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▸ 1. útulok 1074 beneditský kláštor pre 12 
kreténov 

▸ v roku 1543 správa o výchove a vyučovaní 
slabomyselných, kniha Leinbuch, ktorú 
napísal Peter Jordán z Meinzu, kt. bol mních

▸ v 16 st. lekár Félix Platter presadzuje 
pozorovanie slabomýselnych zo zdravotnej a 
psychologickej stránky

▸ J.I.Felbinger – aby sa deti nevylučovali v 
vyučovania

1.ústavy:
▸ 1816 - Rakúsko
▸ 1841 - Švajčiarsko



- pedagóg, teológ, kňaz, jazykovedec, 
prírodovedec, humanista, filozof, politik
* 28.03.1592 Nivnice pri Uhorskom Brode, 
Česká republika
† 15.11.1670 Amsterdam

J.A. Komenský



Motto: "Človek sa môže stať človekom len 
pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho 
robí výchova"

▸ Musí byť poskytnutá výchova a vzdelanie.
▸ Vo veľkej didaktike žiada, aby sa všetky deti 

učili bez rozdielu.



▸ Považoval ich za plod lásky s čertom, 
nechcel aby žili v spoločnosti.

▸ ,, slabomyseľného človeka                             
          splodil diabol,,

 

Martin Luther



- popísali vznik, prejav choroby aj postup 
starostlivosti

Philippe Pinel (1748 – 1826)
▸ francúzsky lekár, zakladateľ francúzskej 

psychiatrie. Presadzoval humánny prístup k 
duševne chorým. Taktiež významne prispel 
ku klasifikácii mentálnych porúch a je 
označovaný ako "otec modernej psychiatrie„.

▸ slabomyseľnosť rozdeľoval na vrodenú a 
získanú

▸ liečil 11 - roč. divocha z Averyonu - 
chýbajúca výchova má následky na vývin      
dieťaťa

P.Pinel, A.Binet



Alfred Binet (1857 – 1911)
▸ francúzsky psychológ, tvorca prvých testov 

inteligencie.
▸  Bol poverený vládou, aby vytvoril široko 

použiteľnú jednoduchú skúšku, dovoľujúcu 
vydeliť v školách deti, ktoré nestačia na 
bežnú výuku, a tým jednak brzdia žiaduce 
tempo postupu, jednak trpia pre nich 
neprimeranými požiadavkami. 

▸ Binet pracoval na úlohe sedem rokov, aby v 
roku 1905 zverejnil výsledok - prvý 
inteligenčný test.



▸ V rokoch 1930 – 1954 bol učiteľom a riaditeľom Pomocnej 
školy a Ústavu spolku pre liečebnú nápravu v Trenčíne.

▸ Pôsobil tiež ako inšpektor špeciálnych škôl. Od roku 1961 
pracoval vo Výskumnom ústave pedagogickom v Bratislave. 

▸ Zaoberal sa výchovou a vzdelávaním mentálne retardovaných 
detí. V roku 1932 bol spoluzakladateľom Zemského spolku 
pre slabomyseľných na Slovensku. 

▸ Bol spoluautorom Defektologického slovníka a viacerých 
vysokoškolských učebníc a skrípt.
Za svoju obetavú prácu v oblasti špeciálnej výchovy a rozvoja 
špeciálnopedagogickej teórie a praxe bol ocenený viacerými 
vyznamenaniamy, medzi ktoré patrí aj Medaila 
J.A.Komenského.

Doc. PhDr. Vladimír Predmerský CSc.



▸1.ústav v Prahe – Kuffer, Čada

▸František Čada - organizátor 
konferencií - výmena názorov 
o postihnutých



▸ 4.júl 1898 – 1.ústav v Plešivci – Psychiatrická 
liečebňa Samuela Bluma Plešivec

 - v tom istom roku v októbri bol ústav 
otvorený pre 10 slabomyseľných
- v roku 1906 presiahol počet ľudí 100 a v roku 
1908 už ich v ústave bolo viac ako 150

Samuel Blum



▸ 1. pomocná trieda – Karpatská ulica v 
Bratislave – 1924

-   vznikla z podnetu II. štátnej ľudovej školy v 
Bratislave, ako návrh na zriadenie triedy/školy 
pre zaostalé deti v školopovinnom veku. K 
tvoreniu učebných osnov pre túto (vtedy) 
pomocnú triedu boli vyzvané všetky štátne 
ľudové školy v Bratislave. Prvá trieda pre 9 
žiakov, bola oficiálne zriadená dňa 1. 11. 1924.



Karpatská ulica v Bratislave



Ďakujeme 
za 

pozornosť
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