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Abstract 

The study deals with the possibilities of rehabilitation of students with 
mental disabilities in combination with physical, sensory and health 
impairments, as well as the occurrence of the most common physical, 
sensory and health impairments in students with mental disabilities. 

Keywords: Mental disability. Comprehensive rehabilitation. Sensory 
handicap. Medical handicap. Physical handicap. 

Úvod 

Ponímanie osôb so zdravotným postihnutím sa v našej spoločnosti za 
posledné roky zreteľne zmenilo. Výrazné segregačné tendencie z minulosti 
boli vytlačené modernými prístupmi. Do popredia sa dostáva uplatňovanie 
princípov v zmysle integrácie, inklúzie, humanizácie a normalizácie (Gogová 
a kol., 2013). Deti a žiaci v školách sú považované za bio – psycho – socio – 
spirituálnu bytosť a ide tu o holistický prístup, ktorý chápe celistvosť človeka 
v jeho zložitosti. Podstatou tohto prístupu je proces starostlivosti, ktorý 
predstavuje systémový prístup a komplexné riešenie problémov dieťaťa. Preto 
je nevyhnutné pristupovať k deťom a žiakom s postihnutím komplexne 
s možnosťou realizácie komprehenzívnej rehabilitácie. Cieľom komprehenzívnej 
rehabilitácie je dosiahnutie čo najvyššej možnej úrovne funkčných schopností 
a kompetencií ako je to len možné a v čo najkratšom časovom období 
(Gameeva a kol, 2022). 

Teoretické východiská sledovanej problematiky 

Základ pojmu „rehabilitácia“ vznikol z latinského slova „habitas“, čo 
znamená schopnosť či spôsobilosť. Presným prekladom termínu rehabilitácia 
je teda znovu opakovanie. Z toho vyplýva, že slovo rehabilitácia vo viacerých 
prípadoch u osôb s ťažkým zdravotným postihnutím nezodpovedá skutočnosti 
(Jesenský, 2000). Termín rehabilitácia by bolo správnejšie používať len 
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v takých prípadoch, kde by sa jedinci vyvíjali ako zdraví, no choroba alebo 
úraz  ich vyradil z procesu vzdelávania, práce či iných aktivít a preto je ich 
potrebné navrátiť a začleniť do spoločnosti. Z praktických dôvodov sa však 
tento termín používa jednotne i v prípade jedincov, ktorí sa vyvíjali od 
narodenia alebo od útleho detstva ako postihnutí, takže v tomto prípade tu 
nejde o znovu opakovanie ale o spôsobilosť (Vítková, 2004). Rehabilitačný 
proces vždy vychádza z možností a schopností človeka s postihnutím a rozvíja 
všetko čo smeruje k zaradeniu jednotlivca s postihnutím do bežného života. 
Rehabilitácia buduje na možnostiach postihnutého a vychádza z jeho pozitívnych 
vlastností a hodnôt. Je zameraná na osoby so zmyslovým, telesným, mentálnym 
a iným postihnutím, ktoré tieto osoby nemôžu sami prekonať (Novosad, 2000). 
Komprehenzívna rehabilitácia svojím komplexným terapeutickým prístupom 
umožňuje opäť nadobudnúť stratené motorické a psychické schopnosti po 
chorobe alebo úraze, prípadne dosiahnuť maximálnu možnú úpravu zmeneného 
zdravotného stavu žiakov alebo zlepšiť kvalitu ich života. Znamená to ich 
reaktiváciu a sociálne začlenenie do života a zároveň aj prijatie ireverzibilných 
dôsledkov porúch zdravia (Kociová, 2013). 

Základným princípom komplexnej rehabilitácie je princíp kompre-

henzivity, čiže organický súlad v aplikácii jednotlivých rehabilitačných metodík 

a techník s prihliadnutím na stav žiaka, štádium postihnutia a ochorenia, 

psychické postoje a sociálne prostredie reprezentované pobytom v školskom 

prostredí. Tieto jednotlivé aktivity je potrebné časovo zosúladiť, aby sa dosiahol 

optimálny efekt celého liečebno-rehabilitačného procesu.  

Rehabilitačný proces je dlhodobý proces, ktorý pokračuje aj po 

skončení vlastnej fázy reedukácie a z hľadiska času prebieha v určitých fázach 

(Kolář, 2009): 

 diagnostická fáza, 

 vlastná fáza reedukácie postihnutej funkcie - liečebná rehabilitácia, 

 fáza adaptácie - žiak sa adaptuje na svoje pracovné a životné prostredie 

v špecifických podmienkach (neúplné, redukované alebo deficitné 

funkcie), 

 fáza reintegrácie - rieši existenciu funkčného deficitu a jeho väzbu na 

prostredie v ktorom žije (musí sa naučiť žiť so svojím zdravotným 

znevýhodnením, bližšie Kolář, 2009).   

Koncepcia komprehenzívnej rehabilitácie žiakov 

Komplexná rehabilitácia žiakov so zdravotným znevýhodnením je 

súhrn aktivít multidisciplinárneho charakteru. Tieto aktivity sú zamerané na 

predchádzanie, zmiernenie alebo odstraňovanie nepriaznivých dôsledkov 

postihnutia alebo narušenia, a to najmä v prospech optimálnej socializácie. 

Medzi základné úlohy rehabilitácie podľa Vašeka (2006) patria najmä: 

 uzdravenie, respektíve opätovná obnova schopností človeka, 

 sociálna a pracovná integrácia. 
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Rehabilitácia jednotlivcov s telesným postihnutím, chorých a zdravotne 
oslabených, zmyslovo oslabených s mentálnym postihnutím si vyžaduje 

komplexnú pomoc takto postihnutým jednotlivcom s uplatňovaním multi-
disciplinárneho prístupu a tímovej spolupráce. Tá vychádza z koncepcie 

komplexnej rehabilitácie, ktorá zahrňuje zložky liečebnej, sociálnej, pracovnej 
a pedagogickej rehabilitácie a viacodborový pracovný tím s participáciou 

lekárskej, ošetrovateľskej, sociálnej a špeciálnopedagogickej intervencie. Tieto 
zložky rehabilitácie sa navzájom prelínajú a vzájomne ovplyvňujú. Uplatňovanie 

tohto zložitého konceptu môže v rehabilitačnej praxi obmedzovať predovšetkým 

množstvo limitov personálnych, finančných, či organizačných. Základom 
starostlivosti o jednotlivcov s telesným postihnutím, chorých a zdravotne 

oslabených a zmyslovo oslabených s mentálnym postihnutím je spolupráca 
medzi zainteresovanými odborníkmi, no vždy je najdôležitejšia práve spolupráca 

rodičov (Jankovský, 2001). 
 

Schéma 1: Zložky komprehenzívnej rehabilitácie 

 

Liečebná rehabilitácia 

Liečebná rehabilitácia sa predovšetkým zameriava na liečbu, prípadne 

na odstránenie postihnutia či funkčných porúch a chorôb a zároveň sa snaží 
o elimináciu následkov zdravotného postihnutia. Vytvára tým predpoklady 

pre rozvoj rôznych schopností ovplyvňujúcich ako utváranie osobnosti, tak aj 
socializácie jednotlivca.  

Cieľom liečebnej rehabilitácie je obnova, alebo náhrada porušenej 
funkcie, ktorá v rámci procesu rehabilitácie osoby s postihnutím vytvorí 

základné predpoklady pre jej integráciu. Táto oblasť rehabilitácie je veľmi 
rozsiahla a je doménou predovšetkým medicínskych odborov. Okrem priamych 

zdravotných postupov sa však v rámci rehabilitácie stretávame s veľkým 
množstvom aktivít zasahujúcich do ďalších vedných odborov, s ktorými 

bezpodmienečne musia byť oboznámení všetci, ktorí pracujú s osobami 
s ťažkým zdravotným postihnutím (Jesenský, 1995). Podľa Jankovského (2001) 

zaraďujeme medzi postupy, ktoré spadajú do oblasti liečebnej rehabilitácie 

fyzikálnu terapiu, liečebnú telesnú výchovu, ergoterapiu, animoterapiu, 
ďalšie špecifické terapie (arteterapia, muzikoterapia) a psychoterapiu, ďalšie 

možne postupy. Vašek (2006) k jednotlivým prostriedkom liečebnej rehabilitácie 
zaraďuje fakmakoterapiu, chirurgickú terapiu, podpornú liečbu (vodoliečba, 

fyzikálna terapia, masáže, pohybová rehabilitácia a i.). Liečebná rehabilitácia 
má okrem liečebnej funkcie zároveň plniť funkciu depistáže a poradenstva. 
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Sociálna rehabilitácia 

Úlohou sociálnej rehabilitácie je v prvom rade predchádzať akému-

koľvek sociálnemu znevýhodňovaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Tento typ rehabilitácie má  mať dlhotrvajúci charakter a trvá po celý život. 

Zameriava sa najmä na rozvoj schopnosti človeka so zdravotným znevý-

hodnením, na prevenciu, alebo odstraňovanie či stabilizáciu nedostatkov. 

Vytvára tak predpoklady samostatnosti, nezávislosti, integrácie a pracovného 

začlenenia postihnutých. Ide o priebeh, v ktorom osoba s dlhodobým, či 

trvalým zdravotným znevýhodnením absolvuje nácvik potrebných zručnosti, 

ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v čo najväčšej 

možnej miere s aspektom na jej zdravotné postihnutie a s cieľom dosiahnutia 

čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie (Jesenský, 1995; Levická, 2011). 

V tomto procese ide hlavne o využitie aktívnych stratégií a služieb, ktoré majú 

efektívne pôsobiť na znižovanie miery závislosti jednotlivca vyplývajúcej 

z jeho zdravotného znevýhodnenia. V prvom rade ide o nácvik sebaobsluhy, 

vedenie domácnosti, nácvik špeciálnych komunikačných zručnosti, nácvik 

používania kompenzačných pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostat-

ného pohybu, nácvik sociálnej komunikácie, poradenstvo a pod.  

Sociálna rehabilitácia využíva najmä prostriedky špeciálnopedagogické 

a psychologické a čiastočne sociologické a nie je možná a efektívna bez podpory 

a spolupráce s pomáhajúcimi profesiami (Kastelová a kol., 2013). 

Edukatívna rehabilitácia 

Edukácia človeka so zdravotným znevýhodnením je postup plánovaného 

a systematického pôsobenia na ich individualitu v rozmanitých obdobiach ich 

vývinu, pričom treba rešpektovať ich vekové, somatické a psychické osobitosti 

súvisiace so znevýhodnením. Súčasťou edukatívnej rehabilitácie podľa Vašeka 

(2014) je: 

 špeciálnopedagogická diagnostika, 

 špeciálna edukácia, 

 špeciálnopedagogické terapie, 

 špeciálnopedagogické poradenstvo, 

 reedukácia, 

 korekcia, 

 stimulácia. 

Vančová (2005) uvádza konkrétne zložky edukatívnej rehabilitácie, 

ktoré postupne charakterizujeme. Špeciálnopedagogická diagnostika, ktorej 

úlohou je zaistiť poznávanie individuálnych znakov a charakteristík osobnosti 

osoby so zdravotným znevýhodnením v jej komplexnosti pre edukácie 

a edukatívnej rehabilitácie. Špeciálna edukácia je súčasťou cieľavedomého 
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formatívneho a informatívneho vplyvu podstatného prostredia na osobnosť 

jednotlivca so špeciálnymi edukačnými potrebami vyplývajúcimi z postihnutia 

za účelom zabezpečiť proces učenia, dosahovania pozitívnych zmien v kvalite 

a kvantite vychovanosti a vzdelanosti, rozvíjania a harmonizácie osobnosti 

v jej komplexnosti na základe komunikačno-informačných interakcií pomocou 

špeciálnopedagogických edukačných intervencií. Špeciálnopedagogické terapie 

autorka (ibidem) považuje za cieľovo-účelový, obsahovo-procesuálny a funk-

čno-štruktúrový systém zameraný na neinvazívne, väčšinou nedirektívne 

a adjuvantné ovplyvňovanie mentálne postihnutých a ich prostredia so zámerom 

odstránenia abnormálnych, či dysharmonických, alebo dysfunkčných javov za 

účelom harmonizácie ich komplexnej osobnosti. A špeciálnopedagogické 

poradenstvo je systém zameraný na úmyselné priame a nepriame ovplyvňovanie 

postihnutých a ich prostredia s cieľom asistencie pri dosahovaní pozitívnych 

zmien v priebehu rozvíjania ich komplexnej osobnosti. 

Pracovná rehabilitácia 

Pracovná rehabilitácia je zložka komplexnej rehabilitácie a nadväzuje 

na výsledky liečebnej a sociálnej rehabilitácie. Predstavuje súhrn aktivít 

(pracovných pohybov, pracovných úkonov, pracovných operácii) v záujme 

využitia práce ako prostriedku sebarealizácie postihnutého a narušeného 

jednotlivca, vytvárania návykov a spôsobilostí (Vašek, 2014). Pracovná reha-

bilitácia je určená najmä pre mládež a žiakov so zdravotným znevýhodnením. 

Bazálnym cieľom rehabilitácie je taktiež mobilizovať vnútorné schopnosti 

jednotlivca na prekonanie osobnostných a sociálnych následkov ťažkého 

zdravotného znevýhodnenia.   

Význam pracovnej rehabilitácie podľa Jesenského (1995) spočíva najmä 

v tom, že: 

 umožňuje pracovné uplatnenie – čo je významná potreba každého 

vyspelého človeka, 

 rozvíja osobnosť, 

 zaraďuje človeka do pracovného spoločenstva, prispieva k rastu jeho 

prestíže a sebavedomia, 

 zabezpečuje človeka po hmotnej stránke, 

 prispieva k prekonávaniu defektivity, prípadne i defektu. 

Podľa Jankovského (2006) pracovná rehabilitácia v sebe nezahŕňa iba 

pracovnú prípravu, v zmysle kvalifikácie, ale sústavnú činnosť venovanú ľuďom 

so zdravotným postihnutím tak, aby sa mohli uplatniť na trhu práce.  
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Záver 

Komplex rehabilitačných opatrení by mal byť zameraný na obnovenie 

zdravia, pracovnej schopnosti a sociálnej adaptácie, obnovenie osobnej hodnoty 

každého jednotlivca (Kovalev, 2020). Podpora človeka so zdravotným znevýhod-

nením nie je a nikdy nebude jednoduchou etapou v živote rodiča a všetkých, 

ktorí sú mu pripravení napomôcť.  
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