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Abstrakt  

Príspevok sa zaoberá kvalitou života dieťaťa s ťažkým a hlbokým mentálnym 

postihnutím. Jeho cieľom je analýza vybraných determinantov kvality života dieťaťa s ťažkým 

a hlbokým mentálnym postihnutím z pohľadu špeciálneho pedagóga. Poukazuje na aktuálne 

problémy detí s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím a na potrebu ich riešenia 

v kontexte zvýšenia kvality ich života.  
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Abstrakt 

The paper deals with the welfare of a child with severe and profound intellectual and 

developmental disabilities. The paper is an analysis of selected determinants of quality of life 

for children with severe and profound intellectual and developmental disabilities from the 

perspective of a special education teacher, in the context of the special-intervention 

improvement in these children. Post offers basic information about the current problems of 

children with severe and profound intellectual and developmental disabilities. It points to the 

need to address the problems that children with severe and profound intellectual and 

developmental disabilities are to improve the quality of life for these children. 
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ÚVOD  

Podľa I. Švarcovej (2006) je spoločnosť stále nepripravená na prijatie určitej časti 

populácie odlišnej od spoločenského priemeru, buď nadpriemerným nadaním alebo rôznymi 

formami ťažkého a viacnásobného mentálneho postihnutia. Môže ísť o prejavy nepochopenia, 

prípadne až sociálneho odmietania. Ak sa chce spoločnosť nazývať humanistickou, mala byť 

povinná umožňovať začleňovanie spoluobčanov s postihnutím do spoločnosti vo všetkých 

sférach života (Vančová, A. 2010).  

Deti s ťažkým mentálnym postihnutím sú veľmi špecifickou a rôznorodou skupinou, 

ktorých kvalitu života ovplyvňuje mentálne postihnutie a často viacnásobné postihnutie. 

V príspevku poukazujeme na vybrané determinanty kvality života detí s ťažkým a hlbokým 

mentálnym postihnutím a uvádzame odporúčania odborníkov na jej zvýšenie u týchto detí. 

 

DIEŤA S ŤAŽKÝM MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

Ťažké a hlboké mentálne postihnutie, ako aj viacnásobné postihnutie výrazne 

ovplyvňujú kvalitu života osôb.  

Väčšina dieťa s ťažkým mentálnym postihnutím (IQ od 20 do 34) má poruchy motoriky 

alebo sa vyznačuje inými poruchami, ktoré poukazujú na závažné organické poškodenie. 

Porucha vývinu psychomotoriky, poruchy reči a nedostatočná verbálna komunikácia sú 

známe už v predškolskom veku (Švarcová, I. 2006). Môžu sa naučiť hovoriť, vyslovovať 

slová, no bez porozumenia významu, pretože nevedia čo dané slovo znamená. Častá je u nich 

echolália. Rečový vývin u týchto detí stagnuje. Myslenie je obmedzené na vyjadrenie 

fyzických potrieb ako sú napr. hlad, smäd. Časté sú aj poruchy správania v podobe 

stereotypných pohybov, sebapoškodzovania a agresivity (Valenta, M., Müller, O. 2004).  

U detí s hlbokým mentálnym postihnutím (IQ nižšie ako 20) je podľa I. Švarcovej 

(2006) nutná trvala starostlivosť v najzákladnejších životných úkonoch.Sú obmedzení 

v schopnostiach porozumieť požiadavkám či inštrukciám a vyhovieť im. Väčšina z nich je 

imobilná alebo výrazne obmedzená v pohybe. Možnosti ich výchovy a vzdelávania sú vo 

veľkej miere obmedzené. Ich chápanie a používanie reči je obmedzené na reagovanie na 

jednoduché požiadavky. Je možné u nich dosiahnuť najzákladnejšie zrakovo priestorovo 

orientačných zručnosti a tak sa môže dieťa pod dohľadom a vedením podieľať na praktických 

sebaobslužných prácach aspoň malým dielom. Zväčša sú inkontinentní, nie sú schopní sa 

o seba postarať, vyžadujú si neustálu pomoc a dohľad. Býva u nich prítomná epilepsia, 

poškodenie zraku a sluchu a iné telesné postihnutia hybnosti (Valenta, M., Müller, O. 2004). 
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Medzi osoby s ťažkým viacnásobným postihnutím zaraďuje A. Vančová (2010) osoby 

s kombináciou stredných, ťažkých a hlbokých stupňov postihnutí, narušení a porúch. Sú často 

umiestňovaní do sociálnych zariadení, kde je im poskytnutá komplexná rehabilitačná 

starostlivosť.  

 

KVALITA ŽIVOTA DIEŤAŤA S ŤAŽKÝM A HLBOKÝM MENTÁLNYM 

POSTIHNUTÍM  

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je kvalita života širokospektrálny koncept, ktorý 

zahŕňa fyzické zdravie osoby, psychický stav, úroveň nezávislosti, sociálne vzťahy, osobné 

presvedčenia a ich vzťah k životnému prostrediu. Definuje ju ako jedincove vnímanie jeho 

pozície v živote v kontexte kultúrnych a hodnotových systémov, v ktorých žijú vo vzťahu 

k vlastným cieľom, očakávaniam a obavám (WHOQOL, 1997).  

P. Hartl a H. Hartlová (2000) vymedzujú kvalitu života ako pocit životného šťastia. 

Zo psychologického hľadiska sa chápe ako miera sebarealizácie a duševnej harmónie. 

Aktívny životný štýl, plánovaná duševná a telesná činnosť prispievajú k zvýšeniu kvality 

života. Kvalitou sa rozumie charakteristický rys, ktorým sa daný celok odlišuje od iného 

celku. Kvalita života sa používa ako označenie na to, čo je dobré, inokedy zasa opisuje 

špecifickú vlastnosť. V istom kontexte referuje kvalita života kvalitu spoločnosti, v inom 

napríklad aj o šťastí jej obyvateľov (Babinčák, P. 2008). 

Kvalitou života osôb s ťažkým mentálnym postihnutím, prípadne ťažkým 

viacnásobným postihnutím sa zaoberá v našich podmienkach len niekoľko autorov. S. 

Mandzáková (2010) riešila kvalitu života v kontexte sexuality klientov s ťažším mentálnym 

postihnutím v domovoch sociálnych služieb. Poukazuje na neriešené otázky v oblasti 

sexuality a partnerských vzťahov jedincov s mentálnym postihnutím v domovoch sociálnych 

služieb na Slovensku. Uvádza metódy, ktorých aplikácia v praxi umožní zistiť problematické 

oblasti, ktorých odstránenie prispeje k zvýšeniu kvality života jedincov. J. Šrenkel (2010) 

hovorí o kvalite poskytovania sociálnych služieb. Svoje tvrdenia opiera o výskum v deviatich 

domovoch sociálnych služieb. Na základe tohto výskumu zhodnotil kvalitu života v týchto 

zariadeniach.  

Kvalitou života osôb s mentálnym postihnutím vo všeobecnosti sa zaoberá viac 

odborných štúdií (Belková, V. 2005; Brown, R. I., Schalock, R. L., Brown, I. 2009; 

Gajdošíková, A. 2010; P. Walsh, E. Emerson, C. Lobb, Ch. Hatton, V. Bradley, R. Schalock, 

Ch. Moseley 2010; Buntinx, H. E., Schalock, R. L. 2010 a ďalší). V. Belková (2005), A. 
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Gajdošíková (2010) napríklad riešia kvalitu života dieťa z hľadiska vplyvu rodiny. Popisujú 

reakcie rodiny na narodenie dieťaťa s mentálnym postihnutím. Kvalita vzťahov medzi 

rodičmi, medzi jedincom a súrodencami je významný faktor, pretože sa podieľa na primeranej 

adaptácii v rodine. Finančná a emocionálna samostatnosť rodiny pôsobí priaznivo na jej vývoj 

a tvorí sociálny kapitál rodiny. Kvalitu dieťa v rodine ovplyvňuje aj nepriaznivé vplyvy ako 

rozvrat rodiny, rozvod rodičov alebo sociálne postavenie rodiny. 

L. Nota, L. Ferrari, S. Soresi a M. Wehmeyer (2007) vo výskume zisťovali vplyv 

prostredia, ako bývanie a pracovné podmienky a vplyv vnútorných faktorov, ako stupeň 

inteligencie, vek, pohlavie, sociálne zručnosti a adaptívne správanie na sebaponímanie. Zistili, 

že účastníci s ťažším mentálnym postihnutím vykazovali nižšiu úroveň sebaponímania, 

kvality života a sociálnych zručností. P. Walsh, E. Emerson, C. Lobb, Ch. Hatton, V. Bradley, 

R. Schalock, Ch. Moseley (2010) analyzovali kvalitu života v kontexte podporované bývanie.  

Hodnotenie kvality života a jej determinantov je u osôb s ťažkým a hlbokým mentálnym 

postihnutím vzhľadom na rozsah ich zdravotného postihnutia veľmi náročné. Podľa W. H. E. 

Buntinxa a R. L. Schalocka (2010) sa postihnutie ako také najlepšie zobrazí v širšom kontexte 

ľudského fungovania. V tomto zmysle môže byť postihnutie definované ako vyjadrenie 

obmedzení vo fungovaní jedinca v sociálnom kontexte.  

V súčasnosti sa na hodnotenie ľudského funkcionovania používa model ľudského 

funkcionovania a postihnutia International Classification of Functioning, Disability and 

Health (ICF) navrhnutý Svetovou zdravotníckou organizáciou (Dubayová, T. 2010; Buntinx, 

H. E., Schalock, R. L. 2010) a koncepčný rámec ľudského funkcionovania navrhnutý 

americkou asociáciou AAIDD (The American Associaton on Intellectual and Developmental 

Disabilities). Modely kvality života sa od ICF a AAIDD modelov postihnutia líšia svojim 

obsahom, spôsobom merania a hodnotenia, pozíciou osoby s mentálnym postihnutím 

v hodnotiacom procese a ich učelom a použitím  (Buntinx, H. E., Schalock, R. L. 2010).  

Pri vymedzovaní determinantov kvality života sme vychádzali z modelu kvality života 

zobrazeného v Tab. 1, ktorý prehľadne uvádza príklady indikátorov jednotlivých domén 

a faktorov kvality života.  

Z pohľadu špeciálneho pedagóga za dôležité a špeciálnopedagogickým prístupom 

výrazne ovplyvniteľné indikátory determinujúce kvalitu života dieťaťa s ťažkým a hlbokým 

mentálnym postihnutím považujeme podľa nižšie uvedených domén (Tab. 1) predovšetkým:  

- edukačný status, schopnosti,  úroveň adaptívneho správania,  
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- sociálne prostredie, priateľstvo, sociálne aktivity, úroveň interakcie a vzťahov, 

integráciu a participáciu v komunite, sociálny status, podpora, ľudské a zákonom 

stanovené práva,  

- ochrana a bezpečnosť, spokojnosť, nízku úroveň stresu, zdravie, výživu a bývanie.  

 

Tab. 1 Model kvality života (Buntinx, H. E., Schalock, R. L. 2010) 

Faktory Domény Príklady indikátorov 

Nezávislosť  

Osobnostný rozvoj edukačný status, schopnosti, adaptívne správanie 

Vnútorné determinanty 
voľby/rozhodnutia, autonómia, sebakontrola, osobnostné 
ciele 

Sociálne 
zapojenie 

Medziľudské vzťahy 
sociálne prostredie, priateľstvo, sociálne aktivity, 
interakcia, vzťahy 

Sociálna inklúzia 
integrácia do komunity/participácia, sociálny status, 
sociálna podpora 

Práva 
ľudské (rešpekt, dôstojnosť, rovnosť), zákonné (prístup, 
spravodlivosť procesu) 

Subjektívna 
pohoda 

Emocionálna pohoda 
ochrana a bezpečnosť, pozitívne skúsenosti, spokojnosť, 
sebapoňatie, nízka úroveň stresu  

Fyzická pohoda zdravie a úroveň výživy, oddych, voľný čas 
Materiálna pohoda  finančný status, zamestnanie, bývanie, majetok 

 

MOŽNOSTI ZVÝŠENIA KVALITY ŽIVOTA DETÍ S ŤAŽKÝM A HLBOKÝM 

MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM  

Dieťa s mentálnym postihnutím si do procesu socializácie prináša vlastný primárny 

a často aj sekundárny deficit (Valenta, M., Müller, O. 2004). Postoje spoločnosti k ľudom 

s postihnutím závisia od sociálneho prostredia a vytvárajú sa učením. Sú však ovplyvnené 

predsudkami. Najviac odmietanou skupinou ľudí s postihnutím sú v spoločnosti ľudia 

s mentálnym postihnutím (Končeková, Ľ. 2005). 

Rodina dieťaťa s mentálnym postihnutím potrebuje v zmysle zvyšovania kvality života 

dieťaťa dlhodobú psychologickú, inštrumentálnu pomoc a posilu, novú životnú orientáciu, 

aby sa mohla vyrovnať s postihnutím dieťaťa. Pri inštrumentálnej pomoci ide o najširšiu 

ponuku služieb počnúc zvýšením finančných príspevkov cez rozsiahlu ponuku služieb pre 

domácnosť, osobnú asistenciu, opatrovateľskú službu, až po širší a kvalitnejší sortiment 

kompenzačných a rehabilitačných pomôcok. Pomocnú ruku by okrem okolia a príbuzných 

mali poskytnúť v prvom rade odborníci. Ich prístup k rodičom by mal byť taktný, úprimný, 

maximálne podnecujúci ku spolupráci (Belková, V. 2005). 

Významnú úlohu v tomto procese zohrávajú aj súrodenci dieťaťa. V momente 

narodenia takéhoto dieťaťa do rodiny, ako keby musel intaktný súrodenec skôr vyrásť a stať 
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sa jeho ochrancom, pomocníkom. Častokrát kladú rodičia na zdravé dieťa veľké nároky 

a neuvedomujú si, že aj ono je ešte dieťaťom, ktoré si vyžaduje ich pozornosť (Končeková, Ľ. 

2005). Proces prijatia dieťaťa rodinou, súrodencami, okolím môže trvať dlhší čas. Rola 

súrodenca dieťaťa s mentálnym postihnutím je veľmi náročná. Intaktným deťom sa 

narodením súrodenca s mentálnym postihnutím mení postavenie v rodine, ale aj očakávania 

a postoje rodičov sa odlišujú. Správanie a postoje intaktného súrodenca sa menia, 

a to pozitívnym alebo negatívnym smerom. Intaktní súrodenci si uvedomujú, že dieťa 

s postihnutím má všetky privilégia. Tak dieťa pociťuje rozdielnosť v prístupe rodičov. Pre 

zdravého súrodenca je to veľká záťaž, aj keď chápe, že jeho súrodenec potrebuje pomoc 

(Vágnerová, M. 2000). Rodičia často vyžadujú od zdravého dieťaťa, aby kládlo na prvé 

miesto súrodenca s postihnutím. Ak sa k tomu dieťa takto nepostaví, je hodnotené ako zlé. 

Dieťa si tak začína budovať obranu voči tomu, ktorá mu pomáha zvládnuť túto ťažkú situáciu. 

Mnohí autori hovoria o tom, že požiadavky na zdravé dieťa podporujú jeho socializačný 

rozvoj a urýchľujú schopnosť prevziať zodpovednosť, podporujú väčšiu toleranciu a ochotu 

pomáhať (Končeková, Ľ. 2005).  

Ďalším predpokladom pre podporu kvality života dieťaťa s mentálnym postihnutím je 

ochrana zdravia, uspokojenie jeho potrieb, vytváranie podnetného prostredia od samého 

začiatku, pretože chyby ranej výchovy môžu sprevádzať dieťa po celý život. Cieľom snaženia 

u dieťaťa s mentálnym postihnutím má byť jeho čo najväčšia sebestačnosť a čo najvyšší 

stupeň sebaobsluhy. Tie sú dôležité pre ďalší život dieťaťa a hlavne pre jeho sociálne 

začlenenie v neskoršom veku (tamtiež). 

V prístupe k dieťaťu s mentálnym postihnutím je potrebné vychádzať z toho, že jeho 

psychické vlastnosti nie sú dostatočne rozvinuté, ťažko chápe súvislosti rôznych javov, všetko 

mu dlhšie trvá. Podporiť psychický rozvoj, pohodu a kvalitu života dieťaťa s postihnutím je 

potrebné ho aktivizovať vhodnými podnetmi. Tie musia byť zrozumiteľné dieťaťu. Mali by 

mu pomôcť k samostatnosti a skvalitniť kontakty s rovesníkmi a okolitým svetom (Švarcová, 

I. 2006). 

Komplexná starostlivosť o dieťaťa s mentálnym postihnutím by mala smerovať 

k sociálnej integrácii. Na proces socializácie vplývajú faktory ako: úroveň osobnostného 

vývinu, kognitívnych procesov, vlastná aktivita, medziľudské vzťahy, akceptácia dieťaťa 

s postihnutím, rodinná výchova. Každé dieťaťa s mentálnym postihnutím má právo prežiť 

svoj život dôstojne. Snažiť sa o zlepšenie kvality ich života by malo byť úlohou pre všetkých, 

ktorí sa o dieťa s postihnutím starajú, prichádzajú s ním do kontaktu, ale aj odborníkov, ktorí 

sa dieťaťu venujú v teoretickej či praktickej oblasti (Belková, V. 2005).  Zabezpečiť rodine 
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s dieťaťom s mentálnym postihnutím kvalitný život je v našich podmienkach neľahká úloha. 

Od spoločnosti vyžaduje hlbokú angažovanosť a profesionálny prístup (Švarcová, I. 2006).   

Dôležitá je spolupráca odborníkov, a to detských lekárov, špeciálnych pedagógov, 

psychológov a pracovísk sociálnych vecí a rodiny. Lekári by mali informovať rodičov už pri 

podozrení na postihnutie dieťaťa o sieti špeciálnopedagogických poradenských zariadení, 

v ktorých majú možnosť získať informácie od odborníkov a skontaktovať sa s nimi. S 

včasnou starostlivosťou u detí s podozrením mentálneho postihnutia, je nevyhnutné začať čo 

najskôr. V opačnom prípade sa znižuje kvalita aj výsledný efekt odbornej pomoci. Dieťa 

s mentálnym postihnutím tak ako aj zdravé dieťa, disponuje určitým potenciálom vývinových 

možností. Ak dieťa ostáva bez včasnej intervencie a pravidelnej stimulácie, začne výrazne 

zaostávať v porovnaní s dieťaťom, ktorému bola venovaná včasná špeciálnopedagogická, 

psychologická alebo terapeutická starostlivosť. Ak sa potvrdí postihnutie u dieťaťa malo by to 

byť okamihom začatia odbornej intervencie v rodine (Orieščíková, H. 2010). Včasnú 

diagnostiku a skorý vstup profesionálnej starostlivosti do rodiny považujú M. Valenta a O. 

Müller (2004) za rozhodujúce psychologické faktory zvládania rodičovského stresu pri 

narodení dieťaťa s mentálnym postihnutím.  

 

ZHRNUTIE 

Poradenská intervencia odborníkov býva orientovaná nielen na dieťa, ale aj na 

rodičov. Rodičia, aby prijali dieťa také aké je potrebujú poradiť, ako pracovať s dieťaťom, 

ako riešiť problémy a prijať situáciu v rodine. Potrebujú praktické usmernenie, pravdivé 

a zrozumiteľné odpovede na otázky, ktoré sa týkajú vývinu ich dieťaťa. Rodičia si cenia, ak 

s nimi odborník komunikuje ako s rovnocennými partnermi. V komunikácii medzi nimi je 

žiaduca pravdivosť informácií a neprikrášľovanie faktov. Rodičia hľadajú všetky dostupné 

možnosti, ako pomôcť dieťaťu. Treba im poskytnúť niekoľko alternatív, z ktorých si môžu 

vybrať (Orieščíková, H. 2010). Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb odborníkov deťom 

s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím a ich rodinám môžu významne aj informácie 

o jednotlivých faktoroch a doménach kvality života dieťaťa.  
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