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Abstrakt  

Príspevok sa zameriava na možnosti socializácie žiaka s ľahkým mentálnym 

postihnutím a jeho zaradenie medzi intaktnú populáciu v rámci školského systému. Hlavným 

cieľom je poukázať na čo najefektívnejší spôsob začlenenia žiaka s postihnutím v kontexte 

školskej integrácie a inklúzie. Takýto žiaci majú najväčšiu šancu plynule sa zaradiť do 

školského systému, napriek handicapu, ktorý im môže spôsobovať značné adaptačné 

problémy. Motiváciou k písaniu tohto príspevku bolo čoraz častejšie vyzdvihovanie potreby 

začleňovania jedincov s postihnutím do spoločnosti v rámci čo najväčšieho skvalitňovania ich 

života, s umožnením rovnakých podmienok a možností pre všetkých, či už ide o jedincov bez 

postihnutia, alebo s ním.  

 

Kľúčové slová  
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Abstract  

The article is focused on the potentiality of socialization of the pupil with slight 

developmental disabilities and their inclusion among the general population of students 

within the school system. The main objective is to highlight the most effective way of 

incorporating the pupil with a disability in the context of integration and inclusion.  

I have chosen to concentrate on students with slight disabilities as they have  

the greatest chance to adapt fluently into the community. It’s not fair and against basic 

human rights to exclude any individual from society which is my motivation for this article. I 

firmly believe that a solution of inclusion rather than segregation is far more beneficial for 

the developmentally impaired student and society as whole. 
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TEORETICKÉ VÝHODISKÁ  

Problematikou školského začleňovania jedincov s postihnutím sa spoločnosť zaoberá 

už dlhé stáročia. Medzi prvoradé hľadisko na ktoré sa prihliada, patrí základné ľudské právo, 

a to právo na vzdelanie bez ohľadu na intelektovú úroveň konkrétneho jedinca. Na základe 

neho musia byť vytvorené podmienky a možnosti aj pre jedinca, ktorý trpí určitou mierou 

ťažkostí týkajúcich sa nadobúdania nových vedomostí a zručností. V rámci socializácie v 

školskom začleňovaní hovoríme o dvoch možnostiach, ktorými sa žiak s ľahkým mentálnym 

postihnutím môže vzdelávať s intaktnými spolužiakmi, a to o možnosti integrácie a inklúzie. 

V tomto príspevku sa pokúsime bližšie charakterizovať a popísať proces socializácie vo 

vzťahu k integrácii a inklúzii, uvedieme cieľ a zámer týchto pojmov, ich základný rozdiel, ako 

aj klady a zápory vznikajúce vo vzťahu k začlenenému žiakovi. 

 

Socializácia jedinca s postihnutím 

Socializácia ako celoživotný proces začleňovania jedinca do spoločnosti zďaleka nie 

je jednoduchou záležitosťou. Prostredníctvom nej sa z jedinca stáva plnohodnotná sociálna 

bytosť, ktorá sa aktívne podieľa na spoločenskom a kultúrnom živote danej spoločnosti 

(Slowík, J. 2007), zahŕňa v sebe individualizáciu osobnosti, čiže jej jedinečné formovanie 

(Čáp, J., Mareš, J. 2007). Socializácia jednotlivca sa realizuje vo viacerých rovinách. Prvou, 

veľmi dôležitou rovinou je rodina, počas ktorej sa jedinec dostáva do vzťahu rodičia – dieťa, 

súrodenci. Do druhej roviny patrí škola a menšie spoločenské skupiny ako sú záujmové 

krúžky, športový klub, školská trieda. Tretia rovina je charakteristická budovaním vzťahov 

v rovesníckych skupinách a širokom okolí, v ktorých jedinec prijíma normy spoločnosti 

v oblasti etiky a práva (Hartl, P., Hartlová, H. 2000).  

J. Čáp a J. Mareš (2007) na margo socializácie uvádzajú, že základom je hlavne 

interakcia medzi jedincami, medzi jedincom a spoločnosťou, pôsobenie a ovplyvňovanie 

jeden druhého. Každý človek sa snaží vytvoriť si určitý obraz o svojej osobe a týmto obrazom 

sa v spoločnosti prezentovať. Novosad (2000 In Kollárová, A., Hučík, J. 2011) uvádza, že 

socializácia jedincov s postihnutím predstavuje začleňovanie vo viacerých oblastiach života, 

ako sú bývanie, edukácia, práca, trávenie voľného času, ktoré sa však nezaobídu bez 

vytvárania adekvátnej podpory a pomoci zo strany spoločnosti, aby sa postihnutie jedinca 
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v čo najvyššej miere eliminovalo a poskytlo mu začlenenie sa do spoločnosti bez výraznejších 

problémov (Slowík, J.2008 In Kollárová, A., Hučík, J. 2011).  

Spoločnosť sa stále viac snaží nevyčleňovať jedincov s určitým druhom postihnutia zo 

society a na základe toho hľadá efektívne spôsoby, možnosti a prostriedky ako tento cieľ 

dosiahnuť, a to aj individuálnym začleňovaním žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím do 

školského systému. Socializáciu teda vnímame ako proces, súčasťou ktorého je integrácia 

a inklúzia jedinca s postihnutím do spoločnosti a v neposlednom rade do školského systému. 

Dôležité je uviesť aj fakt, že miera socializácie jedincov s mentálnym postihnutím do 

majoritnej spoločnosti vo veľkej miere závisí aj od vyspelosti danej krajiny. V menej 

vyspelých krajinách hovoríme skôr o odsúvaní a neakceptovaní handicapu ako prirodzenej 

súčasti života. Vyspelé krajiny, naopak, vytvárajú podmienky, aby sa jedinec s postihnutím 

mohol plnohodnotne začleniť do spoločnosti, stal sa jej rovnocennou súčasťou a poskytuje mu 

podporu vo viacerých oblastiach (Končeková, Ľ. 2004). 

 

Integrácia žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím v školskom systéme 

 Slovo integrácia je značne rozšírené v rôznych oblastiach života a preto je známe aj 

medzi laikmi. K. Jeřábková (1993In Kováčová, B. 2010) uvádza, že pod pojmom integrácia 

rozumieme všetky procesy, pri ktorých dochádza k zjednoteniu, so zmiernením 

alebo odstránením problémov bez toho, aby to jedinca s postihnutím, alebo spoločnosť 

určitým spôsobom poškodzovalo. V kontexte školského systému predstavuje integrácia 

vzdelávanie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím v základných školách spolu 

s intaktnými rovesníkmi no jej prvé pokusy nastali na základe pilotného experimentu až 

koncom 90. rokov (Slowík, J.2007) 

Integrácia dieťaťa s ľahkým mentálnym postihnutím prebieha na základe 

diagnostického vyšetrenia pedagogicko-psychologickej poradne, prípadne 

špeciálnopedagogickej poradne, kde jedincovi vystavia dekrét o integrácii (Seidler, P., 

Kurincová, V. 2005). O integráciu svojho dieťaťa do triedy základnej školy musia rozhodnúť 

predovšetkým jeho rodičia, prípadne zákonný zástupca dieťaťa. Aby proces integrácie 

fungoval správne, musí sa splniť viacero požiadaviek. V prvom rade sa musí dbať na to, aby 

žiak svojím handicapom nenarúšal celkový proces edukácie a v konečnom dôsledku musí byť 

takáto integrácia prínosom ako pre žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím, tak aj pre 

ostatných spolužiakov (Seidler, P., Kurincová, V. 2005).  

Na integráciu musí byť po všetkých stránkach pripravená hlavne škola. Dôležité je 

materiálne zabezpečenie, aby  sa postihnutie žiaka čo najviac eliminovalo (Mühlpachr, 
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P.2004), kde môžeme zaradiť aj reedukačné a kompenzačné pomôcky, ktoré pomáhajú 

zmierňovať či minimalizovať postihnutie daného jedinca (Bendová, P., Jeřábková, K., 

Růžičková, V. 2006). Kľúčovou súčasťou integrácie je aj pripravenosť učiteľa, ktorý musí 

byť kompetentní v oblasti špeciálnej pedagogiky, musí budovať otvorený a pozitívny prístup 

k postihnutému a presadzovať toleranciu  a prijatie jedinca s ľahkým mentálnym postihnutím 

takého, aký je ostatnými spolužiakmi (Mühlpachr, P. 2004). 

Presadzovanie integrácie má svoje klady, no na druhej strane aj svoje zápory. Želaním 

spoločnosti je predovšetkým to, aby klady integračného procesu vo väčšej miere prevyšovali 

zápory a aby sa zminimalizoval negatívny dopad na ktorúkoľvek zložku podieľajúcu sa na jej 

realizácii. J. Slowík (2007) vymedzil podmienky na správne fungovanie integračného procesu 

nasledovne: 

- potreba vytvorenia bezbariérneho prostredia,  

- utvorenie pozitívneho prístupu, postojov, kompetencií učiteľov k žiakovi s ľahkým 

mentálnym postihnutím, 

- zabezpečenie kooperácie so školskými poradenskými zariadeniami, 

- zabezpečenie prijatie žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím zo strany 

spolužiakov, ich rodičov a učiteľov, 

- zabezpečenie špeciálnej podpory, kompenzačných pomôcok, asistenta pedagóga, 

- upravenie povedomia a postojov spoločnosti o jedincovi s ľahkým 

mentálnym postihnutím.   

Z tohto textu môžeme vyvodiť záver, že integračný prístup si vyžaduje komplexnú 

kooperáciu všetkých zložiek, ktoré sa na nej podieľajú. Ak by zlyhala čo i len jedna zložka, 

prípadne by nespolupracovala dostatočne, integrácia by strácala na svojej efektivite. 

Je potrebné zmieniť sa aj o prípadných negatívach, ktoré s integráciu súvisia. Ako 

uviedol Nowak (1973In Kováčová, B. 2010, s.16) „integráciu nemožno ponímať ako 

ideológiu, ktorej ciele sa musia bezpodmienečne dosiahnuť za každú cenu“. Učiteľ 

integrovaného žiaka musí dbať na to, aby sa ten nestal terčom urážok, nadávok, šikanovania, 

či iných nepriaznivých vplyvov na jeho osobu. Tomuto by mala predchádzať pripravenosť 

a oboznámenie triedy so samotným príchodom žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím, aby 

došlo k jeho prijatiu aj zo strany spolužiakov (Mühlpachr, P. 2004). V edukačnom procese sa 

má od žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím vyžadovať len to, čo dokáže, čo môže 

dosiahnuť, nemôžu sa na neho klásť nesplniteľné požiadavky a nároky. Dôležité je 

rešpektovanie jeho jedinečných potrieb (Seidler, P., Kurincová, V. 2005). 
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Všetky tieto aspekty môžeme zhrnúť do konštatovania: vzdelávajme postihnutých 

v bežných školách ak je to možné, v špeciálnych, ak je to nutné (Mühlpachr, P. 2004). 

 

INKLÚZIA ŽIAKA S ĽAHKÝM MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V ŠKOLSKOM 

SYSTÉME 

Od pojmu integrácia sa dostávame k pojmu inklúzia, ktorý sa v poslednom čase 

dostáva do popredia častejšie. Inklúzia sa chápe ako samozrejmá a každodenná súčasť nášho 

života. Jedná sa o prirodzené začleňovanie jedincov s postihnutím do celkovej spoločnosti bez 

ohľadu na ich individuálne odlišnosti (Kováčová, B. 2010), o akceptáciu rôznorodosti 

jedincov, kde sa rôznorodosť chápe ako samozrejmosť. Medzi základné znaky inklúzie 

v školskom systéme patrí heterogénnosť žiakov v triede (Zelina, M. 2012). 

Niektorí autori uvádzajú termíny integrácia a inklúzia ako rovnocenné synonymá. 

Dnes sa však stretávame s definíciami, ktoré od seba tieto pojmy odlišujú. M. Horňáková 

(2006) uvádza, že inklúziu môžeme chápať troma spôsobmi, a to: 

- ako rovnocenný pojem k integrácii, 

- ako „vylepšenú“ integráciu, 

- ako novú kvalitu prístupov k jedincom s postihnutím, ktorá sa od integrácie 

odlišuje a akceptuje špeciálne potreby konkrétneho jedinca. 

Chápanie inklúzie v treťom ponímaní je správne, pretože inak by sa jednalo 

o duplicitu týchto pojmov. Základný rozdiel medzi týmito pojmami načrtla B. Kováčová 

(2010, s.17), ktorá hovorí, že „integrácia je špecifický proces charakteristický vyčleňovaním 

a opätovným včleňovaním detí do kolektívu v porovnaní s inklúziou, ktorá vyjadruje ich úplné 

začleňovanie.“ V inkluzívnom prístupe sú žiaci bez ohľadu na svoje postihnutie zaradzovaní 

do všetkých činností rovnako a ak je to možné, nevyužívajú sa pri tom žiadne špeciálne 

pomôcky a postupy, no ak je to nutné, poskytne sa adekvátna pomoc. V tomto smere je možné 

vidieť značný posun od integračných prístupov, ktoré spočívali hlavne v zabezpečení 

špeciálnych pomôcok pre žiakov s postihnutím, aby pomocou nich boli zaradení do bežných 

činností v spoločnosti (Brandl, 2006, In Slowík, J. 2007). 

V. Hájková a I. Strnadová (2010) uvádzajú, že najmenšou záťažou pre školu je 

inklúzia žiakov s miernou potrebou podporných zariadení, medzi ktorých patria aj žiaci 

s ľahkým mentálnym postihnutím. Takýto žiaci si vyžadujú len minimálne úpravy v edukácii 

a domácej príprave.  
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Realizácia inklúzie v školskom systéme je ovplyvňovaná aktuálnymi podmienkami 

danej spoločnosti. Jedinci s postihnutím sú síce do istej miery akceptovaní ako ľudia žijúci 

spoločne s nami v jednej societe, ale v konečnom dôsledku je to vždy len istá forma 

integrácie, ako plnohodnotný inkluzívny trend. Snaha o presadzovanie inklúzie do praxe 

zastihla mnoho pedagógov nepripravených, s nedostatočnými informáciami o tomto prístupe 

a minimálnymi praktickými skúsenosťami (Leonhardt, A. a kol. 2007). 

Na fungovanie správneho inkluzívneho procesu, je potrebné dodržať a splniť tieto 

požiadavky: 

- vyššia miera informovanosti pre osoby priamo zapojené do tohto procesu, 

- väčšia trpezlivosť pri presadzovaní zmien, zmeny sa realizujú buď príliš rýchlo, 

alebo príliš pomaly a časom opadá o tieto zmeny záujem, 

- vyššie využívanie a zabezpečovanie zdrojov podporujúcich inkluzívne 

vzdelávanie, 

- zapojenie celého personálu školy do procesu inklúzie, 

- prijatie rodičov žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím ako partnerov školy, 

- zabezpečiť vyššiu mieru spolupráce škôl presadzujúcich inkluzívnu edukáciu 

(Hájková, V., Strnadová, I. 2010). 

Rovnako ako pri integrácii, aj tu je potrebný komplexný prístup a spolupráca všetkých 

zložiek podieľajúcich sa na budovaní inkluzívneho vzdelávania. 

Veľmi dôležitá je aj spolupráca rodiny v inkluzívnom prístupe. Jej úlohou je 

zabezpečenie dopravy svojho dieťaťa do školy a domov, jej kooperácia so školou, 

komunikácia s pedagógmi, sprostredkovanie informácií o svojom dieťati (Hučík, J. 2010). Pri 

inkluzívnej edukácii je kľúčovou osobou aj učiteľ, ktorý tak isto, ako v integračnom prístupe 

musí dbať na to, aby žiak s ľahkým mentálnym postihnutím nebol segregovaný, šikanovaný, 

urážaný, či inak napádaný zo strany spolužiakov (Hájková, V. Strnadová, I. 2010). 

V súčasnosti môžeme konštatovať, že Slovenská republika je v štádiu prechodu medzi 

integráciou a inklúziou, so snahou presadiť inkluzívnu edukáciu (Lechta, V. 2010). 

 

ZHRNUTIE 

Socializácia ako celoživotný proces utvárania si vlastnej osobnosti v spoločenstve 

predstavuje pre jedincov s postihnutím istý druh obmedzenia, vzhľadom k svojmu handicapu. 

Úlohou spoločnosti je teda vytváranie adekvátnych podmienok, podpory a možností pre 

týchto ľudí, aby sa aj oni začlenili do spoločenstva ako plnohodnotní jedinci. Presadzovanie 
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tolerancie a akceptácie postihnutia je dôležité rozvíjať už v školskom veku detí, preto sa 

v rámci školského systému budujú dva princípy socializácie, a to integrácia a inklúzia. 

Budovanie týchto princípov je dobré jednak pre žiaka s ľahkým mentálnym postihnutím, 

ktorý nie je vyčleňovaní na okraj spoločnosti a jednak pre intaktných spolužiakov, ktorí sa 

učia takéhoto jedinca prijať. V súčasnosti sa realizujú snahy len o vytvorenie inkluzívneho 

prístupu, ktorý si však vyžaduje celkovú zmenu spoločnosti v chápaní postihnutia 

a v neposlednom rade komplexnú kooperáciu všetkých zložiek podieľajúcich sa na jeho 

uvedení do praxe. Ak sa tieto presadzované snahy uplatnia, budeme možno žiť v spoločnosti, 

ktorá neodsudzuje človeka len pre odlišnosti, za ktoré ani nemôže a vytvorí sa vyspelá societa 

akceptujúca jedincov s postihnutím ako rovnocennú súčasť.     
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