlivcom je tak rovnako
nevhodné opakovane mu vyčítať jednu a tu istú skutočnosť, ktorá nám prekáža. Opakovaným pripomínaním,
túto jeho stratégiu posilňujeme. Je lepšie dodávať jednotlivcovi návody a posilňovať jeho odvahu k tomu,
aby najbližšie situáciu riešilo inak. Súčasne je potrebné oceniť každý pokus jednotlivca o lepšie riešenie
a každé predsavzatie a snahu.
� Napomáhať stanoviť správne dávky medikamentov a intervaly, kedy sa majú podávať.

HľHľHľHľHľadisadisadisadisadiskkkkkooooo DelenieDelenieDelenieDelenieDelenie CharCharCharCharCharaktaktaktaktakteriseriseriseriseristiktiktiktiktikaaaaa

školské, pracovné – TTTTTúlanieúlanieúlanieúlanieúlanie:
a profesijné neschopnosť stabilného zamestnania v dôsledku túlavého spôsobu života,

riziko možnosti byť bezdomovcom
– PPPPPatatatatatologické závislosologické závislosologické závislosologické závislosologické závislostititititi:
– Závislosť od alkZávislosť od alkZávislosť od alkZávislosť od alkZávislosť od alkoholuoholuoholuoholuoholu
– zhoršenie pracovnej výkonnosti, horšia koncentrácia pozornosti, pomalšie
tempo, nepresnosť a chybovosť pri práci, nespokojnosť v zamestnaní,
zlý výkon prisudzovaný iným, presvedčenie o svojom dobrom výkone,
nedodržiava pravidelné príchody do zamestnania, absencie, fluktuácie
a následná strata zamestnania, chýba motivácia k hľadaniu nového
zamestnania, nezamestnanosť a strata profesijnej roli
– PsyPsyPsyPsyPsychoaktíchoaktíchoaktíchoaktíchoaktívne látkyvne látkyvne látkyvne látkyvne látky
– absencia v zamestnaní a škole, zlyhávanie v profesijnej roli, únava
a neschopnosť podať požadovaný výkon, strata motivácie, vylúčenie
zo školy, ukončený pracovný pomer, nezamestnanosť a absencia snahy
hľadať si zamestnanie
– PPPPPatatatatatologické hrologické hrologické hrologické hrologické hráčsáčsáčsáčsáčstvtvtvtvtvooooo
– ohrozenie profesijnej role, strata motivácie k práci, zhoršenie výkonu,
odmietanie chodiť do školy a zamestnania, strata motivácie k školskej
práci, zhoršenie prospechu, zmena správania v dôsledku závislosti (strata
zábran, hodnôt), záškoláctvo, krádeže na získanie prostriedkov

SprSprSprSprSpracoacoacoacoacovvvvvané podľané podľané podľané podľané podľa:a:a:a:a: Řepová (2004); Tisovičová (2002); Majzlanová (1998); Vágnerová (1999); Řepová (2004)
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SSSSStrtrtrtrtratégie výchoatégie výchoatégie výchoatégie výchoatégie výchovného prísvného prísvného prísvného prísvného prístupu k jednotupu k jednotupu k jednotupu k jednotupu k jednotlivtlivtlivtlivtlivcom so šcom so šcom so šcom so šcom so špecifpecifpecifpecifpecifickými porickými porickými porickými porickými poruchami suchami suchami suchami suchami sprprprprprávávávávávaniaaniaaniaaniaania
v užšom sociálnom prv užšom sociálnom prv užšom sociálnom prv užšom sociálnom prv užšom sociálnom prososososostrtrtrtrtredí:edí:edí:edí:edí:
Výchova jednotlivca s poruchou pozornosti a hyperaktivitou je veľmi náročná. Čím je však domáca atmo-

sféra pokojnejšia, tým viac prejavov nežiaduceho správania je možné eliminovať. Z hľadiska intervenčných
stratégií možno vymedziť niekoľko krokov, ktoré môžu viesť k lepšej spolupráci medzi rodičom a jednotliv-
com s poruchou pozornosti a hyperaktivitou a rovnako môžu pozitívne ovplyvniť správanie jednotlivca. Medzi
uvedené špecifiká je možné zaradiť nasledovné:
� Rodičia jednotlivcov s ADHD veľmi často prežívajú pocit bezradnosti a bezmocnosti. Rodičia sa často
nedokážu pozrieť na problémy s odstupom a meniť svoje postoje a zaužívané stratégie. Je potrebné sa
dozvedieť po čom jednotlivec túži, čo je pre neho dôležité, aké sú jeho problémy, dohovoriť sa s ním na
spoločných postupoch a možnostiach vzájomného spolužitia.
� Je potrebné venovať sa i vzťahom medzi súrodencami. Jednotlivec s ADHD zasahuje i do celej dynamiky
vzťahov v rodine. Niektorí súrodenci pociťujú, že na nich rodičia nemajú dostatok času, iní sa zase tešia
priazni rodičov, pretože nevyžadujú toľko pozornosti a starostlivosti. Rodičia, ktorí chcú vyvážiť túto
dynamiku vzťahov, nemôžu svoje deti porovnávať a dokonca komunikovať problémy súvisiace
s jednotlivcom v jeho prítomnosti.
� Správna organizácia času. V užšom sociálnom prostredí je potrebné vytvoriť organizačný plán dňa,
to znamená presne vymedziť kedy si má jednotlivec plniť svoje povinnosti, kedy je čas na oddych a presne
stanoviť čas na vstávanie a nočný spánok. Podobný rozvrh je potrebné napísať na papier, ktorý
jednotlivec môže vidieť po cely deň.
� Oddychový čas sa využíva v prípade, ak sa jednotlivec dostane mimo kontrolu. V podobnej situácii je
vhodné ho presunúť z príliš agitujúcej situácii a ponechať na pokojnom mieste, pokiaľ sa upokojí.
� Čas pre jednotlivca. Je potrebné, aby bol vymedzený čas na príjemnú a uvoľňujú aktivitu s jednotlivcom.
Počas tohto spoločného času je potrebné pátrať po jeho silných stránkach a primerane ho za to oceniť.
� Systém odmien a trestov spočíva v tom, že užšie sociálne prostredie presne označí želané a očakávané
správanie, ktoré chce u jednotlivca posilniť. Jednotlivcovi je potrebné presne oznámiť, čo sa od neho
očakáva a za čo potom dostane odmenu. V prípade nesplnenia dostane mierny trest. Dlhodobým cieľom
je pomôcť jednotlivcovi získať kontrolu nad svojim správaním a voliť iné želané formy správania sa.
� Riadenie stresu je potrebné aj u detí, aj u dospelých. Prostredníctvom Stop techniky, meditácie
a relaxácie je možné zvyšovať toleranciu k frustrácii.
� Vytvorenie domácich pravidiel. Pravidlá by mali byť stručné, výstižné a hlavne spravodlivé. Jednotlivec
musí vedieť aké následky ho čakajú, keď sa nebude správať sociálne prijateľne, ale rovnako, aké budú
reakcie okolia, keď jeho správanie bude sociálne prijateľné. V podobnej situácii je vhodné pravidlá
napísať na papier a umiestniť hneď vedľa domáceho organizačného plánu.
� Rodič ma byť pozitívne orientovaný v spôsoboch interakcie a komunikácie s jednotlivcom. Rodičia by
sa mali k jednotlivcovi správať rovnako sociálne prijateľne, odmeňovať ho za prijateľné prejavy správania
(stačí vo forme maličkosti), pretože zo širšieho sociálneho prostredia sa jednotlivcovi dostáva predovšetkým
negatívnych interakcií a spôsobov hodnotenia. Pre jednotlivcov s ADHD je nevyhnutné získať
od sociálneho prostredia pozitívnu spätnú väzbu za sociálne prijateľné správanie.
� Jednotlivec musí rozumieť tomu, čo sa od neho vyžaduje. Pri vysvetľovaní akéhokoľvek pravidla
je nevyhnutné, aby rodičia upriamili pozornosť na jednotlivca a pozerali sa mu priamo do očí. Jasným
a pokojným hlasom mu je potrebné oznámiť, čo sa od neho očakáva. Na záver je potrebné požiadať
jednotlivca, aby zopakoval dané inštrukcie.
� Byť si istý, že v rodičovskej neprítomnosti je jednotlivec pod dohľadom dospelej osoby. V dôsledku
toho, že jednotlivci s ADHD konajú často impulzívne, potrebujú neustálu priamu pozornosť, dohľad
a prítomnosť dospelej osoby.
� Rodič by mal poznať vrstovníkov svojho dieťaťa. U jednotlivcov s ADHD je možné identifikovať časté
problémy v nadväzovaní rovesníckych kontaktov a neschopnosť udržať si kamarátstvo. V dôsledku toho
je nevyhnutnosťou, aby rodič podporoval dieťa v nadväzovaní rovesníckych kontaktov.
� Rodič má svojmu dieťaťu pomáhať pri príprave do školy. Je nevyhnutnosťou, aby rodič poskytoval
jednotlivcovi neustálu pomoc a podporu v príprave na vyučovanie. V príprave na vyučovanie musia
jednotlivci s ADHD mať presne vymedzené miesto, kde si budú písať domáce úlohy a to najlepšie
na takom mieste, aby neboli rozptyľovaní rôznymi rušivými podnetmi. Písanie domácich úloh je potrebne
prerušovať krátkymi relaxačnými prestávkami.
� Rodič by sa mal zamerať na úsilie jednotlivca, nie na samotný výsledok. V tejto súvislosti si ocenenie
vyžaduje akékoľvek samostatné ukončenie domácej úlohy. Jednotlivcovi môže dostať extra ocenenie
za dosiahnutie lepšieho výkonu.
� Rodič by mal kontinuálne komunikovať s pedagógom svojho dieťaťa. Rodič by mal vedieť čo jeho dieťa
robí v škole, v triede, pri hre, ale aj na obede. Komunikácia učiteľa a rodiča musí byť otvorená a pravidelná.
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Dobrá spolupráca rodičov so širším sociálnym prostredím (napríklad školou) podporuje účinnosť práce
všetkých odborníkov so žiakom. Spoločný, vzájomne podporovaný postup pozitívne vplýva na správanie
a osobnostný vývin študenta. Angažovanosť a ochotu rodičov spolupracovať podporuje:
� oboznámenie rodičov so školou, školským prostredím, s učiteľmi a inými odbornými spolupracovníkmi,
� dobrá príprava učiteľa alebo iného odborníka na stretnutie s rodičom, prezentácia profesionálnej
erudovanosti, ktorá dáva rodičovi istotu, že o dieťa sa starajú kvalifikovaní odborníci,
� schopnosť vcítiť sa do situácie rodiča, načúvať jeho problémom, diskutovať o ťažkostiach vo výchove
dieťaťa a vedieť mu poradiť,
� oboznámiť rodiča s obsahom individuálneho vzdelávacieho plánu žiaka, dohodnutie sa na spoločných
postupoch vo výchove dieťaťa,
� pravidelná vzájomná informovanosť na základe osobných stretnutí alebo písomným kontaktom,
� posilňovanie rodičovskej kompetencie („všetko čo robíte v prospech dieťaťa je výborné“).

SSSSStrtrtrtrtratégie pedagogického prísatégie pedagogického prísatégie pedagogického prísatégie pedagogického prísatégie pedagogického prístupu k jednotupu k jednotupu k jednotupu k jednotupu k jednotlivtlivtlivtlivtlivcom so šcom so šcom so šcom so šcom so špecifpecifpecifpecifpecifickými porickými porickými porickými porickými poruchami suchami suchami suchami suchami sprprprprprávávávávávaniaaniaaniaaniaania
v širšom sociálnom prv širšom sociálnom prv širšom sociálnom prv širšom sociálnom prv širšom sociálnom prososososostrtrtrtrtredí:edí:edí:edí:edí:
U študentov s hyperaktivitou a poruchou pozornosti je možné pozorovať disproporciu medzi úrovňou

školského výkonu a úrovňou intelektových schopností. Nižšia úroveň učebných výsledkov než akú by sme
mohli u nich očakávať vzhľadom na ich intelektové schopnosti, je často zapríčinená dôsledkami hyperaktivi-
ty a porúch pozornosti. Všetky prejavy sa následne premietnu aj do vzťahu k ostatným študentom v triede.

Študenti s hyperaktivitou a poruchou pozornosti majú sklon neustále rozprávať, vykrikovať, a rušiť ostat-
ných od ich práce. Majú tendenciu správať sa roztržito často zabúdajú základné pomôcky. Spolužiakom to
spočiatku nevadí, pripadá im to zábavné, ale vo chvíli, keď ich spolužiak s ADHD neočakávane napadne
alebo ich ruší na hodinách, začne im to prekážať. Študenti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou často
hovoria alebo konajú impulzívne, bez toho, aby mysleli na dôsledky. Zvyčajne formálne ovládajú zásady
spoločensky žiaduceho správania, ale majú problémy, ich v konkrétnej situácii uplatniť. Základom iniciácie
zmeny je vytvorenie vzťahu, v ktorom študent cíti, že pedagóg je mu oporou a na ktorého sa môže spoľahnúť
v pre neho záťažových situáciách. Je dobré ak pedagóg dokáže zachovať pokoj, tolerantný postoj aj pri impul-
zívnych reakciách študenta. Je absolútne nevhodné pred ostatnými spolužiakmi napomínať, trestať alebo
dokonca ponižovať študenta za správanie, ktoré je dôsledkom jeho diagnózy. Na druhej strane nadmieru
„ochranársky„ a všetko tolerujúci prístup vo výchove študenta je tiež škodlivý tak preňho, ako aj pre ostat-
ných spolužiakov. Pedagóg by mal študenta zapájať do aktivít a spoločenských činností v rámci vyučovania
tak ako ostatných spolužiakov. Ak je študent vyňatý z triedy napríklad pri špeciálnych intervenciách špeci-
álneho pedagóga, nie je vhodné to neprezentovať v negatívnom zmysle. Vzťah a postoj pedagóga k študen-
tovi s hyperaktivitou a poruchou pozornosti je modelom pre postoj a vzťah ostatných spolužiakov.

Vo výchovno – vzdelávacom procese žiaka sa kladie zvýšený dôraz na individuálny prístup s ohľadom na
špecifické výchovno–vzdelávacie potreby študenta. Špecifické výchovno–vzdelávacie postupy a organizácia
práce sa týkajú:
� úpravy prostredia,
� umiestnenie študenta v triede,
� individuálneho pracovného tempo a učebné postupy študenta,
� metodických postupov vo vyučovaní a v prístupoch vo výchove študenta,
� hodnotenia správania a učebných výsledkov študenta.

ÚprÚprÚprÚprÚpravy pravy pravy pravy pravy prososososostrtrtrtrtrediaediaediaediaedia
� Prostredie triedy by malo pôsobiť útulným, harmonickým a pokojným dojmom. Veľa tried dnes
prekypuje množstvom zrakových podnetov, ktoré študentom sťažujú udržanie pozornosti.
� Študent s hyperaktivitou a poruchou pozornosti by mal mať v zornom poli len pomôcky, ktoré
potrebuje pre splnenie svojej úlohy. Študenti s výrazným nepokojom by mali dostať len predlohu cvičenia,
ktorú majú spracovať. Neskôr je možné študentovi pracovné podmienky menej zjednodušovať, až je schopný
orientovať sa v školských textových materiáloch ako ostatní študenti.
� Na doske stola by malo byť čo najmenej dekorácií, obrázkov a poličiek.
� Okno je vhodné zacloniť závesmi, alebo žalúziami.

UUUUUmiesmiesmiesmiesmiestnenie štnenie štnenie štnenie štnenie študenttudenttudenttudenttudenta v triedea v triedea v triedea v triedea v triede
� Umiestniť študenta do blízkosti pedagóga, ktorý ho môže nenápadne pozorovať a rozložiť náročné
úlohy na čiastočné celky. Študent by nemal byť v blízkom kontakte s ostatnými študentmi. Vhodná je
predná lavica, v ktorej sedí študent sám, avšak nie priamo pri stole pedagóga.
� Vymedziť pre študenta stabilné miesto kde edukácia prebieha (v domácom prostredí vymedziť priestor
na prípravu na vyučovanie: oddeliť zástenami).
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� Umiestniť študenta tak, aby okno by mal za chrbtom, alebo zboku. Nevyhovujúce je miesto pri okne,
alebo pri nástenke s výzdobou.

Individuálne prIndividuálne prIndividuálne prIndividuálne prIndividuálne pracoacoacoacoacovné tvné tvné tvné tvné tememememempo a učpo a učpo a učpo a učpo a učebné posebné posebné posebné posebné postuptuptuptuptupy šy šy šy šy študenttudenttudenttudenttudentaaaaa
Pri práci so študentmi s poruchou pozornosti a hyperaktivitou existuje mnoho dôležitých činiteľov, ktoré

by mal pedagóg, vziať do úvahy. Ide o činitele, ktoré podľa Riefovej (1999) napomáhajú zlepšiť spôsob, akým
sa študent s hyperaktivitou a poruchou pozornosti učí a akým spôsobom by mali pedagógovia vyučovať:
� Rešpektovať krátkodobú formu práce v intervaloch 5 – 10 – 20 minút. Nasledujúcou prestávkou
zabránime únave a neschopnosti koncentrácie.
� Zaraďovať do vyučovania časté prerušenie práce, v priebehu ktorých si jednotlivec má možnosť
oddýchnuť.
� Poskytnutie oddychového času spočíva v nutnosti odviesť študenta z prostredia, v ktorom sa nežiaduce
správanie prejavilo do prostredia nepodnetného, ale bezpečného. Doba strávená v uvedenom prostredí
musí byť dopredu stanovená, ak však problémové správanie pokračuje časomiera je opätovne spustená.
Problém organizácie a získavania školských vedomostí je v skutočnosti jedným z kľúčových charakteris-

tických rysov poruchy ADHD. Takýto študent potrebuje systematicky pod priamym dohľadom precvičovať
nasledovné schopnosti:
� usporiadať si pomôcky,
� usporiadať si pracovný priestor,
� zapísať si úlohy,
� zostaviť zoznamy,
� zoradiť činnosti podľa dôležitosti,
� naplánovať si krátkodobé ciele,
� poznať normy prijateľnej práce,
� čítať a sledovať hodiny, používať kalendár,
� vedieť čo odniesť domov a čo doma nechať,
� vedieť čo odniesť domov a čo potom priniesť,
� vedieť čo presne robiť pri samostatnej práci,
� vedieť aké potrebné pomôcky sú v škole používané.

MeMeMeMeMetttttodické posodické posodické posodické posodické postuptuptuptuptupy vy vy vy vy vo vyučoo vyučoo vyučoo vyučoo vyučovaní a prísvaní a prísvaní a prísvaní a prísvaní a prístuptuptuptuptupy vy vy vy vy vo výchoo výchoo výchoo výchoo výchove šve šve šve šve študenttudenttudenttudenttudentaaaaa
Študent s poruchou pozornosti a hyperaktivitou sa potrebuje cítiť v triede bezpečne a zároveň musí pres-

ne vedieť čo sa od neho očakáva z hľadiska učenia a správania.
� Zjednotenie výchovného pôsobenia v škole a rodine. Zjednotiť výchovné pôsobenie medzi rodičmi,
medzi rodinou a školou a medzi jednotlivými pedagógmi (predovšetkým na druhom a treťom stupni),
kde súčasne pôsobí niekoľko pedagógov. Nejednotnosť prehlbuje ťažkosti jednotlivca.
� Usmerňovanie aktivity študenta a prívod primeraných podnetov. Študent s hyperaktivitou disponuje
zvýšenou aktivitou, pohyblivosťou, nepokojom a energiou. Efektívne je nechať študentovi priestor
realizovať sa v smere aktivity, alebo ju využiť efektívnym spôsobom. V tejto súvislosti orientovať
pozornosť iba na aktivitu dominantnú a práve prebiehajúcu.
� Pohyb a voľná aktivita znamená oddych nervového systému, preto študenta nenútime k pokoju
a netrestáme ho za nadmernú pohyblivosť a nedávame mu za príklad iného študenta.
� Záujem podnecuje a udržiava pozornosť, donucovanie a tresty nemajú pozitívny význam.
� Nevyhnutnosťou je jasné vyslovenie požiadavky smerom k študentovi a jeho správaniu. Podstatné je
dať najavo, čo sa od študenta konkrétne očakáva, aké sú hranice, poriadok a stanovené pravidlá spolužitia.
� Popísať študentovi očakávané správanie čo najpodrobnejšie. Dôležité je zistiť, či študent pochopil, aké
správanie je prijateľné a aké nie. Študentovi necháme vysvetliť čo rozumie pod pojmom „dobrý človek“,
alebo „zlý človek“. Niektoré pojmy môžu byť pre neho nezrozumiteľné napríklad „páči sa mi, ako sa delíš
o sladkosti so sestrou“.
� Vysvetliť študentovi dôsledky každého žiaduceho správania, aby si uvedomil čo a za akých podmienok
dostane, ak sa bude správať očakávane a zároveň čo sa stane ak uvedené hranice študent prekročí.
� Pedagóg musí byť vzorom v dodržiavaní pravidiel.
� Pokyny vydávať pokojne, jasne a ich plnenie dôsledne vyžadovať. Výzvu je vhodné podporiť dotykom,
alebo pohľadom očí.
� Naučiť študenta predchádzať afektívnemu správaniu. Dôležité je naučiť odhadnúť situácie, ktoré vedú
k afektívnemu správaniu a odviesť pozornosť od záležitosti, ktorá afekt vyvoláva a preniesť ju na inú.
Ak už k afektu došlo, je vhodné nechať ho prebehnúť a odznieť, nezasahovať a počkať, kým sa študent
upokojí. Študent sa upokojí rýchlejšie ak vidí, že jeho správanie neprinieslo očakávaný efekt a pedagóg
je pokojný.
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� Nepripomínať extrémne často stanovené pravidlá, pretože následne ich študent nebude vnímať.
� Včas upozorniť rodičov a iných odborníkov na problémy študenta, aby bolo možné včas zasiahnuť.
� Kedykoľvek je to možné, pokúsiť sa hľadať alternatívy namiesto preradenia študenta do špecializovanej
inštitúcie (liečebno-výchovné sanatórium), pretože dôsledky podobného kroku sú nezvratné.
� Vypracovať individuálny vzdelávací program.
� Pomôcť študentovi dosiahnuť vhodné správanie plánovaním situácií, ktoré študenta očakávajú.
Dôležité je nevystavovať ho situáciám, v ktorých neuspeje.
� Znížiť pracovné zaťaženie študenta tak, aby sa dostalo do súladu s jeho schopnosťou udržať pozornosť.
� Je potrebné poskytovať štruktúru a poriadok, prostredníctvom zrozumiteľnej komunikácie, presného
určenia toho, čo sa od neho očakáva, jasných pravidiel a stálym udržiavaním kontaktu s nimi. Zadávané
úlohy je potrebné rozčleniť na menšie časti, ktoré je možné postupne zvládnuť.
� Zadávať úlohy primerané veku, ale kratšie. To by však mal študent spracovať obsahovo i formálne čo
najlepšie. Postupne opäť zvyšovať nároky, až sa študent prispôsobí nárokom kladeným na ostatných
študentov.
� Aby študent mohol pracovať čo najlepšie, musí rozumieť zadaniu úlohy. Študent s hyperaktivitou
a poruchou pozornosti môže prepočuť časť inštrukcie alebo si neuvedomí, čo je v zadaní najpodstatnejšie.
Postupne je vhodné naučiť študenta rozumieť každej inštrukcii, mal by si vedieť nájsť kľúčové slová, ktoré
vyjadrujú to, čo má robiť a akým spôsobom má pracovať.
� Pedagóg by mal každú úlohu názorne predviesť, naviesť študenta pomocou zrozumiteľných inštrukcií
a neustále mu poskytovať spätnú väzbu.
� Pomáhať študentovi s usporiadaním ich pomôcok, pracovného priestoru, zapojením do skupiny,
napomáhať v situáciách, keď sa musí rozhodnúť medzi niekoľkými alternatívami. Podstatné je naučiť
študenta vytvoriť si štruktúru na lavici (na ľavej strane to čo ešte potrebuje, na pravej stranu hotové úlohy).
� Situácia počas vyučovania by mala byť pre študenta jasná, prehľadná a mala by mať určitý poriadok.
Domáce úlohy musia byť zadávané vždy v približne rovnakom čase a rovnakým spôsobom.
� Režim dňa štruktúrovať tak, aby sa striedala doba aktivity a pokoja.
� Poskytovať dostatok príležitostí na pohybové uvoľnenie, nielen cez prestávky, ale aj počas vyučovania.
Pedagóg môže študenta poverovať rôznymi pomocnými úlohami napríklad rozdávanie zošitov, zotretie
tabule a podobne.
� Zaraďovať relaxáciu. Relaxáciu je možné dopĺňať aj slovne. Vhodné sú aj jogové, dychové cvičenia
a plávanie.
� Meniť polohu pri práci, so striedaním sedu, stoja, kľaku a podobne.
� Striedať činnosti, pričom by za sebou nemali ísť činnosti podobného druhu.
� Pedagóg by mal zhromažďovať ukážky študentových prác (akékoľvek vypracované úlohy či práce, ktoré
ukazujú silné a slabé stránky študenta).
� Zaznamenávanie spozorovaných špecifických prejavov správania (frekvencia padania zo stoličky,
schopnosť napísať len jednu vetu za 20 minút samostatnej práce, prejavy vyhŕknutých slov na hodine
a podobne).
� Naučiť ostatných študentov nereagovať na problémové prejavy správania študenta s ADHD.
� Zadávanie menšieho počtu domácich úloh.
� Poskytovať viac času pri písomných skúšaniach a písomných cvičeniach.
� Docenenie toho, čím sa študenti líšia jeden od druhého a poskytovanie možností, aby mohli prezentovať
svoje silné stránky. Študenti by mali dostať šancu ukázať spolužiakom to, čo im ide dobre.
� Pre študentov nie sú vhodné činnosti, ktoré sú spojené s rýchlosťou a súťažením, pretože súťažením
podporujeme ich impulzívne správanie.
� Osobnosť a reakcie pedagóga musia byť jasne čitateľné, pričom študent musí vedieť čo sa od neho
očakáva. Podstatou je zároveň pripraviť študenta na „aktivity a akcie“, ktoré nepatria do bežného života
školy (návšteva výchovného koncertu) a vysvetliť mu podrobne čo sa tam bude robiť a aké správanie je
od neho očakávané.
� Dôležité je nadväzovanie a udržiavanie očného kontaktu medzi pedagógom a študentom.
� Osvojiť si určité gesto ako napr. poklepkávanie rukou po lavici, aby sa študent opäť sústredil ak je
nepozorný.
� Používať frázy typu: „Toto je veľmi dôležité“ na upriamenie študentovej pozornosti.
� Vyučovacia hodina by mala byť rozdelená na fázy, počas ktorých sa strieda aktivita s pasivitou
študenta, kedy sa treba uvoľniť.
� Pri osvojovaní učiva je vhodné používa čo najviac názorných pomôcok, vhodné sú pracovné listy
s menším množstvom textu so zameraním na jednu oblasť, alebo činnosť.
� Dôležité je spätné kontrolovanie študenta či danej téme rozumie.
� Podpora a vedenie študenta k zvýrazňovaniu kľúčových slov a fráz.
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� Pedagóg by mal študenta počas vypĺňania testov s viacerými možnosťami viesť k tomu, aby hneď
odškrtával nesprávne odpovede čo môže ušetriť viac času, než keby si najprv prečítal všetky odpovede
a potom zaškrtol tu správnu.
� Študent je pokojnejší, keď vie, aká činnosť ho čaká. Rituál začiatku a konca hodiny uľahčuje študentovi
orientáciu v priebehu hodiny. Študent by na začiatku hodiny mal vedieť podrobnejšie, aké činnosti sú
naplánované a čo je obsahom vyučovacej hodiny.
� Študenti s ADHD sa neučia sociálnym zručnostiam spontánne ako iné deti. Žijú v inej situácii. Žijú
s poruchou, s ktorou sa ich okolie často nedokáže vyrovnať. Dostáva sa im iných vzorcov správania.
Študentom sa musí dostať vedomej podpory v tom, aby sa naučili väčšiemu repertoáru riešení sociálnych
situácií. Študent musí vedieť ako sa má v danej situácii správať a musí vedieť toto správanie aj samostatne
uskutočniť.
� Študent s ADHD potrebuje vytvárať interakcie so svojimi vrstovníkmi. Podstatou dobrej atmosféry je,
že nikto z vrstovníkov nemá zo študentov s ADHD strach, že každý študent vie, že do spoločenstva triedy
patrí. Študenti s ADHD nebývajú obľúbení u svojich vrstovníkov, potrebujú porozumenie a podporu
dospelého, aby sa upokojili a boli prijímaní ostatnými deťmi. Veľa záleží na tom, aký má k študentovi
s ADHD postoj sám pedagóg. Jeho správanie a prístup je modelom pre správanie všetkých študentov
v triede.

HodnoHodnoHodnoHodnoHodnotttttenie senie senie senie senie sprprprprprávania a učávania a učávania a učávania a učávania a učebných výsledkebných výsledkebných výsledkebných výsledkebných výsledkooooov šv šv šv šv študenttudenttudenttudenttudentaaaaa
Pri hodnotení a klasifikácií je potrebné brať do úvahy vplyv problému týchto študentov na školský výkon.

Špecifický prístup sa uplatňuje vo všetkých vyučovacích predmetoch. Študentovi nemožno znížiť známku zo
správania a ani z iného vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole,
prípadne nedostatočné učebné výsledky dôsledkom zdravotného postihnutia. Pri hodnotení a klasifikácii
týchto detí sa odporúča:
� Pri priebežnom hodnotení používať rôzne formy hodnotenia, okrem slovného (prípadne známkou)
napr. hodnotenie bodmi, percentami, hodnotenie s uvedením počtu chýb.
� Pri hodnotení správania je efektívnejšie pozitívne hodnotiť dobré správanie ako trestať nežiaduce
prejavy v správaní.
� Pri slovnom skúšaní, skúšať študenta kratšie a viackrát, pri písomnom teste je potrebné rozdeliť ho na
viac kratších častí. Neodporúča sa písať časovo limitované testy.
� Pri priebežnom hodnotení učebných výsledkov aj správania ako aj pri záverečnej klasifikácii treba klásť
dôraz na motivačnú zložku hodnotenia.
� V školskom prostredí môže pedagóg v priebehu dňa neustále monitorovať problémového študenta,
ktorý často vníma situáciu inak než jeho spolužiaci či samotný pedagóg. Preto by študent mal v priebehu
dňa dostať možnosť podeliť sa so svojimi pocitmi a problémami. Častá spätná väzba vedie k optimalizácií
správania, podáva informáciu o kvalite výkonu. Spätná väzba by nemala rušiť študenta počas vykonávania
úlohy. Ak je spätnou väzbou upozornené na chyby, dôležité je, aby za tým nasledovalo odporúčanie, ako
sa takejto chyby vyvarovať. Dôležité je včasné pochopenie študenta a jeho akceptácia.
� Sústrediť sa na kladné stránky osobnosti študenta, pretože k negatívnym reakciám a správaniu
študenta privádzajú neúspechy. Je dôležité identifikovať oblasť v ktorej je študent úspešný a následne sa
na ňu zamerať. Prostredníctvom pochvaly dať študentovi možnosť zažiť pocit úspechu. Nevyhnutnosťou
je používať ocenenie aj za malé čiastkové pokroky a povzbudenie k ďalším výkonom. Negatívne správanie
je vhodné skôr ignorovať (ak je to možné), avšak pochválime to, čo študent urobil správne. Tresty,
vyčítanie a mentorovanie je vhodné používať skôr výnimočne.
� Odmeniť vhodné správanie, aby študent uveril, že sa mu to môže podariť. Odmena by mala mať hlavne
charakter sociálnej odmeny a musí byť poskytnutá bezprostredne po prejave vhodného správania. Druh
odmeny je potrebné často meniť so snahou o následné sebaodmeňovanie za vhodné správanie.
� Odmeňovať nie za rýchlosť, ale za správnosť určitého problému.
� Pri úspechu prežívať úspech spolu so študentom.
� Študent by malo byť pozitívne hodnotený, pokiaľ preukáže určitú schopnosť. Študent má byť konkrétne
upozornený na to, čo urobil správne. Je to dôležitejšie ako všeobecná pochvala.
� Netrestať študenta za to, čo nedokáže, alebo čo urobil nevedome zle. Študent môže vnímať určitú
sociálnu situáciu inak ako my. Vo svojej neschopnosti pohotovo rozlišovať medzi podnetmi môže mať
skreslený obraz vecí, činností a ich príčin. Preto je potrebné pýtať sa ho pri každom neúspechu, čo si
myslel, a ako situáciu videl. Naučíme ho tak, sledovať svoje pocity, priania a svoje vnútorné prežívanie.
Len keď bude rozumieť sám sebe, môže svoje správanie ovplyvniť a pochopiť emócie a city iných.
� Použitý trest musí zodpovedať previneniu a musí byť iba jeden a stanovený osobou, ktorá trestá, aby si
jednotlivec zapamätal, prečo bol potrestaný. Trest musí nasledovať bezprostredne po situácii, v dôsledku
ktorej bol stanovený.
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� Druh trestu musí súvisieť so situáciou, v ktorej bol stanovený. V opačnom prípade si jednotlivec
zapamätá iba to, že napríklad nemohol pozerať televíziu, ale nezapamätá si prečo bol potrestaný.
� Skôr ako fyzické tresty zamerať sa na odhalenie „slabej stránky“ jednotlivca a následne zakázať niečo,
čo má rád, čo ho mrzí, ale s mierou, aby sme jednotlivca príliš nezranili.
� Ak je jednotlivec potrestaný, trest musí byť vykonaný dôsledne, pretože nevykonaný, alebo predčasne
ukončený trest stráca účinnosť.
� Pri stanovení trestu je podstatný jednotný prístup všetkých zúčastnených. Rozdielne názory je
potrebné prekonzultovať bez prítomnosti jednotlivca.
� Nereagovať (do určitej miery) na nežiaduce správanie. Ak sa študenti ocitajú neustále v problémoch,
strácajú odvahu a môžu svoje snaženie úplne vzdať. Ak bude študent počúvať, že je „dobrý“ a že nie je
„zlý“, je možné že sa bude snažiť ešte viac, aby bol pochválený.

VVVVVýchoýchoýchoýchoýchovný prísvný prísvný prísvný prísvný prístup k jednotup k jednotup k jednotup k jednotup k jednotlivtlivtlivtlivtlivcom s agrcom s agrcom s agrcom s agrcom s agresivitesivitesivitesivitesivitou zasou zasou zasou zasou zastrtrtrtrtrešuešuešuešuešuje nasledoje nasledoje nasledoje nasledoje nasledovné svné svné svné svné strtrtrtrtratégie (Patégie (Patégie (Patégie (Patégie (Pešatešatešatešatešatooooovvvvvá, 1á, 1á, 1á, 1á, 1998):998):998):998):998):
� Ak zistíme, alebo sme upozornení na agresívne správanie študenta, venujeme mu zvýšenú pozornosť
hlavne v čase, kedy majú deti relatívnu voľnosť napríklad počas prestávok, pri obede, na toaletách,
chodbách, v šatni a zároveň v čase po vyučovaní pri ceste do školy a zo školy.
� Netolerovať a nepodceňovať agresivitu v žiadnej forme, ale zároveň oboznámiť všetkých študentov
s postupmi, ktoré budú použité v situácii objavenia sa agresívneho správania, alebo náznakov šikanovania.
� Po objavení sa agresívneho správania je vhodné každý prejav so študentom, za asistencie rodiča
individuálne prekonzultovať.
� V spolupráci s triednym učiteľom, rodičmi a študentom je vhodné navrhnúť rôzne formy odmien
a krátkodobých trestov pre dlhšie časové obdobie. Navrhnuté formy odmien a trestov je potrebné
dôsledne dodržiavať. K primeraným odmenám môže patriť napríklad možnosť navštevovať záujmový
krúžok, v ktorom jednotlivec môže kompenzovať svoju agresivitu, k vhodným trestom možno zaradiť
zamedzenie možnosti pozerať televíziu.
� Odmeny a tresty je potrebné uplatniť s primeraným časovým oneskorením od spoločnej dohody,
spravidla po jednom týždni, v ktorom sa zmeny správania už môžu prejaviť.
� Dôsledne pozorovať, či sa množstvo agresívnych prejavov znížilo a či agresívny jednotlivec vyvinul
aspoň nejakú snahu, ktorú by sme mohli oceniť v hodnotení (pochvala, povzbudenie). Ak bol jednotlivec
doposiaľ hodnotený prevažne trestom, je potrebné, aby čo najrýchlejšie nastala zmena v jeho hodnotení.
Je potrebné hľadať pozitíva, za ktoré by pre jednotlivca mohla plynúť odmena.
� Súčasne sa usilujeme odstrániť frustrujúce situácie, ktoré by mohli byť príčinou agresívneho správania.
Tresty za agresívne správanie pôsobia frustrujúco a vzbudzujú ešte väčšiu agresivitu.
� Ak sa rozhodneme pre použitie trestu, musí byť krátkodobý. Ak je to možné tak, pri trestaní obmedzujeme,
alebo rušíme najprv prisľúbené odmeny.
� Dohodnúť s rodičmi jednotlivca pravidelné týždenné hodnotenie jeho správania. Tohto týždenného
a neskôr mesačného hodnotenia by sa mali zúčastniť triedny učiteľ, vychovávateľ a aspoň jeden rodič.
Samotné hodnotenie potom naberá na vážnosti. Hodnotenie by malo využívať metódy stimulačného
pôsobenia, dopredu dohodnutej formy odmien a trestov. Pre hodnotenie je nevyhnutný dostatočný
časový priestor, aby nebolo realizované uponáhľane. Pri hodnotení je dôležité nachádzať vždy niečo
pozitívne, za čo by bolo možné pochváliť, alebo povzbudiť.
� Doporučujeme obmedziť sledovanie akčných filmov, počítačových hier s násilnými scénami, ktoré môžu
agresívne správanie upevniť.
� Posilňujeme rozvoj sebakontroly a umožňujeme ventilovať agresívnu tenziu v športovom, alebo inom
súťažení.
� Aplikovať hry a aktivity pre nácvik väčšej empatie, sociálnych zručností a zvládnutia agresívneho
správania, kedy pedagógovia a rodičia môžu viac spoznať svoje deti. Agresívny jednotlivci môžu získať
pri hre väčšiu schopnosť empatie náhľad na svoje správanie. Pomocou hier je možné usmerniť agresiu
do sociálne prijateľnejšieho správania, alebo ju kompenzovať do sociálne prijateľnej podoby.
� Nadviazať kontakt s pracovníkom pedagogicko-psychologickej poradne, alebo zariadením špeciálno-
-pedagogického poradenstva (špeciálnopedagogická poradňa, detské integračné centrum).
� V závažných a odôvodnených prípadoch je možné po dohode triedneho učiteľa s rodičmi, riaditeľom
školy, odborným pracovníkom poradenského zariadenia a riaditeľom príslušného etopedického
zariadenia navrhnúť diagnostický pobyt (Liečebno-výchovné sanatórium, Diagnostické centrum pre mládež).

ŠpecifŠpecifŠpecifŠpecifŠpecifiká prísiká prísiká prísiká prísiká prístupu k jednotupu k jednotupu k jednotupu k jednotupu k jednotlivtlivtlivtlivtlivcom, ktcom, ktcom, ktcom, ktcom, ktorororororé sú obeťé sú obeťé sú obeťé sú obeťé sú obeťami šikami šikami šikami šikami šikanoanoanoanoanovvvvvania:ania:ania:ania:ania:
� Chrániť zdroj informácií a neprezradiť ho.
� Vypočuť poškodeného, obvineného a svedkov, každého zvlášť a ich výpovede konfrontovať.
� Všetky výpovede starostlivo zaznamenať.
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� Zachovať pokoj, pretože opačná reakcia môže agresorovi poskytnúť vítanú zábavu (zvýšiť sympatie
a prestíž u ostatných jednotlivcov).
� S agresormi komunikovať individuálne.
� Komunikovať záležitosť s rodičmi celej triedy.
� Oznámiť triede ako budú vinníci potrestaní.
� Uistiť jednotlivca o svojej podpore a ochrane.
� Zaznamenať presne čo sa stalo, prípadne koľkokrát, kedy to bolo a kto bol prítomný.

V závere tejto kapitoly je potrebné dodať, že jednotlivec obklopený negatívnymi postojmi a prístupmi vo
výchove tak ako v škole aj v rodine, podľa Rešetkovej (1999) môže sám začať produkovať tzv. disharmonické
správanie. Takýto jednotlivci sa ľahko zgrupujú s ďalšími „problémovými osobnosťami“, čo v konečnom dô-
sledku môže mať ďalekosiahle negatívne dôsledky na celé ďalšie životné fungovanie jednotlivca.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Vymedzte pojem poruchy správania
2. Charakterizujte nešpecifické poruchy správania.
3. Charakterizujte nešpecifické poruchy správania podľa stupňa spoločenskej závažnosti.
4. Vymedzte dôsledky nešpecifických porúch správania (spoločenské, pracovné)
5. Charakterizujte špecifické poruchy správania.
6. Charakterizujte študentov s poruchou pozornosti a hyperaktivitou a poruchou pozornosti
(ADHD).
7. Charakterizujte študentov s poruchou pozornosti (ADD).
8. Uveďte najčastejšie príčiny vzniku hyperaktivity a poruchy pozornosti.
9. Uveďte spoločenské a emocionálne dôsledky špecifických porúch správania.
10. Uveďte niektoré zo stratégií efektívnych u jednotlivcov so špecifickými poruchami správania
(výchovné, komunikačné, interakčné, edukačné).
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Základy pedagogiky telesne postihnutých,Základy pedagogiky telesne postihnutých,Základy pedagogiky telesne postihnutých,Základy pedagogiky telesne postihnutých,Základy pedagogiky telesne postihnutých,
chorých a zdravotne oslabenýchchorých a zdravotne oslabenýchchorých a zdravotne oslabenýchchorých a zdravotne oslabenýchchorých a zdravotne oslabených

TERÉZIA HARČARÍKOVÁ

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených je vedným odborom špeciálnej peda-
gogiky, ktorý sa zaoberá skúmaním osobitostí edukácie (výchovy, vyučovania a vzdelávania) jednotliv-
cov s poruchami pohybového, oporného a nervového ústrojenstva a jednotlivcov so zmenami v ich zdravot-
nom stave.

Opisné označenie pedagogiky telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených, ako aj ostatných
odborov špeciálnej pedagogiky, sa zaviedlo na Slovensku v roku 1995, keď nahradilo jednoslovný, termín
somatopédia (z gréckeho soma-telo, paideia-výchova) z roku 1956. V minulosti sa používal aj termín defekto-
lógia ortopedická alebo ortopedagogika. V anglicky hovoriacich krajinách sa v súčasnosti dáva prednosť
termínu edukácia žiakov s telesným postihnutím, v Českej republike sa používa naďalej termín somatopédia.

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených sa orientuje na deti a mládež všetkých
vekových kategórií i na skupinu dospelých.

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v sebe integruje tri skupiny postihnutých.
TTTTTelesne poselesne poselesne poselesne poselesne postihnutýtihnutýtihnutýtihnutýtihnutý je jednotlivec, ktorý je značne obmedzený v pohybových schopnostiach v dôsledku

poškodenia podporného alebo pohybového aparátu alebo iného organického poškodenia.
ChorChorChorChorChorýýýýý je jednotlivec v stave choroby, ktorá sa označuje ako nerovnováha medzi organizmom a prostre-

dím.
ZdrZdrZdrZdrZdraaaaavvvvvoooootne oslabenýtne oslabenýtne oslabenýtne oslabenýtne oslabený je jednotlivec so zníženou odolnosťou voči chorobám, so sklonom k ich opakovaniu.

Jeho zdravotný stav je ohrozený nevhodným vplyvom životného prostredia, zlým životným režimom a nedosta-
točnou alebo nesprávnou výživou.

Základné znaky a etiológia telesného postihnutiaZákladné znaky a etiológia telesného postihnutiaZákladné znaky a etiológia telesného postihnutiaZákladné znaky a etiológia telesného postihnutiaZákladné znaky a etiológia telesného postihnutia

Za telesné postihnutie je najčastejšie považovaná pretrvávajúca alebo trvalá nápadnosť, znížená pohybo-
vá schopnosť s trvalým alebo podstatným pôsobením na kognitívny, sociálny a emocionálny výkon. Príčinou
sú zmeny na pohybovom aparáte. Týkajú sa kostí, svalov, kĺbov. Vznikajú na základe dedičnosti, choroby
alebo úrazu (Renotiérová, 2003).

Vrodené telesné postihnutie môže mať rôzny stupeň a tiež aj závažnosť.
V ktoromkoľvek období života jednotlivca môžu vzniknúť získané telesné postihnutia, buď ako následok

úrazu alebo vplyvom závažnej choroby.
Spoločným znakom telesne postihnutých jednotlivcov je obmedzená mobilita alebo imobilita (stav, pri

ktorom sa jednotlivec nemôže alebo nesmie pohybovať ). Ide o primárne poškodenie hybnosti, pretože príči-
nou je priame poškodenie motorického a kinestetického analyzátora alebo výkonného pohybového apará-
tu(svaly, šľachy, kĺby). Obmedzený motorický výkon má nepriaznivý vplyv na telesný, zmyslový aj kognitívny
výkom najmä v detskom veku. Po stránke poznávacej je v dôsledku obmedzenia pohybu obmedzené aj získa-
vanie informácií a podnetov z prostredia. Kvalita poznávania a myslenia je obmedzená aj tým, že pri nedo-
statku motorických a kinestetických podnetov je málo aktivizovaná psychická činnosť (Renotiérová, 2003).
Telesne postihnutý jednotlivec pociťuje vplyv svojho postihnutia už od raného detstva. Vo väščšej alebo men-
šej miere potrebuje pomoc pri sebaobsluhe, pri lokomócii, pri hre. V školskom veku potrebuje pomoc z okolia
pri školskom vyučovaní, pri pracovných činnostiach.

Charakteristika najčastejších telesných postihnutíCharakteristika najčastejších telesných postihnutíCharakteristika najčastejších telesných postihnutíCharakteristika najčastejších telesných postihnutíCharakteristika najčastejších telesných postihnutí

Telesné postihnutie sa najčastejšie člení na:
� vrodené;
� získané po úraze;
� získané po chorobe.

Vrodené telesné postihnutieVrodené telesné postihnutieVrodené telesné postihnutieVrodené telesné postihnutieVrodené telesné postihnutie

Vzniká najčastejšie v dôsledku poruchy vývoja zárodku. Etiologicky sa tu spolupodieľa množstvo faktorv
v čase prprprprpred pôred pôred pôred pôred pôrodom, počas pôrodom, počas pôrodom, počas pôrodom, počas pôrodom, počas pôrodu, po pôrodu, po pôrodu, po pôrodu, po pôrodu, po pôrode.ode.ode.ode.ode. Odborná literatúra uvádza najčastejšie tieto:
� parazitárne ochorenia matky v počiatočnom štádiu gravidity,
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� infekčné ochorenia matky v počiatočnom štádiu gravidity,
� úrazy,
� psychická traumatizácia,
� toxický vplyv rôznych chemikálií,
� užívanie liekov počas gravidity bez vedomia lekára,
� komplikácie pri pôrode,
� úrazy s dôsledkom va vývoj centrálnej nervovej sústavy (do 1. roku života dieťaťa).

Najčastejšie vrodené chyby končatínNajčastejšie vrodené chyby končatínNajčastejšie vrodené chyby končatínNajčastejšie vrodené chyby končatínNajčastejšie vrodené chyby končatín

� amélia – úplné chýbanie končatín,
� dysmélia – zachované rudimenty prstov, chýba predlaktie,
� fokomélia – ruka vyrastá priamo z trupu, týka sa to aj dolných končatín,
� sndaktýlia – zrastené prsty na horných alebo dolných končatinách,
� polydaktýlia – znoženie prstov,
� luxácia – vykĺbenie.

Vrodené chyby lebky a chrbticeVrodené chyby lebky a chrbticeVrodené chyby lebky a chrbticeVrodené chyby lebky a chrbticeVrodené chyby lebky a chrbtice

� MakrMakrMakrMakrMakrocefocefocefocefocefalus alus alus alus alus – porucha veľkosti lebky, nadmerná veľkosť hlavy; vzniká v dôsledku poruchy cirkulácie
mozgovo-miechového moku.
� MikrMikrMikrMikrMikrocefocefocefocefocefalusalusalusalusalus – porucha veľkosti lebky, výrazne malá hlava; hlava má ploché čelo a temeno, môže byť
spojená s psychomotorickou retardáciou.
� HydrHydrHydrHydrHydrocefocefocefocefocefalusalusalusalusalus – (grécky hydór-voda, kefalé-hlava) – mozgová vodnatieľka; vzniká na základe nepomeru
medzi produkciou a vstrebávaním mozgovo – miechového moku;
� RázšRázšRázšRázšRázštttttep chrep chrep chrep chrep chrbticebticebticebticebtice (spina bifida) – vzniká neuzavretím medulárnej trubice, najčastejšie v bedrovej
oblasti; 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 stenčenú kožu sa môžu
dostať rôzne infekcie a samozrejme aj z kozmetických dôvodov. 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 hornu polovicu tela, hlavne paže, 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, preto je
úzkostlivo potrebné dbať na osobnú hygienu. V miestnosti, kde sa počas dňa dlhodobo zdržiava je
nevyhnutné vetrať.U ležiacich jednotlivcov je potrebné pravidelné polohovanie, aby sa zabránilo vzniku
preležanín.

Detská mozgová obrna (DMO)Detská mozgová obrna (DMO)Detská mozgová obrna (DMO)Detská mozgová obrna (DMO)Detská mozgová obrna (DMO)

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,
poruchy psychomotoriky, chyby zraku, zníženie intelektových schopností.Vývoj hybnosti je značne onesko-
rený. Spomínané poruchy sa vyskytujú v rôznych kombináciách.

V posledných rokoch, ako uvádza Renotiérová (2003), počet detí s DMO narastá. DMO je problémom
multiodborovým. Je to problém neurologický, liečebno – rehabilitačný, ortopedický, špeciálnopedagogický,
psychologický, sociálny, právny, ekonomický.

Etiológia DMOEtiológia DMOEtiológia DMOEtiológia DMOEtiológia DMO

Etiológia postihnutia býva rôzna. Jednotlivé činitele sa môžu navzájom kombinovať.
� prprprprprenatálne príčinenatálne príčinenatálne príčinenatálne príčinenatálne príčinyyyyy (predpôrodné) – infekčné ochorenia matky, nedostatočné okysličenie tkanív,
toxické vplyvy chemických látok, psychické traumy, úrazy matky, dedičnosť, nedonosenie plodu,
prenášanie plodu,
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� perinatálne príčinperinatálne príčinperinatálne príčinperinatálne príčinperinatálne príčinyyyyy (pôrodné) – dlhotrvajúci komplikovaný pôrod, asfyxia,...
� pospospospospostnatálne príčintnatálne príčintnatálne príčintnatálne príčintnatálne príčinyyyyy (popôrodné) – ťažké infekčné ochorenia, zápalove procesy v CNS, úrazy hlavy,
ťažké hnačkové ochorenia, hnisavé zápaly stredného ucha,...
FFFFFororororormmmmmy DMO a ich chary DMO a ich chary DMO a ich chary DMO a ich chary DMO a ich charaktaktaktaktakteriseriseriseriseristiktiktiktiktikaaaaa

11111. Spas. Spas. Spas. Spas. Spastické ftické ftické ftické ftické fororororormmmmmy DMOy DMOy DMOy DMOy DMO

� HemiparHemiparHemiparHemiparHemipareeeeetická ftická ftická ftická ftická forororororma –ma –ma –ma –ma – je najčastejšie sa vyskytujúca spastická forma. Spasticita postihuje hornú
aj dolnú končatinu jednej polovice tela. Výraznejšie je však postihnutá horná končatina, ktorá je ohnutá
v lakti. Postihnutý jednotlivec našľapuje na špičku postihnutej nohy. Hybnosť postihnutej hornej končatiny
je narušená natoľko, že postihnutý nedokáže upažiť, vyrovnať ruku v lakti, ohnúť ruku v päsť, vytočiť ju
smerom 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
prípadoch je hybnosť 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.
� DiparDiparDiparDiparDipareeeeetická ftická ftická ftická ftická forororororma – ma – ma – ma – ma – 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. Hybnosť 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 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.
� KvKvKvKvKvadradradradradruparuparuparuparupareeeeetická ftická ftická ftická ftická forororororma – ma – ma – ma – ma – je 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.

2. N2. N2. N2. N2. Nesesesesespaspaspaspaspastické ftické ftické ftické ftické fororororormmmmmy DMOy DMOy DMOy DMOy DMO

� DyDyDyDyDyssssskinekinekinekinekinetická ftická ftická ftická ftická forororororma (ema (ema (ema (ema (extrxtrxtrxtrxtrapapapapapyryryryryramídoamídoamídoamídoamídovvvvvá) – á) – á) – á) – á) – je pre ňu typická prítomnosť mimovoľných pohybov
vôľou neovládateľných a nepotlačiteľných. Mimovoľné pohyby sa objavujú spontánne, dajú sa
vyprovokovať rôznymi podnetmi (zľaknutím, bolesťou, ...). Ich intenzita sa zväčšuje pri tzv.chcených
pohyboch, ktoré rušia a často aj znemožňujú pohyb. 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 – dyzartria, je ťažko
zrozumiteľná, pmalá, postihnutý „vyráža“ jednotlivé slabiky. V dôsledku spasticity dýchacích svalov
je výrazne narušená aj plynulosť reči. Dýchanie je nepravidelné s rozličnou hĺbkou vdychu a výdychu.
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 hybnosti.
� HypoHypoHypoHypoHypotttttonická fonická fonická fonická fonická forororororma –ma –ma –ma –ma – 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.

PridrPridrPridrPridrPridružužužužužené porené porené porené porené poruchuchuchuchuchy DMOy DMOy DMOy DMOy DMO
� poruchy telesného vývinu,
� obmedzenie intelektových schopností – 1/3 postihnutých DMO je mentálne retardovaná (hypotonické
a kvadruparetické formy),
� časté epileptické záchvaty – 42% postihnutých DMO (hemiparetická forma),
� poruchy zraku (vizuálne poruchy) – škuľavosť (strabizmus), tupozrakosť (amblyopia), krátkozrakosť
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(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.

Získané telesné postihnutieZískané telesné postihnutieZískané telesné postihnutieZískané telesné postihnutieZískané telesné postihnutie

PPPPPorororororanenia hlaanenia hlaanenia hlaanenia hlaanenia hlavy a mozguvy a mozguvy a mozguvy a mozguvy a mozgu
Poranenia hlavy a mozgu tvoria 0,5 až 4 % poranení jednotlivcov školského veku a 8 % všetkých jednotliv-

cov vyžadujúcich špeciálnopedagogickú starostlivosť. Dôsledky traumy mozgu a centrálneho nervového sys-
tému 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 pordôsledok pordôsledok pordôsledok pordôsledok poranenia mozgu a CNSanenia mozgu a CNSanenia mozgu a CNSanenia mozgu a CNSanenia 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.
ÚrÚrÚrÚrÚrazy miechazy miechazy miechazy miechazy miechyyyyy sprevádza znížená mobilitmobilitmobilitmobilitmobilita a a a a (schopnosť hýbať sa)     až imobilit imobilit imobilit imobilit imobilita a a a a (neschopnosť pohybovať sa).
Ďalšie dôsledky úrĎalšie dôsledky úrĎalšie dôsledky úrĎalšie dôsledky úrĎalšie dôsledky úrazazazazazooooov miechv miechv miechv miechv miechyyyyy
� 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 úrúrúrúrúrazy mozgu a miechazy mozgu a miechazy mozgu a miechazy mozgu a miechazy mozgu a miechyyyyy 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.

ZísZísZísZísZískkkkkané tané tané tané tané telesné poselesné poselesné poselesné poselesné postihnutie bez mozgotihnutie bez mozgotihnutie bez mozgotihnutie bez mozgotihnutie bez mozgovvvvvého pošého pošého pošého pošého poškkkkkodeniaodeniaodeniaodeniaodenia
AmAmAmAmAmputácie putácie putácie putácie putácie – oddelenie časti orgánu alebo časti, či celej končatiny od ostatného tela.

AmAmAmAmAmputácie delíme naputácie delíme naputácie delíme naputácie delíme naputácie delíme na
� amputácie primárne (včasnú) – hneď po úraze alebo ochorení;
� amputácie sekundárne (volenú) – s amputáciou treba počkať, o jej nutnosti rozhodne priebeh ochorenia;
� amputácie terciárne (neskorá) – kedykoľvek neskôr, po dôkladnej úvahe; jej účelom je vybaviť pacienta
protézou, a tým i zlepšiť jeho pracovnú schopnosť.

PríčinPríčinPríčinPríčinPríčiny amy amy amy amy amputáciiputáciiputáciiputáciiputácii
� úrazy, najmä dopravné, pracovné, v domácnosti;
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� chorobné zmeny končatín z cievnych alebo metabolických príčin;
� zhubné nádory končatín.

Amputácie predstavujú pre postihnutého jednotlivca nielen anatomickú stratu, ale predovšetkým stratu
funkčnú. Súčasne vzniká viditeľný kozmetický defekt, ktorý vytvára mimoriadne náročnú životnú a spolo-
čenskú situáciu. Anatomické straty sa nahrádzajú protézami (náhradami).

TTTTTelesné postihnutie získané po chorobeelesné postihnutie získané po chorobeelesné postihnutie získané po chorobeelesné postihnutie získané po chorobeelesné postihnutie získané po chorobe

MyMyMyMyMyopatia (propatia (propatia (propatia (propatia (progrogrogrogrogresíesíesíesíesívna svvna svvna svvna svvna svaloaloaloaloalovvvvvá dyá dyá dyá dyá dyssssstrtrtrtrtrofofofofofia)ia)ia)ia)ia)
Toto ochorenie sa považuje za primárne svalové ochorenie, ktoré vzniká na podklade porúch metaboliz-

mu a dedičnosti. Jeho začiatok je v detstve, zriedkavo v dospelosti. Častejšie sú postihnutí chlapci.Svalová
dystrofia sa prejavuje postupným rozpadom svalových vlákien. Tie sa menia na bezcenné väzivo a tuk. Proces
postupného rozpadu svalových vlákien prebieha rôzne rýchlo, väčšinou však symetricky.     Poznáme dve for-
my tejto choroby.

VzVzVzVzVzososososostupná ftupná ftupná ftupná ftupná fororororormamamamama. Začína sa ochabovaním svalstva panvového pletenca a bedrového svalstva.Typickým
znakom tejto formy je pseudohypertrofia (zväčšenie) lýtkového svalstva. Typickou je aj tzv. „kačacia“ kolísa-
vá chôdza s našľapovaním na špičky nôh, drieková lordóza s typicky „vystrčeným“ bruchom, odstávajúce
lopatky a tzv. „myopatické šplhanie“ pri vstávaní. V prvom štádiu choroby je znížena svalová sila, postupne
s napredovaním ochorenia sa výrazne znižuje aj úroveň mobility. V poslednom štádiu choroby je postihnutý
odkázaný na invalidný vozík a na lôžko, vyžaduje si trvalú pomoc pri ošetrovaní a sebaobsluhe.

ZosZosZosZosZostupná ftupná ftupná ftupná ftupná forororororma. ma. ma. ma. ma. Obyčajne začína svalstvom ramenného pletenca a odtiaľ postupuje na svaly horných
končatín, svaly trupu, bedier, svaly pletenca dolných končatín a na svaly dolných končatín.

Progresívne svalové ochorenie nemá perspektívnu prognózu, treba zohľadňovať skutočnosť, že akákoľvek
činnosť takto postihnutých jednotlivcov má psychorehabilitačný charakter je však potrebné vyberať a zohľad-
ňovať také činnosti, ktoré postihnutý zvládne.

PPPPPerererererthesothesothesothesothesovvvvva chora chora chora chora chorobaobaobaobaoba
Choroba má neznámy pôvod. Vzniká v kojeneckom veku, inokedy sa objavuje okolo tretieho až piateho

roku života alebo aj neskôr. Zápalový proces poškodzuje hlavicu stehennej kosti, ktorá stráca pevnosť a tlakom
sa deformuje. Pohyby sú spočiatku ľahko obmedzené, dieťa sa sťažuje na bolesť v bedrách, začína krívať,
často odpočíva, neskôr odmieta chodiť a behať. Liečba vyžaduje úplný pokoj na lôžku. Pri zanedbaní včasnej
diagnostiky a následnej terapii je nevyhnutný chirurgický zákrok, pri ktorom je potrebné úplne nahradiť
kĺbovú hlavicu stehennej kosti. Takáto operácia sa počas vývoja dieťaťa musí niekoľkokrát opakovať. U jed-
notlivcov s touto chorobou je nevyhnutné pri voľbe povolania vybrať také, ktoré nezaťažuje dolné končatiny.
Najvhodnejšie je sedavé povolanie s možnosťou zmeny polohy tela.

Charakteristika chorých a zdravotne oslabených jednotlivcovCharakteristika chorých a zdravotne oslabených jednotlivcovCharakteristika chorých a zdravotne oslabených jednotlivcovCharakteristika chorých a zdravotne oslabených jednotlivcovCharakteristika chorých a zdravotne oslabených jednotlivcov

Zdravie je spojené s pocitom istoty, bezpečia, pohody s túžbou po aktivite. Počas choroby nastáva v týchto
fenoménoch zmena. Každá choroba, aj keď menej závažná a dočasná mení bežný spôsob života človeka,
kladie zvýšené nároky na adaptačné mechanizmy organizmu zasiahnutého chorobou, či zdravotným oslabe-
ním postihnutého jednotlivca. Akákoľvek choroba je jednou z najväčších životných záťaží, ktorá rôznym
spôsobom ovplyvňuje aj psychické procesy každého jednotlivca.Viac, či menej mení jeho osobnosť.Postoj
chorého k vlastnej chorobe je ovplyvnený mnohými faktormi v troch základných oblastiach: sociálnej, soma-
tickej, psychickej. Chorobu možno považovať nielemn za biologickú odchýlku, ale aj za istý druh sociálnej deviá-
cie (Vágnerová, 1999). Okrem medicínskych kritérií býva choroba určovaná aj sociálne. Postoj k vlastnej chorobe
môže v rôznej miere ovplyvňovať zmenu identity chorého jednotlivca. Prejavuje sa to napríklad aj v tom, či
chorý jednotlivec príjme rolu chorého. Či sa s ňou stotožní, ako sa správa. Choroba zaručuje svojmu nosite-
ľovi aj isté privilégiá, napríklad sympatiu, trpezlivosť, ochotu tolerovať nedostatky. Choroba je sociálne to-
lerovaná. Chorý a chronicky chorý jednotlivec nemôže zabúdať na svoju chorobu. Je vždy s ňou. Jednotli-
vec s vrodenou chorobou sa od raného detstva vyvíja a dozrieva spolu s chorobou. Choroba je súčasť jeho
života, je vždy s ňou. 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 prog-
nóza 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.
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� Chorý jednotlivec musí dodržiavať a rešpektovať mnohé obmedzenia ako sú napríklad sebadiscilpína,
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,...
U chorých, chronicky chorých a zdravotne oslabených jednotlivcov sa môžu 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,
� nutkvé prejavy v správaní,
� nesprávne hygienické a spoločenské návyky.
Toto všetko môže byť spôsobené dlhodobou chorobou spojenou s úzkostlivou starostlivosťou, ale aj sla-

bým vplyvom rodiny, neurovnanými rodinnými a školskými pomermi, neúspechom v škole, ktorý úzko súvisí
s dlhodobím telesným a zdravotným oslabením.

K systematizácii najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb pristupujú rôzni autori z rôznych hľadísk. Choroby
členia z hľadiska:
� vekového aspektu,
� častosti výskytu,
� podľa etiológie.
Uvádzame jedno z možných členení:
� choroby nervového systému,
� choroby žkiaz s vnútornou sekréciou,
� avitaminózy,
� metabolické choroby,
� choroby ústnej dutiny,
� choroby dýchacích orgánov,
� choroby tráviaceho traktu,
� choroby obličiek,
� choroby krvi a krvotvorby,
� choroby srdca a krvného obehu,
� choroby urogenitálneho systému,
� choroby pohybového systému,
� choroby kože,
� infekčné a parazitárne choroby (Blažek, 1984).

Špecifiká jednotlivcov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabenímŠpecifiká jednotlivcov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabenímŠpecifiká jednotlivcov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabenímŠpecifiká jednotlivcov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabenímŠpecifiká jednotlivcov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením

Základným kritériom úspešnosti edukácie jednotlivcov s telesným postihnutím,     chorobou a zdravotným
oslabením je stanovenie správnej diagnózy, ktorá vychádza nielen zo súčasného celkového stavu vývinu jed-
notlivca, ale ktorá zohľadňuje viacero špecifických oblastí, napríklad sociálnu oblať, oblasť prežívania boles-
ti, chronickej bolesti, životosprávy a oblasť dorozumievania sa a psychomotorických zručností jednotlivca s teles-
ným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením.

Pedagóg, ktorého cieľom je efektívne pôsobenie na takéhoto jednotlivca by mal úspešne zvládnuť diferen-
ciálnu diagnostiku na základe analyzovania vonkajších a vnútorných podmienok edukácie za účelom stano-
venia správnej špeciálnopedagogickej diagnózy. Popri správnej diagnóze je nevyhnutná aj reálna prognóza
ďalšieho priebehu vývinu jednotlivca.
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Stupeň poruchy hybnostiStupeň poruchy hybnostiStupeň poruchy hybnostiStupeň poruchy hybnostiStupeň poruchy hybnosti
Súčasne je potrebé vziať do úvahy druh a stupeň telesného postihnutia. Pri rovnakej diagnóze sa môže

vyskytnúť požiadavka diferencovaného zaťažovania napríklad v oblasti používania špeciálnych metodických
postupov, či v oblasti kompenzácie postihnutia nielen špeciálnymi pomôckami.

Lokalizácia poruchy hybnostiLokalizácia poruchy hybnostiLokalizácia poruchy hybnostiLokalizácia poruchy hybnostiLokalizácia poruchy hybnosti
Veľmi významnú úlohu zohráva aj lokalizácia poruchy hybnosti. Porucha hybnosti dolných končatín

spôsobuje problémy pri lokomócii, porucha hybnosti horných končatín spôsobuje ťažkosti v manipuláčnej
oblasti. Najzložitejšia situácia nastáva pri poruche hybnosti celého tela. Funkcia jednotlivých končatín je
veľmi dôležitá napríklad pri realizácii grafomotorických, telovýchovných činností a zohráva tiež hlavnú rolu
pri voľbe budúceho povolania.

Mentálna úrMentálna úrMentálna úrMentálna úrMentálna úrooooovvvvveňeňeňeňeň
Okrem druhu a stupňa postihnutia a tiež celkovej úrovne zdravotného stavu je mentálna úroveň jednot-

livca s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením základnou podmienkou jeho ďalšej eduká-
cie. Veľká časť jednotlivcov má problémy v oblasti percepcie, pamäťových činností, pozornosti. Prejavujú sa
u nich emocionálne poruchy a tiež aj poruchy autoregulácie správania (Müller a kol. 2004). Tieto problémy
môžu zasiahnúť do do procesu edukácie jednotlivca s telesným postihnutím, jeho školské výsledky sa v ta-
kýchto prípadoch môžu hodnotiť ako nedostatočné.

DorDorDorDorDorozumieozumieozumieozumieozumievvvvvanieanieanieanieanie
Predpokladom úspešnej edukácie telesne postihnutých jednotlivcov je ich schopnosť komunikovať. Veľké

množstvo z nich má chyby reči a malú rečovú aktivitu.Súvisí to hlavne s poruchou motoriky v oblasti tvorby
reči. U jednotlivca s poruchou hybnosti sa stretávame so sekundárnym oneskorením jeho rečových zručností
v dôsledku nepostačujúcej spoločenskej stimulácie. Patria tu jednotlivci žijúci v izolovanom domácom prostredí
alebo v domove sociálnych služieb, prípadne dlhodobo hospitalizovaní v nemočničnom zariadení s obmedze-
nou možnosťou rozvoja sociálnej aktivity.

RRRRReaktíeaktíeaktíeaktíeaktívne psyvne psyvne psyvne psyvne psychické zmenchické zmenchické zmenchické zmenchické zmenyyyyy
Reaktívne psychické zmeny sú podľa Müllera (2004), psychickými následkami poruchy hybnosti, choro-

by, či zdravotného oslabenia. Tieto zmeny súvisia aj s uvedomovaním si inakosti v istom období živaota a tiež
aj s uvedomovaním si dôsledkov poruchy hybnosti na život.

JednoJednoJednoJednoJednotlivtlivtlivtlivtlivec s vrec s vrec s vrec s vrec s vrodeným todeným todeným todeným todeným telesným poselesným poselesným poselesným poselesným postihnutím a chortihnutím a chortihnutím a chortihnutím a chortihnutím a chorobouobouobouobouobou
Vrodené telesné postihnutie či vrodená choroba pôsobia ako značne obmedzujúci faktor vo vývine jed-

notlivca. V dôsledku vrodeného postihnutia a choroby nastáva tzv. „vrastanie do defektu“, znamená to, že
jednotlivec nikdy nepoznal „zdravý stav“. Ak sa osobnosť od najranejšieho veku vyvíja ako telesne postihnu-
tá, či vážne chronicky chorá, postupne sa na tento stav adaptuje. Z pohľadu vývoja osobnosti s vrodeným
postihnutím, je to v istom smere ochudobnenie o zážitky intaktných detí. Je obmedzený okruh spoznávania,
vnímania, Zážitky sú úzko ohraničené poruchou hybnosti. Vo vývine telesne postihnutého jednotlivca za-
znamenávame dve fázy uvedomovania si poruchy hybnosti:
� fffffáza váza váza váza váza vonkonkonkonkonkajšeajšeajšeajšeajšej krízyj krízyj krízyj krízyj krízy – objavuje sa v období prípravy do školy, kedy dieťa začína tušiť, že je „iné“,
� fffffáza vnútáza vnútáza vnútáza vnútáza vnútororororornenenenenej krízyj krízyj krízyj krízyj krízy – je to obdobie „bolestného“ sebapoznania, začína sa približne okolo 10. roku
života a končí spravidla na konci puberty,kedy docháza k „vnútornému“ dozrievaniu jednotlivca
s telesným postihnutím.
Intelektuálny, emocionálny a samozrejme všestranný rovoj osobnosti telesne postihnutého, či chronicky

chorého jednotlivca obyčajne trvá dlhšie ako u ich intaktných jednotlvcov. Významnú úlohu v tomto odbobí
zohráva predprofesijná a profesijná príprava telesne postihnutého, chorého a zdravotne oslabeného jednot-
livca.

JednoJednoJednoJednoJednotlivtlivtlivtlivtlivec so zísec so zísec so zísec so zísec so získkkkkaným taným taným taným taným telesným poselesným poselesným poselesným poselesným postihnutím, chortihnutím, chortihnutím, chortihnutím, chortihnutím, chorobou a zdrobou a zdrobou a zdrobou a zdrobou a zdraaaaavvvvvoooootným oslabenímtným oslabenímtným oslabenímtným oslabenímtným oslabením
Získané telesné postihnutie u jednotlivcov napríklad v puberte vyvoláva najprv apatiu, neskôr obrovskú

labilitu afektivity. Títo jednotlivci sú prevažne výrazne introvertne orientovaní, so strachom premýšľať o bu-
dúcnosti. Veľmi ťažko sa adaptuje na novú skutočnosť.

Špecifiká edukačného procesu jednotlivcov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením
Školy a zariadenia v ktorých sa realizuje školská edukácie telesne postihnutých žiakov a študentov majú

tieto základné ciele:
� poskytnúť telesne postihnutým také podmienky v edukačnom procese, ktoré im umožnia získať
rovnocenné vzdelanie avýchovu ako intaktnej populácii,
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� umožniť telesne postihnutým jednotlivcom zapojiť sa v plnom rozsahu do pracovného procesu,
podľa ich osobitostí a schopností.

ŠkŠkŠkŠkŠkoly a zariadenia proly a zariadenia proly a zariadenia proly a zariadenia proly a zariadenia pre te te te te telesne poselesne poselesne poselesne poselesne postihnutých sa od betihnutých sa od betihnutých sa od betihnutých sa od betihnutých sa od bežných šžných šžných šžných šžných škôl líšia:kôl líšia:kôl líšia:kôl líšia:kôl líšia:
� bezbariérovosťou interiéru a exteriéru,
� nižším počtom žiakov v triedach s úzko individuálnym prístupom,
� možnou modifikáciou učebných osnov,
� používaním špeciálnych pomôcok a zariadení,
� tvorbou špeciálnopedagogickej dokumentácie,
� uplatňovaním špeciálnopedagogických metód pri práci v celom rozsahu vyučovania.
Jednotlivci s chorobou a zdravotným oslabením sú edukovaní v podmienkach bežných typov škôl, až na

výnimky, kedy si ich zdravotný stav vyžaduje šoecifické podmienky na edukáciu a tiež aj vzhľadom k závaž-
nosti choroby individuálny prístup a toleranciu.

Na začiatku školskej docházky je u žiakov s telesným postihnutím veľmi dôležité, či sa po interiéri školy
môžu pohybovať samy, alebo s pomocou. Snahou školy by malo byť riešenie, upraviť prostredie v okruhu
žiaka s telesným postihnutím tak, aby mohol byť čo možno v najväčšej miere samostatný, nazavislý na cudzej
pomoci. Mobilita jednotlivcov s telesným postihnutím podstatne ovplyvňuje kvalitu ich života a je základ-
ným predpokladom úspešnej sociálnej integrácie (Vítková in: Pipeková 2006). Niekedy je potrebné upraviť
školské prostredie podľa individuálnych potrieb žiaka. Tvorcovia rozvrhu by mali pri tvorbe rozvrhu brať
ohľad na prístupnosť jednotlivých odborných učebí pre telesne postihnutého žiaka, študenta (Filipiová, 1998).

Za povšimnutie stojí aj sedenie imobilných jednotlivcov v triede. Intaktní jednotlivci môžu v priebehu
školského vyučovania často meniť polohu pri najrôznejších činnostiach. Telesne postihnutí žiaci takúto
možnosť nemajú. Zaslúžia si sedieť pohodlne, používať vhodnú oporu pri držaní tela, ktorá zodpovedá jed-
notlivým školským aktivitám.Špeciálny prístup pri výbere miesta a spôsobu sedenia v triede si vyžadujú žiaci
a študenti s postihnutiami a ochoreniami chrbtice, svalovou dystrofiou, DMO, rázštepom chrbtice, reumatic-
kou artritídou, a postihnutiami a amputáciami končatín. Vhodne zvolená stolička a stôl by mali zodpovedať
ich telesným požiadavkám vyplyvajúcim z choroby alebo postihnutia.

Široký rozsah využívania počítačovej technológie pomáha telesne postihnutým a chronicky chorým študen-
tom nielen v komunikácii s vonkajším svetom vo všeobecnosti ale aj pri zvyšovaní sebadôvery a sebavedomia.
Moderné počítačové technológie rozvíjajú osobnosť jednotlivca s telesným postihnutím aj v oblasti sociálnej aj
v oblasti mobility (s ohľadom na vonkajší svet) a samozrejme aj v oblasti edukačnej. Počítače, ktoré by tiež mali
spĺňať kritérium bezbariérovosti s ohľadom na fyzické osobitosti, vybavené špeciálnymi výučbovými programa-
mi a postupmi pomáhajú telesne postihnutým žiakom rozširovať oblasti vzdelávania v rôznych sférach života.

Pri školskom vzdelávaní zohráva dôležitú úlohu úroveň jemnej motoriky ruky. Je dôležité, či je jednotli-
vec s telesným postihnutím schopný písať, kresliť, do akej miery využíva ruku pri sebaobslužných činnos-
tiach, aká je jeho zručnosť, úroveň jemnej motoriky, pracovné zručnosti, pracovné tempo, akú úroveň dosa-
hujú jeho komunikačné zručnosti.

U jednotlivcov s DMO sú vplyvom poškodenia CNS znížené rozumové schopnosti. V niektorých prípa-
doch má na ich znížení podiel aj nedostatok podnetov z prostredia, a nedostatok skúseností. Školské výkony
sú znížené aj v dôsledku slabej koncentrácie pozornosti a zvýšenej unaviteľnosti. Pri zvýšenej snahe podať čo
najlepší výkon sa vplyvom narastania únavy znižuje aj ich pracovný výkom. Niektorým je potrebné niekoľko-
krát zopakovať výklad učiva, majú problémy s reprodukciou a zapamätaním si učebnej látky.

Vyučovacie výsledky sú u telesne postihnutých študentov výrazne ovplyvnené druhom a stupňom teles-
ného postihnutia. Jednotlivci S DMO majú výrazne pomalé a nevyrovnané pracovné tempo. Situácia je oveľa
komplikovanejšia v jednotlivcov s DMO s pridružením epilepsie a tiež aj rôznych porúch zraku.

Telesne postihnutí jednotlivci, hlavne s diagnózou DMO, majú výrazné problémy s písaním. Špeciálny
výcvik písania sa na 1.stupni ZŠ realizuje na vyučovacom predmete dorozumievacie zručnosti formou kom-
penzácie, prípadne reedukácie písania. Úroveň grafomotoiky závisí od telesného postihnutia jednotlivca. Na
2. stupni ZŠ a na školách stredných by malo byť samozrejmosťou samostatné zautomatizované písanie aj
pomocou protézy, písanie kýpťami, opozíciou brady a ramena, ústami, nohou, čelenkou a samozrejme písa-
nie na počítači samostatne, prípadne s pomocou špeciálnej pomôcky a uspôsobenej klavesnice. Úroveň gra-
fomotorických zručností, úroveň manuálnych schopností a samozrejme aj od úrovne vedomostí závisí výber
povolania a v neposlednom rade aj ďalšia kariérna orientácia jednotlivca s telesným postihnutím.

 V edukačnom procese telesne postihnutých jednotlivcov by sa mali rešpektovať ich telesné a pohybové
osobitosti. Špeciálna pozornosť by sa mala venovať tiež pohybovému režimu.

Pohybový režim zahŕňa také pohybové aktivity telesne postihnutého jednotlivca, ktoré zohľadňujú indi-
kácie a kontraindikácie určitých pohybov. Napríklad zabraňujú takým pohybovým aktivitám, ktoré by mohli
zdravotný stav zhoršiť, podporujú také aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu ich zdravotného stavu, prípadne
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zlepšia hybnosť určitých orgánov. Pohybový režim je súčasťou rehabilitačného režimu jednotlivca s telesným
postihnutím.
� Jednotlivec s telesným postihnutím môže vykonávať pohybové aktivity s ohľadom na telesné postihnutie,
chorobu, či zdravotná oslabenie.
� Môže sa pohybovať v exteriéri a venovať sa jednoduchým pohybovým činnostiam, ako sú napríklad
rôzne druhy hier.
� Môže sa pohybovať po miestnosti a venovať sa edukačnej činnosti vrámci svojich možností.
� Môže sa venovať jednoduchým činnostiam – grafického, výtvarného, praktického charaktzeru – v sede.
� Musí ležať, môže však vykonávať jednoduché grafické práce v obmedzenej miere s použitím
technických pomôcok. Môže meniť polohu pri ležaní.
� Je nevyhnutné aby ležal, môžeme na neho pôsobiť výchovne, hlavne pomocou zrakových a sluchových
podnetov.
� Je nevyhnutný absolútny pokoj na lôžku. Nesmieme ho výchovne zamestnávať.
Podľa toho, na aké aktivity sa kladie dôraz, pre telesne postihnutého, chorého a zdravotne oslabeného sa

stanovuje šetriaci alebo aktivizujúci pohybový program.
Telesnému postihnutiu, chorobe a zdravotnému oslabeniu jednotlivca sa prispôsobuje celý edukačný pro-

ces a tiež aj voľba vhodných metód a edukačných foriem.

PPPPPoužívanie pomôcok v edukácii jednotlivcov s telesným postihnutím,oužívanie pomôcok v edukácii jednotlivcov s telesným postihnutím,oužívanie pomôcok v edukácii jednotlivcov s telesným postihnutím,oužívanie pomôcok v edukácii jednotlivcov s telesným postihnutím,oužívanie pomôcok v edukácii jednotlivcov s telesným postihnutím,
chorobou a zdravotným oslabenímchorobou a zdravotným oslabenímchorobou a zdravotným oslabenímchorobou a zdravotným oslabenímchorobou a zdravotným oslabením

Klasické členenie zahŕňa tri skupiny:
� kompenzačné pomôcky;
� rehabilitačné pomôcky;
� ortopedické pomôcky.
KKKKKomomomomompenzačné pomôckypenzačné pomôckypenzačné pomôckypenzačné pomôckypenzačné pomôcky vyrovnávajú alebo nahrádzajú nedostatočne rozvinuté, prípadne narušené te-

lesné funkcie. Zaraďujeme sem pomôcky na sebaobsluhu, vzdelávanie, zamestnanie, sociálne začlene-
nie a na lokomóciu. Na sebaobsluhu sa napr. využíva špeciálny príbor, tanier, hrebeň, nožnice, zapínač gom-
bíkov a pod.

Na vzdeláv vzdeláv vzdeláv vzdeláv vzdelávanieanieanieanieanie sú potrebné pomôcky na písanie a na nácvik prpísanie a na nácvik prpísanie a na nácvik prpísanie a na nácvik prpísanie a na nácvik pracoacoacoacoacovných zrvných zrvných zrvných zrvných zručnosučnosučnosučnosučnostítítítítí. Na písanie sú pre
telesne postihnuté deti nevyhnutné špeciálne upravené pracovné stolíky (samostatné alebo s možnosťou
upevnenia na invalidný vozík), špeciálne držadlá na ceruzky a perá (v tvare valčeka, guľôčky), držiaky, stoja-
ny na texty, šablóny, kovové ťažidlá rozličných tvarov a veľkostí, pevná písacia podložka, adaptované písacie
stroje s dierovaným krytom, na klávesy, počítače so špeciálnou klávesnicou. Na rozvoj jemnej motoriky slú-
žia koráliky, mozaiky, tyčinky, cievky, konštrukčné stavebnice, prírodný materiál, papier rôznej akosti na
vytrhávanie, prekladanie, krčenie, mačkanie: prieklepový, kancelársky, výkres, baliaci papier, kartón a pod.
Starší žiaci na pracovnom vyučovaní využívajú špeciálne upravené pracovné nástroje i materiál; pracovné
stoly sú upravené podľa individuálnych špeciálnych potrieb. Osobitnou pomôckou pre týchto žiakov sú špe-
ciálne upravené texty na samostatných listoch či už s písmenami, slovami, vetami, číslicami, tvarmi a pod.

NNNNNa polohoa polohoa polohoa polohoa polohovvvvvanie, sedenie a chôdzu v šanie, sedenie a chôdzu v šanie, sedenie a chôdzu v šanie, sedenie a chôdzu v šanie, sedenie a chôdzu v škkkkkolsolsolsolsolskkkkkom prom prom prom prom prososososostrtrtrtrtredíedíedíedíedí sú určené špeciálne sedačky, kombinácie
stoličky a stola, špeciálna adaptácia vozíka, šikmo ležiaca doska atď.

K lokK lokK lokK lokK lokomočným pomôckomočným pomôckomočným pomôckomočným pomôckomočným pomôckamamamamam zaraďujeme špeciálne vozíky, trojkolky, rolátory, pojazdné rámy, podporné
palice, barly.

RRRRRehabilitehabilitehabilitehabilitehabilitačné pomôckyačné pomôckyačné pomôckyačné pomôckyačné pomôcky upravujú orgánový defekt a úplne alebo čiastočne obnovujú funkciu orgánu.
Majú nápravný charakter, slúžia na uľahčenie nácviku rôznych úkonov:
� na posilňovanie svalov dolných končatín – vrecká s pieskom, rehabilitačné šľapadlá, špeciálne
posilňovacie zariadenia,
� na posilňovanie svalových skupín horných končatín a na precvičovanie úchopov – posilňovacie
pružiny, gumené loptičky, rôzne závesy vyrábané v malých sériách alebo individuálne, výcvikové panely
s predmetmi dennej potreby na nácvik rôznych zručností atď.
 OrOrOrOrOrtttttopedické pomôckyopedické pomôckyopedické pomôckyopedické pomôckyopedické pomôcky – protézy dopĺňajú alebo nahradzujú stratené alebo poškodené (nevyvinuté) čas-

ti tela, resp. orgánu. Ich funkcie možno ovládať mechanicky, stlačeným vzduchom alebo bioelektricky. Majú
tiež esteticko – humanistickú funkciu. Ortézy sa upevňujú na telo postihnutého, podopierajú postihnuté
časti tela, fixujú ich v určitej polohe alebo svojím ťahom a tlakom vyrovnávajú niektoré deformity, či zabra-
ňujú ich vzniku. Môže byť dočasné, keď sa predpokladá úprava stavu, alebo trvalé pri operačne neriešiteľ-
ných deformitách.

Podľa účelu, na ktorý slúžia, sa ortopedické pomôcky členia na podporné, fixačné, korekčné a vyrovnávacie.
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Špeciálne pomôcky zabezpečujúce edukáciu chorých žiakovŠpeciálne pomôcky zabezpečujúce edukáciu chorých žiakovŠpeciálne pomôcky zabezpečujúce edukáciu chorých žiakovŠpeciálne pomôcky zabezpečujúce edukáciu chorých žiakovŠpeciálne pomôcky zabezpečujúce edukáciu chorých žiakov

Vyučovanie v školách pri zdravotníckych zariadeniach si vyžaduje špeciálne materiálne vybavenie a zaria-
denie učební a izieb:

PrPrPrPrPracoacoacoacoacovné svné svné svné svné stttttolíky na lôžkolíky na lôžkolíky na lôžkolíky na lôžkolíky na lôžkooooo pre ležiacich alebo sediacich pacientov môžu byť jednoduché bez sklopnej
dosky na hranie sa detí v predškolskom veku alebo so sklopnou doskou na písanie a čítanie pre žiakov.

OsvOsvOsvOsvOsveeeeetlenietlenietlenietlenietlenie má dopadať na pracovnú plochu stolíka a neoslňovať oči žiaka. Najvhodnejšie sú lampy s pohyb-
livým tienidlom, pomocou ktorého možno regulovať priechod svetla ľubovoľne širokou vodorovnou štrbi-
nou. Svetelné zdroje by nemali byť umiestnené na strope, sú nevyhovujúce najmä pre ležiacich pacientov.

TTTTTabuleabuleabuleabuleabule musia byť malé a ľahké, ktoré sa dajú postaviť na lôžko alebo zavesiť na stojan. Môžu slúžiť jedné-
mu alebo naraz dvom žiakom na susedných lôžkach. Praktickou učebnou pomôckou je svetelný projektor
s projekciou na stenu alebo strop. Na priehľadnú fóliu si učiteľ pripraví texty, príklady, nákresy.

OpOpOpOpOptickými pomôcktickými pomôcktickými pomôcktickými pomôcktickými pomôckami na vyučami na vyučami na vyučami na vyučami na vyučooooovvvvvanieanieanieanieanie sú prizmatické okuliare a prizmatické zrkadlo. Prizmatické oku-
liare majú tvar trojbokého hranola z optického skla, ktoré lomia svetelné lúče v uhle približne 90° a umožňu-
jú tak videnie v odklone od priameho pozerania. Nie sú však vhodné pre deti so strabizmom (škuľavosť) a pre
deti s korekčnými okuliarmi. Prizmatické zrkadlo je umiestnené na lôžku, nezaťažuje žiaka svojou hmotnos-
ťou a je vhodné aj pre žiakov s korekčnými okuliarmi.

NázNázNázNázNázorororororné didaktické pomôckyné didaktické pomôckyné didaktické pomôckyné didaktické pomôckyné didaktické pomôcky musia vyhovovať hygienicko-epidemiologickým požiakavkám zdravotníc-
keho zariadenia. Musia byť ľahké, umývateľné a dezinfikovateľné.

Otázky a úlohOtázky a úlohOtázky a úlohOtázky a úlohOtázky a úlohyyyyy
1. Definujte jednotlivca s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením.
2. Vymenujte najčastejšie vrodené chyby končatín.
3. Charakterizujte jednotlivé formy detskej mozgovej obrny.
4. Ktoré pridružené prejavy môžeme sledovať u jednotlivcov s chorobou a zdravotným oslabením?
5. Čím sa líšia školy a zariadenia pre telesne postihnutých od bežných typov škôl?
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Základy pedagogiky intelektovo nadaných žiakovZáklady pedagogiky intelektovo nadaných žiakovZáklady pedagogiky intelektovo nadaných žiakovZáklady pedagogiky intelektovo nadaných žiakovZáklady pedagogiky intelektovo nadaných žiakov
JANA JURÁŠKOVÁ

Základné pojmyZákladné pojmyZákladné pojmyZákladné pojmyZákladné pojmy

Úlohou praktickej špeciálnej pedagogiky je edukačná starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú takými požiadavkami na modifikácie edukač-
ného procesu, ktoré zohľadňujú odlišnosti v poznávacích procesoch, zdravotnom stave, osobnostnom vývine
jednotlivcov. Medzi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bola u nás len pred niekoľkými
rokmi zaradená aj skupina žiakov s intelektovým nadaním (ďalej len „nadanie“).

Pedagogika nadaných je odvetvie špeciálnej pedagogiky, ktoré sa u nás ešte len začína rozvíjať. V niekto-
rých krajinách tvoria nadaní žiaci podskupinu žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami (z európskych
štátov je to okrem Slovenska napr. Španielsko, Grécko, Francúzsko, Holandsko, Portugalsko (podľa Mönks
a Pflüger, 2005), z mimoeurópskych napr. Kanada), v iných ide o samostatnú skupinu žiakov popri špeciálnej
a bežnej pedagogike.

Nadanie je súbor charakteristík, ktorý tvorí potenciál pre vysoké výkony jedinca v porovnaní s jeho roves-
níkmi. Spolu s pojmom nadanie sa používa i pojem talent. Hoci v odbornej literatúre boli zaznamenané
snahy o odlíšenie týchto pojmov – napr. nadanie ako všeobecné intelektové predpoklady a talent ako predpo-
klady pre jednu oblasť (Montgomeryová, 1996), nadanie ako veľmi vysoký talent a talent ako oblasť medzi
nadaním a priemerom (Taylor, 1986), nadanie ako predpoklady, talent ako preukázaný výkon (Porterová,
1999), najčastejšie sa tieto pojmy chápu ako ekvivalenty.

V literárnych zdrojoch možno nájsť množstvo vymedzení a definícií nadania. Z hľadiska potrieb pedago-
giky bola jednou z prvých najkomplexnejších definícií tzv. Marlandova definícia, prednesená na kongrese
USA v roku 1971:

„Nadané a talentované deti sú tie deti, ktoré sú identifikované kvalifikovanými profesionálmi, a ktoré sú
vzhľadom na výnimočný potenciál schopné vysokých výkonov. Tieto deti potrebujú k realizácii svojho príno-
su pre spoločnosť vzdelávací program a servis, ktorý nie je bežne poskytovaný regulárnymi školami.“ Táto
definícia ďalej vymedzuje okruhy nadania – založené na všeobecných intelektových schopnostiach (intelek-
tové nadanie), špecifických akademických schopnostiach (pre niektorý školský predmet, napr. matematické
nadanie), tvorivom alebo produktívnom myslení, vodcovských schopnostiach, umeleckých schopnostiach a psy-
chomotorických schopnostiach.

Intelektové nadanie však nie je len súhrn vysoko rozvinutých poznávacích schopností (teda vysoká inte-
ligencia), ale aj ďalších charakteristík osobnosti, bez ktorých by sa tieto schopnosti nezobrazovali do nadprie-
merných výkonov. Na túto skutočnosť poukázal Renzulli (1977) vo svojom modeli nadania, pozostávajúcom
z interakcie troch atribútov osobnosti:
� nadpriemernej intelektovej schopnosti,
� tvorivosti,
� motivácie.
na základe ktorých definoval nadanie ako „výsledok interakcie troch základných vlastností – nadpriemer-

ných všeobecných a/alebo špecifických schopností, vysokej úrovne motivácie a vysokej úrovne kreativity. Je-
dinci, ktorí majú potenciál prejavovať nadanie sú tí, ktorí sú nositeľmi alebo sú schopní rozvíjať tieto vlastnosti
a aplikovať ich do niektorej hodnotnej oblasti ľudskej činnosti. Jedinci, ktorí prejavujú alebo ktorí sú schopní
rozvoja interakcie medzi týmito vlastnosťami, potrebujú širokú varietu vzdelávacích možností a servis, ktorý
bežne nie je poskytovaný prostredníctvom regulárnych školských programov” (Renzulli a Reisová, 1986).

K uplatneniu vysokých intelektových schopností je teda potrebná motivácia, túžba po výkone a tiež ďalšie
vlastnosti (vytrvalosť, ochota zdolávať prekážky, cieľavedomosť a pod.) vedúce k aktivite, ktorá je kreatívna –
vedie k objavovaniu a vytváraniu nových poznatkov.

Nadanie nie je len súhrn pozitívnych charakteristík, ktoré vytvárajú predpoklady pre úspešné fungovanie
nadaného jedinca v živote. Naopak, často sa spája s rôznymi problémovými prejavmi, niekedy hraničiacimi
až s poruchami. To vo svojej definícii vystihuje Columbus Group (1991):

„Nadanie je asynchrónny vývin, v ktorom sa predčasne rozvinuté kognitívne schopnosti a vysoká intenzi-
takognitívnej aktivity kombinujú a vytvárajú vnútorné skúsenosti a vedomie, ktoré sú kvalitatívne odlišné od
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normy. Táto asynchrónnosť vzrastá s vyššou inte-
lektuálnou kapacitou. Jedinečnosť nadaných ich
činí zvlášť zraniteľnými a vyžaduje modifikácie
v rodičovskom prístupe, vzdelávaní a poradenstve
s cieľom ich optimálneho rozvíjania.”

Intelektové nadanie je súhrnom takých charak-
teristík osobnosti (zahrnujúc intelektové schop-
nosti, tvorivosť a vôľové vlastnosti), ktoré umož-
ňujú jedincovi podávať vzhľadom na jeho rovesní-
kov vysoké výkony. Intelektovo nadaní žiaci po-
trebujú výchovu a vzdelávanie, ktoré je modifi-
kované vzhľadom na ich edukačné potreby – a to
s cieľom podporovať a rozvíjať ich nadanie a s cie-
ľom pozitívne ovplyvňovať prípadné problémové
charakterisitky, súvisiace s nadaním.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
Ktoré hlavné charakteristiky tvoria nadanie?

Charakteristika nadaných žiakovCharakteristika nadaných žiakovCharakteristika nadaných žiakovCharakteristika nadaných žiakovCharakteristika nadaných žiakov

Nadaní tvoria značne heterogénnu populáciu a špecifické prejavy, ktoré sú im prisudzované, sa u nich
objavujú v rôznych kombináciách, alebo zostávajú skryté.

Ranné deRanné deRanné deRanné deRanné detstststststvtvtvtvtvooooo
Prejavy intelektového nadania možno u niektorých detí spozorovať už v predškolskom veku. Ide najmä

o akcelerovaný kognitívny vývin, prejavujúci sa týmito charakteristikami (z ktorých mnohé pretrvávajú aj
v ďalšom vývine dieťaťa):
� skorší rečový vývin (napr. prvé slová už pred prvým rokom života, široká slovná zásoba, používanie
ťažších, cudzích slov, správna gramatická stavba vety),
� dlhodobá koncentrácia pozornosti (deti sa na oblasť svojho záujmu dokážu vzhľadom na svoj vek veľmi
dlho sústrediť),
� kladenie netypických otázok (vyžadovanie detailných informácií z rôznych oblastí, nespokojnosť, ak sa
nedozvedia, čo potrebujú, zaoberanie sa morálnymi a hraničnými otázkami – vojny, hlad, choroby,
spravodlivosť, nekonečnosť),
� záujem o čísla a písmená (čítanie, písanie, počítanie už v predškolskom veku sa prejaví asi u polovice
nadaných detí., typické pritom je, že deti tieto zručnosti získali na základe vlastného záujmu,
bez systematického vedenia dospelými),
� nezvyčajné záujmy (dieťa sa podrobne zaoberá niektorou oblasťou – najčastejšie sú to živočíchy,
astronómia, doprava, zbierajú detailné informácie o tejto oblasti, často takto získajú arzenál vedomostí,
ktorým predstihnú aj dospelých),
� vysoká vnútorná motivácia (túžba poznávať, zaoberať sa intelektuálnymi aktivitami bez pôsobenia
vonkajšej stimulácie, vychádzajúca zvnútra samotného dieťaťa),
� vysoká aktivita, zameranie sa skôr na komunikáciu so staršími deťmi alebo dospelými, výborná pamäť.

ŠkŠkŠkŠkŠkolsolsolsolsolský vký vký vký vký vekekekekek
Pri vstupe do školy sa nadané dieťa dostáva do novej situácie, v ktorej sú mu systematicky poskytované

kognitívne podnety, v ktorej sa dennodenne stretáva pri školských činnostiach s rovesníkmi, má možnosť sa
s nimi porovnávať a aj postupne si uvedomovať svoju odlišnosť. K najvýraznejším prejavom nadania v tomto
veku patrí:
� asynchrónnosť
teda nerovnomerný vývin sa môže prejavovať ako nerovnomernosť v rámci:
a) celej osobnosti dieťaťa
dieťa môže byť vysoko akcelerované v poznávacích – intelektových shopnostiach, ale nie v motorických

schopnostiach, emocionálnych prejavoch alebo sociabilite,
b) v rámci školských výkonov

Obrázok č. 1 Renzulliho model nadania (Renzulli, 1977)
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V závislosti od štruktúry inteligencie a zamerania dieťaťa môže nadaný žiak niektorom školskom predmete
dosahovať vysoko nadpriemerné výkony, v inom môže byť jeho výkon síce nadpriemerný, ale menej výrazný.

c) v rámci výkonov v jednom vyučovacom predmete
aj v rámci jedného predmetu môže nadaný žiak v niektorých činnostiach vynikať viac a v niektorých

menej. Napríklad môže mať vynikajúcu geometrickú predstavivosť, intuitívne dokáže vyvodiť geometrické
konštrukcie, ktoré však vzhľadom na slabšiu motoriku nedokáže adekvátne narysovať.

Nadaný žiak teda v dôsledku asynchrónneho vývinu nemusí mať rovnako vysoké výkony vo všetkých
školských činnostiach.
� rýchle myslenie, chápanie, výborná pamäť
nadaní žiaci chápu rýchlo, nepotrebujú opakované vysvetľovanie a dlhodobé precvičovanie už pochope-

ných vedomostí,
� výborné argumentačné schopnosti
argumentačné schopnosti alebo kritické myslenie sa prejavuje kladením otázok nad rámec osvojovaného

učiva (nadaných zaujíma problém komplexne, neuspokoja sa so zjednodušením), hľadaním nezrovnalostí
v prezentovanom obsahu (poukazujú na prípady, výnimky, kde dané pravidlo nefunguje), chytaním za slovíč-
ka (doslovné chápanie významu slov),
� vysoká vnútorná motivácia
prejavuje sa zanietením pre oblasť záujmu, ktorá môže, ale nemusí súvisieť so školským obsahom. Nadaný

žiak sa zahĺbi do niektorej problematiky, zbiera informácie, rieši úlohy nie s cieľom získať dobré známky
a hodnotenie, ale z vlastného záujmu,
� hyperaktivita
vyskytuje sa najmä u mladších žiakov, výraznejšie pri nedostatočnej stimulácii v triede. Môže sa prejavo-

vať ako motorická (vrtenie sa na stoličke, otáčanie sa, pohrávanie sa s rôznymi predmetmi) alebo verbálna
(vykrikovanie, pripomienkovanie učiteľa),
� problematický postoj k autoritám
táto charakteristika vyplýva z dobre rozvinutých argumentačných schopností nadaných jedincov – nie sú

ochotní podriadiť sa autoritatívnemu postoju, potrebujú mať veci racionálne zdôvodnené. Niekedy je táto
charakteristika vnímaná ako drzé správanie,
� perfekcionizmus
ide o snahu byť najlepší, bezchybný, perfektný. Súvisí s vysokou vnútornou motiváciou a je podporovaný

neadekvátnym sebaobrazom nadaného dieťaťa, ktoré si kladie príliš vysoké až nesplniteľné ciele. U malých
detí sa perfekcionizmus prejavuje aj neochotou prehrávať, tiež výraznými afektívnymi reakciami pri pocitoch
neúspechu a zlyhania. U starších môže v súvislosti s perfekcionizmom a s ním súvisiacimi pocitmi zlyhania
a neúspechu vyústiť do depresívnych stavov.

AAAAAdolescenciadolescenciadolescenciadolescenciadolescencia
V adolescencii sa pripájajú problémy, súvisiace s týmto citlivým vývinovom obdobím, umocnené samot-

ným nadaním:
� pochybnosti o vlastných schopnostiach, nedostatok sebavedomia až odmietanie vlastného nadania
v mene konformity s kolektívom,
� nesúlad medzi vlastným očakávaním a aktuálnym výkonom, kladenie vysokých, nereálnych cieľov,
� nedostatok ochoty riskovať, zúčastňovať sa aktivít, kde je úspech menej predikovateľný,
� odlišné očakávania – vlastné ciele adolescentov nie sú vždy v súlade s očakávaniami ich okolia
– rodičov a učiteľov, (Buescher, 1986),
� sklony k depresiám, súvisiace najmä s pocitmi nepochopenia okolím, vlastným sebapoznávaním
a snahou zapojiť sa do society, (Jacksonová, 1998),
� multipotencionalita – rovnako vysoké predpoklady pre rôzne oblasti a s tým súvisiace problémy s ďalším
nasmerovaním odbornosti a výberu kariéry (Buescher, Higham, 1990).
Problémy sú výraznejšie u nadaných dievčat, ktoré sa zároveň vyrovnávajú s postojmi spoločnosti, často

jednostranne poznačenými rodovými stereotypmi.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
Vymenujte typické prejavy nadania

Stupne nadania a typy nadanýchStupne nadania a typy nadanýchStupne nadania a typy nadanýchStupne nadania a typy nadanýchStupne nadania a typy nadaných

Skupina nadaných je aj vzhľadom na svoju neohraničenosť (z hľadiska IQ je spodná hranica 130, ale
vrchná hranica ohraničená nie je) pomerne heterogénna, čo samozrejme súvisí aj s mnohými faktormi, ovplyv-
ňujúcimi podobu a prejavy samotného nadania.
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Z hľadiska výšky intelektového potenciálu je značný rozdiel medzi mierne nadaným a extrémne nadaným
jedincom, podľa niektorých autorov ide o rozdiel rovnakých rozmerov ako medzi mierne a hlboko mentálne
retardovaným. Na rozdiel od skupiny mentálne postihnutých však neexistuje jednotné členenie nadania na
stupne, rôzni odborníci navrhujú odlišné stupne, napr.:

Silvermanová (1989) rozčleňuje nadaných do troch stupňov:
� mierne nadaní – IQ 115-129 (jedna štandardná odchýlka nad normu),
� stredne nadaní – IQ 130-144 (dve štandardné odchýlky nad normu),
� vysoko nadaní – IQ 145 a viac (tri štandardné odchýlky nad normu).
Gagné (1998) vytvoril metricky založený systém s hranicami podľa IQ skóre:
� mierne nadaní tvoria vrchných 10% populácie s IQ 120 a viac (plus 1,3 štandardnej odchýlky),
� stredne nadaní s IQ 135 a viac (plus 2,3 štandardnej odchýlky) tvoria vrchných 10% z predošlého stupňa,
� vysoko nadaní s IQ 145 a viac (plus 3 štandardné odchýlky) tvoria vrchných 10% z predošlého stupňa
(celkovo 0,1% populácie),
� výnimočne nadaní s IQ 155 a viac (plus 3,7 štandardnej odchýlky) tvoria vrchných 10% z predošlého
stupňa (celkovo 0,01% populácie),
� extrémne nadaní s IQ nad 165 (plus 4,3 štandardnej odchýlky) tvoria vrchných 10% z predošlého
stupňa (celkovo 0,001% populácie).

Členenie populácie nadaných na stupne je síce istým zjednodušením (okrem samotného intelektového
potenciálu sú dôležité tiež tvorivé schopnosti, motivácia a vôľové vlastnosti), slúžia však ako pomôcka pre
ich diagnostiku a ďalšiu edukačnú starostlivosť. Vo všeobecnosti čím je vyššie nadanie, tým výraznejšie sa
prejavujú typické a tiež problémové charakteristiky, súvisiace s nadaním. Na označenie vyšších stupňov na-
dania sa najčastejšie používa označenie mimoriadne nadanie, výnimočne nadanie, extrémne nadanie, vyso-
ké nadanie.

Rozdelenie populácie nadaných na skupiny s podobnými prejavmi a vývinom má podobný význam ako
ich delenie na stupne. Známu typológiu nadania vytvorili Betts a Neihart (1988):

TTTTTyp I – úsyp I – úsyp I – úsyp I – úsyp I – úspešnýpešnýpešnýpešnýpešný
Nadaní, ktorí pozorne počúvajú, majú vhodné správanie, dobre sa učia. Túžia po uznaní učiteľmi a nemá-

vajú problémy so správaním. Často sa nudia v škole a zvyknú si učiť sa s vynaložením čo najmenšej námahy.
Miesto napĺňania vlastných záujmov splynú so školským systémom, sledujúc inštrukcie a vypĺňajúc požia-
davky. Sú závislí od rodičov a učiteľov. Nerozvíjajú sa u nich vlastnosti potrebné na získanie autonómie, ale
výkony majú dobré. Zdá sa, že majú pozitívny sebaobraz, pretože bývajú chválení za svoje výkony. Sú obľúbe-
ní medzi vrstovníkmi. V dospelosti sú kompetentní, ale s nízkou imagináciou, nerozvinú naplno svoje nada-
nie. Akoby stratili svoju kreativitu a autonómiu. Mladí nadaní dospelí, ktorí sú podvýkonoví na strednej
škole a neskôr v dospelosti, pochádzajú práve z tejto skupiny. Nemajú potrebné zručnosti na celoživotné
učenie. Sú dobre adaptovaní na spoločnosť ale nie dostatočne pripravení na každodenné zmeny v živote.

Ich charakteristickými črtami a prejavmi sú perfekcionizmus, vysoký výkon, hľadanie akceptácie u učite-
ľa, vyhýbanie sa riskovaniu, konformita a závislosť.

TTTTTyp II – vyzývyp II – vyzývyp II – vyzývyp II – vyzývyp II – vyzývaaaaavývývývývý
Ide o divergentne nadaných. Často nie sú identifikovaní. Sú veľmi tvoriví, zdajú sa byť tvrdohlaví, netakt-

ní až sarkastickí. Vyzývajú autority a provokujú učiteľa pred triedou. Nie sú konformní k systému. Málokedy
sú oceňovaní, často sa nachádzajú v konflikte. Cítia sa frustrovaní, lebo školský systém neoceňuje ich talent
a schopnosti. Bojujú so svojím sebavedomím, môžu sa cítiť nezapojení. Prichádzajú tiež do konflitku s vrstov-
níkmi, nie sú obľúbení pri spoločných aktivitách. Na druhej strane majú zmysel pre humor a tvorivosť, ktorá
spolužiakov oslovuje. Ich spontánnosť však môže vyrušovať triedu. Môžu byť ohrození inklináciou k návyku
na drogy alebo delikventné správanie.

Ich charakteristickými črtami a prejavmi sú tvorivosť, nízka sebakontrola, tvrdohlavosť, obchádzanie pra-
vidiel, opravovanie učiteľa, úprimnosť, kolísavé pracovné návyky, súťaživosť.

TTTTTyp III – syp III – syp III – syp III – syp III – skrkrkrkrkrytýytýytýytýytý
Najčastejšie ide o stredoškolské dievčatá, u ktorých prevládne pocit spolupatričnosti. Začnú odmietať

svoj talent, aby boli viac zapojené do kolektívu, strácajúc svoju predošlú motiváciu a záujmy. Pociťujú úzkosť.
Ich meniace sa potreby sú v konflikte s očakávaniami od učiteľov a rodičov. Dospelými bývajú tlačené do
predošlých výkonov bez ohľadu na ich pocity.

Ich charakteristickými črtami a prejavmi sú odmietanie svojho nadania, odmietanie ponuky obohatených a roz-
širujúcich aktivít na vyučovaní, zníženie školského výkonu, striedanie priateľov, snaha sociálne sa začleniť.
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TTTTTyp IV – syp IV – syp IV – syp IV – syp IV – strtrtrtrtratatatatatenýenýenýenýený
Títo nadaní sú zlostní k dospelým aj k sebe samým, pretože systém nesaturoval ich potreby celé roky, cítia

sa odmietaní. Ich záujmy ležia mimo školského kurikula, nedostáva sa im podpory ich talentu a porozume-
nia pre ich netradičné aktivity a záujmy. Škola je pre nich nepodstatná. Potrebujú dospelého, ktorému môžu
dôverovať. Nie je pre nich vhodné zaradenie do typického programu, vhodného pre iných nadaných. Indivi-
duálne poradenstvo je silne odporúčané.

Ich charakteristickými črtami a prejavmi sú vyhýbanie sa školskej dochádzke, nedokončovanie úloh, kre-
atívnosť, izolovanosť, hyperkritičnosť k sebe i k okoliu, záujmy mimo školy, nevyrovnaný výkon alebo podvý-
kon, vyrušovanie, defenzívnosť.

TTTTTyp V – s dvyp V – s dvyp V – s dvyp V – s dvyp V – s dvooooojitjitjitjitjitou nálepkou nálepkou nálepkou nálepkou nálepkououououou
Ide o nadaných s nejakým hendikepom alebo poruchou (napr. porucha učenia, zmyslový alebo telesný

hendikep). Neprejavujú sa správaním, typickým pre nadaných, preto bývajú často neidntifikovaní. Môžu mať
škaredé písmo, rušivé správanie. Sú zmetení svojou neschopnosťou prospievať v škole, pociťujú frustráciu
z výkonov, ktoré sú pod ich očakávaním. Svoje ťažkosti zakrývajú prehláseniami, že úlohy sú nudné, príliš
ľahké a stupídne, čím zakrývajú svoj strach pred zlyhaním. Sú odmietaví ku kritike. V škole bývajú vnímaní
skôr pre svoju poruchu a ich talent zostáva nepovšimnutý.

Ich charakteristickými črtami a prejavmi sú kolísavý školský výkon alebo podvýkon a rušivé správanie.

TTTTTyp VI – autyp VI – autyp VI – autyp VI – autyp VI – autonómnonómnonómnonómnonómnyyyyy
Autonómni nadaní dokážu efektívne pracovať v školskom systéme. Na rozdiel od typu I., ktorý robí len to

minimum, čo treba, autonómni nadaní využívajú systém na tvorbu nových možností a podnetov pre seba
samých. Nepracujú pre systém, ale využívajú pozitíva systému pre vlastný rozvoj. Majú silné, pozitívne seba-
ponímanie, pretože ich potreby sú saturované, sú úspešní, dostáva sa im pozitívnej pozornosti a podpory pre
ich výkony aj správanie. Sú rešpektovaní dospelými aj vrstovníkmi, často bývajú lídrami. Sú nezávislí, sledujú
svoje vlastné ciele. Dokážu riskovať a akceptujú seba samých. Nečakajú na druhých, aby im vytvárali podne-
ty, podmienky si vytvárajú sami.

Ich charakteristickými črtami a prejavmi sú dobre rozvinuté sociálne zručnosti, nezávislosť, vnútorná
motivácia, tvorivosť, zásadovosť, oblasť silného záujmu, ochota riskovať.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
Aký je rozdiel medzi nadanými rôzneho stupňa?
Aký je rozdiel medzi „úspešným“ a „autonómnym“ typom nadaného?

Identifikácia a diagnostika nadanýchIdentifikácia a diagnostika nadanýchIdentifikácia a diagnostika nadanýchIdentifikácia a diagnostika nadanýchIdentifikácia a diagnostika nadaných

S charakteristikou nadaných súvisí ich identifikácia a diagnostika. Rozpoznanie typických prejavov nada-
nia u dieťaťa ktoré je dôležité pre nomináciu do identifikačného procesu, je najčastejšie v rukách pedagógov
a rodičov. K tomuto účelu tiež slúžia rôzne inventáre, dotazníky, škály, ktoré sú pomôckou pre odhalenie
potenciálne nadaných jednotlivcov.

V rámci samotnej identifikácie je najdôležitejším bodom formálne testovanie intelektovými testmi. Za hra-
nicu nadania sa považuje dosiahnutie minimálne 130 bodov inteligenčného kvocientu (teda minimálne dve
štandardné odchýlky od priemeru). Inteligenčný kvocient je stonásobok pomeru mentálneho a fyzického veku.
Intelektový test s menšou či väčšou presnosťou odhalí kognitívny potenciál dieťaťa, intelektové schopnosti však
nie sú jediným znakom nadania. Preto niektorí autori odporúčajú aplikáciu testov tvorivosti.

Po identifikovaní jednotlivca ako nadaného nasleduje fáza diagnostická – odhaľovanie individuálnych cha-
rakteristík jednotlivca s cieľom poskytnúť mu efektívny edukačný program. Jej súčasťou je rozhovor s rodičmi,
samotným nadaným, aplikácia dotazníkov, analýza výsledkov činnosti, portfólií, didaktických testov.

Podmienkou včasnej a efektívnej identifikácie je poskytnutie dostatočne pestrého prostredia dieťaťu, bo-
hatej stimulácie, aby sa jeho nadanie mohlo prejaviť.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
Čo okrem intelektového potenciálu je dôležité zistiť pri identifikovaní a diagnostikovaní nadaného?
Čo je cieľom diagnostiky nadaného žiaka?
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Vzdelávanie nadaných žiakovVzdelávanie nadaných žiakovVzdelávanie nadaných žiakovVzdelávanie nadaných žiakovVzdelávanie nadaných žiakov

Vo vzdelávaní nadaných žiakov sa uplatňujú dva hlavné prísprísprísprísprístuptuptuptuptupyyyyy – akcelerácia a obohatenie.
AkAkAkAkAkcelercelercelercelerceleráciaáciaáciaáciaácia je urýchlenie vzdelávania. Medzi formy akcelerácie patrí:
� skorší vstup do školy,
� preskočenie ročníka,
� absolvovanie naraz dvoch ročníkov,
� absolvovanie niektorého predmetu vo vyššom ročníku (čiastočná akcelerácia, tvz. kompromisné
vyučovanie).
ObohatObohatObohatObohatObohatenieenieenieenieenie je rozšírenie, prehĺbenie učebného obsahu a aktivít a aplikovanie učebných aktivít mimo rám-

ca bežných učebných osnov. Medzi formy obohatenia patrí:
� rozšírenie obsahu, pridanie komplexnejších informácií,
� prehĺbenie obsahu, detailizácia informácií,
� poskytnutie informácií a tém, ktoré nesúvisia s bežným školským obsahom,
� obohatenie ako samostatný predmet,
� projektové vyučovanie, tvorba referátov, esejí, projektov,
� riešenie problémových úloh, poskytovanie komplexných podnetov, učebné činnosti, založené
na rozvíjaní vyšších úrovní myslenia a pod.

Základnými princípmiprincípmiprincípmiprincípmiprincípmi vo vzdelávaní nadaných sú:
� poskytnutie bohatého učebného prostredia
Nadaní jednotlivci potrebujú silnejšie stimuly, vo vyučovaní majú byť dostatočne podnecovaní, ináč môžu

pociťovať nudu. Ťažko znášajú rutinné, opakujúce sa činnosti a jednoduché úlohy. Potrebujú dostatok no-
vých informuácií a činnosti, v ktorých môžu uplatňovať svoje komplexné myslenie a vyššie úrovne myslenia.
� uplatňovanie skúmania, objavovania, bádania
ide o induktívny spôsob vzdelávania, kde nové princípy, zákony objavujú samotní žiaci. Sú im poskytnuté

základné informácie, na základe ktorých intuíciou a logickým myslením sami nachádzajú nové pravidlá. Ide
o protiklad k deduktívnemu vyučovaniu, v ktorom sa najprv vysvetlí pravidlo, ktoré sa potom precvičuje,
� akceptácia odlišnosti
nadaní jednotlivci myslia odlišne, komplexnejšie, zaoberajú sa detailmi, ktoré ostatným môžu uniknúť.

Ich riešenia sa môžu vymykať bežne očakávaným postupom. Nadaní žiaci často vidia nezrovnalosti, ktoré iní
nepostrehnú. Vyslovujú argumenty a otázky, ktoré môžu popierať učiteľom prezentované informácie. Je dô-
ležité akceptovať tieto odlišnosti, ktoré sú odrazom ich autonómie a samostatného myslenia. Súčasťou tohto
prístupu je upustenie od direktívnosti, akceptovanie nadaného žiaka ako jednotlivca s vlastnými názormi,
ktoré je potrebné korektne odkomunikovať,
� individuálny prístup
individuálny prístup je dôležitý najmä pre rozvíjanie individuálnych pozitívnych stránok nadaného jed-

notlivca. Uplatňuje sa nielen pri vytváraní individuálneho vzdelávacieho programu v rámci individuálnej
integrácie, ale vzhľadom na heterogenitu populácie nadaných aj vytváraním možností, podnetov, aktivít
v rámci každodenného vyučovania i v špeciálnej triede.

Nadaných žiakov ako žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami možno vzdelávať v špeciál-
nych školách, v špeciálnych triedach alebo v rámci individuálnej alebo skupinovej integrácie. Každá z týchto
foriem má svoje výhody a nevýhody a je úlohou poradenských pracovníkov, učiteľov a ostatných zaintereso-
vaných nájsť pre dieťa najvhodnejší spôsob jeho vzdelávania.

Okrem školského vzdelávania zohráva významnú úlohu v rozvíjaní nadaných aj mimoškolská činnosť –
správny výber záujmových aktivít.

V rámci špeciálneho vzdelávania existuje množstvo vzdelávvzdelávvzdelávvzdelávvzdelávacích modeloacích modeloacích modeloacích modeloacích modelovvvvv pre nadaných, napr.:
� Renzulliho obohacovací model, zameraný na obohacovacie, projektové aktivity.
� Clarkovej integračný vzdelávací model, zameraný na rovnovážne rozvíjanie mozgových funkcií.
� Williamsov kognitívno-interakčný model, zameraný na rozvíjanie tvorivosti a motivácie.
� Meekerovej model štruktúry inteligencie, vychádzajúci z rozvíjania základných intelektových
schopností.
� Tabaovej program učebných stratégií, zameraný na objavovacie učenie.
� Treffingerovo sebariadiace učenie, kladúce dôraz na rozvoj samostatnosti a autonómie študenta.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
Charakterizujte dva hlavné prístupy vo vzdelávaní nadaných.
Popíšte hlavné princípy v edukácii nadaných.
Aké sú výhody a nevýhody integrovaného a separovaného vzdelávania nadaných?
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Nadaní s postihnutím alebo narušenímNadaní s postihnutím alebo narušenímNadaní s postihnutím alebo narušenímNadaní s postihnutím alebo narušenímNadaní s postihnutím alebo narušením

Nadanie sa nevyskytuje len u ináč „intaktnej“ populácie, ale aj u jedincov postihnutých či narušených.
Výskyt postihnutých medzi nadanými sa odhaduje (Porterová, 1999) na 5 až 10% a opačne nadaných medzi
postihnutými na 2 až 5%.

Termín nadaní hendiknadaní hendiknadaní hendiknadaní hendiknadaní hendikepoepoepoepoepovvvvvaníaníaníaníaní pokrýva skupinu senzoricky a telesne postihnutých, jedincov s porucha-
mi učenia alebo viacnásobne postihnutých, ktorí sú zároveň nadaní. Synonymom pojmu nadaní hendikepo-
vaní sú pojmy postihnutí nadaní alebo hendikepovaní nadaní, k špecifickejším patria pojmy, bližšie vymedzu-
júce druh postihnutia, vyskytujúceho sa s nadaním: nadaní s ADHD, nadaní s autizmom, nadaní s Aspergero-
vým syndrómom, nadaní s poruchami učenia, telesne postihnutí nadaní, sluchovo postihnutí nadaní, zrako-
vo postihnutí nadaní a pod.

Prejavy nadania týchto jedincov bývajú odlišné ako u ostatných nadaných. Nadanie u nich častokrát
zostáva skryté alebo neidentifikované. Príčinami nedostatočnej identifikácie sú najmä (podľa Seeleyho, 1989):
� stereotypné predstavy o tom, že postihnutí patria do populácie subnormných,
� oneskorený vývin, najmä vo verbálnej oblasti, v dôsledku čoho intelektuálne schopnosti nezachytia
bežne používané inteligenčné testy,
� nekompletnosť informácií o postihnutom dieťati, zameraných na postihnutie a nie na silné stránky
a schopnosti,
� nedostatok možností prejaviť svoje nadanie v škole vzhľadom na vysokú prevahu verbalizovaných úloh.
Navyše prítomná porucha a nadanie sa navzájom ovplyvňujú – nadanie môže prekrývať samotnú poru-

chu, redukovať prejavy poruchy a na druhej strane porucha môže eliminovať, znižovať prejavy nadania. Tak
môžu nastať aj prípady, že u dieťaťa nie je identifikovaná ani porucha, ani nadanie, hoci v skutočnosti sú
prítomné obe výnimočnosti.

Identifikácia nadaných s postihnutím alebo narušením býva komplikovaná, častokrát s nemožnosťou
aplikovať štandardizované testy. Odporúča sa preto používať dostatok doplnkových metód – pozorovanie
jedinca, rozhovor, rozbor výsledkov činnosti, dotazníky, inventáre. Dôležité je pritom porovnať prejavy a výko-
ny týchto detí s rovnako postihnutými, nie intaktnými jedincami. V edukačnej starostlivosti je dôležité sú-
strediť sa nielen na reedukáciu poruchy, ale najmä na rozvíjanie a podporu nadania.

Medzi najčastejšie spojenia nadania s poruchou patrí nadanie a poruchy učenia, ADHD (porucha pozor-
nosti a hyperaktivita, starší názov ľahká mozgová dysfunkcia) a Aspergerov syndróm.

Nadaní s poruchami učeniaNadaní s poruchami učeniaNadaní s poruchami učeniaNadaní s poruchami učeniaNadaní s poruchami učenia

Ranný vývin nadaných detí s vývinovou poruchou učenia sa môže odlišovať od vývinu bežných nadaných
– napr. absenciou získania zručností v čítaní alebo počítaní v predškolskom veku. U nadaných detí sa vývino-
vá porucha učenia môže prejavovať tiež veľkými rozdielmi v rámci jedného vyučovacieho predmetu – napr.
žiak môže výborne riešiť zložité logické príklady alebo úlohy z geometrie, má však problémy pri úlohách,
v ktorých musí uplatniť kalkulačné zručnosti. K takému efektu dokonca môže dôjsť aj v prípade, ak je to len
veľmi diskrétna alebo hraničná porucha. Vzhľadom na výrazne akcelerované ostatné schopnosti sú prejavy
dieťaťa v danej oblasti značne asynchrónne.

Baumová, Owen a Dixon (1991) rozlišujú tri typy nadaných s poruchami učenia:
1. Identifikovaní nadaní, ktorí majú jemné prejavy porúch učenia.
Ich nadanie je zjavné a identifikované, zatiaľ čo poruchy učenia sú skryté, nerozpoznané. Svojimi vysoký-

mi schopnosťami kompenzujú svoje ťažkosti. Neskôr, vo vyšších ročníkoch však dochádza k zvýrazneniu
diskrepancie medzi očakávaným a aktuálnym výkonom.

2. Identifikovaní ako deti s poruchami učenia.
Nie je rozpoznané ich nadanie, boli identifikovaní na základe poruchy a nie schopností. Prejavy poruchy

znižujú intelektuálne výkony a tak ich nadanie zostáva skryté.
3. Neidentifikovaní nadaní s poruchami učenia.
Ich problémy sú prekryté, maskované nadaním. Majú výkony v súlade s požiadavkami ročníka, ktorý

navštevujú, takže vzniká dojem, že ich schopnosti sú vekuprimerané.

V edukácii nadaných žiakov s poruchami učenia je vhodné používať alternatívne zdroje informácií (ob-
rázky, fotografie, grafy), informačné technológie a technické pomôcky (automatická kontrola pravopisu,
kalkulačky), akceptovanie rôznych spôsobov vyjadrovania myšlienok (modely, nákresy, videoprojekcie), po-
užívanie mnemotechnických pomôcok, predĺženie času pri riešení úloh, súvisiacich s poruchou.
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Nadaní s ADHDNadaní s ADHDNadaní s ADHDNadaní s ADHDNadaní s ADHD

Syndróm ADHD sa prejavuje permanentne zníženou pozornosťou, impulzívnym správaním a hyperakti-
vitou. Mnohé s prejavov ADHD sú zároveň prejavmi nadania, najmä u detí mladšieho školského veku, dife-
renciačná diagnostika je teda pomerne náročná. Tieto jemné rozdiely zhrnula v svojom porovnaní Milberge-
rová (2005):

PrPrPrPrPreeeeejajajajajavy ADHDvy ADHDvy ADHDvy ADHDvy ADHD PrPrPrPrPreeeeejajajajajavy nadaniavy nadaniavy nadaniavy nadaniavy nadania

krátke zotrvanie pri činnosti, ktorá neochota zotrvať pri činnostiach, ktoré vníma ako
nemá okamžitý výsledok irelevantné

impulzivita, neakceptácia odloženej zaostávanie úsudku (hodnotenia) za rozvojom odmeny z činnosti
intelektu

slabá pozornosť v takmer každej slabá pozornosť, nuda – v špecifických situáciách
situácii

správanie neovplyvnené jeho záujmom menej nevhodného správania v prípade preň zaujímavej
o činnosť činnosti

viac afektívne, nepokojné v porovnaní vysoká úroveň aktivity, možná nižšia potreba spánku
s ostatnými deťmi

ťažkosti v dodržiavaní pravidiel spochybňovanie pravidiel, zvykov a tradícií

prechod z jednej činnosti na druhú bez schopný pracovať na viacerých úlohách (čím viac spraví, tým väčšiu
zjavného dôvodu radosť má z učenia)

nedokáže vysvetliť nevhodné správanie zo svojho pohľadu má logické vysvetlenie pre nevhodné správanie

cíti sa mimo kontroly potešenie z pohybu bez pocity straty kontroly

ak sa zdá byť nepozorné, nedokáže ak sa zdá byť nepozorné, dokáže zopakovať inštrukcie
zopakovať inštrukcie

nedokáže prispôsobiť neúmerné nedokáže prispôsobiť neúmerné rozprávanie alebo skákanie
rozprávanie alebo skákanie do reči do reči potrebe zdieľať  informácie, potrebuje riešiť problémy rýchlo
potrebe učiť sa alebo zdieľať informácie

umiestnenie do vhodnej triedy nemá umiestnenie do vhodného učebného
pozitívny efekt na správanie prostredia znižuje prejavy nevhodného správania

 modifikácie v obsahu vzdelávania nemajú modifikácie v obsahu eliminujú nevhodné pozitívny efekt na správanie
správanie

učenie vhodných sociálnych zručností učenie vhodných sociálnych zručností znižuje nevhodné
neznižuje nevhodné prejavy správania  prejavy správania

kontakt s intelektuálnymi vrstovníkmi kontakt s intelektuálnymi vrstovníkmi nemá pozitívny vplyv
redukuje prejavy nevhodného správania na správanie

Najtypickejším rozdielom medzi prejavmi ADHD a nadania je schopnosť nadaného dlhodobo sa sústrediť
na oblasť svojho záujmu.

Vo vzdelávaní sa uplatňuje modifikácia obsahu, ponuka pestrých a silných podnetov, vytváranie podmie-
nok pre pociťovanie úspechu. Na odlišný efekt bežne uplatňovaných intervencií upozorňuje Moon (2002) –
zatiaľ čo nadaní žiaci preferujú komplexné úlohy, skrátenie času a zjednodušovanie úloh u detí s ADHD
môže zvýšiť frustrovanosť nadaných ADHD žiakov, ktorí by skôr uprednostnili výraznejšiu učebnú stimulá-
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ciu. Tiež pokojné, nevyzývavé podnecovanie môže byť kontraproduktívne pre nadaných ADHD žiakov, ktorí
majú tendenciu lepšie pracovať pri vysokej úrovni stimulácie.

Aspergerov syndróm je pervazívna vývinová porucha, porucha autistického spektra, charakteristická naj-
mä problémami v oblasti sociálnych zručností, komunikácie, istými vzorcami správania a intenzívnym záuj-
mom o niektoré oblasti pri aspoň priemerných intelektových schopnostiach.

Nadaní s Aspergerovým syndrómomNadaní s Aspergerovým syndrómomNadaní s Aspergerovým syndrómomNadaní s Aspergerovým syndrómomNadaní s Aspergerovým syndrómom

Medzi typické znaky aspergerovho syndrómu patrí (Grandinová, 1992, Barron a Barron, 1992 a iní):
� fascinácia niektorými oblasťami záujmu
aspergeri chcú o tejto oblasti vedieť čo najviac, čo najdetailnejšie, pamätajú si celý rad faktov (napr. ces-

tovné poriadky, geografia, doprava, zemepis),
� problémy v interakcii s rovesníkmi
hoci majú záujem nájsť si kamarátov, majú ťažkosti v komunikácii s nimi, nedokážu správne prečítať

rôzne verbálne a neverbálne signály, ktoré sú súčasťou sociálnej interakcie. Ostatným deťom sa zdajú byť
čudní, nezriedka bývajú terčom výsmechu,
� zvláštnosti v reči a používaní jazyka a komunikácie
ich rečový vývin býva normálny, reč však býva odlišná od rovesníkov (detailizácia v reči, používanie skôr

formálnych ako slangových výrazov). Aspergeri si nedokážu len tak poklebetiť, často hovoria príliš dlho,
detailne, nedbajú pritom na to, či ich druhý počúva a či nechce niečo tiež povedať. Význam slov chápu
doslovne, majú problémy dekódovať humor a vtipy,
� nižšia flexibilita
znížená flexibilita sa prejaví najmä pri zmenách v činnostiach, v školskom rozvrhu,
� obrazové a asociatívne myslenie.

Niektoré z týchto charakteristík sú typické aj pre nadané deti, preto diferenciálna diagnostika musí byť
opatrná. Gallagher a Gallagher (2002) uvádzajú tieto podobnosti a rozdiely:

Podobné prejavy správania:

nadanínadanínadanínadanínadaní asasasasasperperperperpergerigerigerigerigeri
sociálne izolovaní sociálne neobratní
nezávislí od rovesníkov nezruční v kontakte s rovesníkmi
vysoko špecializované záujmy vysoko špecializované záujmy
široká, sofistikovaná slovná zásoba hyperlexia
komplexné poznávanie jednoduché poznávanie
rozvinuté porozumenie rozvinutá pamäť

Rozdielne prejavy správania:

nadanínadanínadanínadanínadaní asasasasasperperperperpergerigerigerigerigeri
dokáže sa prispôsobit rutine nízka tolerancia k rutine
vedia, že sú odlišní a dokážu zdôvodnit preco vedia, že sú odlišní, ale neuvedomujú si preco
zmysel pre humor – jeho chápanie aj tvorenie nedokáže opätovať humor
motorická koordinácia motorická neobratnosť
rýchle vniknutie do situácie absencia sociálneho vhľadu
empatia vzhľadom k okoliu a k abstraktnému empatia k abstraktnému celku, problémy celku

s empatiou k ostatným
vie, ako sa skamarátiť nevie, ako vzniká priateľstvo
široká zásoba poznatkov, hlbokých a komplexných široká zásoba poznatkov, hlbokých a len niekedy komplexných

V súvislosti so spojením nadania a poruchy autistického spektra sa vyskytuje aj pojem vysokofunkčný
autizmus. Na ponímanie pojmov aspergerov syndróm a vysokofunkčný autizmus však v odbornej verejnosti
neexistuje zhoda.

Nadané deti s aspergerovým syndrómom majú predpoklady dobre sa zapojiť do spoločnosti, ich vhodná
socializácia v detstve tieto šance ešte zvyšuje. K hlavným prístupom vo vzdelávaní patrí (podľa Neiharta, 2000):
� tréning sociálnych zručností, aplikovaný najmä vizuálnymi obrázkovými metódami, rozprávanie
a dialóg nie je dostatočne efektívny,
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� v prípade problémového správania (záchvaty agresivity, kriku, provokácie) sú efektívnejšie konkrétne
jasné príkazy posilnené vizuálnymi podnetmi (piktogramy, obrázky) namiesto dlhého zdôvodňovania,
� časté používanie vizualizácie (diagramy, grafy, obrázky) aj pri samotnom vyučovaní, dodržiavanie
poradia a sekvencie, na rozdiel od nadaných žiakov sú efektívne skôr rutinné postupy vyučovania.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
Vymenujte podobné charakteristiky nadaného jedinca a jedinca s ADHD.
Vymenujte podobné charakteristiky nadaného jedinca a jedinca s Aspergerovým syndrómom.
Ako sa prejavuje efekt spojenia nadania a poruchy?

PPPPPoradenstvo pre nadanýchoradenstvo pre nadanýchoradenstvo pre nadanýchoradenstvo pre nadanýchoradenstvo pre nadaných

Poradenské zariadenia do oblasti starostlivosti o nadaných jedincov vstupujú v niekoľkých fázach:
� identifikácia
ide najmä o stanovenie intelektových schopností a ich štruktúry, prípadne vyšetrenie tvorivosti a sociabi-

lity dieťaťa (podľa Dočkala, 2005),
� diagnostika
bližšie poznanie osobnosti dieťaťa, jeho silných a slabých stránok ako východisko pre tvorbu individuál-

neho vzdelávacieho programu alebo pre poskytnutie ďalšieho vhodného vzdelávania,
� tvorba individuálneho vzdelávacieho programu
vytvára sa za úzkej spolupráce s triednym učiteľom,
� kariérne poradenstvo
pomoc pri výbere vhodnej školy – strednej alebo vysokej, alebo najvhodnejšieho kariérneho zamerania,
� poradenstvo pri individuálnej integrácii
zahŕňa pomoc učiteľom nadaného žiaka pri vyberaní najvhodnejších metód, prístupov, aktivít pre nada-

ného jednotlivca,
� individuálne poradenstvo
poradenstvo pri výskyte problémov, s ktorým sa na poradenské zariadenie obrátia rodičia nadaného, pe-

dagógovia alebo samotný nadaný.

V rodičovskom prístupe je potrebné oboznámiť rodičov s vhodným prístupom, ale i možnými problémami
a ako im predchádzať, príp. ich korigovať:
� v predškolskom veku „nezakazovať“ čítať, počítať ak má o to dieťa záujem (ale ani dieťa nenútiť),
� poskytovať dieťaťu pestré podnety (múzeá, cestovanie, knižnice),
� pristupovať k dieťaťu pozitívne, nedirektívne, zdôvodňovať svoje požiadavky, konzultovať s dieťaťom,
� rešpektovať záujmy dieťaťa, vybaviť sa dostatočnou trpezlivosťou pri zanietení dieťaťa na jednu oblasť,
(keď sa celý jeho svet točí napr. okolo dinosaurov a vnáša ich do každej činnosti a rozhovoru),
� trpezlivo dieťaťu odpovedať na jeho nekonečné otázky, pomáhať mu hľadať odpovede v literatúre
i iných informačných zdrojoch,
� pomôcť dieťaťu pri včleňovaní sa do kolektívu (vodenie dieťaťa na ihrisko, medzi deti, na krúžky),
� uvedomiť si možné negatívne prejavy (tvrdohlavosť, neposlušnosť, negativizmus, tiky, podceňovanie sa,
neochota prehrávať),
� poskytovať dieťaťu dostatok voľnosti pri rozhodovaní, akceptovať jeho nezvyčajné riešenia, výtvory
nedirektívne usmerňovať jeho komunikáciu s dospelými.
Súčasťou poradenstva by mala byť i špeciálno-pedagogická diagnostika, zameraná na zistenie silných strá-

nok dieťaťa z hľadiska školského kurikula, jeho záujmov, učebného štýlu, motivácie s cieľom návrhu optimál-
neho programu pre výchovu a vzdelávanie nadaného jedinca. Ide o stanovenie optimálnej formy (akcelerá-
cia, špecializované triedy, individuálny plán a pod.), navrhnutie oblasti mimoškolského rozvíjania dieťaťa
(vhodné krúžky, základné umelecké školy), ale tiež odporúčania pedagógom, ako pristupovať k nadanému
žiakovi.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
Aké sú úlohy poradenských zariadení v poradenstve pre intelektovo nadaných?
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SociálnoSociálnoSociálnoSociálnoSociálno-právna ochrana ľudí-právna ochrana ľudí-právna ochrana ľudí-právna ochrana ľudí-právna ochrana ľudí
so zdravotným postihnutím na Slovenskuso zdravotným postihnutím na Slovenskuso zdravotným postihnutím na Slovenskuso zdravotným postihnutím na Slovenskuso zdravotným postihnutím na Slovensku

MÁRIA KOŠÚTOVÁ

Jedným z hlavných atribútov demokratického štátu je vybudovanie takého legislatívneho rámca, ktorý
zaručuje dôstojnosť občanov a dohliada na zabezpečenie ich základných práv. Rovnosť príležitostí chápeme
tak, že všetky ľudské bytosti môžu slobodne rozvíjať svoje schopnosti a využívať príležitosti bez trvalých
obmedzení, ktoré by predstavovali akékoľvek bariéry pre účasť na ekonomickom, politickom a sociálnom
živote spoločnosti na akomkoľvek základe. Rovnosť príležitostí sa v súčasnosti považuje za súčasť univerzál-
nych ľudských práv a ako takým sa im v posledných desaťročiach venuje zvýšená pozornosť vo všetkých
vyspelých krajinách sveta, ktoré sa už niekoľko desaťročí snažia zaviesť politiku rovnosti príležitostí do všetkých
oblastí spoločenského života. Ide o rovnosť príležitostí z hľadiska nielen pohlavia, veku, farby pleti, ale aj
napr. občanov so zdravotným postihnutím, občanov s rôznou farbou pleti a pod.

Právam osôb so zdravotným postihnutím venuje Organizácia spojených národov a ostatné medzinárodné
organizácie zvýšenú pozornosť už niekoľko rokov. Aj v rámci základných medzinárodných dokumentov, na
ktoré sa často odvolávame pri právach všetkých ľudí, sa vyskytujú ustanovenia týkajúce sa špeciálne ľudí so
zdravotným postihnutím.

1. N1. N1. N1. N1. Najznámejšie medzinárodné dokumentyajznámejšie medzinárodné dokumentyajznámejšie medzinárodné dokumentyajznámejšie medzinárodné dokumentyajznámejšie medzinárodné dokumenty

1. 1 Všeobecná deklarácia ľudských práv1. 1 Všeobecná deklarácia ľudských práv1. 1 Všeobecná deklarácia ľudských práv1. 1 Všeobecná deklarácia ľudských práv1. 1 Všeobecná deklarácia ľudských práv

Prijatá a vyhlásená rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 217A (III) z 10. decembra 1948. V mene Čes-
kej a Slovenskej federatívnej republiky bol Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaný
dňa 21. februára 1991 v Madride. Na základe uznesenia Výboru ministrov č. 33/1993 zo dňa 30. júna 1993 je
Slovenská republika s retroaktívnou účinnosťou, t.j. spätne od 1. januára 1993 považovaná za zmluvnú stra-
nu Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho dodatkových protokolov.
� dodnes považovaná za najvýznamnejší z prvých povojnových medzinárodných dokumentov o ľudských
právach;
� zakotvila zásadu, že ľudia sa už narodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach a zároveň prezentovala
vôľu, že majú spolu konať a žiť v duchu bratstva;
� 30 článkov obsahuje garanciu práva na životnú úroveň, zabezpečenie zdravia, potravy, ošatenia,
bývania, lekárskej starostlivosti a nevyhnutných sociálnych služieb vrátane práva na zabezpečenie
v starobe a pod.; (Košútová, 2005),

1. 2 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd1. 2 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd1. 2 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd1. 2 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd1. 2 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

V roku     1991 Česká a Slovenská Federálna republika podpísala a následne ratifikovala Dohovor o ochrane
ľudských práv a základných slobôd a nadväzujúce protokoly, pričom Slovenská republika, ktorá sa v dôsled-
ku zániku federatívneho usporiadania konštituovala 1. januárom 1993 ako zvrchovaný, demokratický a práv-
ny štát , potvrdila sukcesiu do týchto medzinárodných dohovorov, na základe čoho sa ako zmluvná strana
stala nositeľom práv a povinností z nich vyplývajúcich.
� spolu s dodatkovými protokolmi a s Európskou sociálnou chartou utvára regionálny, európsky systém
ochrany ľudských práv a základných slobôd európskych štátov – členov Rady Európy a súčasne slúžia ako
európsky štandard ľudských práv.
� vyjadruje presvedčenie, že k základným princípom demokratického štátu patrí dodržiavanie ľudských
práv a základných slobôd, ktorý je zabezpečený funkčným kontrolným mechanizmom.
� zakotvuje obmedzený počet ľudských práv a základných slobôd: (napr. právo na život, zákaz mučenia,
neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, zákaz otroctva, nevoľníctva a nútenej práce alebo
povinnej práce, právo na slobodu a osobnú bezpečnosť, právo na riadne súdne konanie, právo na
rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie, sloboda myslenia, svedomia
a náboženského vyznania, sloboda prejavu, sloboda pokojného zhromažďovania a sloboda združovania,
právo na uzavretie manželstva a založenie rodiny, zákaz diskriminácie založenej na akomkoľvek pôvode;

Niektoré dodatkové protokoly rozširujú zoznam garantovaných ľudských práv a slobôd o ďalšie práva a slobo-
dy, napr.: právo na pokojné užívanie majetku, právo na vzdelanie – Protokol č. 1, právo slobodne opustiť
ktorúkoľvek krajinu, vrátane vlastnej – Protokol č. 4.
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1. 3 Európska sociálna charta1. 3 Európska sociálna charta1. 3 Európska sociálna charta1. 3 Európska sociálna charta1. 3 Európska sociálna charta

Druhý najdôležitejší dokument Rady Európy v oblasti ľudských práv. Považuje sa za východiskový doku-
ment, ktorý v súčasnosti zabezpečuje účinnú ochranu ekonomických a sociálnych práv ľudí. Do platnosti
vstúpila 26.2.1965 po ratifikovaní piatimi štátmi s cieľom „...dosiahnutia úplnejšieho zjednotenia medzi člen-
mi Rady Európy za účelom ochrany a realizácie ideálov a zásad, ktoré sú ich spoločným dedičstvom a uľahče-
nia ich ekonomického a sociálneho rozvoja, hlavne dodržiavaním a ďalším rozvíjaním ľudských práv a zá-
kladných ľudských slobôd“.

Každá invalidná osoba má právo na odbornú prípravu a na profesionálnu a sociálnu readaptáciu, bez
ohľadu na pôvod a druh invalidity.

Ľudí so zdravotným postihnutím ako plnoprávnych občanov sa týka celá Sociálna charta, napr. otázky
združovania sa, práva na prácu, kolektívne vyjednávanie, sociálnu pomoc, avšak v článku 15 je osobitne
vymedzený rámec ochrany občanov so zdravotným postihnutím.

Článok 1Článok 1Článok 1Článok 1Článok 15:5:5:5:5: Právo telesne alebo duševne postihnutých osôb na odbornú prípravu a na profesionálnu a soci-
álnu readaptáciu. Na zabezpečenie účinného výkonu práva telesne alebo duševne postihnutých osôb na
odbornú prípravu a na profesionálnu a sociálnu readaptáciu, sa zmluvné strany zaväzujú:

a) prijať vhodné opatrenia na zaistenie výcvikových zariadení pre odbornú prípravu vrátane, kde je to
nevyhnutné, špecializovaných verejných alebo súkromných inštitúcií,

b) prijať vhodné opatrenia na umiestňovanie telesne postihnutých osôb do zamestnania, také ako špecia-
lizované umiestňovacie služby, zariadenia pre chránené zamestnanie a opatrenia na podnietenie zamestná-
vateľov prijímať telesne postihnuté osoby do zamestnania.

Za pokrok z globálneho sociálno politického hľadiska vývinu Európy a za významný faktor na ceste k upev-
neniu sociálnych istôt a pozícií občanov so zdravotným postihnutím, možno považovať rozšírenie o článok
6a) v rámci Amsterdamskej zmluvy (jún 1997). Uvádza sa v ňom, že krajiny Európskej únie majú prijímať
opatrenia smerujúce zabráneniu diskriminácie založenej na pohlaví, rasovom a etnickom pôvode, nábožen-
stve alebo viere, na zdravotnom postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii.

Národná Rada Slovenskej republiky uznesením č. 1026 z 27. marca 1998 vyslovila súhlas s Dodatkovým
protokolom k Európskej sociálnej charte, ktorý následne bol 29. mája 1998 ratifikovaný. V zmysle uvedené-
ho dodatkového protokolu členské štáty Rady Európy, ktoré sú signatármi tohto Protokolu, sú rozhodnuté
prijať nové opatrenia na rozšírenie ochrany sociálnych a ekonomických práv zaručovaných pôvodnou char-
tou, ktoré však sa nedotýkajú špeciálne ľudí so zdravotným postihnutím (Repková, 1998).

Slovenský právny poriadok umožňuje občanom so zdravotným postihnutím vyjadrovať sa k plneniu ustano-
vení charty, k legislatíve, obracať sa na exekutívu, parlament a dožadovať sa naplnenia jej ustanovení v záko-
noch prostredníctvom svojich zástupcov v Rade vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postih-
nutím.

1. 4 Dohovor o právach dieťaťa1. 4 Dohovor o právach dieťaťa1. 4 Dohovor o právach dieťaťa1. 4 Dohovor o právach dieťaťa1. 4 Dohovor o právach dieťaťa

Dokument Organizácie spojených národov, prijatý v New Yorku dňa 20. novembra 1989 a po jeho ratifi-
kácii československou stranou dňa 7. 1. 1991 publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 104/1991. Vychádza z filozo-
fie, že každé dieťa má právo na osobitnú starostlivosť a pomoc tak isto, ako rodina musí mať právo na potreb-
nú ochranu a pomoc tak, aby mohla plniť úlohu v spoločnosti. Rodina predstavuje základnú jednotku spo-
ločnosti a prirodzené prostredie pre existenciu a vývoj svojich členov, predovšetkým detí. V mene Českej
a Slovenskej federatívnej republiky bol podpísaný v New Yorku dňa 30. 9. 1990. Slovenská republika v dô-
sledku sukcesie po bývalej ČSFR sa stala zmluvnou stranou Dohovoru od 1. 1. 1993.

Obsahuje 54 článkov usporiadaných do troch častí, v rámci ktorých nie sú citované iba samotné práva
dieťaťa, ale aj zabezpečenie kontroly dodržiavania v dokumente garantovaných práv a spôsob komuniká-
cie a spolupráce s vrcholovými orgánmi OSN v tejto oblasti.

Dohovor o právach dieťaťa sa samozrejme týka všetkých detí (bez ohľadu na zdravotný stav), avšak deťom
so zdravotným postihnutím je špecificky venovaný článok 23 a súvisiace články 24, 25 a 26:
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Článok 23 – PČlánok 23 – PČlánok 23 – PČlánok 23 – PČlánok 23 – Pososososostihnuté detihnuté detihnuté detihnuté detihnuté detititititi
Zdôrazňuje právo duševne alebo telesne postihnutého dieťaťa na plnohodnotný riadny život v podmien-

kach zabezpečujúcich dôstojnosť, podporujúcich sebadôveru a umožňujúcich aktívnu účasť dieťaťa v spoloč-
nosti, avšak súčasne podčiarkuje jeho právo na špeciálnu starostlivosť a poskytnutie potreby a pomoci oso-
bám, ktoré sa o dieťa starajú. Pomoc musí byť určená na zabezpečenie skutočného prístupu dieťaťa so zdra-
votným postihnutím ku vzdelaniu, profesionálnej príprave, zdravotnej a rehabilitačnej starostlivosti, prípra-
ve na zamestnanie a oddychu s cieľom dosiahnutia individuálneho rozvoja dieťaťa vrátane jeho kultúrne-
ho a duchovného rozvoja.

Článok 2Článok 2Článok 2Článok 2Článok 24 – Zdr4 – Zdr4 – Zdr4 – Zdr4 – Zdraaaaavvvvvoooootnícktnícktnícktnícktnícke službe službe službe službe službyyyyy
Uznáva právo dieťaťa na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravotného stavu a využívanie liečebných

a rehabilitačných zariadení.

Článok 25 – PrČlánok 25 – PrČlánok 25 – PrČlánok 25 – PrČlánok 25 – Praaaaavidelná kvidelná kvidelná kvidelná kvidelná kontrontrontrontrontrola umiesola umiesola umiesola umiesola umiestneniatneniatneniatneniatnenia
Zdôrazňuje právo dieťaťa umiestneného do náhradného zariadenia z dôvodu starostlivosti alebo liečenia,

jeho telesného alebo duševného zdravia, na pravidelné hodnotenie zaobchádzania a ďalších okolností spoje-
ných s jeho umiestnením.

Článok 26 – Sociálne zabezpečČlánok 26 – Sociálne zabezpečČlánok 26 – Sociálne zabezpečČlánok 26 – Sociálne zabezpečČlánok 26 – Sociálne zabezpečenieenieenieenieenie
Rešpektuje právo každého dieťaťa na výhody sociálneho zabezpečenia vrátane sociálneho poistenia prostred-

níctvom nevyhnutných opatrení štátov na jeho dosiahnutie za súčasného rešpektovania možností a zdrojov sa-
motného dieťaťa a osôb, ktoré sa o neho starajú, ako aj s ohľadom na akékoľvek ďalšie hľadiská spojené so
žiadosťou o poskytovanie týchto výhod.

1. 5 Deklarácia práv duševne postihnutých osôb1. 5 Deklarácia práv duševne postihnutých osôb1. 5 Deklarácia práv duševne postihnutých osôb1. 5 Deklarácia práv duševne postihnutých osôb1. 5 Deklarácia práv duševne postihnutých osôb

Vyhlásená rezolúciou Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov 2856/XXVI/ z 20. decem-
bra 1971. Deklarácia vyzýva, aby sa na vnútroštátnych a medzinárodných úrovniach prijala ako základ k ochra-
ne práv tejto skupiny ľudí. Vo svojom obsahu vychádza zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv, deklarácie
práv dieťaťa a zdôrazňuje potrebu ochrany práv a zaistenia rehabilitácie osôb so zníženou telesnou a dušev-
nou schopnosťou, potrebu poskytnutia pomoci pri rozvoji ich spôsobilosti v najnutnejších oblastiach činnos-
ti a podľa individuálnych možností ich začlenenie do života spoločnosti.

Podľa tejto deklarácie má mať duševne postihnutá osoba rovnaké práva ako ostatní ľudia, vrátane práva
na potrebnú lekársku starostlivosť a liečenie, ako aj na také vzdelanie, rehabilitáciu a poradenstvo, ktoré im
čo najviac umožní rozvoj ich schopností a spôsobilosti. Majú právo na primeranú životnú úroveň a má byť
chránená pred akýmkoľvek zneužívaním a ponižujúcim zaobchádzaním.

1. 6 Deklarácia práv zdravotne postihnutých1. 6 Deklarácia práv zdravotne postihnutých1. 6 Deklarácia práv zdravotne postihnutých1. 6 Deklarácia práv zdravotne postihnutých1. 6 Deklarácia práv zdravotne postihnutých

Prijatá Organizáciou spojených národov 9. 12. 1975 zdôrazňuje okrem základných ľudských práv a slo-
bôd, mieru ľudskej dôstojnosti, hodnoty človeka a sociálnej spravodlivosti. Okrem iného uvádza: „Ľudia so
zdravotným postihnutím majú právo na medicínsku, psychologickú a funkcionálnu liečbu, obsahujúcu orto-
pedické a kompenzačné pomôcky, na zdravotnú a sociálnu rehabilitáciu, pomoc, poradenstvo...“.

1.7 Svetový akčný program týkajúci sa ľudí s postihnutím1.7 Svetový akčný program týkajúci sa ľudí s postihnutím1.7 Svetový akčný program týkajúci sa ľudí s postihnutím1.7 Svetový akčný program týkajúci sa ľudí s postihnutím1.7 Svetový akčný program týkajúci sa ľudí s postihnutím

Prijatý rezolúciou Organizácie spojených národov č. 52 z 3. decembra 1982. Vytvoril nový základný rá-
mec pre formulovanie a hodnotenie politík a programov jednotlivých štátov v otázkach zdravotného po-
stihnutia. Program vychádzal z dvoch zásadných cieľov, ktorými bola plná účasť a rovnosť ľudí s postihnu-
tím. Z pohľadu akceptácie práv ľudí so zdravotným postihnutím je pokrokom ideové a strategické zapracova-
nie otázok zdravotného postihnutia do kontextu ľudských práv. V rámci tohto kontextu sa     „... namiesto
orientácie na sociálnu skupinu so zvláštnymi potrebami prechádza stále jasnejšie na vnímanie práv ľudí
s postihnutím ako na predpoklad pokroku v sociálnych, ekonomických, kultúrnych, občianskych a politic-
kých právach pre všetkých“ (Repková, 2000).
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1.8 Svetový program činnosti pre zdravotne postihnuté osoby1.8 Svetový program činnosti pre zdravotne postihnuté osoby1.8 Svetový program činnosti pre zdravotne postihnuté osoby1.8 Svetový program činnosti pre zdravotne postihnuté osoby1.8 Svetový program činnosti pre zdravotne postihnuté osoby

Schválený uznesením Valného zhromaždenia OSN č. 37/52 z 3. decembra 1982 sa považuje za najdôleži-
tejší výsledok Medzinárodného roku zdravotne postihnutých osôb (1981). Medzinárodný rok zdravotne po-
stihnutých a Svetový program činnosti boli impulzom pre pokrok v tejto oblasti, zdôraznili právo osôb so
zdravotným postihnutím na rovnaké podmienky, aké majú ostatní občania. Tu sa prvýkrát definoval handi-
cap ako funkcia vzťahu medzi osobami so zdravotným postihnutím a prostredím.

V roku 1987, uprostred DesaťDesaťDesaťDesaťDesaťrrrrročia zdročia zdročia zdročia zdročia zdraaaaavvvvvoooootne postne postne postne postne postihnutých osôbtihnutých osôbtihnutých osôbtihnutých osôbtihnutých osôb vyhláseného OSN, sa v Štokholme
konalo Svetové stretnutie odborníkov na vyhodnotenie realizácie Svetového programu činnosti pre zdravot-
ne postihnuté osoby. Na tomto stretnutí bol predložený návrh na spracovanie princípov, ktorých základom
by bolo uznanie práv osôb so zdravotným postihnutím. Účastníci odporučili, aby Valné zhromaždenie OSN
zvolalo mimoriadnu konferenciu, ktorá by vypracovala návrh medzinárodnej dohody o odstránení všetkých
foriem diskriminácie osôb so zdravotným postihnutím, ktorú by na konci Desaťročia zdravotne postihnutých
ratifikovali všetky členské štáty.

1. 9 Medzinárodná klasifikácia porúch, disaptibility a handicapov1. 9 Medzinárodná klasifikácia porúch, disaptibility a handicapov1. 9 Medzinárodná klasifikácia porúch, disaptibility a handicapov1. 9 Medzinárodná klasifikácia porúch, disaptibility a handicapov1. 9 Medzinárodná klasifikácia porúch, disaptibility a handicapov

Schválená v roku 1980 Svetovou zdravotníckou organizáciou, upresnila terminológiu v tejto oblasti. V roku
2001 bola Svetovou zdravotníckou organizáciou revidovaná do podoby Medzinárodnej klasifikácie fungovania,
postihnutia a zdravia, ktorá sa aplikuje do praxe v rámci nového prístupu ku zdravotnému postihnutiu aj u nás.

1.10 Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí1.10 Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí1.10 Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí1.10 Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí1.10 Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí
pre osoby so zdravotným postihnutímpre osoby so zdravotným postihnutímpre osoby so zdravotným postihnutímpre osoby so zdravotným postihnutímpre osoby so zdravotným postihnutím

Dokument prijatý 20. decembra 1993 Valným zhromaždením Organizácie spojených národov. Podnetom
k prijatiu bol nepriaznivý stav života osôb so zdravotným postihnutím v niektorých štátoch sveta, predo-
všetkým v rozvojových krajinách. Východiskovým stavom bolo konštatovanie, že:
� počet osôb žijúcich na celom svete, vo všetkých vrstvách spoločnosti je vysoký a neustále rastie;
� príčiny a následky postihnutia nie sú vo svete rovnaké, rozdiely sú výsledkom rozdielnych
sociálno-ekonomických podmienok a rozdielnych opatrení, ktoré štáty na riešenie problémov svojich
občanov prijímajú;
� podmienky života občanov so zdravotným postihnutím ovplyvňujú aj nevedomosť, nevšímavosť,
povera a strach, čo sú spoločenské faktory, ktoré sa podpísali pod izolovanosť tejto skupiny ľudí
a pribrzdili ich vývoj;
� spôsob riešenia problémov zdravotne postihnutých osôb sa vyvíjal od hlavnej starostlivosti v ústavoch
k vzdelávaniu zdravotne postihnutých detí a rehabilitácii osôb, ktoré sa stali zdravotne postihnutými
v dospelosti vďaka čomu sú osoby so zdravotným postihnutím aktívnejšie aj v iniciovaní riešenia svojich
problémov; za účelom obhajovania lepších životných podmienok vznikli organizácie osôb so zdravotným
postihnutím;
� po druhej svetovej vojne sa začalo hovoriť o pojmoch integrácia a normalizácia, ktoré odrážajú rastúce
uvedomovanie si schopností osôb so zdravotným postihnutím;
� koncom 60. rokov začali organizácie osôb so zdravotným postihnutím v niektorých štátoch formulovať
nový pojem zdravotného postihnutia, ktorý by vystihoval úzku spojitosť medzi obmedzením, ktoré
pociťujú zdravotne postihnuté osoby, prostredím, v ktorom sa pohybujú a postojom širokej verejnosti;

Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím boli vy-
pracované Komisiou pre sociálny rozvoj na základe skúseností získaných počas Desaťročia zdravotne postih-
nutých osôb vyhláseného OSN v rokoch 1983-1992. Politický a morálny rámec tohto dokumentu tvorí Me-
dzinárodná listina ľudských práv, ktorá zahŕňa aj Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Medzinárodnú zmlu-
vu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodnú zmluvu o občianskych a politických
právach, Zmluvu o právach dieťaťa, Zmluvu o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ako aj Svetový
program činnosti pre zdravotne postihnuté osoby.

Hoci Pravidlá nie sú záväzné, môžu sa stať medzinárodným zvyklostným právom za predpokladu, že ich
bude väčšina štátov uznávať ako normu medzinárodného práva. Znamenajú veľký morálny a politický závä-
zok štátov, že prijmú opatrenia na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím.
Ich účelom je zabezpečiť, aby sa na zdravotne postihnuté dievčatá, chlapcov, ženy a mužov ako riadnych
členov spoločnosti vzťahovali rovnaké práva a povinnosti ako na všetkých ostatných.
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V súvislosti so spracovaním Pravidiel sa objavujú nové základné pojmy vychádzajúce z koncepcie Svetové-
ho programu činnosti pre zdravotne postihnuté osoby:

ZdrZdrZdrZdrZdraaaaavvvvvoooootné postné postné postné postné postihnutie (disabilittihnutie (disabilittihnutie (disabilittihnutie (disabilittihnutie (disabilityyyyy) zahŕňa množstvo rôznych funkčných obmedzení, ktoré sa vyskytujú
v každej populácii vo všetkých krajinách na svete. Ľudia môžu byť postihnutí telesnou, duševnou, zmyslovou
chybou, poruchou zdravia alebo duševnou chorobou, čo môže mať trvalý alebo prechodný charakter.

HandicapHandicapHandicapHandicapHandicap     označuje stratu alebo obmedzenie príležitostí mať rovnaký podiel na živote spoločnosti ako
ostatní. Označuje sa ním nezhoda medzi osobou s postihnutím a prostredím. Kladie dôraz na nedostatky
prostredia a niektorých druhov organizovanej činnosti spoločnosti (šírenie informácií, dorozumievanie, vzde-
lávanie a pod.), ktoré zdravotne postihnutým osobám bránia, aby ich využívali vo svoj prospech za rovnakých
podmienok.

RRRRRehabilitáciaehabilitáciaehabilitáciaehabilitáciaehabilitácia sa vzťahuje na proces, ktorého cieľom je umožniť zdravotne postihnutým osobám dosiah-
nuť a udržať si optimálnu telesnú, zmyslovú, rozumovú, duševnú alebo sociálnu úroveň funkcií a tým im
umožniť zmenu v živote smerom k získaniu väčšej nezávislosti.

VVVVVytvytvytvytvytváráráráráranie ranie ranie ranie ranie rooooovnakých prílevnakých prílevnakých prílevnakých prílevnakých príležitžitžitžitžitososososostítítítítí znamená proces, ktorý sprístupňuje všetkým ľuďom, vrátane osobám
so zdravotným postihnutím, rôzne systémy spoločnosti a prostredie.

Princíp rPrincíp rPrincíp rPrincíp rPrincíp rooooovnakých prvnakých prvnakých prvnakých prvnakých práváváváváv znamená, že potreby každej osoby a všetkých ľudí sú rovnako dôležité a preto sa
musia pre spoločnosť stať štandardom na plánovanie a všetky zdroje sa musia využiť tak, aby zabezpečili
rovnakú príležitosť pre integráciu pre každého. Keď dosiahnu osoby so zdravotným postihnutím rovnaké
práva, samozrejme by mali mať aj rovnaké povinnosti. Po dosiahnutí týchto práv môže spoločnosť zvýšiť
nároky na osoby so zdravotným postihnutím. Súčasťou procesu vyrovnávania príležitostí by mali byť opatre-
nia, ktoré by osobám so zdravotným postihnutím pomohli prevziať na seba, ako právoplatných členov spoloč-
nosti, úplnú zodpovednosť.

Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím sú štruk-
turované do 22 pravidiel sústredených do 3 blokov – prprprprpredpoklady predpoklady predpoklady predpoklady predpoklady pre úplnú inte úplnú inte úplnú inte úplnú inte úplnú integregregregregráciu áciu áciu áciu áciu (pravidlá: zvyšova-
nie uvedomenia, liečebná starostlivosť, rehabilitácia, podporné služby), ciele úplneciele úplneciele úplneciele úplneciele úplnej intj intj intj intj integregregregregrácieácieácieácieácie (pravidlá:
prístupnosť, vzdelávanie, zamestnávanie, udržanie príjmu a sociálne zabezpečenie, rodinný život a integrita
osobnosti, kultúra, oddychová činnosť a šport, náboženstvo) a rrrrrealizačné opatrealizačné opatrealizačné opatrealizačné opatrealizačné opatreniaeniaeniaeniaenia (informácie a výskum,
taktika a plánovanie, legislatíva, hospodárska politika, koordinácia práce, organizácie osôb so zdravotným
postihnutím, zaškoľovanie personálu, monitorovanie a vyhodnocovanie programov riešenia problémov zdra-
votného postihnutia pri realizácii Pravidiel na národnej úrovni, odborná a ekonomická spolupráca a medzi-
národná spolupráca) (VVOZPO SR, 1994).

Súčasťou dokumentu „Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným
postihnutím“ je aj mechanizmus monitorovania, ktorého účelom je podporiť ich úplnú realizáciu. Situácia
občanov so zdravotným postihnutím v jednotlivých krajinách a plnenie odporúčaní Štandardných pravidiel
sú pravidelne monitorované nielen Organizáciou spojených národov prostredníctvom jej zvláštneho spravo-
dajcu pre otázky osôb so zdravotným postihnutím, ale aj Radou Európy, Medzinárodnou organizáciou práce
a ďalšími medzinárodnými organizáciami. Problematika sa stala súčasťou monitorovania ľudských práv vo
svete. Svoje miesto má aj v rámci prípravy programov štátnych orgánov Slovenskej republiky pre rokovania
o vstupe do medzinárodných euroatlantických štruktúr.....

Pravidlá sa stali základom aj pre vytvorenie EurEurEurEurEurópsópsópsópsópskkkkkeho feho feho feho feho fóróróróróra zdra zdra zdra zdra zdraaaaavvvvvoooootného postného postného postného postného postihnutiatihnutiatihnutiatihnutiatihnutia, ktoré začalo
svoju činnosť od 1. januára 1997, pričom sa zameralo na budovanie takej politickej kultúry v Európe, pri
ktorej by sa do rozhodovacích procesov premietla každodenná realita pre všetkých.

Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnil v roku 2000 monitoring implementácie Štan-
dardných pravidiel na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím ako prvú eta-
pu projektu Identifikácia životnej situácie občanov so zdravotným postihnutím v podmienkach transformá-
cie sociálneho zabezpečenia, ktorý sa bude realizovať v priebehu troch až piatich rokov. Prieskum týkajúci sa
implementácie štandardných pravidiel bol uskutočnený prostredníctvom dotazníkov, ktoré vypĺňali občania
so zdravotným postihnutím a bol zameraný na zistenie miery napĺňania štandardných pravidiel v podmien-
kach Slovenskej republiky.

Správy z medzinárodného sledovania stupňa implementácie štandardných pravidiel uvádzajú, že vo vyspelých
krajinách Európy s rozvinutým systémom starostlivosti o občanov so zdravotným postihnutím sa miera implemen-
tácie pohybuje okolo hodnoty 2/3. Medzi najzaujímavejšie a najzávažnejšie výskumné zistenia patria najmä:
� až 83,6 % respondentov nemá skúsenosť, že by široká verejnosť vrátane zamestnávateľov a pracovníkov
cirkevných inštitúcií, bola v posledných rokoch viac informovaná o potrebách a schopnostiach občanov
so zdravotným postihnutím;
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� 28,2 % označilo za poskytovateľa potrebných informácií v prvom rade neštátne subjekty;
� podľa 83 % odpovedí absentujú u nás služby pracovnej a sociálnej rehabilitácie;
� podľa 70 % odpovedí ponuka a dostupnosť sociálnych služieb je nepostačujúca;
� viac ako 60 % dokumentuje nedostatky v oblasti poskytovania kompenzačných pomôcok;
� v oblasti kultúrneho vyžitia poukazovalo 82,2 % na finančné problémy a 58,6 % na fyzické bariéry;
� 63,5 % poukazovalo na nedostatočne zabezpečené podmienky, aby občania s ťažkým zdravotným
postihnutím zotrvali v domácom prostredí;
� oblasť zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím bola označená ako najmenej zabezpečená;
� jedinci žijúci v zariadeniach sociálnych služieb sa cítili menej pripravení na zodpovedné rodičovstvo
v porovnaní so žijúcimi v rodinnom prostredí, a pod.

Údaje získané z prieskumu naznačujú, že v našich podmienkach sú značné rezervy vo vytváraní rovna-
kých príležitostí pre občanov so zdravotným postihnutím, aj napriek tomu, že v posledných rokoch sa hlavne
úpravou príslušnej legislatívy, podarilo pokročiť v zlepšovaní kvality života občanov so zdravotným postih-
nutím. Je však možné, že opatrenia sa ešte nepremietli do ich každodenného života (Pavlíková, E., Kondášo-
vá, A., 2001, s. 12-16).

1. 11 Nová stratégia Európskeho spoločenstva v otázkach zdravotného postihnutia1. 11 Nová stratégia Európskeho spoločenstva v otázkach zdravotného postihnutia1. 11 Nová stratégia Európskeho spoločenstva v otázkach zdravotného postihnutia1. 11 Nová stratégia Európskeho spoločenstva v otázkach zdravotného postihnutia1. 11 Nová stratégia Európskeho spoločenstva v otázkach zdravotného postihnutia

Bola prijatá rezolúciou Rady Európskeho spoločenstva k rovnosti príležitostí pre ľudí so zdravotným po-
stihnutím v decembri 1996. Svojou ideou nadväzuje na Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príleži-
tostí pre osoby so zdravotným postihnutím schválených Valným zhromaždením Organizácie spojených náro-
dov v decembri 1993 (Repková, 2001).

1. 12.1. 12.1. 12.1. 12.1. 12. Helsinská deklarácia o rovnosti a službách pre ľudí s mentálnym postihnutímHelsinská deklarácia o rovnosti a službách pre ľudí s mentálnym postihnutímHelsinská deklarácia o rovnosti a službách pre ľudí s mentálnym postihnutímHelsinská deklarácia o rovnosti a službách pre ľudí s mentálnym postihnutímHelsinská deklarácia o rovnosti a službách pre ľudí s mentálnym postihnutím

Dokument deklarovaný delegátmi 10. Svetového kongresu Medzinárodnej asociácie pre vedecké štúdium
mentálneho postihnutia z 11 členských krajín Inclusion International na stretnutí v Helsinkách 11. 7.
1996 v záujme ochrany práv a dôstojnosti ľudí s mentálnym postihnutím. Deklarácia v desiatich článkoch
obsahuje princípy práv tejto skupiny ľudí.

V roku španielskeho predsedníctva Európskej únie Európska komisia schválila návrh na vyhlásenie roka
2003 za Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím s nasledujúcimi hlavnými cieľmi:
� Zvyšovať uvedomelosť o práve ľudí so zdravotným postihnutím na ochranu voči diskriminácii a na plné
a spravodlivé uplatňovanie ich práv, ako sú stanovené okrem iného v ustanoveniach Charty základných
práv v Európskej únii.
� Podporovať reflexiu a diskusiu o opatreniach potrebných na podporu rovnakých príležitostí pre ľudí
so zdravotným postihnutím v Európe.
� Podporovať výmenu skúseností v oblasti dobrej praxe a účinných stratégií na miestnej, národnej
a európskej úrovni.
� Vyvolávať spoluprácu medzi všetkými účastníkmi – všetky úrovne vlády, súkromný sektor, spoločenstvá,
sociálni partneri, výskum, dobrovoľné sektorové skupiny, ľudia so zdravotným postihnutím a ich rodiny.
� Vyzdvihovať pozitívny prínos, ktorý majú ľudia so zdravotným postihnutím pre spoločnosť ako celok,
najmä zdôraznením hodnoty diverzity a vytváraním pozitívneho a ústretového prostredia, v ktorom sa
diverzita prejavuje.
� Oboznamovať ľudí s heterogenitou ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí so zdravotným postihnutím,
ktorí čelia viacnásobnej diskriminácii.

1. 13 Madridská deklarácia1. 13 Madridská deklarácia1. 13 Madridská deklarácia1. 13 Madridská deklarácia1. 13 Madridská deklarácia

Dokument vyhlásený účastníkmi Európskeho kongresu o zdravotnom postihnutí v Madride pred Európ-
skym rokom ľudí so zdravotným postihnutím 2003. Zástupcovia ľudí so zdravotným postihnutím jej vyhláse-
ním odmietajú charitu a postavenie pacientov, ale súčasne žiadajú rovnaké príležitosti a prístup ku všetkým
zdrojom, t.j. vrátane vzdelania, nových technológií, zdravotným a sociálnych služieb,...

V rámci prípravy sa v marci 2002 v Madride stretlo 400 zástupcov ľudí so zdravotným postihnutím z celej
Európy, ktorí vyhlásili podporu tomuto rozhodnutiu. Pod heslom „„„„„VVVVVýsledkýsledkýsledkýsledkýsledkom nedisom nedisom nedisom nedisom nediskriminácie a kladnýchkriminácie a kladnýchkriminácie a kladnýchkriminácie a kladnýchkriminácie a kladných
krkrkrkrkrokokokokokooooov je sociálne zarv je sociálne zarv je sociálne zarv je sociálne zarv je sociálne zaradenie“, adenie“, adenie“, adenie“, adenie“, viac ako 400 účastníkov Európskeho kongresu o zdravotnom postihnutí na
schôdzi v Madride úprimne privítalo vyhlásenie roka 2003 ako Európskeho roka ľudí so zdravotným po-
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stihnutím ako udalosti, ktorá má vzbudiť záujem verejnosti o práva viac ako 50 miliónov Európanov s rôznym
druhom zdravotného postihnutia. Súčasne vyjadrili predstavu, ktorá sa má stať koncepčným rámcom pre akti-
vity v rámci Európskeho roka na úrovni Európskeho spoločenstva, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

V rámci vytypovaných siedmych okruhov účastníci prezentovali požiadavky občanov so zdravotným
postihnutím v duchu rovnosti príležitostí, ktoré zhrnuli do týchto bodov:

11111..... ZdrZdrZdrZdrZdraaaaavvvvvoooootné postné postné postné postné postihnutie je otihnutie je otihnutie je otihnutie je otihnutie je otázktázktázktázktázka ľa ľa ľa ľa ľudsudsudsudsudských prkých prkých prkých prkých práváváváváv
2. Ľudia so zdr2. Ľudia so zdr2. Ľudia so zdr2. Ľudia so zdr2. Ľudia so zdraaaaavvvvvoooootným postným postným postným postným postihnutím chcú rtihnutím chcú rtihnutím chcú rtihnutím chcú rtihnutím chcú rooooovnaké prílevnaké prílevnaké prílevnaké prílevnaké príležitžitžitžitžitosososososti a nie charitu.ti a nie charitu.ti a nie charitu.ti a nie charitu.ti a nie charitu.
3. Bariér3. Bariér3. Bariér3. Bariér3. Bariéry v sy v sy v sy v sy v spoločnospoločnospoločnospoločnospoločnosti vti vti vti vti vedú k disedú k disedú k disedú k disedú k diskriminácii a sociálnemu vylúčkriminácii a sociálnemu vylúčkriminácii a sociálnemu vylúčkriminácii a sociálnemu vylúčkriminácii a sociálnemu vylúčeniueniueniueniueniu
4. Ľudia so zdr4. Ľudia so zdr4. Ľudia so zdr4. Ľudia so zdr4. Ľudia so zdraaaaavvvvvoooootným postným postným postným postným postihnutím: netihnutím: netihnutím: netihnutím: netihnutím: neviditviditviditviditviditeľní občaniaeľní občaniaeľní občaniaeľní občaniaeľní občania
5. Ľudia so zdr5. Ľudia so zdr5. Ľudia so zdr5. Ľudia so zdr5. Ľudia so zdraaaaavvvvvoooootným postným postným postným postným postihnutím prtihnutím prtihnutím prtihnutím prtihnutím predsedsedsedsedstttttaaaaavuvuvuvuvujú rjú rjú rjú rjú rôznorôznorôznorôznorôznorodú sodú sodú sodú sodú skkkkkupinuupinuupinuupinuupinu
6. N6. N6. N6. N6. Nedisedisedisedisediskriminácia + kladné krkriminácia + kladné krkriminácia + kladné krkriminácia + kladné krkriminácia + kladné kroky = sociálne zaroky = sociálne zaroky = sociálne zaroky = sociálne zaroky = sociálne zaradenieadenieadenieadenieadenie

Ako víziu nového trendu prístupu k občanom so zdravotným postihnutím, účastníci konferencie navrhli
líniu smeru v duchu nasledovných zásad:
� preč od ľudí so zdravotným postihnutím ako objektov charity a v ústrety ľuďom so zdravotným
postihnutím ako držiteľom práv;
� preč od ľudí so zdravotným postihnutím ako pacientov a v ústrety ľuďom so zdravotným postihnutím
ako nezávislým občanom a spotrebiteľom;
� preč od profesionálov, ktorí robili rozhodnutia v mene ľudí so zdravotným postihnutím a v ústrety
nezávislému rozhodovaniu a preberaniu zodpovednosti samotnými ľuďmi so zdravotným postihnutím
v otázkach, ktoré sa ich bytostne týkajú;
� preč od sústreďovania sa na individuálne poruchy a v ústrety odstraňovaniu bariér, revidovaniu
sociálnych noriem, politík, kultúr a pomoc podpornému a prijateľnému prostrediu;
� preč od označovania ľudí ako závislých alebo nezamestnateľných a v ústrety zdôrazňovaniu schopností
a poskytovaniu aktívnych podporných opatrení;
� preč od navrhovania ekonomických a sociálnych procesov pre niekoľkých a v ústrety navrhovaniu
pružného sveta pre mnohých.
� preč od nepotrebnej segregácie vo vzdelávaní, zamestnaní a iných sférach života a v ústrety integrácii
ľudí so zdravotným postihnutím do hlavného prúdu života;
� preč od politiky invalidity ako otázky, ktorou sa zapodievajú špeciálne ministerstvá a v ústrety zaradeniu
politiky zdravotného postihnutia do celkovej zodpovednosti štátu.

Pre dosiahnutie smeru v duchu uvedeného trendu účastníci konferencie odporúčajú vykonanie potreb-
ných krokov v jednotlivých oblastiach:

11111. Pr. Pr. Pr. Pr. Právne opatrávne opatrávne opatrávne opatrávne opatreniaeniaeniaeniaenia
2. Zmena prís2. Zmena prís2. Zmena prís2. Zmena prís2. Zmena prístupotupotupotupotupovvvvv
3. Služb3. Služb3. Služb3. Služb3. Službyyyyy, kt, kt, kt, kt, ktorororororé napomáhajú nezávislému živé napomáhajú nezávislému živé napomáhajú nezávislému živé napomáhajú nezávislému živé napomáhajú nezávislému živoooootututututu
4. P4. P4. P4. P4. Podporodporodporodporodpora ra ra ra ra rodinámodinámodinámodinámodinám
5. Zvláš5. Zvláš5. Zvláš5. Zvláš5. Zvláštna poztna poztna poztna poztna pozororororornosť žnosť žnosť žnosť žnosť ženám so zdrenám so zdrenám so zdrenám so zdrenám so zdraaaaavvvvvoooootným postným postným postným postným postihnutímtihnutímtihnutímtihnutímtihnutím
6. Hla6. Hla6. Hla6. Hla6. Hlavný prvný prvný prvný prvný prúd aktivít ľúd aktivít ľúd aktivít ľúd aktivít ľúd aktivít ľudí so zdrudí so zdrudí so zdrudí so zdrudí so zdraaaaavvvvvoooootným postným postným postným postným postihnutímtihnutímtihnutímtihnutímtihnutím
77777. Zames. Zames. Zames. Zames. Zamestnanie aktnanie aktnanie aktnanie aktnanie ako kľo kľo kľo kľo kľúčúčúčúčúčooooový fvý fvý fvý fvý faktaktaktaktaktor pror pror pror pror pre sociálne zare sociálne zare sociálne zare sociálne zare sociálne zaradenieadenieadenieadenieadenie
8. Nič o ľ8. Nič o ľ8. Nič o ľ8. Nič o ľ8. Nič o ľuďuďuďuďuďoch so zdroch so zdroch so zdroch so zdroch so zdraaaaavvvvvoooootným postným postným postným postným postihnutím bez ľtihnutím bez ľtihnutím bez ľtihnutím bez ľtihnutím bez ľudí so zdrudí so zdrudí so zdrudí so zdrudí so zdraaaaavvvvvoooootným postným postným postným postným postihnutímtihnutímtihnutímtihnutímtihnutím (Repková a kol., 2003)

Európsky rok ľudí so zdravotným postihnutím 2003 znamenal podporu programov pre túto skupinu ľudí, čo
si vyžiada aktívnu účasť všetkých príslušných zainteresovaných pracovníkov v širokom partnerskom prístupe.

2. Dokumenty v Slovenskej republike2. Dokumenty v Slovenskej republike2. Dokumenty v Slovenskej republike2. Dokumenty v Slovenskej republike2. Dokumenty v Slovenskej republike

Súhlasom s deklaráciou Organizácie spojených národov týkajúcou sa dokumentu „Štandardné pravidlá
na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím“ aj Slovenská republika prijala
ako morálno-politický záväzok riešiť problémy tvorby životného prostredia, vzdelávania, dostupnosti infor-
mácií pre všetkých, vytvárania pracovných príležitostí, dostupnosti kompenzačných pomôcok a sociálnych
služieb a iné.
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2.1 Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím2.1 Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím2.1 Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím2.1 Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím2.1 Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím
vo všetkých oblastiach životavo všetkých oblastiach životavo všetkých oblastiach životavo všetkých oblastiach životavo všetkých oblastiach života

Dokument schválený vládou SR na zasadnutí 27. júna 2001 uznesením č. 590, ktorý je dodnes aktuálny.
Proces realizácie je pravidelne ročne vyhodnocovaný, aktualizovaný a podľa potreby doplňovaný. Plnenie
jeho opatrení sa každoročne predkladá vláde SR. Komplexný materiál vrátane vyhodnotení za uplynulé roky
je dostupný na www.employment.gov.sk/Občan v sociálnej politike/Pomoc a podpora zdravotne postihnu-
tým občanom/Rada vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím/Národný program roz-
voja životných podmienok občanov so ZP.

Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblas-
tiach života sa považuje za systémový krok smerujúci k vytvoreniu procesu postupného, koncepčného rieše-
nia závažných problémov v živote občanov so zdravotným postihnutím, vrátane vytvárania podmienok pre
prevenciu vzniku zdravotného postihnutia, včasnú diagnostiku a terapiu a ich primerané začleňovanie do
spoločenského a pracovného života.

Jeho cieľom je vytváranie rovnakých príležitostí a integrácia občanov so zdravotným postihnutím do živo-
ta spoločnosti v zmysle odporúčaní Štandardných pravidiel na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so
zdravotným postihnutím“. Okrem uvedeného dokumentu OSN boli pri príprave Národného programu ak-
ceptované aj rezolúcie Rady OSN (č. 31/1998 a 51/2000), ktoré zdôrazňujú, že akékoľvek porušenie základ-
ného princípu rovnosti, akákoľvek diskriminácia alebo negatívne odlišné zaobchádzanie s osobami so zdra-
votným postihnutím, ktoré nie je v súlade so Štandardnými pravidlami, je porušením ľudských práv a smerni-
ca Rady Európskej únie 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorá ustanovuje princíp rovnakého zaobchádza-
nia v zamestnaní a zárobkovej činnosti.

Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblas-
tiach života vychádza z princípu univerzálneho dizajnu. To znamená, že spoločnosť má byť budovaná tak, aby
všetky jej kvality - životné podmienky a prostredie, zdravotná a sociálna starostlivosť, vzdelanie a dostupnosť
informácií, pracovné, spoločenské a kultúrne uplatnenie, služby a výrobky, jednoducho všetky oblasti života,
monitorované dvadsiatimi dvoma pravidlami Štandardných pravidiel na vytváranie rovnakých príležitostí pre
osoby so zdravotným postihnutím, boli dostupné všetkým občanom bez rozdielu, alebo jednoduchým a prime-
raným spôsobom boli sprístupnené a prispôsobené aj potrebám občanov so zdravotným postihnutím vzhľadom
na druh ich zdravotného postihnutia. To, čo dnes spoločnosť vníma ako špecifické (a finančne mimoriadne
náročné) potreby občanov so zdravotným postihnutím, by sa malo stať legislatívnou a praktickou normou –
úplnou samozrejmosťou už v procese plánovania a následne aj počas realizácie všetkých spoločenských aktivít.
Zdôrazňuje, že riešenie mnohých problémov občanov so zdravotným postihnutím je vhodným, až nevyhnut-
ným riešením aj pre iné skupiny občanov, napr. staršie osoby, mamičky s deťmi v kočíkoch a pod. V konečnom
dôsledku vytvorenie takýchto podmienok je lacnejšie a účinnejšie, ako následné opatrenia alebo náhradné
kompenzačné riešenia. Podľa dostupných informácií je princíp univerzálneho dizajnu samozrejmosťou v niekto-
rých krajinách Európskej únie (Švédsko), i v iných vyspelých krajinách sveta (Kanada, USA a i.).

Z hľadiska občianskeho práva je v SR pre všetkých občanov všeobecnou garanciou ľudských práv a slobôd
Ústava Slovenskej republiky. Aj keď z pohľadu občanov so zdravotným postihnutím sa v tejto oblasti mnoho
zmenilo k lepšiemu, predsa však tieto práva podľa nich ešte stále nie sú plne k ich spokojnosti uplatňované,
pretože nie sú dostatočne riešené konkrétnymi zákonnými vykonávacími normami. Existujúca legislatíva,
orientovaná väčšinou na pasívne, finančne nedostatočne kryté, málo motivujúce a dnešným požiadavkám
života nie vždy vyhovujúce formy starostlivosti, sa vo vzťahu k podmienkam života osôb so zdravotným po-
stihnutím menia iba veľmi pomaly.

Občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím na Slovensku ako dobrovoľné a iniciatívne
organizácie sa aktívne hlásia svojou podporou, pomocou a spoluprácou s príslušnými kompetentnými orgán-
mi všetkých stupňov k riešeniu problémov a k zabezpečovaniu potrebnej starostlivosti o občanov so zdravot-
ným postihnutím. Práve oni sú tí, ktorí iniciujú rôzne aktivity, ktorými verejnosť upozorňujú na potrebu
pomáhať. Na ich podnet vzniklo napr. Konto nádeje, aktivita Slovensko bez bariér, zbierky na humanitárne
účely, zbierky na pomoc v boji proti rakovine, zbierky na nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení potreb-
ných na účely prevencie, organizovanie benefičných koncertov na pomoc deťom aj dospelým so zdravotným
postihnutím a pod.

Národný program rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblas-
tiach života sa podľa predkladateľa má stať na všetkých stupňoch orgánov štátnej správy i miestnej samosprá-
vy východiskom pre kvalifikované a komplexné riešenie životných podmienok občanov so zdravotným po-
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stihnutím u nás. Je štrukturovaný podľa jednotlivých pravidiel už vyššie citovaného dokumentu OSN, pri-
čom v každom pravidle je uvedené jeho plné znenie, súčasný stav riešenia v legislatíve Slovenskej republiky,
stručný návrh riešenia a návrh konkrétnych opatrení na zlepšenie. Vzhľadom na to, že realizácia opatrení
vyžadujúcich väčší objem finančných prostriedkov bude závislá od zdrojových možností štátneho rozpočtu,
sú opatrenia termínované na dlhšie obdobie.

V rámci jeho plnenia sa napr. v roku 2001 uskutočnila transformácia Koordinačného výboru pre otázky
zdravotne postihnutých občanov SR na Radu vlády SR pre problematiku občanov so zdravotným postihnu-
tím (ďalej len „Rada vlády“) s upravenými právomocami a kompetenciami, vytvorilo sa Zhromaždenie zá-
stupcov občianskych združení občanov so zdravotným postihnutím ako platforma demokratického dialógu,
rozbehla sa realizácia informačného systému REHIS Slovensko, v spolupráci s členmi Rady vlády bol zo
strany Ministerstva životného prostredia SR pripravená nová vyhláška o všeobecných technických požiadav-
kách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, ktorá je mimoriadne dôležitá pri od-
straňovaní architektonických bariér v živote občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, predovšetkým teles-
ným a zrakovým, Ministerstvo školstva spracovalo koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania detí so špeciál-
no-pedagogickými potrebami do roku 2015 (Projekt „Milénium“), Ministerstvo hospodárstva zmapovalo bez-
bariérové zariadenia cestovného ruchu v SR, a pod. (www.employment.gov.sk)

2.2 Informačný systém „R2.2 Informačný systém „R2.2 Informačný systém „R2.2 Informačný systém „R2.2 Informačný systém „ReHiS SlovenskoeHiS SlovenskoeHiS SlovenskoeHiS SlovenskoeHiS Slovensko“““““

Prevádzkuje Slovenská humanitná rada (občianske združenie) z finančnej dotácie Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR. Informačný systém pre rehabilitáciu poskytuje v jednotlivých databázach (legis-
latíva, technické pomôcky, literatúra, výskum, média, príklady z praxe) ucelené informácie z oblasti kompen-
začných pomôcok, úprave bezbariérového pracoviska, literatúry a výskumu z oblasti problematiky ľudí so
zdravotným postihnutím. Informácie sú dostupné na www.rehis.sk.

Základné ľudské práva a slobody sú v Slovenskej republike zaručené Ústavou SR a v zásade nediskrimi-
načnou legislatívou. Ústava vo svojom článku 12 zakotvuje, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a právach.
V posledných rokoch bolo v rámci legislatívnych zmien do právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä
v súvislosti s implementáciou AAAAAcqcqcqcqcquis communautuis communautuis communautuis communautuis communautairairairairaireeeee, zapracovaných niekoľko ustanovení posilňujúcich
zásadu rovnosti príležitostí (napr. novela Zákona o zamestnanosti, nový Zákonník práce, novela Zákona
o prídavkoch na deti a príplatku k prídavkom na deti, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o štátnej službe,
Zákon o verejnej službe). Súčasne bolo z legislatívy odstránených niekoľko ustanovení, ktoré boli v rozpore
s princípom rovnosti príležitostí.

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
1. Vymenuj aspoň 5 medzinárodných dokumentov týkajúcich sa ľudí so zdravotným postihnutím
2. Čo sú to „Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným
postihnutím“?
3. Ktorý slovenský dokument vychádza zo štandardných pravidiel?
4. Povedz stručne o Madridskej deklarácii!

3. Legislatíva v Slovenskej republike3. Legislatíva v Slovenskej republike3. Legislatíva v Slovenskej republike3. Legislatíva v Slovenskej republike3. Legislatíva v Slovenskej republike

Nevyhnutnou podmienkou aplikácie rovnosti príležitostí je zabezpečenie jej legislatívneho rámca, t.j.
odstránenie diskriminácie v platných právnych normách, prípadne vytvorenie nových, zameraných výlučne
na túto problematiku.

Kým rovnosť príležitostí občanov so zdravotným postihnutím v niektorých krajinách, napr. USA, je legis-
latívne zabezpečená v špeciálnom tzv. Antidiskriminačnom zákone, v Slovenskej republike je občan so zdra-
votným postihnutím ako každý iný občan riešený v legislatívnych predpisoch týkajúcich sa všetkých občanov
vrátane jeho, avšak súčasne špeciálna problematika vo vzťahu k jeho potrebám vyplývajúcim zo zdravotného
postihnutia je upravená v jednotlivých legislatívnych predpisoch podľa oblastí.

V tejto časti sú zhrnuté iba tie legislatívne predpisy, ktoré sa občanov so zdravotným postihnutím dotýka-
jú práve z hľadiska ich zdravotného postihnutia.

Na Slovensku zatiaľ nie je spracovaný špeciálny zákon o sociálno-právnej ochrane ľudí so zdravotným
postihnutím ( pokusy o jeho presadenie neboli úspešné), o jeho potrebe v praxi sa hovorí. Ak sa odvinieme od



� 161 �

SOCIÁLNO-PRÁVNA OCHRANA ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM...; KOŠÚTOVÁ, M.; S. 152 – 168

definície pojmu „sociálno-právna ochrana“, môžeme konštatovať, že ochranu práv ľudí so zdravotným po-
stihnutím v SR garantuje okrem Ústavy SR aj ďalšia legislatíva a to realizáciou v pôsobnosti jednotlivých
rezortov v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy.

3. 1 Základ legislatívnej úpravy3. 1 Základ legislatívnej úpravy3. 1 Základ legislatívnej úpravy3. 1 Základ legislatívnej úpravy3. 1 Základ legislatívnej úpravy

Základom legislatívnej úpravy v tejto oblasti v Slovenskej republike je ústavný zákon č. 460/1992 Zb. –
Ústava Slovenskej republiky, ktorá zaručuje základné ľudské práva a slobody na území Slovenskej republiky
všetkým.

Článok 12 Ústavy Slovenskej republiky zakotvuje ústavný princíp rovnosti ľudí i v právach. Tento článok
vo svojej podstate predstavuje rovnosť všetkých ľudí pre zákonom a v tomto zmysle je adresovaný štátnej
moci všeobecne, to znamená nielen moci zákonodarnej, ale aj výkonnej a súdnej, ktorá nemôže nikoho na
svojich právach poškodzovať, zvýhodňovať alebo nezvýhodňovať. Táto rovnosť však neznamená rovnosť ab-
solútnu. Vyžaduje si preto rozpracovanie pre jednotlivé prípady, situácie a skupiny subjektov. Ústavnému
princípu rovnosti nie je venovaná osobitná pozornosť samoúčelne, pretože tento princíp je premietnutý do
celého právneho poriadku Slovenskej republiky a jeho obchádzanie, resp. nerešpektovanie má za následok
ukrátenie na právach toho, kto sa ich dovoláva (Košút, 2001, s. 47).

Kvalitu života ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku ovplyvňuje veľa činiteľov v rôznych oblas-
tiach života, upravených legislatívnymi predpismi v pôsobnosti jednotlivých rezortov.

3. 2 P3. 2 P3. 2 P3. 2 P3. 2 Pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SRôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – oblasť sociálnej politiky štátu, zamestnáva-
nia a rovnosti príležitostí občanov so zdravotným postihnutím v zamestnaní je riešená v týchto ďalších legis-
latívnych predpisoch:

3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.1 1 1 1 1 Z hľadiska kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia má v živote ľudí s ťaž-
kým zdravotným postihnutím mimoriadny význam zákzákzákzákzákon č. 1on č. 1on č. 1on č. 1on č. 195/195/195/195/195/1998 Z998 Z998 Z998 Z998 Z. z. o sociálne. z. o sociálne. z. o sociálne. z. o sociálne. z. o sociálnej pomocij pomocij pomocij pomocij pomoci v znení
neskorších predpisov.

Základné pojmy:
� Občan s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „občan s ŤZP“)
� Miera funkčnej poruchy-
� Posudzovanie-
� Sociálny dôsledok ŤZP
� Kompenzácia ŤZP
� Preukaz občana s ŤZP
� Osobitné označenia motorového vozidla O1
� Peňažné príspevky na kompenzácie
� Sociálne služby

OblasOblasOblasOblasOblasti kti kti kti kti komomomomompenzáciepenzáciepenzáciepenzáciepenzácie
1. mobilita a orientácia
2. komunikácia
3. sebaobsluha
4. zvýšené výdavky z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia

FFFFFororororormmmmmy ky ky ky ky komomomomompenzáciepenzáciepenzáciepenzáciepenzácie
A. peňažné príspevky
B. peňažný príspevok za opatrovanie
C. sociálne služby

AAAAA. PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY. PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY. PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY. PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY. PEŇAŽNÉ PRÍSPEVKY:
� PPPPPeňažný príseňažný príseňažný príseňažný príseňažný príspepepepepevvvvvok na osobnú asisok na osobnú asisok na osobnú asisok na osobnú asisok na osobnú asistttttenciuenciuenciuenciuenciu
� PPPPPeňažný príseňažný príseňažný príseňažný príseňažný príspepepepepevvvvvok na osobného mook na osobného mook na osobného mook na osobného mook na osobného motttttorororororooooovvvvvého vého vého vého vého vozidlaozidlaozidlaozidlaozidla
� PrísPrísPrísPrísPríspepepepepevvvvvok na prok na prok na prok na prok na prepreprepreprepraaaaavuvuvuvuvu
� PPPPPeňažný príseňažný príseňažný príseňažný príseňažný príspepepepepevvvvvok na úprok na úprok na úprok na úprok na úpraaaaavu bvu bvu bvu bvu bytu, rytu, rytu, rytu, rytu, rodinného domu alebo garodinného domu alebo garodinného domu alebo garodinného domu alebo garodinného domu alebo garážážážážážeeeee
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� PPPPPeňažný príseňažný príseňažný príseňažný príseňažný príspepepepepevvvvvok na zaobsok na zaobsok na zaobsok na zaobsok na zaobstttttarararararanie pomôckyanie pomôckyanie pomôckyanie pomôckyanie pomôcky
� PPPPPeňažný príseňažný príseňažný príseňažný príseňažný príspepepepepevvvvvok na oprok na oprok na oprok na oprok na opraaaaavu pomôckyvu pomôckyvu pomôckyvu pomôckyvu pomôcky
� PPPPPeňažné príseňažné príseňažné príseňažné príseňažné príspepepepepevky na kvky na kvky na kvky na kvky na komomomomompenzáciu zvýšených výdapenzáciu zvýšených výdapenzáciu zvýšených výdapenzáciu zvýšených výdapenzáciu zvýšených výdavkvkvkvkvkooooovvvvv:::::
� na diétne stravovanie
� na prevádzku motorového vozidla
� na starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom

B. B. B. B. B. PPPPPeňažný príseňažný príseňažný príseňažný príseňažný príspepepepepevvvvvok za opatrok za opatrok za opatrok za opatrok za opatrooooovanievanievanievanievanie
Všeobecne k peňažným príspevkom na kompenzáciu:

� UUUUUplatnenie nárplatnenie nárplatnenie nárplatnenie nárplatnenie nárokokokokokuuuuu: Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok na kompenzáciu písomnou
formou (žiadosť) na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu.
K žiadosti je občan povinný predložiť potvrdenie o príjme za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred

podaním žiadosti, potvrdenie o majetkových pomeroch, iné doklady podľa zákona o sociálnej pomoci, ktoré
sú podkladom pre rozhodnutie.

Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže s jeho súhlasom a na základe
potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave, podať žiadosť spolu s potrebnými dokladmi manžel,
manželka, rodičia a jeho deti, ak sú spôsobilí na právne úkony.

� KKKKKonanie o náronanie o náronanie o náronanie o náronanie o nárokokokokokuuuuu: Konanie o poskytovaní peňažného príspevku na kompenzáciu sa začína na základe
písomnej žiadosti občana alebo na podnet orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o peňažných príspevkoch.
V konaní o nároku na peňažný príspevok na kompenzáciu sa postupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správ-

nom konaní s výnimkou § 60 až 66 (odvolanie proti rozhodnutiu, obnova konania a preskúmanie rozhodnutí
mimo odvolacieho konania). V prípadoch priznania príspevku na kompenzáciu, zamietnutia žiadosti o prí-
spevok na kompenzáciu, zníženia alebo zvýšenia príspevku na kompenzáciu alebo odňatia a zastavenia vý-
platy alebo povinnosti vrátiť príspevok na kompenzáciu je orgán povinný vydať rozhodnutie.

� VVVVVýplatýplatýplatýplatýplata prísa prísa prísa prísa príspepepepepevkvkvkvkvkuuuuu: Nárok na výplatu príspevku na kompenzáciu vzniká právoplatným rozhodnutím
príslušného orgánu o ich priznaní, po splnení podmienok nároku na príspevok na kompenzáciu.
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa prizná a vypláca od začiatku mesiaca, v ktorom sa začalo konanie

o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu, t. j. odo dňa podania písomnej žiadosti.
Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa vypláca mesačne podľa počtu hodín, ktoré podľa výkazu osob-

nej asistencie osobný asistent odpracoval pre občana s ŤZP.
Peňažný príspevok na kompenzáciu sa vypláca občanovi s ŤZP v hotovosti alebo s jeho súhlasom na jeho

účet alebo na účet osoby, ktorú určí občan s ŤZP.
Peňažný príspevok za opatrovanie sa vypláca fyzickej osobe, ktorá občana s ŤZP opatruje.

� PPPPPooooovinnosvinnosvinnosvinnosvinnosti oprti oprti oprti oprti oprávneneávneneávneneávneneávnenej osobj osobj osobj osobj osobyyyyy:
a) do 8 dní písomne oznámiť zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na peňažný prí-

spevok na kompenzáciu, na jeho výšku a výplatu alebo poskytovanie, lehota 8 dní začína plynúť prvým dňom
nasledujúcom po dni, kedy nastala zmena;

b) na výzvu príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na posky-
tovanie peňažného príspevku na kompenzáciu, jeho výšku alebo výplatu;

c) podrobiť sa vyšetreniu zdravotného stavu, alebo inému odbornému vyšetreniu, ak je to podmienkou
pre poskytovanie peňažného príspevku;

d) oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny výšku svojich príjmov a hodnotu majetku,
zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch;

e) vrátiť peňažný príspevok alebo jeho časť ak nesplnila niektorú uloženú povinnosť alebo vedome prijí-
mala peňažný príspevok neoprávnene, alebo vo vyššej sume ako jej patrila.

� Zánik nárZánik nárZánik nárZánik nárZánik nárokokokokokuuuuu: Nárok na peňažný príspevok na kompenzáciu zanikne, ak príslušný úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny zistí že sa priznal neprávom, alebo sa nevyužíva na účel, na ktorý sa poskytol, smrťou
občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ak sa zmenia rozhodné skutočnosti a občan s ŤZP už nespĺ-
ňa podmienky nároku.

Bližšie informácie na: www.employment.gov.sk/Občan v sociálnej politike/ Pomoc a podpora občanom
so zdravotným postihnutím/.....
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CCCCC. . . . . SOCIÁLNE SLSOCIÁLNE SLSOCIÁLNE SLSOCIÁLNE SLSOCIÁLNE SLUŽBUŽBUŽBUŽBUŽBYYYYY
� Opatrovateľská služba
� Organizovanie spoločného stravovania
� Prepravná služba
� Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb:
� domov sociálnych služieb pre deti (denný, týždenný, celoročný)
� domov sociálnych služieb pre dospelých (denný, týždenný, celoročný)
� domov dôchodcov
� domov-penzión pre dôchodcov
� zariadenie chráneného bývania
� zariadenie opatrovateľskej služby
� domov pre osamelých rodičov
� rehabilitačné stredisko
� útulok
� jedáleň pre dôchodcov
� klub dôchodcov
� stredisko osobnej hygieny
� práčovňa

� Sociálna pôžička

Zľavy a výhody vyplývajúce z preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (v praxi zaužívaná
skratka – „OŤZP“), preukaz sa vydáva podľa predpisu MPSVR SR, avšak zľavy či výhody upravujú iné rezor-
ty, samosprávne orgány, resp. iné subjekty:
� zľavy na cestovnom vo verejnej doprave – určujú prepravcovia, resp. VUC;
� zľavy na cestovnom v mestskej hromadnej doprave – určuje mestská samospráva;
� zľavy pri kultúrnych či športových podujatiach – určuje organizátor podujatia;
� zľavy v oblasti miestnych daní a poplatkov (poplatok za psa, daň z nehnuteľnosti) – miestna samospráva;
� zľavy z poplatku v lekárňach – predpis MZ SR;
� osobitné označenie motorového vozidla 01 (občan musí byť súčasne odkázaný na individuálnu prepravu)
– možnosť parkovania na vyhradených parkoviskách, držitelia nemusia po nevyhnutne potrebný čas
dodržiavať zákaz státia, ak pritom neohrozia bezpečnosť cestnej premávky – predpis MDPT SR; možnosť
bezplatného vyčlenenia parkoviska v mestskej obytnej zóne pre konkrétne motorové vozidlo (rozhoduje
miestna samospráva);

3.2.2 zák3.2.2 zák3.2.2 zák3.2.2 zák3.2.2 zákon č. 46on č. 46on č. 46on č. 46on č. 461/2003 Z1/2003 Z1/2003 Z1/2003 Z1/2003 Z. z. o sociálnom pois. z. o sociálnom pois. z. o sociálnom pois. z. o sociálnom pois. z. o sociálnom poistttttení ení ení ení ení v znení neskorších predpisov – – – – – rieši okrem iného,
posudzovanie poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na účely invalidity, priznávanie invalidných
dôchodkov, ....

Základné poZákladné poZákladné poZákladné poZákladné pojmjmjmjmjmyyyyy:
� invalidný občan
� pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
� dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
� invalidný dôchodok
� pracovná rehabilitácia
� rekvalifikácia

3.2.3 vyhláš3.2.3 vyhláš3.2.3 vyhláš3.2.3 vyhláš3.2.3 vyhláškkkkka MPSa MPSa MPSa MPSa MPSVR SR č. 46VR SR č. 46VR SR č. 46VR SR č. 46VR SR č. 461/2000 Z1/2000 Z1/2000 Z1/2000 Z1/2000 Z.z.z.z.z.z., ktorou sa vykonáva § 59 ods. 10 zákona č. 195/1998 Z.z.
v znení neskorších predpisov – limituje zohľadnenú výšku ceny kompenzačnej pomôcky, ktorú môžu využí-
vať aj občania bez zdravotného postihnutia v rodine, napr. televízor s teletextom, rádiomagnetofón, mixér,
osobný počítač a pod.;

3.2.4 zák3.2.4 zák3.2.4 zák3.2.4 zák3.2.4 zákon č. 4on č. 4on č. 4on č. 4on č. 4111116/2006/2006/2006/2006/2001 o pr1 o pr1 o pr1 o pr1 o prechode niektechode niektechode niektechode niektechode niektorororororých pôsobnosých pôsobnosých pôsobnosých pôsobnosých pôsobností z ortí z ortí z ortí z ortí z orgánogánogánogánogánov šv šv šv šv štátnetátnetátnetátnetátnej sj sj sj sj sprprprprprávy na obceávy na obceávy na obceávy na obceávy na obce a vyššiea vyššiea vyššiea vyššiea vyššie
úzúzúzúzúzemné celkyemné celkyemné celkyemné celkyemné celky – vymedzuje kompetencie samosprávy v oblasti sociálnych služieb (napr. obce a mestá zabez-
pečujú opatrovateľskú službu);

3.2.5 zák3.2.5 zák3.2.5 zák3.2.5 zák3.2.5 zákon č. 600/2003 Zon č. 600/2003 Zon č. 600/2003 Zon č. 600/2003 Zon č. 600/2003 Z. z. o prída. z. o prída. z. o prída. z. o prída. z. o prídavkvkvkvkvku na dieťu na dieťu na dieťu na dieťu na dieťa a o zmene a doplnení záka a o zmene a doplnení záka a o zmene a doplnení záka a o zmene a doplnení záka a o zmene a doplnení zákona č. 46ona č. 46ona č. 46ona č. 46ona č. 461/2003 – 1/2003 – 1/2003 – 1/2003 – 1/2003 – stano-
vuje podmienky nároku na vyplácanie prídavkov na deti a to vo vymedzených prípadoch (§ 3) až do veku 25
rokov;
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Základné poZákladné poZákladné poZákladné poZákladné pojmjmjmjmjmyyyyy:
� nezaopatrené dieťa
� dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
� sústavná príprava dieťaťa na povolanie

3.2.6 zák3.2.6 zák3.2.6 zák3.2.6 zák3.2.6 zákon č. 280/2002 Zon č. 280/2002 Zon č. 280/2002 Zon č. 280/2002 Zon č. 280/2002 Z. z. o r. z. o r. z. o r. z. o r. z. o rodičodičodičodičodičooooovvvvvssssskkkkkom prísom prísom prísom prísom príspepepepepevkvkvkvkvkuuuuu v znení neskorších predpisov vymedzuje dĺžku
poberania rodičovského príspevku rodičom dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do veku 6
rokov; rodičom detí so zdravotným postihnutím umožňuje umiestniť dieťa denne najviac na 4 hodiny do
zariadenia za stanovených podmienok, ale aj rodičom so zdravotným postihnutím umiestniť denne na 4
hodiny do zariadenia svoje zdravé dieťa;

Základné poZákladné poZákladné poZákladné poZákladné pojmjmjmjmjmyyyyy:
� dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
� podmienka riadnej starostlivosti

3.2.7 zák3.2.7 zák3.2.7 zák3.2.7 zák3.2.7 zákon č. 5/200on č. 5/200on č. 5/200on č. 5/200on č. 5/2004 Z4 Z4 Z4 Z4 Z. z. o službách zames. z. o službách zames. z. o službách zames. z. o službách zames. z. o službách zamestnanostnanostnanostnanostnanosti a o zmene a doplnení niektti a o zmene a doplnení niektti a o zmene a doplnení niektti a o zmene a doplnení niektti a o zmene a doplnení niektorororororých zákých zákých zákých zákých zákonoonoonoonoonov –v –v –v –v –
zavádza nové formy riešenia vytvárania pracovných príležitostí pre ľudí so zdravotným postihnutím;

Základné poZákladné poZákladné poZákladné poZákladné pojmjmjmjmjmyyyyy:::::
� pracovná rehabilitácia
� osoba so zdravotným postihnutím
� agentúra podporovaného zamestnávania
� pracovný asistent
� príspevok na činnosť pracovného asistenta
� chránená dielňa
� chránené pracovisko
� príspevok na zriadenie chráneného pracoviska, chránenej dielne
� povinný podiel zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím

3.2.8 zák3.2.8 zák3.2.8 zák3.2.8 zák3.2.8 zákon č. 3on č. 3on č. 3on č. 3on č. 3111111/2001/2001/2001/2001/2001 Z1 Z1 Z1 Z1 Z.z. – zák.z. – zák.z. – zák.z. – zák.z. – zákonník pronník pronník pronník pronník práceáceáceáceáce – princíp rovnosti a zákaz diskriminácie na základe
zdravotného postihnutia;

3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 3. 3 Pôsobnosť MinisPôsobnosť MinisPôsobnosť MinisPôsobnosť MinisPôsobnosť Ministtttterererererssssstvtvtvtvtva zdra zdra zdra zdra zdraaaaavvvvvoooootníctvtníctvtníctvtníctvtníctva SRa SRa SRa SRa SR – oblasťoblasťoblasťoblasťoblasť liečliečliečliečliečebnej sebnej sebnej sebnej sebnej stttttarararararososososostlivtlivtlivtlivtlivosososososti, prti, prti, prti, prti, predpisoedpisoedpisoedpisoedpisovanie lie-vanie lie-vanie lie-vanie lie-vanie lie-
kkkkkooooov av av av av a zdr zdr zdr zdr zdravavavavavoooootníckytníckytníckytníckytníckych kch kch kch kch komomomomompenzačných pomôcokpenzačných pomôcokpenzačných pomôcokpenzačných pomôcokpenzačných pomôcok – legislatívne upravená v týchto zákonoch:

3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1 zák1 zák1 zák1 zák1 zákon č. 5on č. 5on č. 5on č. 5on č. 5777777/2007/2007/2007/2007/2004 Z4 Z4 Z4 Z4 Z.z.z.z.z.z. o ro ro ro ro rozsahu zdrozsahu zdrozsahu zdrozsahu zdrozsahu zdraaaaavvvvvoooootnetnetnetnetnej sj sj sj sj stttttarararararososososostlivtlivtlivtlivtlivosososososti uhrti uhrti uhrti uhrti uhrádzaneádzaneádzaneádzaneádzanej na základe vj na základe vj na základe vj na základe vj na základe vererererereeeeejnéhojnéhojnéhojnéhojného
zdrzdrzdrzdrzdraaaaavvvvvoooootného poistného poistného poistného poistného poistttttenia a o úhrenia a o úhrenia a o úhrenia a o úhrenia a o úhradách za službadách za službadách za službadách za službadách za služby súvisiace s posy súvisiace s posy súvisiace s posy súvisiace s posy súvisiace s poskytkytkytkytkytooooovvvvvaním zdraním zdraním zdraním zdraním zdraaaaavvvvvoooootnetnetnetnetnej sj sj sj sj stttttarararararososososostlivtlivtlivtlivtlivosososososti –ti –ti –ti –ti –
vymedzuje podmienky kategorizácie liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok.

Základné poZákladné poZákladné poZákladné poZákladné pojmjmjmjmjmyyyyy:::::
� zdravotnícke pomôcky
� lieky
� dietetické potraviny

3.3.2 zák3.3.2 zák3.3.2 zák3.3.2 zák3.3.2 zákon č. 5on č. 5on č. 5on č. 5on č. 5777776/2006/2006/2006/2006/2004 Z4 Z4 Z4 Z4 Z. z. o zdr. z. o zdr. z. o zdr. z. o zdr. z. o zdraaaaavvvvvoooootnetnetnetnetnej sj sj sj sj stttttarararararososososostlivtlivtlivtlivtlivosososososti, službách súvisiacich s posti, službách súvisiacich s posti, službách súvisiacich s posti, službách súvisiacich s posti, službách súvisiacich s poskytkytkytkytkytooooovvvvvaním zdraním zdraním zdraním zdraním zdra-a-a-a-a-
vvvvvoooootnetnetnetnetnej sj sj sj sj stttttarararararososososostlivtlivtlivtlivtlivosososososti a o zmene a doplnení niektti a o zmene a doplnení niektti a o zmene a doplnení niektti a o zmene a doplnení niektti a o zmene a doplnení niektorororororých zákých zákých zákých zákých zákonoonoonoonoonov v v v v – zdravotnícka starostlivosť, súvisiace
služby (napr. doprava sanitným vozidlom, pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti);

3.3.3 zák3.3.3 zák3.3.3 zák3.3.3 zák3.3.3 zákon čon čon čon čon č. 580/200580/200580/200580/200580/2004 Z4 Z4 Z4 Z4 Z. z. o zdr. z. o zdr. z. o zdr. z. o zdr. z. o zdraaaaavvvvvoooootnom poistnom poistnom poistnom poistnom poisttttteníeníeníeníení garantuje, že štát je platiteľom poistného za osoby, ktoré
opatrujú občanov s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných na opatrovanie a osoby, ktoré vykonávajú osob-
nú asistenciu občanom s ťažkým zdravotným postihnutím podľa zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci;

3. 4. P3. 4. P3. 4. P3. 4. P3. 4. Pôsobnosť Ministerstva školstva SRôsobnosť Ministerstva školstva SRôsobnosť Ministerstva školstva SRôsobnosť Ministerstva školstva SRôsobnosť Ministerstva školstva SR

Oblasť vzdelávOblasť vzdelávOblasť vzdelávOblasť vzdelávOblasť vzdelávania ania ania ania ania je legislatívne upravené v týchto zákonoch:

3.4.3.4.3.4.3.4.3.4.1 zák1 zák1 zák1 zák1 zákon č. 29/1on č. 29/1on č. 29/1on č. 29/1on č. 29/198989898984 Zb. o sús4 Zb. o sús4 Zb. o sús4 Zb. o sús4 Zb. o sústttttaaaaavvvvve základných a se základných a se základných a se základných a se základných a strtrtrtrtredných šedných šedných šedných šedných škôlkôlkôlkôlkôl (školský zákon) v znení neskorších
predpisov, ktorý legislatívne umožňuje integrované vzdelávanie detí a mládeže so zdravotným postihnutím a záro-
veň v súlade s Ústavou Slovenskej republiky garantuje vzdelávanie všetkým, pretože odstránil v minulosti
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diskriminujúce ustanovenie, umožňujúce oslobodenie od vzdelávania. Garantuje nepočujúcim a nevidiacim
žiakom zabezpečenie práva na vzdelanie v ich jazyku s použitím posunkovej reči a Braillovho písma;

Základné poZákladné poZákladné poZákladné poZákladné pojmjmjmjmjmyyyyy:
� žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
� právo na vzdelanie s použitím posunkovej reči a Braillovho písma
� špeciálne školy (špeciálne základné školy, špeciálne stredné školy, praktická škola a odborné učilištia)
� školská integrácia
� integrovaný žiak
� asistent učiteľa

3.4.2 vyhláš3.4.2 vyhláš3.4.2 vyhláš3.4.2 vyhláš3.4.2 vyhláškkkkka MŠ SR č. 1a MŠ SR č. 1a MŠ SR č. 1a MŠ SR č. 1a MŠ SR č. 143/143/143/143/143/198989898984 Zb. o základne4 Zb. o základne4 Zb. o základne4 Zb. o základne4 Zb. o základnej šj šj šj šj škkkkkole v znení nesole v znení nesole v znení nesole v znení nesole v znení neskkkkkorších prorších prorších prorších prorších predpisoedpisoedpisoedpisoedpisov v v v v umožňuje
oslobodenie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (so zdravotným postihnutím) od niekto-
rého vyučovacieho predmetu, zriaďovanie špeciálnych tried bežných základných škôl;

3.4.3 vyhláš3.4.3 vyhláš3.4.3 vyhláš3.4.3 vyhláš3.4.3 vyhláškkkkka MŠ SR č. 80/1a MŠ SR č. 80/1a MŠ SR č. 80/1a MŠ SR č. 80/1a MŠ SR č. 80/199999999991 Zb1 Zb1 Zb1 Zb1 Zb. o so so so so strtrtrtrtredných šedných šedných šedných šedných škkkkkolácholácholácholácholách v znení neskorších predpisov umožňuje
zriadenie špeciálnej triedy na strednej škole;

3.4.4 zák3.4.4 zák3.4.4 zák3.4.4 zák3.4.4 zákon NR SR č. 2on NR SR č. 2on NR SR č. 2on NR SR č. 2on NR SR č. 279/179/179/179/179/1993 Z993 Z993 Z993 Z993 Z.z. o š.z. o š.z. o š.z. o š.z. o škkkkkolsolsolsolsolských zariadeniach v znení neských zariadeniach v znení neských zariadeniach v znení neských zariadeniach v znení neských zariadeniach v znení neskkkkkorších prorších prorších prorších prorších predpisoedpisoedpisoedpisoedpisov v v v v rieši
problematiku predškolskej výchovy detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj problema-
tiku poradenstva a špeciálno-výchovného poradenstva;

3.4.5 vyhláš3.4.5 vyhláš3.4.5 vyhláš3.4.5 vyhláš3.4.5 vyhláškkkkka MŠ SR č. 43/1a MŠ SR č. 43/1a MŠ SR č. 43/1a MŠ SR č. 43/1a MŠ SR č. 43/1996 Z996 Z996 Z996 Z996 Z.z. o podr.z. o podr.z. o podr.z. o podr.z. o podrobnosobnosobnosobnosobnostiach o výchotiach o výchotiach o výchotiach o výchotiach o výchovnom porvnom porvnom porvnom porvnom poradensadensadensadensadenstvtvtvtvtve a pore a pore a pore a pore a poradensadensadensadensadenskýchkýchkýchkýchkých
zariadeniach v znení zákzariadeniach v znení zákzariadeniach v znení zákzariadeniach v znení zákzariadeniach v znení zákona č. 222/1ona č. 222/1ona č. 222/1ona č. 222/1ona č. 222/1996 Z996 Z996 Z996 Z996 Z.z. .z. .z. .z. .z. je vykonávacou vyhláškou k problematike poradenských
zariadení;

3.4.6 zák3.4.6 zák3.4.6 zák3.4.6 zák3.4.6 zákon č. 1on č. 1on č. 1on č. 1on č. 1333331/2002 Z1/2002 Z1/2002 Z1/2002 Z1/2002 Z.z. o vy.z. o vy.z. o vy.z. o vy.z. o vysokých šsokých šsokých šsokých šsokých škkkkkolách a o zmene a doplnení niektolách a o zmene a doplnení niektolách a o zmene a doplnení niektolách a o zmene a doplnení niektolách a o zmene a doplnení niektorororororých zákých zákých zákých zákých zákonoonoonoonoonov v v v v ustanovu-
je fakultám v rámci svojich možností vytvárať podmienky pre vykonanie prijímacích skúšok s vyrovnanými
podmienkami pre záujemcov so zdravotným postihnutím a podmienky dostupnosti štúdia pre študentov so
zdravotným postihnutím;

Základné poZákladné poZákladné poZákladné poZákladné pojmjmjmjmjmyyyyy:::::
� študent so zdravotným postihnutím
� fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím
� diskriminácia z dôvodu zdravotného postihnutia

3. 5. P3. 5. P3. 5. P3. 5. P3. 5. Pôsobnosť Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SRôsobnosť Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SRôsobnosť Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SRôsobnosť Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SRôsobnosť Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR

BezbariérBezbariérBezbariérBezbariérBezbariérooooovvvvvé živé živé živé živé živoooootné prtné prtné prtné prtné prososososostrtrtrtrtredie edie edie edie edie rieši:

3.5.3.5.3.5.3.5.3.5.1 vyhláš1 vyhláš1 vyhláš1 vyhláš1 vyhláškkkkka MŽP SR č. 532/2002 Za MŽP SR č. 532/2002 Za MŽP SR č. 532/2002 Za MŽP SR č. 532/2002 Za MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o t. z. o t. z. o t. z. o t. z. o technických poechnických poechnických poechnických poechnických požiadažiadažiadažiadažiadavkách na svkách na svkách na svkách na svkách na stttttaaaaavbvbvbvbvby a ty a ty a ty a ty a technických poechnických poechnických poechnických poechnických požia-žia-žia-žia-žia-
dadadadadavkách na svkách na svkách na svkách na svkách na stttttaaaaavbvbvbvbvby užíy užíy užíy užíy užívvvvvané osobami s obmedzané osobami s obmedzané osobami s obmedzané osobami s obmedzané osobami s obmedzenou schopnosťenou schopnosťenou schopnosťenou schopnosťenou schopnosťou pohou pohou pohou pohou pohybu a orientácie - ybu a orientácie - ybu a orientácie - ybu a orientácie - ybu a orientácie - vykonávacia
vyhláška k stavebnému zákonu (zákon č. 50/1976 v znení zákona č. 237/2000 Z. z.) – vymedzuje podmienky
dostupnosti verejných stavieb;

Základné poZákladné poZákladné poZákladné poZákladné pojmjmjmjmjmyyyyy:::::
� občan s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

3. 6 P3. 6 P3. 6 P3. 6 P3. 6 Pôsobnosť Ministerstva dopravyôsobnosť Ministerstva dopravyôsobnosť Ministerstva dopravyôsobnosť Ministerstva dopravyôsobnosť Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, pôšt a telekomunikácií SR, pôšt a telekomunikácií SR, pôšt a telekomunikácií SR, pôšt a telekomunikácií SR

3.6.3.6.3.6.3.6.3.6.1 zák1 zák1 zák1 zák1 zákon č. 3on č. 3on č. 3on č. 3on č. 3111115/15/15/15/15/1996 Z996 Z996 Z996 Z996 Z.z. o pr.z. o pr.z. o pr.z. o pr.z. o premávkemávkemávkemávkemávke na poze na poze na poze na poze na pozemných kemných kemných kemných kemných komunikáciách omunikáciách omunikáciách omunikáciách omunikáciách v § 41 ods. 1 vymedzuje používa-
nie osobitných označení motorových vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnutú osobu a v § 52 ods. 3
upravuje používanie chodníka a vozovky osobou so zdravotným postihnutím pohybujúcou sa na vozíku;

Základné poZákladné poZákladné poZákladné poZákladné pojmjmjmjmjmyyyyy:
� vozidlo prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu
prepravu
� vozidlo vedené sluchovo postihnutou osobou
� osobitné označenie motorového vozidla
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3. 7 P3. 7 P3. 7 P3. 7 P3. 7 Pôsobnosť Ministerstva vnútra SRôsobnosť Ministerstva vnútra SRôsobnosť Ministerstva vnútra SRôsobnosť Ministerstva vnútra SRôsobnosť Ministerstva vnútra SR

3.73.73.73.73.7.....1 vyhláš1 vyhláš1 vyhláš1 vyhláš1 vyhláškkkkka MV SR č. 75/1a MV SR č. 75/1a MV SR č. 75/1a MV SR č. 75/1a MV SR č. 75/1995 Z995 Z995 Z995 Z995 Z.z. o zabezpeč.z. o zabezpeč.z. o zabezpeč.z. o zabezpeč.z. o zabezpečení eení eení eení eení evvvvvakakakakakuácieuácieuácieuácieuácie v znení neskorších predpisov v § 6 ods.
2 písm. určuje zabezpečenie evakuácie občanov so zdravotným postihnutím v domácnosti s rodinnými prí-
slušníkmi alebo osobami poskytujúcimi im opatrovateľskú službu;

3.73.73.73.73.7.2 zák.2 zák.2 zák.2 zák.2 zákon č. 83/1on č. 83/1on č. 83/1on č. 83/1on č. 83/1990 Zb. o zdr990 Zb. o zdr990 Zb. o zdr990 Zb. o zdr990 Zb. o združoužoužoužoužovvvvvaní občanoaní občanoaní občanoaní občanoaní občanov v v v v v znení neskorších predpisov garantuje právo združo-
vať sa a vytvárať občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím;

3.73.73.73.73.7.3 zák.3 zák.3 zák.3 zák.3 zákon č. 1on č. 1on č. 1on č. 1on č. 1555554/14/14/14/14/199999999994 Z4 Z4 Z4 Z4 Z.z. o matrikách .z. o matrikách .z. o matrikách .z. o matrikách .z. o matrikách upravuje podmienky zápisu novonarodeného dieťaťa do knihy
narodení, ak je oznamovateľ (rodič) nepočujúci, pri ktorom je nutná účasť tlmočníka posunkovej reči;

3.73.73.73.73.7.4 zák.4 zák.4 zák.4 zák.4 zákon č. 22on č. 22on č. 22on č. 22on č. 224/2006 Z4/2006 Z4/2006 Z4/2006 Z4/2006 Z. z. o občians. z. o občians. z. o občians. z. o občians. z. o občianskykykykykych prch prch prch prch preukeukeukeukeukazazazazazoch och och och och ustanovuje povinnosť vydať občiansky preu-
kaz aj osobe nespôsobilej na právne úkony (s vyznačením);

Základné poZákladné poZákladné poZákladné poZákladné pojmjmjmjmjmyyyyy:::::
� občan
� osoba nespôsobilá na právne úkony

3. 8 P3. 8 P3. 8 P3. 8 P3. 8 Pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti SRôsobnosť Ministerstva spravodlivosti SRôsobnosť Ministerstva spravodlivosti SRôsobnosť Ministerstva spravodlivosti SRôsobnosť Ministerstva spravodlivosti SR

3.8.3.8.3.8.3.8.3.8.1 zák1 zák1 zák1 zák1 zákon č. 382/200on č. 382/200on č. 382/200on č. 382/200on č. 382/2004 Z4 Z4 Z4 Z4 Z. z. o znalcoch a tlmočník. z. o znalcoch a tlmočník. z. o znalcoch a tlmočník. z. o znalcoch a tlmočník. z. o znalcoch a tlmočníkoch a proch a proch a proch a proch a prekladatekladatekladatekladatekladateľeľeľeľeľoch och och och och považuje za tlmočníkov aj
tlmočníkov posunkovej reči nepočujúcich, artikulačného tlmočníka a tlmočníka pre hluchoslepé osoby. Za
prekladateľa sa považuje aj prekladateľ Braillovho písma pre nevidiacich.

3.8.2 zák3.8.2 zák3.8.2 zák3.8.2 zák3.8.2 zákon č. 99/1on č. 99/1on č. 99/1on č. 99/1on č. 99/1963 Zb. Občians963 Zb. Občians963 Zb. Občians963 Zb. Občians963 Zb. Občiansky súdnky súdnky súdnky súdnky súdny poriadok v znení nesy poriadok v znení nesy poriadok v znení nesy poriadok v znení nesy poriadok v znení neskkkkkorších prorších prorších prorších prorších predpisoedpisoedpisoedpisoedpisov v v v v zakotvuje právo
účastníka konania konať pred súdom vo svojom materinskom jazyku, ktoré sa v plnej miere vzťahuje na
nepočujúcich občanov;

3.8.3 vyhláš3.8.3 vyhláš3.8.3 vyhláš3.8.3 vyhláš3.8.3 vyhláškkkkka MS SR č. 66/1a MS SR č. 66/1a MS SR č. 66/1a MS SR č. 66/1a MS SR č. 66/1992 Zb. o Spr992 Zb. o Spr992 Zb. o Spr992 Zb. o Spr992 Zb. o Spraaaaavvvvvooooovvvvvacom poriadkacom poriadkacom poriadkacom poriadkacom poriadku pru pru pru pru pre okre okre okre okre okresné a kresné a kresné a kresné a kresné a krajsajsajsajsajské súdy v zneníké súdy v zneníké súdy v zneníké súdy v zneníké súdy v znení
nesnesnesnesneskkkkkorších prorších prorších prorších prorších predpisoedpisoedpisoedpisoedpisov v v v v ustanovuje povinnosť súdov pribrať tlmočníka aj pri výsluchu osôb hluchých, nemých
alebo hluchonených, ak sa nedá s nimi dorozumieť iným spoľahlivým spôsobom;

3.8.4 zák3.8.4 zák3.8.4 zák3.8.4 zák3.8.4 zákon č. 40/1on č. 40/1on č. 40/1on č. 40/1on č. 40/196969696964 Zb. Občians4 Zb. Občians4 Zb. Občians4 Zb. Občians4 Zb. Občiansky zákky zákky zákky zákky zákonník v znení nesonník v znení nesonník v znení nesonník v znení nesonník v znení neskkkkkorších prorších prorších prorších prorších predpisoedpisoedpisoedpisoedpisov v v v v stanovuje za zástupcu
osoby nespôsobilej na právne úkony opatrovníka určeného súdom; v časti dedenia osobitnou formou upra-
vuje podmienky platnosti závetu, ak závetcom je nepočujúca osoba, ktorá nemôže čítať alebo písať alebo
nevidiaca osoba;

3.8.5 zák3.8.5 zák3.8.5 zák3.8.5 zák3.8.5 zákon č. 1on č. 1on č. 1on č. 1on č. 1444441/11/11/11/11/196969696961 Zb. o tr1 Zb. o tr1 Zb. o tr1 Zb. o tr1 Zb. o tresesesesestnom ktnom ktnom ktnom ktnom konaní súdnom (Tonaní súdnom (Tonaní súdnom (Tonaní súdnom (Tonaní súdnom (Trrrrresesesesestný poriadok) v znení nestný poriadok) v znení nestný poriadok) v znení nestný poriadok) v znení nestný poriadok) v znení neskkkkkorších prorších prorších prorších prorších predpi-edpi-edpi-edpi-edpi-
sososososov v v v v upravuje povinnosť pribrať tlmočníka, ak obvinený neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie. Toto
ustanovenie sa aplikuje aj na nepočujúce osoby;

3.8.6 zák3.8.6 zák3.8.6 zák3.8.6 zák3.8.6 zákon č. 38/1on č. 38/1on č. 38/1on č. 38/1on č. 38/1993 Z993 Z993 Z993 Z993 Z.z. o or.z. o or.z. o or.z. o or.z. o organizácii Úsganizácii Úsganizácii Úsganizácii Úsganizácii Ústttttaaaaavného súdu SR vného súdu SR vného súdu SR vného súdu SR vného súdu SR zakotvuje právo fyzických osôb na úst-
nom pojednávaní alebo pri inom osobnom rokovaní používať svoj materinský jazyk; Toto právo je upravené
v § 16 Spravovacieho a rokovacieho poriadku Ústavného súdu, kde sa uvádza, že ak účastník konania vypo-
vedá ako svedok v inom ako slovenskom jazyku, priberie súd tlmočníka, čo sa vzťahuje aj na prípady, ak ide
o hluché, nemé alebo hluchonemé osoby a nemožno sa s nimi dorozumieť iným spoľahlivým spôsobom;

3.8.7 zák3.8.7 zák3.8.7 zák3.8.7 zák3.8.7 zákon č. 1on č. 1on č. 1on č. 1on č. 149/149/149/149/149/1995 Z995 Z995 Z995 Z995 Z.z. o posunk.z. o posunk.z. o posunk.z. o posunk.z. o posunkooooovvvvveeeeej rj rj rj rj reči nepočueči nepočueči nepočueči nepočueči nepočujúcich osôb júcich osôb júcich osôb júcich osôb júcich osôb osobitne vymedzuje posunkovú reč
ako dorozumievací prostriedok;

3. 9 P3. 9 P3. 9 P3. 9 P3. 9 Pôsobnosť Ministerstva kultúry SRôsobnosť Ministerstva kultúry SRôsobnosť Ministerstva kultúry SRôsobnosť Ministerstva kultúry SRôsobnosť Ministerstva kultúry SR

3.9.3.9.3.9.3.9.3.9.1 zák1 zák1 zák1 zák1 zákon č. 308/2000 Zon č. 308/2000 Zon č. 308/2000 Zon č. 308/2000 Zon č. 308/2000 Z.z. o vy.z. o vy.z. o vy.z. o vy.z. o vysielaní a rsielaní a rsielaní a rsielaní a rsielaní a reeeeetrtrtrtrtransmisii ansmisii ansmisii ansmisii ansmisii v znení neskorších predpisov vymedzuje povin-
nosti vysielania programov so skrytými a otvorenými titulkami a v posunkovej reči nepočujúcich osôb;

3.9.2 zák3.9.2 zák3.9.2 zák3.9.2 zák3.9.2 zákon č. 2on č. 2on č. 2on č. 2on č. 2111112/12/12/12/12/1995 o k995 o k995 o k995 o k995 o koncesionároncesionároncesionároncesionároncesionárssssskykykykykych poplatkch poplatkch poplatkch poplatkch poplatkochochochochoch v znení neskorších predpisov vymedzuje okruh
osôb oslobodených od platenia koncesionárskych poplatkov;
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3.10 P3.10 P3.10 P3.10 P3.10 Pôsobnosť Ministerstva financií SRôsobnosť Ministerstva financií SRôsobnosť Ministerstva financií SRôsobnosť Ministerstva financií SRôsobnosť Ministerstva financií SR

3.3.3.3.3.111110.0.0.0.0.1 zák1 zák1 zák1 zák1 zákon č. 1on č. 1on č. 1on č. 1on č. 145/145/145/145/145/1995 Z995 Z995 Z995 Z995 Z.z. o s.z. o s.z. o s.z. o s.z. o sprprprprprávnávnávnávnávnyyyyych poplatkch poplatkch poplatkch poplatkch poplatkochochochochoch oslobodzuje občanov s ťažkým zdravotným po-
stihnutím od:

a) poplatkov pri predĺžení platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo
ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu;

b) poplatku za povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade, pre iným než
matričným úradom, mimo určenej doby, mimo úradne určenej miestnosti, manželstvo s cudzincom a medzi
cudzincami;

c) poplatku pri vydaní rozhodnutia na dovoz alebo vývoz psa so špeciálnym výcvikom;
d) poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie oslobodení občania s ťažkým

zdravotným postihnutím, držitelia preukazu OŤZP.

3.3.3.3.3.111110.2 zák0.2 zák0.2 zák0.2 zák0.2 zákon č. 582/200on č. 582/200on č. 582/200on č. 582/200on č. 582/2004 Z4 Z4 Z4 Z4 Z. z. o dani z nehnut. z. o dani z nehnut. z. o dani z nehnut. z. o dani z nehnut. z. o dani z nehnuteľnoseľnoseľnoseľnoseľnosti ti ti ti ti dáva právny rámec správcovi     dane na oslobode-
nie od platenia dane, prípadne na zníženie dane zo stavieb, bytov a garáží užívaných občanom s ťažkým
zdravotným postihnutím;

PPPPPoznámkoznámkoznámkoznámkoznámkaaaaa
V legislatíve sa používajú:
– nejednotné označenia, napr. občan sluchovo postihnutý – nepočujúci – hluchý – hluchonemý;
posunková reč – znaková reč;
– nadbytočne detailizované označenie, ktoré nemá oporu v zákone, napr. ťažko zdravotne alebo
ťažko pohybovo postihnutá osoba odkázaná na individuálnu prepravu (zákon č. 195/1998 Z. z.
definuje pojem „ťažko zdravotne postihnutá osoba odkázaná na individuálnu prepravu“);

OtázkyOtázkyOtázkyOtázkyOtázky
– Kto je občan s ťažkým zdravotným postihnutím?
– Čím sa preukazuje?
– Vymenuj aspoň 2 oblasti kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia!
– Vymenuj aspoň 3 druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu!
– Kto je to osobný asistent?
– Je rozdiel medzi osobným asistentom, pracovným asistentom a asistentom učiteľa?
– Môže byť žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dieťaťom so zdravotným postih-
nutím?
– Kde môže dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím dostať peňažný príspevok na kompenzačnú
pomôcku, na ktorú je denne odkázaný?
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Zákony a vyhlášky
ústavný zákon č. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky;
zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
vyhláška MPSVR SR č. 461/2000 Z.z.,
zákon č. 416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003
zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov
zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 311/2001 Z.z. – zákonník práce
zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve
zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poiste-
nia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov
vyhláška MŠ SR č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení neskorších predpisov
vyhláška MŠ SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov
zákon NR SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov
vyhláška MŠ SR č. 43/1996 Z.z. o podrobnostiach o výchovnom poradenstve a poradenských zariadeniach v
znení zákona č. 222/1996 Z.z.
zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o technických požiadavkách na stavby a technických požiadavkách na stavby
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciach
vyhláška č. 95/1997 Z.z. o výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie, o doškolovacom kurze držiteľov vodičské-
ho oprávnenia, ...
vyhláška MV SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečení evakuácie v znení neskorších predpisov
zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách
zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch
zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch a tlmočníkoch a prekladateľoch
zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
vyhláška MS SR č. 66/1992 Zb. o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy v znení neskorších predpisov
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov
zákon č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu SR
zákon č. 149/1995 Z.z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb
zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov
zákon č. 212/1995 o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov
zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
zákon č. 582/2004 Z. z. o dani z nehnuteľnosti

(všetky legislatívne predpisy citované dňa 20. 12. 2006)
Dostupné na: http: // www.justice.gov.sk/jaspi/predpisy/
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