
CHARAKTERISTIKY CHARAKTERISTIKY 
JEDNOTLIVÝCH DRUHOV JEDNOTLIVÝCH DRUHOV 

POSTIHNUTPOSTIHNUTÍÍ



ZZáákladnkladnáá defindefinííciacia
ZdravotnZdravotnéé postihnutiepostihnutie

jeje charakterizovancharakterizovanéé zzáávavažžnounou poruchouporuchou fyzickej, psychickejfyzickej, psychickej
aleboalebo intelektovejintelektovej funkciefunkcie jedincajedinca s s trvalýmitrvalými nnáásledkami,sledkami,
ktorktoréé ssúú spojenspojenéé ss obmedzenou schopnosobmedzenou schopnosťťou vzdelou vzdeláávania, obmedzenou vania, obmedzenou 
pracovnou schopnospracovnou schopnosťťou,ou, zvýzvýššenými nenými náárokmi na  zdravotnrokmi na  zdravotnííckucku a socia sociáálnu lnu 
starostlivosstarostlivosťť akoako aj saj s podstatne znpodstatne zníížženou kvalitou enou kvalitou žživota. ivota. 

Zdravotné postihnutie je bližšie určované:

�� druhom postihnutia druhom postihnutia 
�� stupstupňňom poruchy om poruchy 
�� ddĺžĺžkou trvaniakou trvania
�� nutnosnutnosťťou pouou použžíívania zdravotnvania zdravotnííckych, kompenzackych, kompenzaččných pomôcok , prných pomôcok , príípadne padne 

pomocoupomocou druhej osoby kdruhej osoby k zachovaniu aspozachovaniu aspoňň ččiastoiastoččnej sebestanej sebestaččnosti , nosti , 
pohyblivosti, orientpohyblivosti, orientááciecie a komunikaa komunikaččných schopnostných schopnostíí. . 



TelesnTelesnéé postihnutiepostihnutie
Pod pojmom telesné postihnutie rozumieme chyby pohybového a nosného 
ústrojenstva, t.j. kostí, kĺbov, šliach, svalov i cievneho zásobenia, ako 
i poškodenia alebo poruchy nervového ústrojenstva, ktoré sa prejavujú
porušenou hybnosťou. Patria sem tiež všetky odchýlky od normálneho tvaru 
tela a končatín, teda deformity, abnormality, čiže anomálie. ( Kraus -
Šandera, 1975 ).
Telesné postihnutie delíme na: dedičné, vrodené, získané
Pomerne veľkú skupinu telesne postihnutých tvoria jedinci s detskou 
mozgovou obrnou - DMO. Je to vývinová porucha mozgu, ktorá vzniká v 
najrannejšom veku. Postihuje rôzne funkcie mozgu aj hybnosť.



ZrakovZrakovéé postihnutiepostihnutie

Do tejto kategDo tejto kategóórie zararie zaraďďujeme deti ujeme deti nevidiace, so zvynevidiace, so zvyšškami kami 
zraku a slabozrakzraku a slabozrakéé /ich /ich vvíízuszus je 5/50 je 5/50 –– 1/50, 5/50 1/50, 5/50 –– 5/25 a 5/25 a 
deti binokuldeti binokuláárne chybnrne chybnéé.. Zrak slabozrakých detZrak slabozrakých detíí sa koriguje sa koriguje 
okuliarmi, u okuliarmi, u ťťaažžko slabozrakých v rozsahu 8 a viac D, u ko slabozrakých v rozsahu 8 a viac D, u 
stredne a stredne a ľľahko slabozrakých v rozsahu 5 aahko slabozrakých v rozsahu 5 ažž 8 D, p8 D, páásmo smo 
ššetrenia zraku sa pohybuje od 3 do 5D. etrenia zraku sa pohybuje od 3 do 5D. ĎĎalalšíším vm váážžnym nym 
druhom podruhom pošškodenia zraku je kodenia zraku je zzúúžženenéé zornzornéé pole,pole, ktorktoréé v v 
najnajťťaažžšíších prch príípadoch môpadoch môžže dosahovae dosahovaťť aažž hodnoty 5 hodnoty 5 –– 10 10 
stupstupňňov. Poruchu zraku diagnostikuje ov. Poruchu zraku diagnostikuje oftalmoloftalmolóógg (o(oččný lekný lekáár), r), 
ktorý mktorý máá diedieťťa aj v dispenza aj v dispenzáárnej starostlivosti. rnej starostlivosti. 
Nevidiace deti sa vzdelNevidiace deti sa vzdeláávajvajúú braillovýmbraillovým ppíísmom, deti smom, deti 
slabozrakslabozrakéé pracujpracujúú pomocou lpomocou lúúpp (telev(televíízna lupa, prenosnzna lupa, prenosnéé
lupy) lupy) a zva zvääččššených textov.ených textov. Vo výchovnoVo výchovno--vzdelvzdeláávacom procese vacom procese 
i pri bei pri bežžných ných ččinnostiach je potrebninnostiach je potrebnéé tieto deti chrtieto deti chráániniťť pred pred 
nadmerným hlukom, vytvnadmerným hlukom, vytvááraraťť stabilnstabilnéé prostredie bez nprostredie bez nááhlych hlych 
baribariéér a zmien, ktorr a zmien, ktoréé prispieva k bezpeprispieva k bezpeččnosti prnosti prááce.ce.



SluchovSluchovéé postihnutiepostihnutie
Patria sem deti Patria sem deti neponepoččujujúúce, deti so zvyce, deti so zvyšškami sluchu a deti kami sluchu a deti 
nedoslýchavnedoslýchavéé (strata sluchu 60 (strata sluchu 60 –– 90 dB je 90 dB je ťťaažžkkáá nedoslýchavosnedoslýchavosťť, , 
45 45 –– 60 dB stredn60 dB strednáá, 30 , 30 –– 45 dB 45 dB ľľahkahkáá nedoslýchavosnedoslýchavosťť).).
Deti nepoDeti nepoččujujúúce a so zvyce a so zvyšškami sluchu sa vzdelkami sluchu sa vzdeláávajvajúú ororáálnou i lnou i 
posunkovou reposunkovou reččou, deti nedoslýchavou, deti nedoslýchavéé pracujpracujúú s nas naččúúvacvacíím m 
aparaparáátom.tom. V podmienkach V podmienkach šškoly je potrebnkoly je potrebnéé ususáádzadzaťť ich do ich do 
prvých lavprvých lavííc pri okne, aby mal uc pri okne, aby mal uččiteiteľľ osvetlenosvetlenéé úústa a sta a žžiak mohol iak mohol 
odzeraodzeraťť z pohybu jeho pier. Poruchu sluchu diagnostikuje z pohybu jeho pier. Poruchu sluchu diagnostikuje 
foniater a ORL lekfoniater a ORL lekáár. Sluchovo postihnutr. Sluchovo postihnutéé diedieťťa musa musíí bybyťť aj v aj v 
starostlivosti klinickstarostlivosti klinickéého logopho logopééda, pretoda, pretožže porucha sa prejavuje e porucha sa prejavuje 
aj v reaj v reččovom prejave naruovom prejave naruššenou, resp. nevytvorenou artikulenou, resp. nevytvorenou artikulááciou ciou 
hlhláások a sok a dysgramatizmomdysgramatizmom..



MentMentáálna retardlna retardááciacia
MentMentáálna retardlna retardáácia je stav zastavencia je stav zastavenéého alebo neho alebo neúúplnplnéého duho dušševnevnéého ho 
vývinu, charakterizovaný naruvývinu, charakterizovaný naruššeným vývinom veným vývinom vššeobecných schopnosteobecných schopnostíí
(pozn(poznáávacvacíích, rech, reččových, pohybových, sociových, pohybových, sociáálnych).lnych).
RetardRetardáácia sa môcia sa môžže vyskytne vyskytnúúťť spolospoloččne s inou dune s inou dušševnou alebo telesnou evnou alebo telesnou 
poruchou alebo samostatne. Diagnostikuje sa znporuchou alebo samostatne. Diagnostikuje sa zníížženenáá úúroveroveňň
intelektových schopnostintelektových schopnostíí, ktor, ktoráá vedie k znvedie k zníížženej schopnosti prispôsobienej schopnosti prispôsobiťť
sa denným posa denným požžiadavkiadavkáám socim sociáálneho prostredia.lneho prostredia.
PodPodľľa MKCH 10 je menta MKCH 10 je mentáálna retardlna retardáácia delencia delenáá na: na: 

�� F70 F70 ľľahkahkáá mentmentáálna retardlna retardáácia (debilita) IQ 50cia (debilita) IQ 50-- 6969
�� F71 stredne F71 stredne ťťaažžkkáá mentmentáálna retardlna retardáácia (imbecilita) IQ 35cia (imbecilita) IQ 35--4949
�� F72 F72 ťťaažžkkáá mentmentáálna retardlna retardáácia (cia (idiociaidiocia) IQ 20) IQ 20--3434
�� F73 hlbokF73 hlbokáá mentmentáálna retardlna retardáácia IQ pod 20cia IQ pod 20

Je veJe veľľmi dôlemi dôležžititéé u detu detíí v predv predšškolskom veku a pri vstupe do Zkolskom veku a pri vstupe do ZŠŠ odlodlíšíšiiťť
MR od sociMR od sociáálnej retardlnej retardáácie, ktorcie, ktoráá je zaprje zaprííččineninenáá nedostatonedostatoččnou nou 
socisociáálnou stimullnou stimulááciou dieciou dieťťaaťťa v pôvodnej rodine (ra v pôvodnej rodine (róómske osady), aby diemske osady), aby dieťťa a 
nebolo nevhodne zaradennebolo nevhodne zaradenéé do do ššpecipeciáálneho lneho šškolstva.kolstva.



Deti s poruchami komunikaDeti s poruchami komunikaččných ných 
zruzruččnostnostíí

Patria sem deti s poruchami vývinu rePatria sem deti s poruchami vývinu rečči, i, dysldyslááliouliou strednstrednéého a ho a 
ťťaažžkkéého stupho stupňňa, ktora, ktoráá postihuje nielen artikulpostihuje nielen artikulááciu hlciu hláások, ale aj sok, ale aj 
slov a viet, v najslov a viet, v najťťaažžšíších stupch stupňňoch aoch ažž do nezrozumitedo nezrozumiteľľnosti pre nosti pre 
bebežžnnéého posluchho posluchááčča, ale aj organicky podmienenými poruchami a, ale aj organicky podmienenými poruchami 
rerečči pri ri pri ráázzšštepoch, najmtepoch, najmää tvrdtvrdéého a mho a määkkkkéého podnebia, pri ho podnebia, pri 
DMO. ZaraDMO. Zaraďďujeme sem ale aj deti s ujeme sem ale aj deti s mutizmommutizmom, , autizmomautizmom, , 
zajakavoszajakavosťťou, brblavosou, brblavosťťou atou atďď. Poruchy komunika. Poruchy komunikaččných zruných zruččnostnostíí
podpodľľa prejavov a dôsledkov diagnostikuja prejavov a dôsledkov diagnostikujúú a liea lieččebnebnúú starostlivosstarostlivosťť
zabezpezabezpeččujujúú leklekáári, psycholri, psycholóógovia a govia a ššpecipeciáálni pedaglni pedagóógovia.govia.



Poruchy sprPoruchy spráávaniavania

Ide o správanie, pri ktorom jedinec vedome či mimovoľne porušuje 
spoločenské, morálne alebo právne normy (od malých priestupkov až po 
agresivitu). 

PORUCHY SPRÁVANIA SA Z HĽADISKA ZÁVAŽNOSTI DELIA NA:

a/ disociálne správanie - nie je spoločensky nebezpečné, ale vymyká sa z noriem. Sú to prejavy vzdoru, 
neposlušnosti, prípadne iné odchýlky na báze neuróz ako sú tiky, nutkavé konanie, chorobná úzkosť, fóbie a 
pod.

b/ asociálne správanie - záškoláctvo, toxikománia, závislosť od hier, drobné krádeže a pod.
c/ antisociálne správanie - najzávažnejší stupeň porúch správania, ktoré je spoločensky nebezpečné a je aj 

protispoločensky zacielené, pretože sa porušujú právne normy spoločnosti. Na označenie tohto stupňa porúch 
správania sa používajú termíny delikvencia a kriminalita.    
Poruchy správania sa prejavujú v psychosociálnej rovine ako sociopatie (komplexom abnormálnych postojov 
voči sociálnemu prostrediu, t.j. antisociálne a disociálne správanie), alebo psychopatickými rysmi (asociálnej 
jednanie pri aberáciách sexuálnych a narkomániách) a emočným narušením.
Deti s poruchami správania bývajú diagnostikované a vedené psychiatrami, psychológmi, psychoterapeutmi, 
liečebnými a špeciálnymi pedagógmi. V podmienkach školy je pre ne typické, že nie sú zvládnuteľné bežnými 
pedagogickými metódami, často bývajú medikamentózne vedené v najťažších prípadoch umiestňované do 
ústavnej starostlivosti.



DyspraxiaDyspraxia
Porucha plPorucha pláánovania pohybovnovania pohybov
MotorickMotorickáá neobratnosneobratnosťť je hlbje hlbšíším podkladom niektorých m podkladom niektorých 

ššpecifických porpecifických porúúch uch uččenia. Dieenia. Dieťťa nie je schopna nie je schopnéé nachnacháádzadzaťť a a 
koordinovakoordinovaťť svoje konsvoje konččatiny rýchle a presne, nie je schopnatiny rýchle a presne, nie je schopnéé
ovlovláádadaťť, pam, pamäätataťť si a reprodukovasi a reprodukovaťť pohyby. Toto plpohyby. Toto pláánovannovanéé
motorickmotorickéé sprspráávanie sa netýka iba hrubej motoriky, ale zahvanie sa netýka iba hrubej motoriky, ale zahŕňŕňa a 
zvlzvlášášťť jemnjemnéé motorickmotorickéé pohyby. pohyby. 

Ako celkovAko celkováá charakteristika spoluvytvcharakteristika spoluvytváárajrajúúca pohybovca pohybovéé
charakteristiky sprcharakteristiky spráávania je svania je súúččasasťťou syndrou syndróómu mu ššpecifických pecifických 
porporúúch sprch spráávania. vania. 

DyspraxiaDyspraxia je jav povaje jav považžovaný za spojenie oboch typov ovaný za spojenie oboch typov 
ššpecifických vývinových porpecifických vývinových porúúch. Prch. Prííččinou inou dyspraxiedyspraxie mômôžžu byu byťť
deficity v motorickej oblasti a deficity v motorickej oblasti a ččasto krasto kráát vo vzt vo vzáájomnej jomnej 
kombinkombináácii poruchy v oblasti percepcie, cii poruchy v oblasti percepcie, ččiižže pozne poznáávacvacíích ch 
procesov (procesov (dysgndysgnóóziazia). ). 



AutizmusAutizmus
Je špecifická duševná porucha, vyskytujúca sa už v ranom veku 
charakterizovaná: poruchou komunikácie, poruchou spoločenskej interakcie a 
stereotypným, opakujúcim sa repertoárom záujmov a aktivít, znemožňuje 
komunikáciu medzi postihnutým a okolitým prostredím. Podľa aktuálnej 10. 
revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb z roku 1993 je detský autizmus
zaradený do skupiny pervazívnych vývinových porúch. Do skupiny pervazívnych
vývinových porúch sú okrem detského autizmu zahrnuté: atypický autizmus, 
Rettov syndróm, iná dezintegratívna porucha v detstve, hyperaktívna porucha 
spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi, Aspergerov
syndróm, iné pervazívne vývinové poruchy, nešpecifikovaná pervazívna
vývinová porucha. Hlavnými príznakmi diagnózy detského autizmu je porucha 
psychického vývinu, charakterizovaná najmä tzv. triádou postihnutia: 

� kvalitatívnym narušením sociálnych interakcií
� kvalitatívnym narušením komunikácie 
� veľmi obmedzeným rozsahom záujmov a aktivít 

Charakteristické je, že uvedené príznaky autizmu sa u dieťaťa prejavia 
zvyčajne do troch rokov jeho fyzického veku. Dieťa s autizmom môže, ale 
nemusí mať zníženú úroveň intelektu. Príznaky podľa triády postihnutia v 
súvislosti s ich kvalitatívnou a kvantitatívnou úrovňou nemusia závisieť od 
úrovne jeho intelektu.
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