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PSYCHOSOCIÁLNE NARUŠENÍPSYCHOSOCIÁLNE NARUŠENÍ
 pod psychosociálnym narušením 

rozumieme také narušenie psychickej a 
sociálnej integrity, v dôsledku ktorého sa 
jednotlivec maladaptívne správa, t.j. 
vybočuje z pásma normality a vedome či 
mimovoľne porušuje spoločenské, 
morálne alebo právne normy – koná v 
rozpore s očakávaním – súhrne poruchy 
správania



PREDMET STAROSTLIVOSTI O PREDMET STAROSTLIVOSTI O 
PSYCHOSOCIÁLNE NARUŠENÝCHPSYCHOSOCIÁLNE NARUŠENÝCH
 predmetom je edukácia, reedukácia a 

celková výchovná rehabilitácia jednotlivcov 
s poruchami správania

 reedukácia a korekcia spočíva vo 
vybudovaní a posilňovaní pozitívnych 
foriem správania, v posilňovaní vôľového 
konania



ZAČIATKY STAROSTLIVOSTIZAČIATKY STAROSTLIVOSTI

 v polovici 16.storočia začali v represívnych 
zariadeniach(väzniciach) rozdeľovať 
mladistvých od dospelých.

 1. ústav zameraný na preventívnu činnosť 
bol útulok pre osirelé a opustené deti, 
založený Vincentom de Paulom v Paríži v 
roku 1638

 podľa tohto vzoru následne začali v západne 
Európe vznikať daľšie zariadenia



OSOBNOSTI:OSOBNOSTI:

taliansky kňaz 
J.H.PESTALOZZI

- sústredil sa na výchovu 
opustených, týrajúcich a 

žobrajúcich detí

DON BOSCO
- pri výchove vychádzal z 

kresťanských zásad
- jeho smernice prevzal rád seleziánov



J.H.WICHERN
- za základ výchovy považoval 

rodinu.
- zriadil ústav v ktorom chovancov 

rozdelil do ústavných rodín 
rešpektujúcich individuálny spôsob 

života

A.S.MAKARENKO
- literárne rozpracoval teóriu 

kolektívnej výchovy
- pri plnení CIEĽOV požadoval 

vojenskú disciplínu 
- zaviedol súťaženie a používal tresty



Vývoj starostlivosti na SlovenskuVývoj starostlivosti na Slovensku
 1903 -> KOŠICKÁ KRÁĽOVSKÁ POLEPŠOVŇA

- bola prvým ústavom pre mravne narušenú a 
delikventnú mládež na Slovensku 

 po vzniku ČSR prevzal ústav štát a premenoval ho na 
Komenského ústav 

 1949 -> preložili ústav do Hlohovca, kde je do dnes a 
nazýva sa REEDUKAČNÝ DOMOV PRE MLÁDEŽ

 1907 -> Krajinská liga pre ochranu mládeže založila 
Polepšovňu v Slávnici, ústav v r.1919 zanikol

 1927 -> Spolok Záchrana zriadil ÚTULOK PRE ŽENY 
v BA

 1936 -> zriadil DIEVČENSKÚ VÝCHOVŇU v Hnúšti, 
tú presťahovali do Bytčice pri Žiline



 1937 -> Ministerstvo sociálnej starostlivosti v Prahe 
zriadilo VÝCHOVNÝ ÚSTAV PRE CHLAPCOV do 
14rokov v Slovenskej Ľupči

 1948 -> zmenou politickej orientácie ČSR sa zrušila 
spolková a cirkevná činnosť v starostlivosti o 
psychosociálne narušených

 Riadil ju výhradne štát a v rámci zabezpečovania tejto 
starostlivosti postupne začali vznikať školské 
zariadenia pre ústavnú a ochrannú výchovu

 ZDROJE: učebnica: Špeciálna pedagogika pre 2. 
ročník stredných odborných škôl
internet: http://referaty.atlas.sk/odborne-
humanitne/pedagogika/57927/pedagogika-
psychosocialne-narusenych



ĎAKUJEME ZA ĎAKUJEME ZA 
POZORNOSŤ!POZORNOSŤ!
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