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PROBLEMATIKA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE U OSÔB 

S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 
 

 

OSOBA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 

 
Podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 10) - 1992 sa pojmom mentálne 

postihnutie označuje stav zastaveného, oneskoreného alebo neúplného duševného vývinu, 

ktorý je charakterizovaný najmä narušením schopností (poznávacích, rečových, motorických 

a sociálnych), prejavujúcich sa v priebehu vývinového obdobia, prispievajúcich k celkovej 

úrovni  inteligencie.  

Osoba s mentálnym postihnutím má zníženú úroveň intelektových funkcií, čo vedie 

k zníženej schopnosti prispôsobiť sa denným požiadavkám bežného sociálneho prostredia.  

Mentálne postihnutie je trvalý, no nie nemenný stav. Je to dynamický proces v určitom 

vývine, ktorý možno ovplyvňovať.  

Ľudia s mentálnym postihnutím nie sú homogénnou skupinou, každý jeden je jedinečnou 

osobnosťou. Pokiaľ chceme vedieť, o akého človeka ide, je nevyhnutné brať ohľad na jeho 

individuálne charakteristiky a prostredie, v akom sa pohybuje. Spravidla v určitých veciach 

potrebujú viac podpory než ľudia bez postihnutia, avšak aj miera podpory sa líši od človeka 

k človeku.                                                                                                                     

Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že ľudia s mentálnym postihnutím túžia 

rovnako ako ostatní členovia spoločnosti po rešpekte, uznaní, po sebarealizácii, chcú mať 

zaujímavú prácu, ktorá ich baví, chcú sa vzdelávať, mať partnera a mnoho priateľov, bývať so 

svojimi blízkymi, tráviť voľný čas podľa svojich predstáv, jednoducho „žiť taký celkom 

normálny život“. 
/Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - zpmpvsr/ 

 

Diferenciácia stupňov mentálneho postihnutia 

 
Ľahký stupeň  mentálneho postihnutia (IQ 69 – 50) 
• Znamená relatívne najmenšiu mieru poškodenia, obmedzenia komplexného vývinu.  

• Osoby s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia majú problémy s učením, myslením, 

vnímaním, pozornosťou, pamäťou, logickým myslením, úsudkom. 

• Reč je obsahovo aj rozsahovo chudobnejšia.  

• Správanie môže byť problematické (impulzivita alebo pasivita, problémy 

s autoreguláciou).  

• Mierne zaostávajú v oblasti vývinu jemnej motoriky, niektorých schopnostiach 

zmyslových orgánov. 

• Sú vzdelávateľní v špeciálnych základných školách pre žiakov s mentálnym 

postihnutím (Primárne vzdelávanie ISCED 1, Vzdelávací program pre žiakov s 
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ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, vzdelávací variant A) alebo v bežných 

základných školách formou individuálnej integrácie (podľa IVVP a podľa 

Vzdelávacieho programu pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia - 

vzdelávací variant A, ISCED 1). 

• Príprava na povolanie prebieha v odbornom učilišti, kde sú schopní osvojiť si a 

samostatne vykonávať jednoduchšie manuálne činnosti (Nižšie stredné odborné 

vzdelanie ISCED 2C). 

• Sociálna prognóza je priaznivá, väčšina po ukončení odborného učilištia je schopná s 

pomocou zaradiť sa do pracovného pomeru, sú schopní dosiahnuť úroveň sociálnej 

adaptácie. 

 

Stredný stupeň mentálneho postihnutia (IQ 49 – 35)  
• Prejavuje sa vývinovým postihnutím a obmedzením vo všetkých zložkách komplexnej 

osobnosti.  

• Motorický a senzorický vývin zaostáva za normou, veľké poruchy sú v hrubej 

motorike (osvojenie si sedenia, státia, chôdze, koordinácia pohybov), v 

jemnomotorických činnostiach.  

• Prítomné sú poruchy vnímania, pozornosti, sústredenosti, pamäti, myslenie je 

konkrétne. 

• Reč je chudobná, výrazne narušená (komunikácia len vo forme slov, krátkych viet), 

mnohí využívajú náhradné formy komunikácie (obrázky, gestá, posunky). 

• Osoby so stredným stupňom mentálneho postihnutia sú schopné pri špeciálnom vedení 

osvojiť si elementárne základy trívia, poznatkov o prírode a spoločnosti. 

• Sú vzdelávateľní v špeciálnych základných školách pre žiakov s mentálnym 

postihnutím (Primárne vzdelávanie ISCED 1, Vzdelávací program pre žiakov so 

stredným stupňom mentálneho postihnutia, vzdelávací variant B).  

• Môžu pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole, kde sú vedení k čo najvyššej 

samostatnosti v sebaobsluhe a vo vykonávaní veľmi jednoduchých bežných životných 

aktivít (Nižšie stredné odborné vzdelanie ISCED 2C). 

• Miera začlenenia a fungovania v spoločnosti je značne obmedzená, sú potrebné 

úpravy prostredia a prakticky celoživotný dohľad, usmerňovanie. 

 

Ťažký stupeň mentálneho postihnutia (IQ 34 - 20)  
• Vyznačuje sa veľmi výrazným, vážnym narušením funkcionovania organizmu v bio-

psycho-sociodimenzii, závažným narušením, poškodením všetkých zložiek osobnosti. 

• Závažné poruchy zasahujú hrubú a jemnú motoriku (častá imobilita, neschopnosť 

sebaobsluhy).  

• Komunikácia spočíva vo významových zvukoch, slabikách, niekoľkých slovách. 

• Sú vzdelávaní podľa individuálnych vzdelávacích programov v špeciálnych 

základných školách pre žiakov s mentálnym postihnutím (Primárne vzdelávanie 

ISCED 1, Vzdelávací program pre žiakov s ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia, vzdelávací variant C).  
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• Perspektívou je rozvíjanie sebaobsluhy, motoriky, zmyslov, veľmi  jednoduchých 

pracovných činností, chápania aspoň elementárnych vecí a dejov v ich okolí, nájdenie 

vhodnej formy komunikácie, rozvoj sociálnej komunikácie, sociálneho správania do 

maximálnej možnej miery. 

• Vyžadujú celoživotnú trvalú starostlivosť, vedenie, usmerňovanie. 

 

Hlboký stupeň mentálneho postihnutia (IQ pod 20) 

• Osoby sú obmedzené vo všetkých životných aktivitách. Sú imobilní, nedokážu sedieť, 

iní sa pohybujú plazením, či lozením. Ich pohyby sú neobratné, nekoordinované. 

• Narušené je vnímanie  aj pociťovanie. 

• Nedokážu byť sebaobslužní, majú veľké problémy s príjmom potravy, hryzením, 

prehĺtaním potravy, musia byť plienkovaní. 

• Komunikujú iba reflexívnymi, pudovými škrekmi, zvukmi. 

• Je potrebné stimulovať ich vývin, pôsobiť podnetmi na ich analyzátory, vyvolať 

dráždenie mozgových a miešnych centier, a tak navodzovanie senzomotorického 

učenia. 

• Sú odkázaní na nepretržitú starostlivosť. 

 

 

Osobitosti psychických procesov u osôb s mentálnym postihnutím 
Psychické procesy u osôb s mentálnym postihnutím sa vyvíjajú podľa rovnakých 

psychických zákonitostí ako u iných, ale ich vývinový proces má svoje osobitosti. Tieto 

osobitosti nemožno chápať len ako časové oneskorenie. Nejde len o rozdiely kvantitatívne, 

ale  najmä kvalitatívne.  
Z hľadiska psychickej štruktúry osobnosti jedinci s mentálnym postihnutím netvoria 

homogénnu skupinu, ktorú by bolo možné globálne vyčerpávajúcim spôsobom 

charakterizovať. Každý je samostatný subjekt s charakteristickými osobnostnými rysmi, ale aj 

napriek tomu sa u značnej väčšiny prejavujú (vo väčšej alebo menšej miere) určité spoločné 

znaky: 

•   spomalená chápavosť, jednoduchosť a konkrétnosť úsudkov, 

•   znížená schopnosť až neschopnosť komparácie a vyvodzovania logických vzťahov, 

•   znížená mechanická a hlavne logická pamäť, 

•   rozptýlená pozornosť, 

•   nedostatočná slovná zásoba a neobratnosť vo vyjadrovaní, 

•   poruchy vizuomotoriky a pohybovej koordinácie, 

•   impulzívnosť, hyperaktivita alebo celková spomalenosť správania, 

•   citová vzrušivosť, 

•   sugestibilita a rigidita správania, 

•   nedostatky v osobnej identifikácii a vo vývoji „ja“, 

•   oneskorený psychosexuálny vývoj, 

•   nerovnováha ašpirácií a výkonov, 
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•   zvýšená potreba uspokojenia a bezpečia, 

•   poruchy v interpersonálnych skupinových vzťahoch a v komunikácii, 

•   znížená prispôsobivosť k sociálnym požiadavkám a niektoré ďalšie charakteristické znaky.  

 

Osobnosť človeka s mentálnym postihnutím 
Rozvoj osobnosti človeka určujú spoločenské podmienky jeho výchovy, konkrétne 

historické prostredie, v ktorom sa vyvíja, avšak jedinec s mentálnym postihnutím začína 

v dôsledku nedostatočného rozvoja myslenia, slabého osvojovania všeobecných pojmov 

a zákonitostí chápať pomerne neskoro otázky spoločenského zriadenia, pojmy morálky 

a mravnosti.  

Pri rozbore hlavných charakteristických znakov osobnosti jedinca s mentálnym 

postihnutím sa často stretávame s problematikou sebahodnotenia ako určitého aspektu 

sebachápania. Na utváranie sebahodnotenia pôsobia neustále protikladné vplyvy.  

V raných fázach vývinu sú to vplyvy rodinného prostredia. Častokrát hodnotenie  výkonov 

dieťaťa rodinnými  príslušníkmi nie je v zhode s realitou (neprimerané vysoké hodnotenie aj 

menších úspechov a pokrokov dieťaťa alebo na strane druhej ignorácia a podceňovanie 

dieťaťa).  

Vstupom do školy pristupujú nové faktory a to úspech a neúspech, hodnotenie jeho výkonov 

zo strany rovesníkov. Na formulovaní sebaponímania sa podieľa aj to, ako je jednotlivec 

hodnotený inými ľuďmi, ako on sám vníma toto hodnotenie a akceptáciu seba inými. 

Sebahodnotenie sa mení s vekom, a to nielen vzhľadom na príčinu, ale aj v zmysle jeho 

zreálňovania, čo sa pripisuje najmä špecificky usmerňovanej praktickej činnosti. 

 

Motivácia 

Motiváciu môžeme posudzovať podľa ašpiračnej úrovne, ktorej základom je úspech 

alebo neúspech. Pre jedinca s mentálnym postihnutím sú charakteristické prudké extrémy od 

podceňovania k vysokému preceňovaniu. To znamená, že chápanie úspechu a neúspechu nie 

je na úrovni reality.  

 

Citové prežívanie 
Celková nezrelosť osobnosti jedinca s mentálnym postihnutím sa prejavuje aj vo sfére 

citového prežívania. Citové prežívanie je charakteristické: 

•   oneskoreným a obtiažnym vytváraním citov,  

•   dominanciou citov viažucich sa na uspokojovanie biologických potrieb,  

•   nedostatočným rozvojom vyšších citov (estetických, intelektuálnych, etických, sociálnych),  

•   slabou diferencovanosťou citových prejavov (rozsah citového prežívania je malý)  

•   neadekvátnosťou citových reakcií vo vzťahu k podnetu, ktorý ich vyvoláva,  

•   nedostatočnou racionálnou kontrolou citov,  

•   značnou impulzívnosťou citových reakcií a zníženou schopnosťou neprejaviť navonok 

aktuálny citový stav.  
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City úzko súvisia s potrebami a ich uspokojovaním. Nezrelosť osobnosti jedinca 

s mentálnym postihnutím sa prejavuje aj v mnohých osobitostiach jeho emocionálnej sféry. 

Nedostatočné riadenie citov intelektom sa prejavuje v tom, že nekorigujú svoje city vzhľadom 

k situácii. Nemôžu nájsť uspokojenie svojej potreby v nejakej inej činnosti, ktorá nahrádza 

činnosť pôvodne zamýšľanú. Uvedená skutočnosť vedie tiež k tomu, že sa u nich oneskorene 

a ťažko vytvárajú morálne city ako svedomie, súcit, pocit zodpovednosti, povinnosti a pod.  

 

Vôľové konanie 

Charakteristiku vôľového konania možno posúdiť z hľadiska jednotlivých fáz.  

Prvou, veľmi dôležitou fázou vôľového konania je vytýčenie cieľa. Ľudia s mentálnym 

postihnutím si často volia cieľ, ktorý je nereálny. Je pre nich typické zameranie sa na niečo, 

čo je pre nich bezprostredne žiaduce a blízke, niečo, čo im môže priniesť okamžité 

uspokojenie.  

Druhá fáza je uskutočňovanie prijatého rozhodnutia. Tu je charakteristické časté vzdanie sa 

cieľa. Príčinou je aj jeho nereálnosť. Prerušenie, či zanechanie konania často pripisujeme 

tomu, že chýba, alebo je nedostatočne rozvinutá rozhodujúca vôľová vlastnosť, a to 

vytrvalosť. Niekedy môže dôjsť k stotožneniu si čiastkového cieľa s cieľom konečným.  

 

Záujmy 

Záujmy osôb s mentálnym postihnutím majú tieto znaky: 

•   vznik záujmov nemá spontánny charakter,  

•   existuje oneskorenie vývinu záujmov, ktoré sú pre daný vek typické,  

•   väčšia viazanosť záujmov na biologické potreby,  

•   nenastáva dostatočná diferenciácia záujmov,  

•   nerovnomerne je vyvinutá záujmová štruktúra,  

•   menšia stálosť záujmov,  

•   ľahká ovplyvniteľnosť záujmov,  

•   záujmy sú viazané na bližšie ciele,  

•   záujem nie je postačujúcim motívom udržiavania dennej činnosti,  

•   ľahšia prístupnosť vytváraniu a realizácii tzv. nevhodných záujmov. 
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PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA U OSÔB S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 
 

Profesijnú orientáciu jedincov s mentálnym postihnutím možno charakterizovať ako 

zámerný a cieľavedomý proces, ktorý sa uskutočňuje na základe rozpoznania individuálne 

podmienených dispozícií a  záujmov, pri ktorom sa tieto zosúladia s požiadavkami kladenými 

na profesijnú prípravu. Prostredníctvom tohto procesu sa jedinec zameriava na určitý okruh 

pracovnej činnosti, čo vrcholí voľbou povolania. Na základe získaných poznatkov sa jedinec 

zámerne výchovne ovplyvňuje, aby výsledkom profesijnej orientácie bola relatívne čo 

najvhodnejšia voľba povolania, na jej základe čo najvhodnejšia profesijná príprava, čo je 

základným predpokladom sociálnej integrácie týchto jedincov. 

Teda úlohou je ich profesijne orientovať tak, aby napriek ich evidentnej psychickej, 

biologickej ako aj sociálnej nezrelosti, boli schopní voliť si relatívne najprimeranejšie 

povolanie a aby neskôr pracovná činnosť nezhoršovala a nekomplikovala celkový ich stav. 

Práca by mala byť pre nich prirodzenou a stálou pracovnou rehabilitáciou, aby pomáhala 

udržiavať a poprípade aj zlepšovať dané postihnutie. 

Voľba povolania je v živote každého človeka jedným z dôležitých medzníkov v  procese 

vývinu. Z voľby profesie sa neskôr buduje určitá profesionálna pozícia v spoločnosti a 

životný štýl, ktorý je zvyčajne prepojený s uprednostňovaním určitých hodnôt. 

Keďže sa voľba povolania človeka s mentálnym postihnutím uskutočňuje vo veku, 

keď vzhľadom na druh a stupeň postihnutia nie je kompetentný sa rozhodovať v tomto smere, 

preto je dôležitá pomoc v smere odporúčania druhu školy a odborného zamerania, ktoré 

vzhľadom na osobnostné predpoklady umožní profesionálnu sebarealizáciu. Predovšetkým 

ide o informačné, diagnostické a konzultačno-poradenské aktivity odborníkov v CŠPP určené 

mládeži a jej príprave pre správnu voľbu povolania.      
Špeciálni pedagógovia CŠPP v rámci profesijnej orientácie pomáhajú bližšie určiť schopnosti 

a možnosti konkrétneho žiaka a na základe toho vybrať školu, zorientovať sa pri 

vyprofilovaní záujmov žiaka a nasmerovať jeho prioritné záujmy na budúcnosť. Zároveň 

poskytujú výstižné informácie o profesiách, o ktoré žiak javí záujem, vedú ho k 

sebapoznávaniu a k sebahodnoteniu tak, aby reálne odhadoval svoje predpoklady na želanú 

profesiu. 

 

Etapy profesijnej orientácie 
 

Profesionálny vývin sa začína predprofesijnou prípravou, ktorá sa časovo lokalizuje 

do obdobia, počas ktorého jedinec navštevuje špeciálnu základnú školu alebo základnú školu. 

Úlohou tejto etapy je v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti poskytnúť žiakom základné 

poznatky, školské spôsobilosti (čítanie, písanie a počítanie), zručnosti a návyky, ako aj 

skúmať dispozície, záujmy a motívy žiakov. Taktiež ich profesijne orientovať tak, aby 

napriek ich evidentnej psychickej, biologickej a sociálnej nezrelosti, boli schopní voliť si 

relatívne najprimeranejšie povolanie. 
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Na túto etapu nadväzuje etapa profesijnej prípravy. Táto sa uskutočňuje v odborných 

učilištiach alebo v praktických školách (žiaci B a C variantu si môžu ukončiť desiaty rok 

povinnej školskej dochádzky aj v špeciálnej základnej škole alebo v základnej škole a žiakovi 

s ťažkým zdravotným postihnutím  môže riaditeľ školy umožniť vzdelávanie v špeciálnej 

základnej škole alebo základnej škole až do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18. 

rok veku).  

V rámci tejto etapy má prioritné postavenie odborný výcvik, ktorý sa okrem školy môže 

realizovať aj u iných právnických či fyzických subjektov. Ide o rozšírenie 

všeobecnovzdelávacích poznatkov, o poskytnutie potrebných teoreticko-odborných 

poznatkov zo zvolenej profesii, o osvojenie profesionálnych pohybov, úkonov a operácií 

potrebných pre praktický výkon povolania spojených s náležitými profesionálnymi návykmi a 

postojmi. 

Každá inštitúcia – odborné učilište, praktická škola si na profesijnú prípravu kladie isté 

požiadavky. Na ich splnenie musí mať jedinec určité predpoklady, dispozície. Tieto potom 

odborné učilište, či praktická škola hodnotia v rámci poznávacích diagnostických aktivít. 
Ďalšou etapou je profesijná adjustácia. Nasleduje tesne po ukončení profesijnej 

prípravy a nástupu do zamestnania. Je veľmi dôležitým obdobím, lebo absolvent začína prvý 

krát relatívne samostatne pracovať, bez školského zázemia. Ľudia s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia a najmä tí, ktorí absolvovali odborné učilištia, môžu byť zamestnaní 

na plný úväzok, ako všetci ostatní. O to viac, ak majú výučný list.  

Taktiež dôležitým aspektom pri rozhodovaní o zaradení človeka do pracovného procesu sú 

jeho schopnosti, talent, nasmerovanie a samotná vôľa. Ak nezvládne začlenenie do práce, jeho 

zlyhanie sa môže spojiť so sociálnym zlyhaním či inými negatívnymi sprievodnými javmi. 

Záverečnou etapou profesijného vývinu je profesijná integrácia, v rámci ktorej sa 

pracovník stáva súčasťou pracovného kolektívu, tento akceptuje a tiež je ním akceptovaný. 

Zdokonaľuje sa v profesii a jeho pracovná výkonnosť stúpa. Aby bol človek spokojný, musí 

vykonávať zmysluplnú prácu. To si uvedomujú aj ľudia s mentálnym postihnutím. Preto platí 

pre odborných pracovníkov, aby im vyhľadávali zamestnanie, ktoré bude posilňovať ich pocit 

sebarealizácie.  

Uplatnenie sa človeka s mentálnym postihnutím v podmienkach trhového 

hospodárstva predpokladá veľmi dobré zvládnutie všetkých etáp profesijného vývinu, ale 

najmä profesijnej orientácie. 

 

Možnosti ďalšieho vzdelávania mládeže s mentálnym postihnutím 

 
Praktická škola 

Praktická škola je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy /Vzdelávací program pre 

Praktickú školu ISCED 2C (MŠ SR č. CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009)/ 

poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s 

mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným 
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zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom 

učilišti.  

Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na 

sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo 

žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom.  

Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s 

mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili 

základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje 

zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Praktická škola môže vzdelávať aj iné fyzické osoby s 

mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, 

ktoré dovŕšili vek 18 rokov a neabsolvovali výchovu a vzdelávanie v odbornom učilišti alebo 

praktickej škole. 

Príprava v praktickej škole trvá najviac tri roky. Vzdelávací program sa ukončuje 

celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva určeného príslušným 

vzdelávacím programom. Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie s 

uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať. 

V našich podmienkach sa zamestnávanie ľudí po absolvovaní uvedeného vzdelávania 

iba rozbieha. Pomaly sa zriaďujú chránené dielne. 

 

Odborné učilište 

Odborné učilište je typ školy, ktorej vzdelávacie programy /Vzdelávací program pre 

žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu trojročných učebných odborov odborných učilíšť 

ISCED 2C (schválilo MŠ SR pod č. CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009)/ 

odborov výchovy a vzdelávania poskytujú odbornú prípravu na výkon nenáročných 

pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v 

kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí sú schopní samostatne pracovať, ale 

ktorých pracovné a spoločenské uplatnenie musia usmerňovať iné osoby. 

Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím, ktorí ukončili       

9. ročník ŠZŠ, alebo ZŠ, alebo ukončili povinnú školskú dochádzku a majú predpoklady 

zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Predpokladom pre prijatie uchádzača je zdravotný stav 

s neporušenou funkciou pohybového aparátu, nesmie trpieť kožnými ochoreniami 

a chorobami dýchacieho systému. 

Odborné učilište má podľa vzdelávacích programov príslušných odborov výchovy a 

vzdelávania prvý až tretí ročník, môže zriadiť aj prípravný ročník. Po absolvovaní 

prípravného ročníka riaditeľ odborného učilišťa určí, či bude žiak pokračovať v prvom 

ročníku niektorého odboru výchovy a vzdelávania odborného učilišťa, alebo bude pokračovať 

v príprave v praktickej škole. 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

výchovy a vzdelávania v odbornom učilišti, môže žiak s mentálnym postihnutím získať nižšie 

stredné odborné vzdelanie, ktoré sa podľa stupňa zvládnutia príslušných kritérií výkonov 

a posudzovania kvalifikácie na výkon pracovných činností člení na: 

zaškolenie - dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaškolení, 
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zaučenie - dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie a osvedčenie o zaučení, 

vyučenie - dokladom o získanom vzdelaní a odbornej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej 

skúške, dodatok k vysvedčeniu o záverečnej skúške a výučný list. 

Informácie o odborných učilištiach, učebných odboroch a praktických školách je 

možné získať na webových stránkach odborných učilíšť a praktických škôl, alebo 

u výchovných poradcoch a špeciálnych pedagógov v školách, ktorú žiak navštevuje. 

 

Uplatnenie sa osôb s mentálnym postihnutím v praxi           
 

Možnosti zamestnania sa osôb s mentálnym postihnutím sú oveľa menšie   

ako u intaktnej spoločnosti a to najmä vzhľadom k sociálnym obmedzeniam, ktoré 

sa týkajú predsudkov voči schopnostiam a možnostiam ľudí s mentálnym postihnutím. Tak aj 

ľudia, korí by mohli vzhľadom k charakteru a stupňu svojho postihnutia určité povolanie 

vykonávať, túto príležitosť mnoho krát nedostanú. Zamestnávatelia nie sú schopní si 

predstaviť, že by sa na výkon danej profesie mohol adaptovať aj človek s mentálnym 

postihnutím, nakoľko si neuvedomujú, že títo ľudia majú často rozvinuté kompenzačné 

postupy a môžu teda nájsť vlastné riešenie pracovných postupov. Množstvu ľudí s mentálnym 

postihnutím je tak upieraná možnosť mať zamestnanie a sám sa živiť, ktorá je v ich živote 

výraznou príležitosťou na sebapotvrdenie a nájdenie zmyslu vlastnej existencie.  

Pri zaradení osôb s mentálnym postihnutím do pracovného procesu možno využiť ich 

solídnu manuálnu zručnosť a estetické cítenie. Z praxe sú známe prípady, že  osoby s týmto 

druhom postihnutia nájdu často uplatnenie vo výrobe, napr.: sviečok, kobercov, darčekových 

predmetov z hliny a dreva, kníhviazačstve,...  

Ďalšie práce, ktoré môžu vykonávať sú: ošetrovatelia zvierat, pracovníci v práčovniach, 

údržbári, pomocníci v knižniciach, úradníci pre zakladanie dát, poštovní úradníci, údržbári 

textilných strojov, stavební truhlári, skladníci, pracovníci v záhradnícke škole, poslíčkovia, 

kuchári, pomocníci automechanikov, pomocníci v strojárenstve, tlačiari, montéri na linke,  

opravári nábytku, pomocníci rádio a TV opravárov, obsluha kopírok, predavači v potravinách 

a iných obchodoch, pomocné sily v nemocniciach a jasliach, pokladníci, domoví správcovia, 

pracovníci pri výrobe automobilových súčiastok, či asistenti duchovných. Samozrejme, že 

pracovné uplatnenie závisí od stupňa postihnutia. 



  
 

 

 

Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, 029 01 Námestovo, Slovenská republika 
 

 

 14 

DIAGNOSTICKÉ MATERIÁLY NA ZISŤOVANIE 

PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE U OSÔB S MENTÁLNYM 

POSTIHNUTÍM 

 

 

DIAGNOSTICKÉ MATERIÁLY 
 

Voľba povolania by mala byť relatívne úspešná, ak väčšina súčastí procesu profesijnej 

orientácie bude v súlade. Ide najmä o súlad požiadaviek vyplývajúcich z profesie a z 

individuálnych dispozícií jedinca s mentálnym postihnutím. Požiadavky sú spravidla 

formulované a určené v tzv. profesiogramoch, ktoré naznačujú školské vedomosti, psychické 

predpoklady, somatické požiadavky (zdravotný stav). 

Preto pri voľbe ďalšej formy vzdelávania a výbere vhodnej profesie u žiakov s mentálnym 

postihnutím je úlohou špeciálneho pedagóga v CŠPP zistiť ich vedomostnú úroveň a posúdiť 

úroveň pracovných zručností.  
Osobitný význam má aj včasné rozpoznanie možných kontraindikácií, ktoré by mohli 

čiastočne alebo úplne znemožniť profesionálnu prípravu, či uplatnenie sa v určitých 

povolaniach. Predovšetkým tu ide o zdravotné požiadavky (napr. alergie závraty, porucha 

rovnováhy a pod.).  

Poradca v profesijnej orientácii berie do úvahy všetky tieto skutočnosti:  

• druh a stupeň postihnutia, narušenia, individuálne špecifiká, 

• aktuálny zdravotný stav a konkrétne fyzické predpoklady, 

• informácie o prognóze vývinu alebo stavu, 

• profesijné záujmy a predstavy žiaka, 

• psychické predpoklady žiaka, hlavne ktoré súvisia s povolaním, 

• dosiahnutú úroveň školských vedomostí a zručností žiaka, 

• dosiahnutú úroveň sociálnych zručností a kompetencií žiaka, 

• predstavy rodičov žiaka o budúcnosti svojho dieťaťa, 

• odporúčané a neodporúčané profesie vzhľadom na postihnutie, narušenie,  

• kontraindikácie, ktoré môžu byť dôvodom pre nevhodnosť niektorého povolania, 

• perspektívy uplatnenia sa žiaka na trhu práce, v súvislosti s potrebami trhu práce 

• informácie o novootvorených odborných učilištiach, učebných odboroch vhodných 

pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

Na zistenie vedomostnej úrovne môžu slúžiť tieto diagnostické materiály: písomné 

testy zo slovenského jazyka a matematiky pre 9. ročník ŠZŠ pre žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia a 10. ročník ŠZŠ pre žiakov so stredným stupňom mentálneho 

postihnutia a taktiež podklady pre ústne preskúšanie zo všeobecnovzdelávacích predmetov 

z 9. ročníka ŠZŠ pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a 10. ročníka ŠZŠ pre 

žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia.                                                                                                                                           

Základom posúdenia pracovných zručností je pozorovacia karta. 
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Pozorovacia karta je určená pedagógom, ktorí vyučujú pracovné vyučovanie žiakov 

s mentálnym postihnutím na ZŠ alebo ŠZŠ. Jej cieľom je získať komplexný obraz žiaka 

o jeho pracovných, resp. manuálnych zručnostiach.                                                                                                                                     

Všetky hore popísané zistenia, samozrejme so zodpovedajúcim zdravotným stavom, 

tvoria komplexnú dokumentáciu, ktorá je predpokladom pre ďalší profesijný vývin, 

smerovanie k primeranej forme vzdelávania a vhodnej voľbe povolania. 
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