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Začiatky v AnglickuZačiatky v Anglicku
 1601- prvý zákon týkajúci sa telesne 1601- prvý zákon týkajúci sa telesne 

postihnutýchpostihnutých
 1850- prvý ústav1850- prvý ústav

 Slúžil dievčatám a ženám vo veku od 12 do 25 Slúžil dievčatám a ženám vo veku od 12 do 25 
rokovrokov

 Pri ústave zriadená odborná školaPri ústave zriadená odborná škola
 Neskôr podobný ústav pre chlapcovNeskôr podobný ústav pre chlapcov
 V ústavoch zabezpečená lekárska starostlivosťV ústavoch zabezpečená lekárska starostlivosť



  

A. VendelA. Vendel
 Vo Švajčiarskom Arbi v r. 1780 založil prvú Vo Švajčiarskom Arbi v r. 1780 založil prvú 

ortopedickú nemocnicuortopedickú nemocnicu
 Venoval sa v nej výhradne liečeniu telesne Venoval sa v nej výhradne liečeniu telesne 

postihnutýchpostihnutých
 Vyrábal a zdokonaľoval ortopedické prístroje, Vyrábal a zdokonaľoval ortopedické prístroje, 

dlahy a korzetydlahy a korzety
 Otec ortopédieOtec ortopédie



  

J. N. KurzJ. N. Kurz
 V Mníchove v r. 1832 založil špecializovaný V Mníchove v r. 1832 založil špecializovaný 

ústav na výcvik povolaní pre zmrzačenýchústav na výcvik povolaní pre zmrzačených
 Liečenie sa uskutočňovalo so školskou Liečenie sa uskutočňovalo so školskou 

výučbou a prípravou na povolanievýučbou a prípravou na povolanie



  

Česká republikaČeská republika
 1889- D1889- Důům milosrdenství- Vincentínumm milosrdenství- Vincentínum

 Prvé zariadenie pre telesne a zdravotne postihnutú Prvé zariadenie pre telesne a zdravotne postihnutú 
mládežmládež

 1901- František Hamza zriadil prvé liečebné 1901- František Hamza zriadil prvé liečebné 
zariadenie pre tuberkulózne deti, neskôr pri zariadenie pre tuberkulózne deti, neskôr pri 
ňom otvoril školuňom otvoril školu

 1910- Gottstein založil prvý nemecký ústav 1910- Gottstein založil prvý nemecký ústav 
pre zmrzačených s liečebno-výchovným pre zmrzačených s liečebno-výchovným 
poslaním v Liberciposlaním v Liberci



  

MUDr. Rudolf JedličkaMUDr. Rudolf Jedlička
 1911- predseda Spolku pro léčbu a výchovu 1911- predseda Spolku pro léčbu a výchovu 

mrzákmrzákůů a rachitík a rachitíkůů
 1913-  založil Jedličk1913-  založil Jedličkůův ústav v Prahe, ktorý v ústav v Prahe, ktorý 

existuje dodnesexistuje dodnes
 Rozľahlé cvičné a remeselné dielneRozľahlé cvičné a remeselné dielne



  

Na SlovenskuNa Slovensku
 1920- Spolok pre stavbu nemocníc na 1920- Spolok pre stavbu nemocníc na 

SlovenskuSlovensku
 Cieľ: starať sa o mrzákov a tuberkulózne detiCieľ: starať sa o mrzákov a tuberkulózne deti

 1922- Dom slovenských mrzáčikov v Slávnici 1922- Dom slovenských mrzáčikov v Slávnici 
pri Ilavepri Ilave

 Školy boli založené aj v Dolnom Smokovci Školy boli založené aj v Dolnom Smokovci 
(MUDr. F. Hamza) a Lučivnej(MUDr. F. Hamza) a Lučivnej



  

BratislavaBratislava
 1925- špeciálna škola pri Ortopedickej klinike 1925- špeciálna škola pri Ortopedickej klinike 

MUDr. V. ChlumskéhoMUDr. V. Chlumského



  

Bratislava- PatrónkaBratislava- Patrónka
 1937- druhý ústav pre telesne postihnutých na 1937- druhý ústav pre telesne postihnutých na 

Slovensku, súčasť ústavu škola a dielneSlovensku, súčasť ústavu škola a dielne
 1964- Výcvikové stredisko pre občanov so 1964- Výcvikové stredisko pre občanov so 

zmenenou pracovnou schopnosťou a zmenenou pracovnou schopnosťou a 
Učňovská školaUčňovská škola

 1968- Ústav pre telesne postihnuté deti s 1968- Ústav pre telesne postihnuté deti s 
materskou a základnou školou i gymnáziommaterskou a základnou školou i gymnáziom



  

Bratislava- PatrónkaBratislava- Patrónka

  Základná škola, 9. ročníkZákladná škola, 9. ročník

Gymnázium, Mokrohájska ul.Gymnázium, Mokrohájska ul.



  

Ústavy na SlovenskuÚstavy na Slovensku
 1948- Ústav pre telesne postihnuté deti v Humennom1948- Ústav pre telesne postihnuté deti v Humennom
 1970- Ústav pre telesne postihnuté deti a mládež v 1970- Ústav pre telesne postihnuté deti a mládež v 

Košiciach na Opatovskej cesteKošiciach na Opatovskej ceste
 MŠ, ZŠ, Stredná ekonomická škola, Stredné odborné MŠ, ZŠ, Stredná ekonomická škola, Stredné odborné 

učilišteučilište
 1971- Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých v 1971- Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých v 

PrešovePrešove
 1974- Ústav pre telesne a mentálne postihnuté deti v 1974- Ústav pre telesne a mentálne postihnuté deti v 

Novej BaniNovej Bani
 Osobitná škola a odborné učilišteOsobitná škola a odborné učilište



  

Prešov
Košice

Nová Baňa
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Ďakujem za pozornosť Ďakujem za pozornosť 
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