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Dieťa so sluchovým postihnutím 
v edukačnom aj poradenskom procese -  
Intervencia u detí so sluchovým postihnutím  
 

Úvod do problematiky 
Poruchy sluchu majú medzi inými poruchami osobitné postavenie. Znemožňujú dorozumievanie 
dieťaťa so sluchovým postihnutím (ďalej SP) v spoločnosti (Schmidtová, 2016). Nemožnosť 
spontánneho vývinu reči, vývinu sluchových schopností a komunikácie postihuje rozvoj intelektu 
a vývin celej osobnosti dieťaťa.  

Raná starostlivosť (edukácia) detí so SP je považovaná za kľúčové obdobie rozhodujúce pre kvalitu 
osvojenia počutia, reči a komunikácie. Ide o obdobie dozrievania centier mozgu s možnými fatálnymi 
dôsledkami na ich celkový vývin.  

Z pedagogického aspektu je dôležité hodnotiť stupeň straty sluchu, ktorý má významný vplyv na 
porozumenie reči a komunikačné schopnosti. Stratou sluchu dochádza k obmedzenému vývinu receptívnych 
a expresívnych komunikačných zručností (reč a jazyk), deficitu v hovorenom jazyku, problémom v učení, 
k sociálnej izolácii a pocitu menejcennosti.  

Rozsah a stupeň SP by sa mal určiť v priebehu troch a najneskôr do šiestich mesiacov dieťaťa. 
V danom období sa aplikuje načúvací aparát, začína sa špeciálnopedagogická starostlivosť. Načúvacie aparáty 
a kochleárne implantáty umožňujú využívať zvyšky sluchu, čím pomáhajú samotnej osobnosti žiaka. Medzi 
najčastejšie frekventované prístupy vzdelávania SP patria: orálny, auditívno-verbálny a bilingválny prístup. 
Orálny a auditívno-verbálny prístup využívajú hovorený jazyk. Bilingválny prístup je viazaný prevažne na 
nepočujúce rodiny využívajúce posunkový jazyk, ale aj hovorený jazyk (Schmidtová, 2009; Tarcsiová, 2005).  

Obdobie medzi šiestym a dvanástym mesiacom je pre auditívnu a artikulačnú organizáciu vokálneho 
systému kritickou fázou. V preverbálnom období neexistuje vedomá kontrola sluchu a spätná sluchová väzba, 
keďže sa porucha sluchu v ranom období výrazne neprejavuje. Oneskorenie vývinu reči má výrazný vplyv na 
expresívnu slovnú zásobu. V predrečovom období je dôležité podporiť využitie gest, zvukov a aj samotnej 
reči. Je dôležité poskytovať akustické informácie a na osvojenie reči zabezpečiť kvalitný sociálny kontakt. 
S tým súvisí optimálne stimulovaný emocionálny vývin, ktorý má podporujúci vplyv na rozvoj reči dieťaťa.  
 

 

Základné princípy  
K princípom ranej edukácie radíme včasné osvojovanie jazykových, komunikačných kompetencií, 
pozitívne postoje zúčastnených, princíp diverzity a adaptability a spoluprácu s rodičmi.  
Spôsob komunikácie je závislý od úrovne, nakoľko je dieťa schopné využívať svoje zvyšky sluchu 
za pomoci načúvacích aparátov, prípadne kochleárneho aparátu. 

V rodine počujúcich rodičov sa komunikácia prevažne odvíja zvukovou rečou a v rodine nepočujúcich 
rodičov sa rozvíja prevažne prostredníctvom posunkového jazyka. Rodičia sú súčasťou multidisciplinárneho 
tímu, podieľajú sa na plánovaní, hodnotení programu a časť ranej intervencie zabezpečujú v prirodzenom 
prostredí, v rodine. 

Včasnosť, tímový prístup, komplexnosť, informovanosť, spolupráca interných a externých 
spolupracovníkov sú najdôležitejšími faktormi, ktoré ovplyvnia ďalší vývin a rozvoj dieťaťa.  
Dôležitým faktorom je výber zariadenia vhodného na zaškolenie dieťaťa s poruchou sluchu (Schmidtová, 
2000, 2012, 2013, 2017).  
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Ciele 
Hlavným cieľom ranej starostlivosti o deti so SP je zabezpečenie zdravého psychosociálneho 
vývinu, zmiernenie dôsledkov SP na vývin reči a komunikácie. Cieľom je naučiť dieťa využívať 
akékoľvek zvyšky sluchu, pomôcť mu získavať prirodzenou cestou čo najviac informácií o okolitom 
svete a tie potom zahrnúť do jeho vnútorného sveta. 

 
Čiastkové ciele: 
- optimalizácia rečovej sluchovej výchovy, 
- rozvíjanie senzomotorických, rytmicko-pohybových a grafomotorických zručností, 
- rozvoj sluchového, rečového vnímania a produkcie reči,  
- využívanie hravých činností stimulujúcich deti ku komunikácii, 
- osvojovanie rečových schopností k bežnej komunikácii, 
- predchádzanie komunikačným bariéram. 
 

Postup riešenia 
 
V poradenskom zariadení pracuje s dieťaťom špeciálny pedagóg – surdopéd: 

1. Začína zisťovaním anamnézy, čo je prvým základným vstupným vyšetrením, ktoré je zamerané na 
odhalenie osobnej a rodinnej anamnézy:  

- veľký dôraz sa kladie na zistenie stupňa a druhu poruchy sluchu, 
- súčasne sa pozornosť venuje odhaleniu pridružených porúch (mentálnych, zrakových, telesných, 

ADHD, ADD, autizmu prípadne iných porúch), 
- informácie typu koľko je v rodine súrodencov, koľké v poradí je dieťa so SP, prípadne či má 

nepočujúceho súrodenca, 
- skutočnosť, nakoľko rodičia aplikujú svoje intuitívne správanie a dokážu interpretovať komunikačné 

zámery, prípadne napĺňať individuálne potreby dieťaťa s poruchou sluchu,  
- zistenia schopností rodičov, ako dokážu implementovať jednotlivé postupy pri osvojovaní počutia, 

reči a komunikácie do výchovy svojho dieťaťa so stratou sluchu,  
- informácie o rodičoch, či sú počujúci, prípadne nepočujúci – táto zásadná informácia môže byť 

rozhodujúca pri výbere formy komunikácie. 
2. Identifikuje stav dieťaťa so SP a stanoví obsah, rozsah stimulácie. Pre uvedené sú významné dychové 

cvičenia, cvičenia motoriky jazyka, perí. Jednotlivé cvičenia môžu pomôcť zlepšiť, skvalitniť 
výslovnosť hlások, slov. Súčasťou ranej intervencie je stimulácia predrečových a rečových schopností 
dieťaťa. Veľmi dôležitým činiteľom je správny rečový vzor, ktorý musí byť zhodný so zvukovými, 
gramatickými a artikulačnými normami jazyka. Metódy zachytávania sa, hrania sa pomocou rolí – 
výmeny rolí. 

3. Sleduje a usmerňuje jednu z najdôležitejších oblastí, ktorá vyžaduje intenzívnu stimuláciu, a to 
sluchovú výchovu. Zameriava sa na rozvíjanie schopnosti počuť, vedome počuť a počutie využívať na 
poznávanie. Je dlhodobý súhrnný súbor postupov a cvičení, ktorými sa dieťa so sluchovým 
postihnutím učí zapájať a využívať sluchové vnímanie, sluchové predstavy, sluchovú pamäť 
v každodennom živote, hlavne pri hovorení. Osvojenie schopnosti počúvať znamená, že sa učíme 
zvuky vnímať, diferencovať, priraďovať im význam, porozumieť im a používať ich v komunikácii.  

4. Zameriava sa na vývin kognitívnych prekurzorov na rečovú schopnosť. Patria k nim určite špecifické 
znaky, ktoré majú osobitný a úzky vzťah k vývinu reči. Odrážajú kvalitu a obsah ranej manipulácie 
dieťaťa s predmetmi v okolí, sú to napr. vývin koordinovanej zrakovej pozornosti s uchopovaním 
predmetov, experimentácia s predmetmi.  

5. Sluchová výchova sa začína nácvikom od najjednoduchších reakcií na zvuk (typu počujem – 
nepočujem) a pokračuje až po rozlišovanie slov a viet. Cvičeniami pomáhame kvalitnejšiemu 



Odborné postupy v pedagogickej a poradenskej praxi  Dieťa so sluchovým postihnutím v edukačnom aj 

poradenskom procese. Intervencia u detí so sluchovým 

postihnutím. 

                                                                                                                           4 

osvojeniu hovorenej reči a lepšej orientácii v prostredí. Patria sem všetky cielené pedagogické 
aktivity, ktoré stimulujú zvyšné sluchové kapacity detí so SP.  Uvedené cvičenia pomáhajú aj deťom 
s veľmi ťažkými sluchovými stratami využívať zvyšky sluchu na dopĺňanie informácií v jazykovej 
komunikácii.  

6. Pomocou sluchovej výchovy sa dieťa učí využívať načúvacie aparáty alebo kochleárny aparát na 
vnímanie svojho hlasu, hlasov iných osôb, zvukov okolia na účely porozumenia hovorenej 
komunikácii a využívanie spontánnej zmysluplnej konverzácie. 

7. Odborný zamestnanec centra špeciálnopedagogického poradenstva by mal rozvíjať reč dieťaťa 
s poruchou sluchu od obdobia, v ktorom počujúce deti začínajú napodobňovať reč a rozumieť 
krátkym vetám alebo len slovám, obvykle okolo ôsmeho mesiaca života. Zdôrazňujeme používanie 
normálnej kvality hlasu, s prirodzeným tempom, rytmom a úrovňou intenzity.  

8. Pri osvojovaní reči je dôležité smerovanie na tvár a očný kontakt s dieťaťom. Očný kontakt s dieťaťom 
je dôležitý, spája hovoriaceho s odzerajúcim. Nácvik odzerania je súčasťou osvojovania reči. 

9. Reč sa stáva zmysluplnejšia, keď využívame činnosti z denných rutín (vstávanie, raňajkovanie, 
vyprázdňovanie, obliekanie, vyzliekanie, hry, prechádzky a pod.). Je nevyhnutné využívať každú 
príležitosť v priebehu celého dňa na to, aby ste sa rozprávali o tom, čo sa deje, keď je dieťa 
účastníkom týchto činností. 

10. Jednou z dôležitých možností sluchovej a rečovej výchovy detí raného a predškolského veku je 
vedenie denníka, do ktorého si dieťa spolu s rodičmi kreslí, lepí obrázky, píšu si texty rozhovorov. 
Prácu s denníkom usmerňuje špeciálny pedagóg. 

11. Nové slovo by sa malo ponúknuť najskôr cestou počúvania. Keď predstavujeme niečo nové, napr. 
novú hračku, príslušné zvuky alebo slovné spojenia by sa mali povedať mnohokrát predtým, ako 
hračku ukážeme dieťaťu. Ak hovoríme o predmetoch z okolia dieťaťa a ono ho súčasne vníma a vníma 
jeho pomenovanie, po určitom čase si uvedomí súvis. Tento proces je nevyhnutným predpokladom 
osvojovania slovnej zásoby. Význam tejto úlohy spočíva vo fungovaní komunikačných partnerov pri 
vytváraní kontextu pozornosti, v ktorom dieťa prvýkrát používa slová na označenie predmetu, javu.  

12. Slová si dieťa osvojuje prostredníctvom konkrétneho názoru, prípadne obrázkov a obrázkového 
materiálu, ktorý je farebný, a tým pre dieťa zaujímavý. 

13. Od začiatku je potrebné používať korektné slová (nie zdrobneniny, teda presné pomenovania 
predmetov. Dieťa potrebuje počuť nové slovo a slovné spojenia opakovane, kým si ich osvojí a začne 
ich používať. 

14. V prípade, že dieťa slovu nerozumelo, snažíme sa ho zjednodušiť.  
15. Orálna komunikácia zahŕňa výmenu rolí v počúvaní a hovorení. Hlasová výmena rolí je predpokladom 

verbálnej konverzácie.  
16. Rodičia dostávajú systematické metodické pokyny na prácu s dieťaťom s poruchou sluchu. Nasleduje 

rozhovor s rodičom, príp. aj s dieťaťom, čo sa udialo nové od poslednej návštevy, aké cvičenia cvičili, 
ako často, či dochádzalo k zlepšeniu alebo k zhoršeniu, je významných krokom hodnotenia pokrokov 
dieťaťa.  

17. Dĺžka ranej intervencie je od 1 – 1,5 hod. týždenne ambulantne, prípadne priamo v rodinne. Ostatný 
čas musia každodenne efektívne využiť rodičia pri stimulácii reči a sluchu. 

18. Rešpektujeme individuálne tempo osvojovania slov, zdôrazňujeme pravidelnosť pri denných 
cvičeniach doma, pravidelnosť pri cvičeniach v poradniach, prípadne školských zariadeniach. 

19. Skôr ako sa dieťa naučí hovoriť, potrebuje experimentovať s výslovnosťou rôznych zvukov. To mu 
pomôže naučiť sa ovládať – predĺžiť výdychový prúd, trénovať pohyby perí, jazyka, čeľuste, ktoré sú 
pre správnu výslovnosť hlások nevyhnutné.  

20. Nasadiť hlas v jeho primárnej výške a rozsahu vyžaduje pracovať s hlasom dieťaťa. 
21. Dieťa prechádza do fázy osvojovania slov, ktoré sa učí prostredníctvom napodobňovania a 

opakovania.  
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22. Aby deti porozumeli významu slova, potrebujú ho počuť mnohokrát v rôznych situáciách a hlasových 
obmenách. Preto aj pri práci s denníkom odporúčame pracovať nielen s vybranými obrázkami, ale aj 
s reálnymi predmetmi (aby dieťa získalo hmatovú či kinestetickú skúsenosť). 

23.  Slová sa vyslovujú nie po slabikách, v žiadnom prípade ich nevyslovujeme ako izolované hlásky M-A-
M-A ani ako slabiky MA-MA, ale ako celok, napr. mama. Slovo vyslovíme a žiadame, aby ho dieťa 
rytmicky správne zopakovalo. Celý postup osvojenia reči je individuálny a u každého dieťaťa so SP 
špecifický. 
 

Denník dieťaťa: 
- na začiatku aplikujeme cvičenia potrebné na fungovanie sociálnej interakcie, napr. keď dieťa papá, 

ponúkame citoslovesá ako ham-ham, mňam-mňam a pod., 
- mal by sprevádzať každú návštevu špeciálneho pedagóga, rodinných príslušníkov, na cestách, 

v materskej škole a najmä doma (denník sa stane vlastnou knihou dieťaťa), 
- je potrebné vyberať slová, s ktorými sa dieťa stretne v konkrétnej prežitej situácii (zameriava sa na 

slová podľa veku dieťaťa a jeho úrovne osvojeného jazyka), 
- dôležité je jeho pravidelné a globálne čítanie, kde síce dieťa nepozná písmená, no učí sa poznávať 

globálne slová (realizuje s ním špeciálny pedagóg, rodič alebo rodinný príslušník), 
- prežité zážitky sa približujú dieťaťu prostredníctvom obrázkov a textu, ktoré sa píšu za účasti dieťaťa 

(všetko je potrebné komentovať, pričom sa využívajú slová charakterizujúce príslušnú situáciu), 
- kreslené obrázky sa doplňujú textom, 
- využívajú sa metódy zaznamenávania významných udalostí v živote dieťaťa, hranie sa pomocou rolí 

– výmeny rolí, dramatizácia – pomocou hračiek, 
- potreba každodennej stimulácie a osvojovania jednotlivých slov, pojmov a kategórií, 
- ocenenie dieťaťa za každú snahu, spolupracovať s rodinou a blízkym okolím pri učení sa aktuálnych 

slov, pri učení sa formou hry,  
- slovnú zásobu z jednotlivých okruhov cvičíme: postupne od jednoduchších slov k zložitejším, od 

známych a blízkych slov k neznámym a menej frekventovaným, 
- overovanie, či všetkému dieťa porozumelo, 
- v domácom prostredí systematicky pracovať s denníkom. 
 
Od práce s vytvoreným denníkom očakávame predovšetkým imitáciu hovorenej reči, dostatočné 
osvojenie slov a pojmov a tým aj rozvinutie rečových schopností. Keďže primárne ide v ranom veku 
o osvojovanie slov – pomenovanie vecí, osôb, udalostí, činností, nevyžadujeme presnú artikuláciu hlások. 
Intenzívna práca s novými pojmami by mala zahŕňať: učenie sa nových pojmov, objasňovanie ich 
významu, ponúkanie obrázkov spájajúcich sa s novými pojmami, ich správne používanie (vo všetkých 
jazykových rovinách). 

 

Výstup činnosti  
Špeciálny pedagóg, psychológ spracuje: 

- záznamové hárky z pozorovania dieťaťa, rodičov,  
- záznamy z konzultácie so zákonnými zástupcami,  
- osobnú a rodinnú anamnézu, 
- rozhodnutie o zaradení dieťaťa do poradenského zariadenia, 
- súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov, 
- stimulačný program na rozvoj reči, sluchu, komunikácie. 
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Spolupráca 
Interná spolupráca 
Odborný zamestnanec poradenského zariadenia – špeciálny pedagóg, logopéd: 

- priebežne usmerňuje činnosť rodičov a participuje pri práci s denníkom,  
- kreuje rozvoj reči, komunikácie a schopnosť počuť.  

 
Externá odborná spolupráca: 

- je medzi lekármi pediatrami, ORL lekárom, foniatrami, technikmi, sociálnymi pracovníkmi, 
psychológmi, jazykovedcami, fonetikmi, akustikmi (ktorí nastavujú načúvací aparát, kochleárny 
implantát). 

 

Úskalia postupu 
 

- Nedôsledným poskytnutím rečovej a sluchovej intervencie do 18. mesiaca dieťaťa dochádza 
k narušeniu a zaostávaniu rečového vývinu a k následnej frustrácii dieťaťa i matky z nedostatočného 
vzájomného porozumenia. 

- Postupné oslabenie komunikačných iniciatív a aktivít matky, pre chýbajúcu odozvu od dieťaťa, aj 
prostredníctvom mimiky a gest. 

- Komunikačná bariéra medzi dieťaťom s poruchou sluchu a jeho okolím. 
- Neznalosť hovoreného a posunkového jazyka a následná neschopnosť komunikovať s nepočujúcimi 

rodičmi hovoreným či posunkovým jazykom.  
- Bezradnosť počujúcich rodičov, ktorí majú nepočujúce dieťa a neovládajú stratégie osvojovania 

hovoreného jazyka. 
- Oneskorenie vývinu reči, počutia. 
- Neschopnosť komunikovať so svojím okolím. 
- Nepresnosť odzerania. 
- Nízka úroveň osvojenia hovorených slov. 
- Pridružené poruchy, ktoré obmedzujú rečový a komunikačný vývin. 
- Chybné postupy pri spracovávaní denníkov. 
 

Čomu sa vyhnúť 
Je potrebné vyhnúť sa len jednému prístupu pri osvojovaní reči, komunikácie. Pri poskytovaní 
potrebnej stimulácie je potrebné objektívne zvážiť rozsah straty sluchu, prípadné pridruženia 
poruchy, efektívnosť kompenzačnej, prípadne inej zosilňovacej techniky, možnosti a schopnosti 
rodiny, želania rodiny pri frekventovaní konkrétneho využitia formy komunikácie (hovorený jazyk, 

posunkový jazyk). 
Z uvedeného dôvodu je potrebné si uvedomiť, že len 2 % detí s poruchou sluchu sú nepočujúce, ktoré 

môžu a nemusia byť vedené prostredníctvom posunkového jazyka.  
Komunikačné limity v prípade, že ide o dieťa s rôznym rozsahom strát sluchu, prípadne viacnásobne 

sluchovo postihnuté (ktorých je aktuálne približne 7 – 8 %), je dôležité akceptovať primerané spôsoby 
komunikácie na účely využívania najvýhodnejšieho spôsobu osvojovania reči, počutia a komunikácie 
(Schmidtová, Tarcsiová 2016). 

 

Doplňujúce informácie 

Kvalifikačné predpoklady 
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U odborných zamestnancov – psychológov, špeciálnych pedagógov, logopédov sa vyžaduje druhý stupeň 
vysokoškolského štúdia príslušného odboru psychológie, špeciálnej pedagogiky, logopédie. Pre špeciálnych 
pedagógov sa odporúča získať vedomosti a zručnosti v oblasti výcviku v oblasti rečovej, sluchovej výchovy, 
výcviku pri spracovaní denníka, výcviku odzerania, výcviku zameraného na osvojenie posunkového jazyka, 
v prístupe vzdelávania.  

Zoznam použitých metód: 
- konzultácie so zákonným zástupcom,  

konzultácie s pedagógmi predprimárneho vzdelávania, 
- konzultácie s asistentom pedagóga predprimárneho vzdelávania, 
- konzultácie so špeciálnym pedagógom, 
- pozorovanie, 
- stimulačný program na rozvoj reči, počutia a komunikácie, 
- denník na rozvoj počutia, denník reči, sluchovej výchovy, komunikácie. 

Zoznam organizácií: 
- intervenciami a stimuláciami u detí s poruchou sluchu sa zaoberajú centrá špeciálnopedagogického 

poradenstva, napríklad Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva v Kremnici, Dolná 
49/21, a prevažná časť centier špeciálnopedagogického poradenstva a špeciálne materské školy pri 
ZŠ SP, 

- CŠPP pri SŠI Československej armády 183/1, Kremnica,  
- CŠPP pri SŠP Karola Supa 3, Lučenec. 

 
Použité zdroje 

SCHMIDTOVÁ, M. 2010. Stratégie využívané pri osvojovaní si reči u detí so sluchovým postihnutím. In Zborník 

príspevkov zo 7. surdopedických dní v Slovenskej republike pri príležitosti 60. výročia začatia systematického 

vzdelávania nedoslýchavých detí v Lučenci. Lučenec: Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím 

internátna, 2010, s. 82 – 86. ISBN 978-80-970406-0-4. 

SCHMIDTOVÁ, M. 2014. Diagnostika detí so sluchovým postihnutím. In KASTELOVA, A. 2014. Diagnostika v 

špeciálnopedagogickom poradenstve. 1.vyd. Bratislava: Iris, 2014, s. 380. ISBN 978-80-9726-09-7,  

SCHMIDTOVÁ, M. 2016. Zvukový (hovorený) jazyk a jeho kvalita u žiakov so sluchovým postihnutím. In 

TARCSIOVÁ, D. a kol. 2016. Písmo a žiaci so stratou sluchu. 1. vyd. Bratislava: Iris, 2016, s. 124 – 148. ISBN 

978-80-89726-88-2. 

SCHMIDTOVÁ, M. a kol. 2013. Metódy, programy ranej a predškolskej výchovy detí so sluchovým 

postihnutím. In KASTELOVÁ, A. a kol. 2013. Pedagogika zmyslovo postihnutých raného a predškolského veku. 

1. vyd. Bratislava: IRIS, 2013, s. 21. ISBN 978-80-89238-83-5.  

 

SCHMIDTOVÁ, M. a kol. 2017. Korekcie artikulácie u detí so sluchovým postihnutím. 1. vyd. Bratislava: Iris, 

2017. 165 s. ISBN 978-80-8200-012-5. 

SCHMIDTOVÁ, M. a kol. 2017. Rozvoj jazyka a reči formou denníka u detí so sluchovým postihnutím. 1. vyd. 
Bratislava: Iris, 2017. 185 s. ISBN 978-80-8200-012-5. 
SCHMIDTOVÁ, M. – TARCSIOVÁ, D. 2016. Inkluzívne vzdelávanie sluchovo postihnutých. In LECHTA, V. 

Inkluzívní pedagogika. 1. vyd. Praha: Portál, 2016, s. 262 - 270. ISBN 9788026211235. 

TARCSIOVÁ, D. 2005. Komunikačný systém sluchovo postihnutých a spôsoby prekonávania ich komunikačnej 

bariéry. 1. vyd. Bratislava: Sapientia, 2005. 222 s. ISBN 80-969112-7-9. 

 



Odborné postupy v pedagogickej a poradenskej praxi  Dieťa so sluchovým postihnutím v edukačnom aj 

poradenskom procese. Intervencia u detí so sluchovým 

postihnutím. 

                                                                                                                           8 

 


