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PROFESIJNA ORIENTÁCIA OSOB S TELESNÝM POSTIHNUTÍM, CHORÝCH 

A ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH  

 

Cieľom profesijnej orientácie, teda kariérneho poradenstva u osôb s telesným 

postihnutím, chorých a zdravotne oslabených je im pomôcť pri voľbe ich budúcej profesie 

s prihliadnutím dosiahnutia čo najvyššej miery socializácie, čiže zapojenia do bežného a 

pracovného života.     

Kvalitné a odborné poradenstvo pri voľbe štúdia pre znevýhodnené skupiny žiakov 

v konečnom dôsledku plní významnú funkciu prevencie pred nezamestnanosťou a zlyhaním 

na trhu práce. 

 

S kvalitným kariérnym poradenstvom by sme mali začať už pri prvej návšteve klienta 

v centre, najneskôr podľa našich skúseností od šiesteho ročníka ZŠ. 

 

Určujúcim prvkom pri voľbe budúcej profesie je v prvom rade druh a stupeň 

znevýhodnenia, postihnutia a jeho vplyv na psychiku jedinca a prognóza zdravotného stavu. 

 

Kariérny poradca musí ku klientovi pristupovať nielen v zmysle svojho odboru, ale 

multidisciplinárne, obratne narábať s pojmami:   

 

KĽÚČOVÉ  SLOVÁ: 

 

Telesné postihnutie uvádza Kollárová, ako chybu, resp. poruchu či postihnutie 

pohybového a nosného ústrojenstva / svaly, kosti, kĺby, šľachy, príslušné cievy/ a nervového 

ústrojenstva, ktoré sa prejavujú porušenou hybnosťou. Z hľadiska špeciálnej výchovy triedi 

kategóriu telesne postihnutých na dve veľké skupiny : 

 

a/ vrodené a získané telesné postihnutia po úraze a chorobe 

b/ telesné postihnutia cerebrálneho a noncerebrálneho typu  (Kollárová,1991). 

                                                               

Autorky zaoberajúce sa touto problematikou uvádzajú, že hlavným symptómom 

telesného postihnutia je narušená funkcia hybnosti. Rozlišujeme dve podskupiny pohybového 

postihnutia: 

 

1. telesné postihnutie, kam zaraďuje vývinové abnormality alebo abnormality spôsobené     

úrazom 

2. postihnutie hybnosti, spôsobené poškodením nervovej sústavy / plégie, parézy, hyper- 

mobility/ ( Gordošová-Szabová , 1988). 

 

Termín choroba sa  charakterizuje ako porucha rovnováhy organizmu s prostredím, 

následkom čoho v organizme vznikajú  anatomické a funkčné zmeny. Zo 

špeciálnopedagogického hľadiska sa potom časťou chorých , ktorí vyžadujú v dôsledku 
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choroby špeciálnu výchovno-vzdelávaciu starostlivosť, zaoberá predovšetkým pedagogika 

telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených (Kollárová,1991).  

 

Autorka ďalej píše ,  zdravotné postihnutie je podľa  zhrňujúci termín, vzťahujúci sa 

na pomenovanie dvoch kategórií postihnutých, a to zdravotne oslabených a chorých. 

 

Zdravotne postihnutých jednotlivcov charakterizuje ako jednotlivcov s výraznými 

negatívnymi zmenami v zdravotnom stave, kvôli ktorým ich edukácia musí byť špeciálna (v 

rôzne dlhom trvaní) a je u nich zaznamenaná potreba výchovnej rehabilitácie. Treba 

upozorniť, že napr. v legislatíve sa pojmom zdravotné postihnutie, resp. zdravotne postihnutí 

označujú osoby s telesným, duševným, zmyslovým postihnutím, ako aj poruchou zdravia 

môžu mať prechodný alebo trvalý charakter (Vašek , 1996).  
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Klient s telesným postihnutím, chorý a zdravotne oslabený 

 

Telesne postihnutý je jednotlivec, ktorý je značne obmedzený v pohybových 

schopnostiach v dôsledku poškodenia podporného alebo pohybového aparátu alebo iného 

organického poškodenia. 

Chorý je jednotlivec v stave choroby, ktorá sa označuje ako nerovnováha medzi 

organizmom a prostredím. Každá choroba, aj keď menej závažná a dočasná mení bežný spôsob 

života človeka, kladie zvýšené nároky na adaptačné mechanizmy organizmu zasiahnutého 

chorobou, či zdravotným oslabením 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, somatickej, psychickej.  

Zdravotne 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 nedostatočnou alebo nesprávnou výživou. 

 

Za najvýraznejšiu symptomatológiu a náčrt u klienta s telesným postihnutím je 

považovaná pretrvávajúca alebo trvalá nápadnosť, znížená pohybová schopnosť s trvalým 

pôsobením na kognitívny, sociálny a emocionálny výkon. Príčinou sú zmeny v pohybovom 

aparáte. Týkajú sa kostí, svalov a kĺbov.  Spoločným znakom telesne postihnutých 

jednotlivcov je obmedzená mobilita alebo imobilita. Telesne postihnutý jednotlivec pociťuje 

vplyv svojho postihnutia už od raného detstva. Vo väčšej alebo menšej miere potrebuje pomoc pri 

sebaobsluhe, pri lokomócíi, pri hre. V školskom veku potrebuje pomoc z okolia pri školskom 

vyučovaní, pri pracovných činnostiach (Harčaríková ,2007). 

Etiológia telesných postihnutí 

 

Telesné postihnutia sa najčastejšie členia na: 

 

 vrodené; 

 získané po úraze; 

 získané po chorobe. 

 

Vrodené telesné postihnutie vzniká najčastejšie v dôsledku poruchy vývoja zárodku. 

Etiologicky sa tu spolupodieľa množstvo faktorov v čase pred pôrodom, počas pôrodu, po 

pôrode.  

 

Odborná literatúra uvádza najčastejšie tieto: 

 parazitárne ochorenia matky v počiatočnom štádiu gravidity, 

 infekčné ochorenia matky v počiatočnom štádiu gravidity, 

 úrazy, 

 psychická traumatizácia, 
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 toxický vplyv rôznych chemikálií, 

 užívanie liekov počas gravidity bez vedomia lekára, 

 komplikácie pri pôrode, 

 úrazy s dôsledkom vo vývoj centrálnej nervovej sústavy (do 1. roku života 

dieťaťa). 

 

Vrodené telesné postihnutie 

 

Vrodené telesné postihnutie či vrodená choroba pôsobia ako značne obmedzujúci faktor 

vo vývine jednotlivca. 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 postihnutá, 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 hybností. Vo vývine telesne postihnutého jednotlivca za-

znamenávame dve fázy uvedomovania si poruchy hybnosti: 

 

 fáza vonkajšej krízy: objavuje sa v období prípravy do školy, kedy dieťa začína 

tušiť, že je „iné", 

 fáza vnútornej krízy: je to obdobie „bolestného" sebapoznania, začína sa 

približne okolo 10. roku života a končí spravidla na konci puberty, kedy 

dochádza  k „vnútornému" dozrievaniu jednotlivca s telesným postihnutím. 

 

Intelektuálny, emocionálny a samozrejme všestranný rozvoj osobnosti telesne 

postihnutého, či chronicky chorého jednotlivca obyčajne trvá dlhšie ako u ich intaktných 

jednotlivcov. Významnú úlohu v tomto období zohráva pred profesijná a profesijná príprava 

telesne postihnutého, chorého a zdravotne oslabeného jednotlivca. 

 

Získané telesné postihnutie po úraze a chorobe 

 

Ďalej Harčaríková uvádza,  že 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 budúcnosti. Veľmi ťažko sa adaptujú 

na novú skutočnosť. 

Našim cieľom je poskytnúť telesne postihnutým také podmienky v edukačnom procese, 

ktoré im umožnia získať rovnocenné vzdelanie a výchovu ako intaktnej populácii. Umožniť 

telesne postihnutým jednotlivcom zapojiť sa v plnom rozsahu do pracovného procesu, podľa 

ich osobitostí a schopností.  
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Medzi získané telesné postihnutie po úraze a chorobe zaraďujeme: 

 

Poranenia hlavy a mozgu 

 

Poranenia hlavy a mozgu tvoria 0,5 až 4 % poranení jednotlivcov školského veku a 8 % 

všetkých jednotlivcov vyžadujúcich špeciálno-pedagogickú starostlivosť. Dôsledky traumy 

mozgu a centrálneho nervového systému sú veľmi rôznorodé. Závisia od miesta a rozsahu a tiež 

aj od doby vzniku úrazu a od možností ošetrenia a liečenia. 

 

Úrazy miechy  

 

Získané telesné postihnutie bez mozgového poškodenia 

 

Amputácie  

 

 amputácie primárne (včasnú) – hneď po úraze alebo ochorení; 

 amputácie sekundárne (volenú) - s amputáciou treba počkať, o jej nutnosti 

rozhodne priebeh ochorenia; 

 amputácie terejárne (neskorá) - kedykoľvek neskôr, po dôkladnej úvahe; jej 

účelom je vybaviť pacienta protézou, a tým i zlepšiť jeho pracovnú schopnosť. 

 

Myopatia (progresívna svalová dystrofia) 

 

Perthesova choroba 
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Klasifikácia telesných postihnutí , zdravotných oslabení a chorôb 
 

Najčastejšie 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, 

 syndaktýlia - zrastené prsty na horných alebo dolných končatinách, 

 polydaktýlia - znoženie prstov, 

 luxácia - vykĺbenie. 

 

Vrodené chyby lebky a chrbtice 

 

 Makrocefalus - porucha veľkosti lebky, nadmerná veľkosť hlavy; vzniká v 

dôsledku poruchy cirkulácie mozgovo-miechového moku. 

 Mikrocefalus - porucha veľkosti lebky, výrazne malá hlava; hlava má ploché čelo 

a temeno, môže byť spojená s psychomotorickou retardáciou. 

 Hydrocefalus - (grécky hydór-voda, kefalé-hlava) - mozgová vodnatieľka; vzniká 

na základe   nepomeru medzi produkciou a vstrebávaním mozgovo - 

miechového moku; 

 Rázštep chrbtice (spina bifida) - vzniká neuzavretím medulárnej trubice, 

najčastejšie  v bedrovej oblasti.  

 

Detská mozgová obrna (DMO) 

 

DM0 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 oneskorený. Spomínané poruchy sa vyskytujú v rôznych 

kombináciách. 

V posledných rokoch, ako uvádza Renotiérová (2003), počet detí s DMO narastá. 

DMO je problémom multi odborovým. Je to problém neurologický, liečebno - rehabilitačný, 

ortopedický, špeciálno-pedagogický, psychologický, sociálny, právny, ekonomický. 

 

Pridružené poruchy DMO 

 poruchy telesného vývinu, 

 obmedzenie intelektových schopností - 1/3 postihnutých DMO je mentálne 

retardovaná hypotonické kvadruparetické formy), 

 časté epileptické záchvaty - 42% postihnutých DMO (hemiparetická forma), 

 poruchy zraku (vizuálne poruchy) - škuľavosť (strabizmus), tupozrakosť 
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(amblyopia),  krátkozrakosť 

 

Najčastejšie úrazy mozgu a miechy  

 

 otras mozgu (commotäo 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. 

 

 

Uvádzame jedno z možných členení chorôb: 

 

 choroby nervového systému, 

 choroby žliaz 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). 
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Socializácia jednotlivcov s telesným postihnutím formou vzdelávania 
 

Jednotlivci s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením sú edukovaní v 

podmienkach bežných typov škôl, až na výnimky, kedy si ich zdravotný stav vyžaduje špecifické 

podmienky na edukáciu a tiež aj vzhľadom k závažnosti choroby individuálny prístup 

a toleranciu. 

 

Bežné školy, aby spĺňali podmienky k vzdelávaniu žiakov s telesným postihnutím musia 

spĺňať nasledovné podmienky: 

 

 bezbariérovosť interiéru a exteriéru, 

 nižším počtom žiakov v triedach s úzko individuálnym prístupom, 

 možnou modifikáciou učebných osnov, 

 používaním špeciálnych pomôcok a zariadení, 

 tvorbou špeciálno-pedagogickej dokumentácie, 

 uplatňovaním špeciálno-pedagogických metód pri práci v celom rozsahu 

vyučovania. 

 

Špecializované edukačné zariadenia pre žiakov s telesným postihnutím 

 

 základné školy pre telesne postihnutých, 

 základné školy pri zdravotníckych zariadeniach: 

 základná škola pri detskej liečebni, 

 základná škola pri detskej kúpeľnej liečebni, 

 základná škola pri ozdravovni, 

 stredné školy 

 

Odporúčané kompenzačné pomôcky   pre klientov s telesným postihnutím,     chorých 

a zdravotne oslabených 
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Kompenzačné pomôcky 

 
Klasické členenie kompenzačných pomôcok  zahŕňa tri skupiny: 

 

 kompenzačné pomôcky; 

 rehabilitačné pomôcky; 

 ortopedické pomôcky. 

 

Kompenzačné pomôcky vyrovnávajú alebo nahrádzajú nedostatočne rozvinuté, 

prípadne narušené telesné funkcie. Zaraďujeme sem pomôcky na sebaobsluhu, vzdelávanie, 

zamestnanie, sociálne začlenenie a na lokomóciu. Na sebaobsluhu sa napr. využíva špeciálny 

príbor, tanier, hrebeň, nožnice, zapínač gombíkov a pod. 

Na vzdelávanie sú potrebné pomôcky na písanie a na nácvik pracovných zručností. 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, stojany 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 polohovanie, sedenie a chôdzu  sú určené špeciálne sedačky, kombinácie stoličky a  

špeciálna adaptácia vozíka, šikmo ležiaca doska atď. 

K lokomočným pomôckam zaraďujeme špeciálne vozíky, trojkolky, rolátory, pojazdné 

rámy, podporné palice, barly. 

 

Rehabilitačné 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 

šlapadlá,   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.  

 

Ortopedické pomôcky - protézy dopĺňajú alebo nahradzujú stratené alebo poškodené 

(nevyvinuté) časti 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 zabraňujú ich vzniku. Môže 

byť dočasné, keď sa predpokladá úprava stavu, alebo trvalé pri operačne neriešiteľných 

deformitách. Podľa účelu, na ktorý slúžia, sa ortopedické pomôcky členia na podporné, fixačné, 

korekčné a vyrovnávacie ( Harčaríková  , 2007) 



  
 

 

 

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

 

Odporúčané pomôcky pre klientov s telesným postihnutím 

 
Alternatívne klávesnice 

 

Všeobecné informácie 

 

Štandardná klávesnica ako príslušenstvo počítača patrí k relatívne komplikovaným 

zariadeniam, keďže obsahuje stovku malých kláves usporiadaných do radov, ich značenie je 

relatívne malé a niekedy aj kontrast značenia nie je postačujúci. Z toho dôvodu môže byť pre 

niektorých užívateľov, napr. pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou ruky, ramena alebo 

prstov, použitie tohto zariadenia veľmi náročné.  

Kompaktné klávesnice sú zvyčajne menších rozmerov. Tento typ klávesníc je 

navrhnutý pre užívateľov s menšími rozmermi rúk alebo pre ľudí s obmedzeným pohybom 

rúk a od klasických klávesníc sa líšia týmito vlastnosťami - menšie rozmery kláves, menší 

počet a alternatívne rozloženie na klávesnici. Niektoré obsahujú vstavanú myš v tvare 

guľôčky alebo priestor, kde si môžu ruky užívateľa oddýchnuť. Častokrát je funkcia oddelenej 

numerickej klávesnice nahradená alfanumerickými a prepínacími klávesmi. Špeciálne 

kompaktné klávesnice sú určené pre použitie so zariadením, ktoré umožňuje ovládať 

klávesnicu pohybom hlavy alebo úst - hlavová alebo ústna palička. 

 

 

 
Kompaktná klávesnica (zdroj:  

Infogrip  http://www.infogrip.com/images/products/ezreachkeyboardweb_lg.jpg)  

 

Rozšírené klávesnice majú rozmerovo väčšie klávesy umiestnené ďalej od seba. 

Značenie kláves je zvyčajne väčšie a prehľadnejšie ako je to u štandardných klávesníc. 

Takýmto odlišným značením a usporiadaním kláves sa redukuje počet chýb pri písaní. 

Rozšírené klávesnice môžu napomáhať v procese osvojovania si abecedy alebo využitia 

počítača. Možno ich v niektorých prípadoch ovládať aj prstami na nohách namiesto prstov 

rúk. 

Rozšírená klávesnica s krytom na klávesy (zdroj:  

Maltron http://www.maltron.com/images/press/maltron-expanded-

keyboard1.jpg)

http://www.infogrip.com/images/products/ezreachkeyboardweb_lg.jpg
http://www.maltron.com/images/press/maltron-expanded-keyboard1.jpg
http://www.maltron.com/images/press/maltron-expanded-keyboard1.jpg
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Rozšírené klávesnice pre deti(zdroj: ZUIM http://www.osp-zuim.lj.edus.si/) 

 

Ergonomické klávesnice predstavujú ďalšiu prídavnú podporu pre bezpečné a 

pohodlné používanie klávesníc. Množstvo, tvar a rozloženie kláves sa prispôsobuje v 

závislosti od schopností užívateľa pohybovať a polohovať svoje ruky a prsty.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osp-zuim.lj.edus.si/
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Ergonomické klávesnice (zdroje:  

SafeType http://us.st11.yimg.com/store1.yimg.com/I/safetype_1879_162846 

Kinesis http://www.kinesis-ergo.com/images/elan.jpg 

DataHand http://www.datahand.com/images/Resize%20of%20DEKonLap72rgb.jpg) 

 

Klávesová rukavica nevyzerá vôbec ako klávesnica. Klávesová rukavica je v podstate 

zvláštnou rukavicou s tlačidlami umiestnenými na jej povrchu - na dlani a prstoch. Vzájomné 

pritlačenie dvoch tlačidiel je ekvivalentné stlačeniu niektorej klávesy štandardnej klávesnice. 

Jednotlivé kombinácie/párovanie pritlačenia tlačidiel zodpovedajú znakom štandardnej 

klávesnice, napr. pri stlačení tlačidla na konci prstenníka spolu s tlačidlom v hornej časti 

dlane sa vytvorí písmeno "f". 

 

 
Klávesová rukavica (zdroj:  

Wirejunkie http://www.wirejunkie.com/resources/wearable/keyglove/images/glovecap.jpg) 

 

Obrazová (symbolická) klávesnica má tlačidlá naprogramované podľa toho, aká 

funkcia je im priradená. Zvyčajne sú na povrchu kláves umiestnené nálepky znázorňujúce 

danú funkciu a to v podobe obrázkov alebo symbolov. Tieto klávesnice sa nenavrhujú pre 

písanie textov, ale na umožnenie rýchleho a jednoduchého rozhodovania užívateľa (aj keď pri 

obmedzenom počte možností). Obvykle sú odolné voči vlhkosti a prachu. 

  

 
Obrazová klávesnica (zdroj: Stakes http://www.stakes.fi/cost219/Videofig7.jpg) 

 

http://us.st11.yimg.com/store1.yimg.com/I/safetype_1879_162846
http://www.kinesis-ergo.com/images/elan.jpg
http://www.datahand.com/images/Resize%20of%20DEKonLap72rgb.jpg
http://www.wirejunkie.com/resources/wearable/keyglove/images/glovecap.jpg
http://www.stakes.fi/cost219/Videofig7.jpg
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Klávesnice na obrazovke alebo tiež označované ako programové klávesnice sú 

zobrazené na obrazovke počítača alebo iného zariadenia. Užívateľ pracuje so vstupným 

zariadením, napr. myš, joystick, tlačidlá a pod., ktorým pohybuje kurzorom po klávesnici a 

aktivuje vybrané klávesy zobrazené na obrazovke. V prípade dotykovej obrazovky sa 

obrazovková klávesnica používa ako bežná klávesnica. 

 

 
Klávesnice na obrazovke (zdroj:  

Access Manager http://www.accessmanager.co.uk/NotesImages/Topic11NotesImage1.gif) 

 

Gumené (plastové) klávesnice ponúkajú užívateľovi lepší stisk, manipuláciu a sú 

odolné voči vlhkosti. 

 

ABC klávesnica má klávesy usporiadané podľa abecedy na rozdiel od QWERTY 

klávesníc. To napomáha začiatočníkom pri hľadaní pozície príslušnej klávesy. 

 

Klávesnica s ABC rozložením kláves 

(zdroj: ABCkeyboard http://abckeyboard.co.uk/abcsmall.jpg) 

 

Ochranné kryty na klávesnice sú rámčeky z plastu alebo kovu, umiestnené na 

klávesnici s otvormi pre klávesy. Je to užitočné hlavne pre užívateľov, ktorí majú tendenciu 

dotknúť sa okrem príslušného klávesu aj vedľajších, alebo potrebujú oddych medzi stláčaním 

za sebou nasledujúcich kláves. 

 

Technické požiadavky 

 

Klávesnice sú vo všeobecnosti pripravené na použitie bezprostredne po ich pripojení k 

počítaču. V prípade, ak je nevyhnutný špecifický operačný systém alebo prídavný softvér, 

zvyčajne sa dodáva spolu s klávesnicou alebo je voľne dostupný na webovej stránke výrobcu. 

Je dôležité sa uistiť o type rozhrania, pripojenia klávesnice k počítaču. 

http://www.accessmanager.co.uk/NotesImages/Topic11NotesImage1.gif
http://abckeyboard.co.uk/abcsmall.jpg
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V prípade klávesníc na obrazovke ide o softvérové produkty a je potrebné overiť si 

kompatibilitu s operačným systémom. 

Cena 

 

Kompaktná, rozšírená, ergonomická a obrázková klávesnica sa cenovo pohybuje 

okolo 100-800 EUR, v závislosti na type. 

 

Kryt na ochranu klávesnice vyrobený z gumeného materiálu stojí približne 50 EUR. 

 

Ochranné kryty - od 100 EUR. 

 

Cena klávesovej rukavice nie je známa. 

 

Alternatívne myši 

 

Joystikové myši 

    
      Model A                             Model B   

 

Pre ľudí, ktorí majú trasúce sa alebo mimovoľne pohybujúce sa ruky, môže joystick 

nahradiť tradične používanú myš a poskytnúť lepšiu kontrolu pri ovládaní smeru a rýchlosti 

kurzora na obrazovke. Užívateľ môže pri ovládaní počítača pracovať s joystickom v 

ľubovoľnej polohe, v ktorej sa cíti pohodlne. Tieto zariadenia sú voľne pohyblivé a umožňujú 

užívateľovi pohybovať kurzorom tak vo vertikálnom ako aj v horizontálnom smere pri 

rôznych rýchlostiach. 

Joysticky majú oddelené tlačidlá s obdobnou funkciou pravého a ľavého tlačidla myši, 

ako aj tlačidlo (na zadnej strane riadiacej jednotky) pre aktiváciu funkcie ťahania kurzora. 

Svetelná dióda v prednej časti riadiacej jednotky zariadenia zasvieti, ak je funkcia aktivovaná. 

Výrobok obsahuje aj kryt, aby mohol užívateľ bezpečne oddeliť pracovný priestor medzi 

tlačidlami. Joystick sa dodáva s dvoma alternatívnymi rukoväťami, ktoré umožňujú 

prispôsobiť sa rôznym požiadavkám na vstup, ide o rukoväť v tvare písmena T alebo v tvare 

mäkkej špongiovej gule. 
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Užívateľ si môže vybrať objekty na obrazovke, používaním tlačidla joysticka na 

označenie (click) alebo ťahanie (drag). Ďalšou výhodou použitia joysticka je, že si užívateľ 

môže nechať ruku oddýchnuť na páke joysticka. Užívateľ získava stabilnú oporu a mnohí to 

považujú za užitočnú funkciu, najmä ak mali pri používaní bežnej počítačovej myši problémy 

s nestabilitou ruky.  

 

Technické požiadavky  

 

Väčšina joystickov je kompatibilných s PC ako aj s Macintosh aplikáciami. Joystick 

podobný modelu A s rozšírenými úpravami stojí cca 400 EUR, model B cca 250 EUR.  

 

Guľový ovládač alebo guľová myš 

  

 
 Model A                      Model B                           Model C  

 

V bežnej počítačovej myši guľôčka, ktorá riadi pohyb kurzora na obrazovke, je 

umiestnená na spodnej strane zariadenia. Pri guľovom ovládači alebo guľovej myši je pohyb 

kurzora ovládaný guľkou, ktorou pohybuje užívateľ, jej pozícia je na rozdiel od klasickej 

myši na vrchnej strane zariadenia. Z toho vyplýva, že myš s guľou na vrchnej strane nie je 

určená na pohyb po povrchu stola a podložka pod myš nie je potrebná. Užívateľ si vyberá 

objekt na obrazovke použitím funkcií tlačidiel "klikni" a "ťahaj" na guľovom ovládači.  

Guľový ovládač alebo guľová myš sa často dodávajú so softvérovými ovládačmi, ktoré 

umožňujú používať a nastavovať ďalšie vlastnosti, ako napr.: 

 

1. Uzamknutie menu. Stačí kliknúť raz a menu ostane otvorené.  

2. Zmena aktivity kliknutia. Otvára adresáre so súbormi jedným kliknutím, bez použitia 

dvojitého kliknutia.  

3. Zmena požiadaviek na ťahanie. Stačí kliknúť na začiatok a na koniec vety alebo 

grafickej položky. Nahrádza to držanie tlačidla myši, ťahanie a následné označenie 

textu alebo grafiky.  

4. Nastavenie predvoleného bodu - default na vybranom mieste obrazovky.  

5. Spomalenie kurzora. Poskytuje ovládanie kurzora pohybom po pixloch pre 

detailnejšiu prácu.  
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6. Zmena rýchlosti ukazovadla. Táto schopnosť sa prejaví spomalením pomalých a 

zrýchlením rýchlych činností, čo ešte viac zefektívni pohyb kurzora.  

7. Vytváranie príkazov (od tlačenia až po ukladanie) pomocou jednoduchého jedného 

kliknutia.  

 

Alternatívou ku joystickovým myšiam a guľovým ovládačom sú moderné 

ergonomické prevedenia guľových myšiek - Model B, ktoré sú aj cenovo výhodnejšie. 

Ergonomický vzhľad je vhodný pre každú ruku. Príklady uvedené vyššie sú vybavené 

kolieskom na uľahčenie vyhľadávania na internete. Sú dostupné v obchodoch s počítačovým 

príslušenstvom (nie sú v základnej ponuke) a sú významne lacnejšie.  

Podobne ako pri použití joysticka, guľový ovládač má prídavné výhodné vlastnosti 

ako je poskytnutie opory pre oddych ruky pri používaní zariadenia i počas pohybu kurzorom. 

Ocenia to najmä ľudia, ktorí majú problém so stabilitou ramena, či ruky. 

 

Technické požiadavky 

 

Kompatibilita : Windows 95, 98, ME alebo NT Apple Mac, OS 8.5 alebo novšia 

verzia obsahujúca USB vstup. 

 

Cena 

 

Model A, ktorý predstavuje aktuálny model s pokrokovými charakteristikami stojí cca 

80 EUR. Modely B a C majú cenu približne 20-40 EUR.  

 

 

 

Dotykové plochy 

  

Dotykové plochy nahrádzajú myš vo funkcii vstupného zariadenia pre ovládanie 

pohybu kurzora po obrazovke počítača a ich použitie je veľmi rozšírené hlavne u prenosných 

osobných počítačov - laptopov. Dotyková plocha je zariadenie s hladkou plochou, po ktorej 

užívateľ pohybuje prstami s cieľom ovládať pohyb kurzora. Potvrdenie svojej voľby realizuje 

užívateľ poklepnutím po povrchu, a to buď raz ako náhradu jednoduchého kliknutia, 

potvrdenia či zamietnutia voľby, príp. dvakrát rýchlo za sebou pre dvojklik alebo použije 

tlačidla ako pri počítačovej myši. Pri použití tohto zariadenia sa minimalizuje pohyb ramena, 
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predlaktia, zápästia a ruky. Ovládací softvér, ktorý je dodávaný spolu so zariadením poskytuje 

možnosť prispôsobenia tlačidiel pre zjednodušenie ovládania podľa potrieb užívateľa.  

 

Technické požiadavky 

 

Windows 95, 98, NT, 2000, XP alebo Mac0S 8.5. Windows ME nie je podporovaný. 

Cena 

 

Približná cena je cca 60 EUR. 

 

 

Myš ovládaná nohou 

  

 
Myš ovládaná nohou umožňuje ovládanie funkcií štandardnej myši bez použitia 

horných končatín. Všetky funkcie štandardnej myši ako jednoduché kliknutie, dvojklik, 

označenie, ťahanie, premiestňovanie, vkladanie sú ovládané pohybmi nohy. 

 

Cena sa pohybuje v rozmedzí 100-200 EUR 

 

Počítačová myš je zariadenie držané rukou slúžiace na kontrolu ukazovadla alebo 

kurzora po obrazovke na vykonávanie niektorých úloh. Napríklad výberom príkazu Tlač je 

dokument odoslaný do tlačiarne pripojenej k počítaču. Počítačová myš je malý objekt, 

ktorého charakteristickou súčasťou je jedno alebo dve tlačidlá a prirodzený tvar, ktorý je 

prispôsobený tvaru ruky, ktorá je na nej pri práci položená. Spodná časť myši obsahuje 

prístroj, ktorý zisťuje zmenu polohy myši na plochom povrchu podložky, na ktorej je 

umiestnená a kde dochádza k jej pohybu. Pohyb myši je zväčša prevedený na pohyb 

ukazovadla alebo kurzora na obrazovke počítača. 

 

Podľa hlavného princípu, akým sa sníma pohyb myši, sa rozlišujú mechanické, 

optické a laserové myši.  

 

 

Štandardné myši 

 

Mechanická myš:  
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Tento typ myši má na spodnej strane guľku, pohyb myši po podložke vyvoláva pohyb 

guľky vo vnútri zariadenia. Dva valčeky umiestnené na oboch stranách dotýkajúce sa 

upevnenej guľky prevádzajú signál na pohyb ukazovadla. Pohyb myši riadenej užívateľom sa 

tak odráža na pohybe kurzora, ten reaguje na zmenu polohy myši 

 
    Model A: Mechanická myš 

 

Optická myš:  

 

Kým mechanická myš využíva pohyb guľky a koliesok na sledovanie pohybu myši, 

optická myš používa na zistenie smeru a rozsahu pohybu myši na podložke svetlo vyžarujúcu 

diódu a snímacie fotodiódy 

 

 

 

 

 

. Model B: Optická myš 

 

 

Laserová myš:  

 

Tento typ počítačovej myši využíva malý laser namiesto LED diódy. Ich výhodou je, 

že sú bezdrôtové a vysoko citlivé. Na druhej strane, fanúšikovia počítačových hier namietajú, 

že niektoré z modelov tohto druhu myší nereagujú ihneď na pohyb, ak ich naddvihnú, pohnú s 

nimi a potom položia na podložku. Toto oneskorenie vzniká dôsledkom funkcie úspory 

energie vstavanej do tohto zariadenia už počas návrhu a je teda dané výrobcom. 

 
   Model C: Bezdrôtová laserová myš 
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Technické požiadavky:  

 

Všetky uvedené modely pracujú s počítačmi typu Macintosh i Windows PC. 

Cena: Model A má približnú cenu 10 EUR. Modely B a C majú cenu v rozmedzí 20-65 EUR.  

 

 

Dotykové obrazovky 

 
 

Zdroj: touchscreens.com (http://www.touchscreens.com/images/main.jpg) 

  

Dotyková obrazovka je kombináciou monitora počítača a ľahko dostupného vstupného 

zariadenia. Používaním dotykovej obrazovky sa užívateľovi sprístupní práca s takými 

zariadeniami ako je počítač, komunikačné prístroje, verejné terminály, atď., a to bez 

klávesnice, myši či iného vstupného zariadenia. Na potvrdenie výberu stačí, ak užívateľ 

prstom stlačí tlačidlo, ktoré sa nachádza priamo na ploche obrazovky, alebo ak sa dotkne 

dotykovým perom, resp. nohou alebo hoci aj umelou končatinou. Povrch dotykových 

obrazoviek je citlivý na dotyk a dodáva počítaču informácie po aktivácii, stlačení príslušného 

miesta presne lokalizovanej časti na obrazovky tak, ako keď stlačením tlačidla na myši sa 

vyšle signál do počítača. Dotykové obrazovky môžu byť používané ako podporné technológie 

pre užívateľov, ktorým chýbajú zručnosti potrebné pre prácu s klasickými počítačmi. S týmto 

druhom obrazoviek sa stáva manipulácia s technickými zariadeniami prirodzenejšou, 

samozrejmejšou a lepšie dostupnou pre mnohých užívateľov so špeciálnymi potrebami. 

 

Technické požiadavky  

 

Väčšina zariadení s dotykovou obrazovkou je vybavená vhodnou úpravou povrchu a 

softvérovým vybavením. Niekedy sa vyžaduje aj špeciálny alebo prídavný softvér, ktorý 

môže byť potrebný vzhľadom na používaný operačný systém. Je potrebné sa vopred uistiť, či 

http://www.touchscreens.com/images/main.jpg
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užívateľov počítač má taký druh vstupu, aký je potrebný na pripojenie dotykovej obrazovky. 

Je potrebné poznamenať, že nie všetky typy dotykových obrazoviek reagujú len na priamy 

dotyk pokožky (nie všetky si vyžadujú vodivý vstup) a že sa vyrábajú s rôznou kvalitou 

obrazu. 

Pre mnohé platí, že je dôležité ako sa umiestnia - napr. horizontálne obrazovky 

nemôžme používať na stojato. Pri ich kúpe je nutné si túto informáciu zistiť. 

Cena: 17 palcová dotyková obrazovka (s pridaním úpravy na zvýšenie dotykovej 

funkčnosti bežnej obrazovky) má cenu okolo 200 EUR. 17 palcová plochá LCD/TFT 

obrazovka s povrchom citlivým na dotyk, s USB rozhraním má cenu okolo 1000 EUR. 

 

 

Systémy na ovládanie kurzora hlavou 

 

Myš ovládaná hlavou 

 

 
 

Zdroj: (Sensory Software) 

 

Myš ovládaná hlavou je realizovaná na princípe využitia odrazu svetla z reflexného 

telieska umiestneného na čele alebo okuliaroch užívateľa. Pohyb hlavy je snímaný 

infračerveným prijímačom, ktorý vzápätí pretransformuje pohyb hlavy na pohyb kurzora na 

obrazovke. Výber voľby - potvrdenie alebo zrušenie je realizované zastavením pohybu a 

koncentráciou pozornosti na jedno miesto alebo objekt počas vopred nastavenej doby, na 

konci ktorej nastane vykonanie požadovaného výberu. Inou alternatívou pre výber objektu je 

použitie externého spínača, ktorý spĺňa úlohu klávesy myši. 

 

Cena: Cena takéhoto zariadenia je napr. u typu SmartNav 260 EUR. 

 

Webovou kamerou ovládaný kurzor 
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Rozhranie pre systém ovládania kurzora webovou kamerou 

 

Webovou kamerou ovládaný kurzor patrí medzi najnovšie vyvinuté systémy pre 

osoby, ktoré majú ťažkosti používať štandardnú myš. Užívateľ sedí pred webovou kamerou 

umiestnenou na monitore počítača a pozerá sa na obrazovku. Pohyb kurzora korešponduje s 

pohybom hlavy v reálnom čase. Softvér automaticky transformuje zachytené pohyby hlavy na 

pohyby kurzora alebo na príkazy. Tento softvér obsahuje systémy detekcie pohybu, ktoré sú 

schopné zachytiť a analyzovať akékoľvek malé pohyby. 

Zhruba všetky softvérové balíky tohto typu majú základný kurzor a ovládanie výberu, 

voľby pozastavením pohybu a súčasť niektorých tvorí ovládanie pomocou gestikulácie 

(kývnutie hlavy smerom doľava znamená napr. kliknutie myšou). 

Jednou z výhod je, že nie je nevyhnutné nosenie čelenky. Na druhej strane vyžadujú si 

špičkové počítačové vybavenie, ako možno vidieť v časti s uvedenými technologickými 

požiadavkami. 

 

Technické požiadavky:  

 

 MS Windows® 2000, XP alebo novšia verzia, odporúča sa Microsoft® XP 

Professional.  

 Procesor Pentium III., 600MHz alebo viac  

 256 MB RAM alebo viac  

 10MB voľných na pevnom disku  

 USB kamera vysokej kvality (minimálne 30 snímok za sekundu)  
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Etické princípy v procese pracovnej integrácie 

 
1. Všetky osoby so zdravotným postihnutím s potrebou pracovnej integrácie alebo 

reintegrácie, bez ohľadu na vek a pohlavie, musia mať prístup k posúdeniu 

spôsobilostí pre výkon povolania. 

 

2. Posudzované osoby musia mať právo aktívnej účasti na procese posudzovania 

spôsobilostí pre výkon povolania a voľby povolania, ktoré vyhovuje ich 

spôsobilostiam a ašpiráciám.  

 

3. Ciele posudzovania spôsobilostí pre výkon povolania, nástroje zvolené pri 

posudzovaní spôsobilostí, ako aj ich použitie a výsledky takto získané - vrátane 

dôsledkov pre ďalšie opatrenia pracovnej integrácie - sa musia všetkým dotknutým, a 

najmä samotným posudzovaným osobám, jasne vysvetliť. 

 

4. Všetky osobné údaje a informácie zozbierané v procese posudzovania spôsobilostí pre 

výkon povolania musia dodržiavať platné vnútroštátne predpisy týkajúce sa ochrany 

údajov a lekárskej a profesionálnej mlčanlivosti. Ich následné použitie je možné len v 

záujme a so súhlasom posudzovaných osôb pre účely pracovnej rehabilitácie.  

 

 

Posudzovanie zdravotného stavu mladistvých so zdravotným postihnutím pred 

prijatím na štúdium a v procese prípravy na pracovné uplatnenie 

Medzi závažné posudkové problémy, ktoré musí všeobecný lekár pre deti a dorast vo 

svojej praxi riešiť, je problém kvality života zdravotne postihnutých detí a mladistvých. V 

populácii mládeže tvoria asi 20 %. Vo väčšine zostávajú pre zdravú verejnosť nepoznaní, 

pretože iba menšia časť z nich je nápadná deformáciou svojho vzhľadu alebo spôsobmi 

chovania i riešenia rôznych životných situácii a úkonov. 

Pojem zmenená pracovná schopnosť (ZPS) vyjadruje skutočnosť, že určitý zdravotný 

stav môže znamenať obmedzenie pracovných činností a povolaní, súčasne však znamená, že 

sa môže primerane svojmu zdravotnému stavu uplatniť v pracovnom procese. 

Mladiství s poškodením zdravia sa dostávajú do situácií, do ktorých sa ich zdraví 

rovesníci dostávajú len výnimočne. Niekedy sú pre svoju chorobu rozmaznávaní  rodinou a 

okolím. Narážajú na nepochopenie až krutosť svojich vrstovníkov a okolia. Môžu naraziť na 

nepochopenie pedagógov, ktorí vyžadujú necitlivo plnenie povinností. Psychika je 

ovplyvňovaná medicínskymi znalosťami z opakovaných pobytov v nemocnici a častých 

návštev lekára. Osobnosť dlhodobo chorých je ťažšie ovplyvniteľná ako u zdravých. Vývoj 

prebieha odlišne po telesnej i duševnej stránke. Spoznali úzkosť, ktorú ich zdraví vrstovníci 

nikdy nepoznali. Sú sociálne retardovaní jednak chorobou, jednak preto, že nemajú toľko 

príležitosti k získaniu sociálnych skúseností, ako ich zdraví vrstovníci. Musia si často vybrať 

povolanie, ktoré by si ako zdraví nikdy neboli vybrali. Rozhodujúci, pre zaradenie do 
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prípravy na pracovné uplatnenie, je u zdravotne postihnutých mladistvých rozsah zachovania 

pracovného potenciálu. Vo väčšine prípadov umožňuje prípravu v systéme riadnych 

stredných škôl. Posudzovanie je vždy prísne individuálne a vyžaduje úzku spoluprácu 

všetkých zainteresovaných odborníkov. 

 



  
 

 

 

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

 

Poradňa pre výber povolania 
 

Spôsobilosť a predpoklady pre zvládnutie prípravy na príslušné profesie sa zisťujú 

v našej poradni prostredníctvom tímu pracovníkov psychológ, špeciálny pedagóg, 

rehabilitačný pracovník (fyzioterapeut) spolupracujeme s lekármi. 

Každý uchádzač sa posudzuje osobitne a individuálne. Nedá sa postupovať podľa 

šablóny. Vo všeobecnosti posudok robí všeobecný lekár pre deti a dorast, dorastový lekár, 

resp. iný lekár v spolupráci s odbornými lekármi, psychológmi, sociológmi a pedagógmi. 

Zvlášť citlivá je oblasť posudzovania spôsobilosti u mladistvých a dospelých jedincov s 

poškodením zdravia. Správna koordinácia a tímová práca má značný vplyv na medicínsko -  

posudkový záver pri voľbe povolania, ktorej má predchádzať cielená profesionálna výchova a 

vhodné ovplyvnenie profesionálnej orientácie. 

Cieľom je posúdiť uchádzača komplexne po stránke zdravotnej, psychickej, 

pedagogickej a sociálnej. Na základe záverov týchto posudkov navrhnúť vhodné povolanie, 

štúdium, alebo prácu a odporučiť na základe daných možností viac vhodných povolaní a 

opatrení s podobnými nárokmi. 

Pri zaraďovaní dospievajúceho z pohľadu jeho posúdenia ku zaradeniu do pracovného 

procesu máme pred sebou plne vyvinutého jedinca s určitým zdravotným profilom, ktorý ma 

vykonávať prácu, vplyv ktorej na zdravie poznáme a môžeme si ho stále overovať. 

Ďalšou významnou odlišnosťou od dospelého je aj to, že posudzujeme schopnosť 

uchádzača k povolaniu, ktoré bude vykonávať o niekoľko rokov. Pri posudzovaní musíme 

počítať aj s tým, že vývoj mladistvého prebieha nielen po stránke anatomickej, fyziologickej a 

psychickej, ale jeho zdravotný stav sa vyvíja primerane aj chorobám, ktoré prekonal už v 

detstve a na základe chorôb, ktoré prekonáva v dobe prípravy na povolanie. 

Posudzovanie pri výbere povolania a pri zaraďovaní do práce je náročné aj preto, že na 

rozdiel od ostatných vekových skupín posudzujeme zdravotne postihnutého mladého, často 

nevyzretého človeka, ktorý ešte nikde nepracoval a ktorý má často len povrchnú predstavu o 

tom čo by chcel robiť. 

 

U mladistvých zdravotne postihnutých je preto tiež celkom iný pohľad pri posudzovaní 

základných hľadísk pracovného potenciálu a nárokov povolania: 

 

1. Pohľad klinickej primeranosti - to čo mladiství smie, čo pre neho nie je klinicky 

kontraindikované. Toto hľadisko sa často v praxi preceňuje ale i podceňuje. Je známe, 

že niektoré detské ochorenia sa môžu vyliečiť ad integrum, že adaptačné a 

kompenzačné mechanizmy u mladistvých sú lepšie než u dospelých. 

 

2. Pohľad technickej primeranosti - čo mladistvý môže, na čo stačí. Je jasné, že 

farboslepý nemôže pracovať tam, kde sa využíva farebná signalizácia. 
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3. Pohľad kvalifikácie čo mladiství vie. Dnes aj v dospelosti sa ľudia rekvalifikujú. U 

dospelých táto skutočnosť má často limitujúci charakter. Tento pohľad u mladistvého 

má iný rozmer. U mladistvého musíme z profesionálneho hľadiska rozvíjať jeho 

vedomosti v čo najširšom rozsahu. Súčasne musíme skúmať na čo má talent, 

schopnosti a v tomto smere mladistvého rozvíjať. 

 

4. Pohľad subjektívneho vzťahu k práci - čo mladiství robiť chce. Tento faktor u 

dospelých má podstatne menší význam ako u mladistvých. U týchto je potrebné túto 

skutočnosť do určitej miery rešpektovať a pri začleňovaní do prípravy na povolanie sa 

čo najviac priblížiť k tomu, čo jedinec robiť chce. Je ale potrebné pristupovať k 

odporúčaniu povolania veľmi individuálne. Predovšetkým zvažovať jeho zdravotný 

stav. Nie je možné napr. odporúčať na povolanie pekár, mlynár, resp. povolania, kde 

prichádza do styku s potravinovými alergénmi u pacienta trpiaceho sennou nádchou, 

astmou, ale aj u pacienta, kde je dedičná zaťaž na takéto ochorenia. 

 

 

U zdravotne postihnutého máme za úlohu v prvom rade vytvoriť aktívne predpoklady, 

reálnu možnosť a najvhodnejšiu dostupnosť k získaniu odbornosti pre uplatnenie sa a 

realizáciu v pracovnom procese. Preto je potrebné nielen zodpovedajúce posúdenie jeho 

adaptability ale aj kontinuálna zdravotná starostlivosť v priebehu prípravy na povolanie. 

 

 

Spolupráca CŠPP s Inštitútom priemyselnej rehabilitácie / IPR/ 

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Námestove spolupracuje s 

Inštitútom priemyselnej rehabilitácie v Bratislave. Pre lepší prehľad Vám ponúkame pohľad 

na to ako prebieha posudzovanie pracovnej spôsobilosti klientov telesne postihnutých, 

chorých a zdravotne oslabených po cielenej profesionálnej výchove v našom centre.    

 

Dokumentácia pre posúdenie v poradni pre výber povolania 

 

Pred pozvaním do poradne pre výber povolania je uchádzač povinný zaslať žiadosť o 

štúdium v učebnom alebo študijnom odbore, životopis, psychologické vyšetrenie, 

vysvedčenie z deviatej alebo z ôsmej triedy ZŠ, odborný lekársky nález s odporučením štúdia 

v Inštitúte a k nahliadnutiu zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie. 

Po jej preštudovaní sociálnou pracovníčkou, vedúcim lekárom a psychológom je podľa 

rozhodnutia vedúceho lekára zaslaný uchádzačovi dotazník o mobilite a sebaobslužných 

návykoch.  

 

Diagnostický pobyt 
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Inštitút má celoslovenskú pôsobnosť. Diagnostický pobyt v inštitúte trvá 5 dní, počas 

ktorého je uchádzačovi poskytnuté stravovanie za úhradu a bezplatné ubytovanie. Uchádzač 

je vyšetrený vedúcim lekárom - internistom, následne ortopédom, neurológom a 

rehabilitačným lekárom, ktorí sa vyjadrujú k zaradeniu do učebného alebo študijného odboru. 

 

Vyšetrenie fyzioterapeutom 

 

Fyzioterapeutky v rámci kineziologického rozboru všeobecnej pracovnej schopnosti 

pre ergodiagnostické hodnotenie kompletne vyšetria manuálnu zručnosť, hrubú a jemnú 

motoriku, pri testovaní sledujú rýchlosť, dôslednosť, obratnosť, istotu, porozumie práce, 

vynaliezavosť a záujem o činnosť. Ďalej sledujú sprievodné javy pri testovaní ako je bolesť, 

záchvat, únava postihnutej HK, celková únava, prístup k testovaniu, zvýraznenie tremoru, 

mimiky, balbuties, neprimerané vegetatívne reakcie, nedoslýchavosť, hluchota, používanie 

okuliarov, potrebu kompenzácie sklami. 

Testovanie sa vykonáva v disciplínach: rysovanie, strihanie, rezanie, šitie, pilovanie, 

brúsenie brúsnym papierom, skrutkovanie, klincovanie, vinutie pružín, čistenie drôtu. V 

závere uvedú rozsah telesného postihnutia v oblasti hrubej motoriky a jemnej motoriky, 

navrhnú najvhodnejší učebný alebo študijný odbor, odporučia ergoterapiu, navrhnú úpravu 

pracovného miesta (školské lavice, pracovisko na odbornej výchove), zhodnotia funkčnosť 

ortopedickej pomôcky, a navrhnú liečebnú rehabilitáciu. 

 

Psychologické, špeciálnopedagogické  vyšetrenie 

 

V rámci poradne pre voľbu povolania vykonávajú odborní pracovníci 

psychologického úseku komplexné psychologické vyšetrenie uchádzačov. Cieľom týchto 

vyšetrení je čo najúplnejšie poznanie výkonovej kapacity uchádzača, jeho osobnostných 

vlastností a charakteristík, jeho predností i nedostatkov s cieľom optimálneho zaradenia 

uchádzača na pracovné uplatnenie v učebných, resp. v študijných odboroch. 

Pri hodnotení úrovne inteligencie sa obvykle skúma zvládnutie požiadaviek 

každodenného života vzhľadom k veku a k sociokultúrnemu prostrediu. Zvládanie môže byť 

ovplyvnené rôznymi faktormi vrátane výchovy, motivácie, osobnostných charakteristík, 

sociálnych a profesijných možností a všeobecných zdravotných podmienok. Preto by 

poznatky o inteligencii jednotlivca mali byť doplnené informáciami o jeho prispôsobení 

vonkajším podmienkam. Podkladom sú závery z centra ŠPP ako závery pozorovaní 

špeciálnych pedagógov. Pri stanovení spôsobilosti pre výkon určitej profesie sa venuje 

pozornosť najmä priemernej a zníženej úrovni inteligencie (vymedzenej pomocou 

inteligenčného kvocientu získaného individuálnou administráciou štandardného 

inteligenčného testu). Jednotlivci s úrovňou inteligencie od 70 po 84 bodov (t.j. v pásme 

subnormy) sú schopní plnohodnotného sociálneho i ekonomického života, kde úspešne 

zvládajú povolania s menšími psychickými nárokmi. O určitom profesijnom zaťažení možno 

uvažovať aj u ľudí s ľahkou a stredne ťažkou mentálnou retardáciou. Definitívne závery o ich 

možnom profesijnom uplatnení sa vyslovujú až po detailnom vyšetrení, keď sa popri 
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inteligencii do úvahy berie nielen úroveň kognitívnych schopností (presnosť percepcie, 

koncentrácia pozornosti, úroveň psychomotoriky, krátkodobej i dlhodobej pamäti, 

kvalitatívnych i kvantitatívnych pochodoch myslenia), ale aj vlastnosti osobnosti 

(zodpovednosť, vytrvalosť, spoľahlivosť svedomitosť, kooperatívnosť, sebakontrola a pod.) 

 

Možnosť prípravnej triedy 

 

Pri zistení závažných nedostatkov z učiva základnej školy, pri poruchách hrubej alebo 

jemnej motoriky ako aj pre žiakov, ktorí nemajú ukončený 9. ročník základnej školy, je 

možné zaradenie do prípravnej triedy a následne v priebehu roka nové posúdenie v poradni 

pre výber povolania s možnosťou zaradenia do učebného alebo študijného odboru. 

Pre jednotlivé učebné a študijné odbory sú spracované požiadavky na vedomostnú 

úroveň, manuálnu zručnosť, indikácie a kontraindikácie zdravotného stavu. Na prípravu na 

budúce povolanie sú prijímaní uchádzači nielen s telesným postihnutím, vo väčšine prípadov 

sa jedná o kombinované postihnutia, telesné, zrakové, sluchové, ťažké vrodené choroby, 

poúrazové a pooperačné stavy, detské mozgové obrny s rôznym stupňom postihnutia. Pre 

uchádzačov pripútaných na invalidný vozík je v celom objekte zabezpečený bezbariérový 

prístup. 

Príprava na pracovné uplatnenie je závislá od predchádzajúcich pracovných a 

životných skúseností uchádzača a prebieha spravidla v trvaní troch mesiacov až troch rokov, 

podľa potreby i dlhšie, ako to vyžadujú zdravotné dôvody. 

 

Ergodiagnostika 

 

Fyzické zisťovanie zostatkového pracovného potenciálu - Ergodiagnostika 

Dvíhanie - podlaha do výšky pása, výška pása nad výšku hlavy, horizontálne dvíhanie, 

tlačenie, ťahanie, nosenie pravou rukou, ľavou rukou, pred sebou (obojručne), práca nad 

hlavou, predklon, rotačné pohyby trupu, kľak, podrep, drepy, uchopenie (sila ruky), 

koordinácia ruky, sed, stoj, chôdza, stúpanie po schodoch, šplhanie po rebríku, rovnováha. 

Celé fyzické testovanie je vykonávané pod vedením fyzioterapeuta, ktorý v tomto procese má 

rozhodujúce postavenie.  

 

Spolupráca CŠPP s Poradenskými informačnými centrami pre občanov so zdravotným 

postihnutím (PIC pre ZP) pri úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny 

Poradenské informačné centrá pre občanov so zdravotným postihnutím (PIC pre ZP) 

pri úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny  úspešne napĺňajú už niekoľko rokov svoje 

poslanie ako výsledok partnerskej spolupráce slovenských a rakúskych expertov v projekte 

PHARE Consensus III s názvom „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím".  
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Aké služby poskytujú poradensko-informačné centrá pre občanov so ZP?  

 

Poskytujú odbornú poradenskú podporu a pomoc občanom so ZP, ktorí hľadajú 

zamestnanie, potrebujú sa zorientovať vo svojich možnostiach a predpokladoch pre prácu cez 

poznanie svojho zostatkového pracovného potenciálu pre prácu na základe podrobnej analýzy. 

V PIC pre ZP klienti dostanú odporučenie vhodného druhu pracovnej činnosti, ktorú môžu 

vzhľadom na svoj potenciál vykonávať bez toho, aby došlo k zhoršeniu ich zdravotného 

stavu. Následne môžu doplniť resp. rozšíriť svoje zručnosti, ktoré podporia ich umiestnenie sa 

na trhu práce a úspešné zotrvanie na ňom.  

 

Služby poskytované v PIC pre ZP môžeme popísať nasledovne:  

 

 sociálno-psychologická a poradenská podpora klienta počas evidencie, 

vzdelávania, skúšobnej doby aj počas trvania zamestnania, 

 sprostredkovanie a realizácia špecifických služieb podporujúcich zručnosti 

klienta pre získanie zamestnania a udržanie sa v ňom napr. sociálno - 

psychologický výcvik, profesijná orientácia s využitím špeciálnych pomôcok 

podľa druhu postihnutia (napr. čítacia lupa pre slabozrakých, indukčná slučka 

pre nedoslýchavých klientov), rozvoj sociálnych zručností klientov so ZP, 

 zhodnotenie pracovného potenciálu občana so ZP pre prácu, 

 získavanie a poskytovanie informácií pre občanov so ZP a zamestnávateľov 

umožňujúcich a uľahčujúcich ich orientáciu, vzájomný kontakt, poznávanie, 

kooperáciu a ďalšiu spoluprácu pravdaže s ich predchádzajúcim súhlasom. 

Tiež informácie o trhu práce, charakteristike povolaní, sprievodca svetom 

práce, informácie o možnostiach vzdelávania a prípravy pre trh práce, 

sprostredkovanie kontaktov na relevantné inštitúcie, vzájomné 

sprostredkovanie kontaktov a stretnutí občanov so ZP a zamestnávateľov, atď. 

 spolupráca a podpora občana so ZP pri jeho adaptácii na nové pracovné miesto 

a sociálne prostredie,  

 poradenstvo individuálne aj v malých skupinách, podpora a poradenstvo počas 

zacvičovania a pracovnej praxe,  

 analýza pracovného miesta a pracovnej činnosti,  

 realizácia malých skupinových aktivít podporujúcich zamestnanie klientov so 

ZP s využívaním špeciálnych pomôcok - sociálno-psychologické výcviky, 

profesijná orientácia, rozvoj sociálnych zručností klientov so ZP, 

 mapovanie a sprostredkovanie rôznych typov pracovných pomôcok určených 

na kompenzáciu zdravotného postihnutia klientov dostupných na domácom 

trhu i v zahraničí, 

 poradenstvo pri adaptácii pracoviska a pre technickú pomoc,  

 propagačná činnosť a zaznamenávanie úspešných príkladov práce v PIC a 

zamestnaní klientov (tzv. príklady dobrej praxe) 
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 spolupráca so subjektmi, v ktorých starostlivosti sú občania so ZP v príslušnom 

regióne, 

 budovanie vlastnej informačnej databázy, dopĺňanie informačných materiálov 

PIC...  

  

Služby špecificky poskytované zamestnávateľom pri vytváraní resp. obsadzovaní 

pracovných miest pre občanov so ZP:  

 

 výber zamestnanca na voľné pracovné miesto „šité na mieru" podľa 

zamestnávateľom zadefinovaných požiadaviek, 

 poradenstvo pri výbere vhodných kompenzačných pomôcok na účely 

pracovného uplatnenia občana so ZP, 

 poradenstvo pri úprave pracovného miesta na ktorom pracuje alebo má 

pracovať občan so ZP z databázy úradu PSVR, 

 návrhy opatrení na udržanie zamestnanca so ZP v pracovnom pomere, 

 časovo neohraničená spolupráca v oblasti zamestnávania občanov so ZP. 

  

Adresy a kontakty: 

  

Poradensko-informačné centrum pre občanov so ZP pri úradoch PSVR: 

 

V ŽILINE: Hurbanova 16, tel. 041 244 0219, 244 0218, 

V KOŠICIACH: Dvorkinova 7, tel. 055 671 9742 

V PRIEVIDZI: Červeňa 34, tel. 046 2440457 

V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI: Odbojárov 53, tel. 053 244 0109 

V RIMAVSKEJ SOBOTE: Gorkého 12, tel. 047 244 9474 

V BRATISLAVE tieto služby poskytuje Centrum pre sociálnu a pracovnú rehabilitáciu IPR, 

Mokrohájska 1, tel. 02 5465 13 54-55  
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Abecedný zoznam povolaní pre osoby TPCHZO, s prevahou duševnej 

práce 

   

 1 2 11 

administratívny pracovník  X S/ÚS 

advokát X X VŠ 

analytik finančných trhov  X VŠ 

antropológ  X VŠ 

archivár  X ÚS/VŠ 

asistent výživy X X ÚS/VŠ 

astronóm  X VŠ 

audítor  X VŠ 

  aukcionár - dražobník  X ÚS/VŠ 

bankový expert  X VŠ 

bankový pokladník  X ÚS 

bezpečnostný technik  X ÚS/VŠ 

burzový maklér  X ÚS/VŠ 

bytový architekt  X ÚS/VŠ 

celulózar  X S 

cenový referent  X ÚS/VŠ 

daňový referent – daňový poradca  X ÚS/VŠ 

dirigent  X VŠ 

dramaturg  X VŠ 

duchovný X X VŠ 

ekológ  X ÚS/VŠ 

ekonóm  X ÚS/VŠ 

energetik  X ÚS/VŠ 

ergonóm  X VŠ 

etnograf  X VŠ 

fakturant  X ÚS 

filozof  X VŠ 

finančný referent  X ÚS/VŠ 

fyzik  X VŠ 

fyzioterapeut X  ÚS/VŠ 

herec  X ÚS/VŠ 

historik  X VŠ 

hlásateľ, moderátor  X ÚS/VŠ 

hospodársko-právny referent  X ÚS 

hydrológ  X ÚS/VŠ 
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hudobný skladateľ  X ÚS/VŠ 

informátor X  Z/S 

informatik  X ÚS/VŠ 

informátor v hromadnej osobnej doprave X  S/ÚS 

inšpektor BOZP  X ÚS/VŠ 

  inšpektor elektrických zariadení  X ÚS 

inšpektor obchodnej inšpekcie  X ÚS/VŠ 

inšpektor ochrany životného prostredia  X ÚS/VŠ 

inšpektor požiarnej ochrany  X ÚS/VŠ 

inšpektor strojných zariadení  X VŠ 

inšpektor telekomunikácií  X ÚS/VŠ 

inšpicient  X S/ÚS 

investičný referent  X ÚS/VŠ 

kariérny diplomat  X VŠ 

kariérny poradca X X ÚS/VŠ 

knihovník  X ÚS/VŠ 

knihovník - bibliograf  X ÚS/VŠ 

komentátor, reportér, žurnalista  X VŠ 

komerčný bankový úverový pracovník  X VŠ 

komerčný právnik  X VŠ 

  koncipient – právny asistent  X VŠ 

konferencier  X ÚS/VŠ 

legislatívny právnik  X VŠ 

lektor odborných kurzov  X ÚS/VŠ 

  likvidátor poistných udalostí  X ÚS/VŠ 

logopéd X X VŠ 

  majster v chemickej výrobe  X ÚS 

majster v potravinárskej výrobe  X ÚS 

  majster v textilnej výrobe  X ÚS 

majster vo výrobe skla a keramiky  X ÚS 

majster vo výrobe nábytku  X S 

manažér  X ÚS/VŠ 

manažér pre styk s verejnosťou  X VŠ 

matematik  X VŠ 

matematik poistného  X VŠ 

meteorológ  X VŠ 

mzdový referent  X ÚS 

nakladateľ - vydavateľ  X ÚS/VŠ 

normalizačný technik  X ÚS/VŠ 

normovač v stavebnej výrobe  X ÚS/VŠ 
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normovač v strojárskej výrobe  X ÚS/VŠ 

normovač v textilnej výrobe  X ÚS/VŠ 

normovač vo výrobe elektronických zariadení  X ÚS/VŠ 

normovač vo výrobe skla a keramiky  X ÚS/VŠ 

normovač vo výrobe nábytku  X ÚS/VŠ 

notár  X VŠ 

obchodník s realitami  X ÚS/VŠ 

obchodný zástupca  X ÚS/VŠ 

on-line operátor zákazníckych služieb  X ÚS/VŠ 

operátor výpočtovej techniky  X ÚS 

operátor železničnej dopravy  X ÚS 

  organizačno-technický pracovník  X ÚS/VŠ 

pamiatkar  X ÚS/VŠ 

pedagóg - metodik  X VŠ 

personalista  X ÚS/VŠ 

podnikový právnik  X VŠ 

  poisťovací úradník, agent  X ÚS 

pokladník v obchode   S 

policajný referent  X ÚS 

politológ  X VŠ 

polygrafický technik  X ÚS/VŠ 

pracovník devízových obchodov  X ÚS/VŠ 

pracovník systému platobných kariet  X ÚS/VŠ 

pracovník umeleckej agentúry  X ÚS/VŠ 

pracovník záložne  X S/ÚS 

práškový metalurg  X ÚS/VŠ 

producent  X VŠ 

programátor  X ÚS/VŠ 

  programátor multimediálnych programov  X ÚS/VŠ 

projektant výpočtovej techniky  X VŠ 

prokurátor X X VŠ 

propagačný referent  X ÚS 

psychiater X X VŠ 

psychológ X X VŠ 

psychoterapeut X X VŠ 

recepčný  X ÚS 

redaktor – odborný, jazykový  X VŠ 

redaktor, publicista, novinár  X VŠ 

referent cestovnej kancelárie  X ÚS/VŠ 

referent letiskovej prevádzky  X ÚS 
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referent marketingu  X ÚS/VŠ 

referent štátnej správy  X ÚS/VŠ 

scenárista    

skladový referent    

sociálny pracovník X X ÚS/VŠ 

sociológ  X VŠ 

spevák  X Z/S/ÚS/VŠ 

správca pamiatkových objektov, kastelán  X ÚS/VŠ 

správca počítačových aplikácií  X ÚS/VŠ 

správca siete  X ÚS/VŠ 

správca tokov  X ÚS/VŠ 

sprievodca cestovného ruchu  X ÚS 

sprostredkovateľ zamestnania X X ÚS 

  stredoškolský učiteľ, VŠ učiteľ  X VŠ 

strojný technológ  X ÚS/VŠ 

sudca  X VŠ 

súdny vykonávateľ - exekútor  X ÚS/VŠ 

súkromný detektív  X ÚS/VŠ 

systémový inžinier  X VŠ 

štatistik  X VŠ 

technický redaktor  X Ú S/VŠ 

technik cestnej dopravy  X Ú S/VŠ 

technik požiarnej ochrany  X ÚS 

technik pre ťažbu dreva  X ÚS 

technik vetrania bane  X Ú S/VŠ 

  technológ v chemickej výrobe  X Ú S/VŠ 

technológ v potravinár. výrobe  X Ú S/VŠ 

technológ vo výrobe nábytku  X Ú S/VŠ 

technológ vo výrobe elektronických zariadení  X Ú S/VŠ 

technológ vo výrobe skla a keramiky  X Ú S/VŠ 

technológ vo výrobe stavebných materiálov  X ÚS 

  telefonista pobočkovej ústredne X  Z 

teoretik a historik umenia  X VŠ 

tlačový hovorca  X  

tlmočník a prekladateľ  X  

  tvorca multimediálnych produktov  X  

 

 

 


