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• Novorodenecký skríning sluchu (plošný - pre všetky deti)

• ZÁSADA 1 - 3 - 6 

1. mesiac života dieťaťa: DIAGNOSTIKA PORUCHY SLUCHU

3. mesiac života dieťaťa: UZAVRETIE DIAGNOSTIKY A následné

pridelenie načúvacích prístrojov 

6. mesiac života dieťaťa: ZAČIATOK RANEJ INTERVENCIE       (Najneskôr 

do 6. m – ideálne do 3. m., inak nevyužívame potenciál novorodeneckého 

skríningu sluchu na úkor dieťaťa aj rodiny.

Ak sa 1-3-6 splní, dieťa s poruchou sluchu má výrazné vyššiu šancu na plnú 

sociálnu, školskú a pracovnú integráciu.



• Nadväzuje na prácu foniatra tým, že pomáha dieťaťu 

dosiahnuť maximálny úžitok z používania NP, KI.

• Pomáha rodičom vyrovnať sa s poruchou sluchu dieťaťa,                  

čo zvyšuje šance, že dieťa bude nosiť NP alebo KI.

• Poskytuje rodičom konkrétne rady, ako rozvíjať dieťa a 

zvládnuť novú situáciu.

• Kde je možné ranú intervenciu pre rodiny s dieťaťom s 

poruchou sluchu na Slovensku získať?

- CŠPP

- SVI



Príklad dobrej praxe u Chloe (video)

✓ 3. týždne - príchod terénneho špeciálneho pedagóga z CŠPP do 

domáceho prostredia rodiny. Rodine je poskytnutá psychologická 

pomoc a poskytnuté info o službách CŠPP.

✓ 3,5 mesiaca - pridelenie kompenzačnej pomôcky.

✓ Odvtedy spolupracuje pravidelne 

foniater so surdopédom na 

nastavovaní kompenzačnej 

pomôcky.

✓ Surdopéd informuje foniatra o 

vývine sluchu a reči a foniater 

surdopéda o novom nastavení 

pomôcky.



A. Doma v rodine

✓ súrodenci, starí rodičia... realistické

očakávania všetkých,

✓ rodič sa nemusí trápiť s prenášaním

zručností, ktoré si nacvičil v umelom

prostredí poradne, do domáceho

prostredia.

➢B. CŠPP

✓väčšina súčasných poradní (CŠPP)

ponúka ambulantné služby, bojujeme za

zmenu (viď otvorené listy na MŠ a MZ)



✓ psychologická a emocionálna pri 

zmierovaní sa rodičov s poruchou sluchu

✓ špeciálno-pedagogická – diagnostika 

celkového vývinu, odporúčania ako 

stimulovať alebo podporiť dieťatko, 

žiaka, študenta

✓ logopedická

✓ sociálno-rehabilitačná (ZŤP preukaz, 

formy kompenzácie ZŤP, predĺžený 

rodičovský príspevok)

✓ školská – podpora pri integrácii rodine 

aj samotnej škole



- Surdopéd alebo iný špeciálny pedagóg, 

psychológ,

- logopéd, sociálny pracovník, fyzioterapeut, 

liečebný pedagóg...



• v procese prijatia faktu, že dieťatko 

má poruchu sluchu alebo viacnásobné 

postihnutie

• získanie kontaktov na dospelé osoby 

s poruchou sluchu aj rovesníkov s 

poruchou sluchu



❖O poruche sluchu

• čo je porucha sluchu, stupne, typy SP, 

dôsledky poruchy sluchu na vývin 

dieťaťa, príčiny poruchy sluchu

❖O vyšetreniach sluchu

❖O kompenzačných pomôckach

• načúvacie prístroje, kochleárny

implantát, BAHA.

• starostlivosť o kompenzačné pomôcky

❖O komunikačných metódach



• Diagnostika – sluch, komunikácia, motorika, myslenie a soc. oblasť

• Vypracovanie individuálneho plánu pre dieťa a rodinu 



• predrečové schopnosti u dieťaťa: očný kontakt, spoločná 

pozornosť, napodobňovanie... (viď video)

• kontaktné posunkovanie – základné posunky pre rodičov

• odzeranie



• Diagnostika

• Spoločný výber vhodnej MŠ, ZŠ, 

SŠ s rodičom: klady, zápory

• Návštevy v MŠ, ZŠ, SŠ  a 

konzultácie s učiteľmi

• Sledovanie prospešnosti zaškolenia 

• Zápis, odklad povinnej školskej 

dochádzky

• Asistent učiteľa

• Testovanie 5, 9, 

• SŠ, VŠ, maturita





5 CŠPP pre deti so sluchovým postihnutím – Bratislava, Lučenec, 

Kremnica, Levoča, Prešov 

Ďalších 150 štátnych a súkromných centier špeciálno-

pedagogického poradenstva po celom Slovensku – môžu, ale 

nemusia poskytovať služby pre rodiny s deťmi s poruchou sluchu

Zoznam CŠPP, ktoré uviedli, že poskytujú služby rodinám s 

dieťaťom s poruchou sluchu nájdete na konci knižky



Mgr. Silvia Hovorková, PhD. a PaedDr. Martina Rzymanová

II. konferencia pre osoby so sluchovým postihnutím, 30.6.2018 v Bratislave


