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Úvod
Prechod z mladosti do dospelosti je pravdepodobne jedným z tých období, ktoré dokážu zásadným spôsobom ovplyvniť ďalší život človeka. Cesta, ktorú si mladý človek vyberie, býva
často už akoby nezvratná (a jednosmerná) a následky niektorých rozhodnutí, udalostí, či
len náhod, majú často už trvalý vplyv na jeho ďalší život.
Na otázku, ako zvládajú toto obdobie mladí ľudia so zdravotným postihnutím, sa snažil
odpovedať výskum s názvom Prechod do dospelosti u mladých ľudí so zdravotným postihnutím a ovplyvňujúce sociálne faktory, ktorý realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Na výskume spolupracovali prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., a MUDr. Mária
Orgonášová, CSc., ktorí zabezpečili realizáciu výskumu po odbornej stránke. Výskum bol
podporený v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax1 , ktorý zastrešuje
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Na jeho základe vznikla táto publikácia.
V publikácii Prechody a križovatky nájdete informácie, ktoré vychádzajú zo zistení tohto výskumu. Dočítate sa o živote mladých ľudí so zdravotným postihnutím z pohľadu viacerých
tém. Pôjde o vzdelanie, zamestnanie, životnú úroveň, zakladanie rodiny, bývanie a záujem
o ďalšie vzdelávanie.
Pre viac informácií vám odporúčame siahnuť po výskume v plnom znení. Je dostupný na
webovej stránke www.dataarchiv.sk.

1

Podrobnosti o národnom projekte KomPrax – Kompetencie pre prax sú dostupné
na webovej stránke IUVENTY: www.iuventa.sk.
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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Prechod do dospelosti je jedným z najdôležitejších období v životnej dráhe každého človeka.
Mladý človek sa v tomto období stretáva s otázkami a výzvami, ktoré sú pre jeho ďalšie smerovanie určujúce. Pravdepodobne štyri najdôležitejšie míľniky v tomto období sú: získanie
zamestnania na plný pracovný úväzok, získanie samostatného bývania, vstup do manželstva a narodenie detí. Vo výskumoch zameraných na rané štádium vstupu do dospelosti sa
k týmto štyrom míľnikom pridáva ďalší, ktorým je štúdium (ukončenie strednej školy, vstup
na vysokú školu).
Viaceré štúdie poukazujú na odlišnosti životných dráh ľudí so zdravotným postihnutím
v porovnaní so životnými dráhami ľudí, ktorí nemajú zdravotné postihnutie. Významné odlišnosti sa týkajú aj prechodu do dospelosti. Mladí ľudia so zdravotným postihnutím narážajú v prechode do dospelosti na početné sociálne bariéry. Autori Thomas Wells, Garry D.
Sandefur a Dennis P. Hoganová (2003) skúmali proces prechodu do dospelosti pomocou
údajov o uvedených hlavných míľnikoch. Boli analyzované údaje z celonárodných výskumov
uskutočnených v USA. Autori porovnávali výsledky za súbor mladých ľudí so zdravotným
postihnutím vo veku 20 rokov, ktorí boli zaradení v programoch špeciálneho vzdelávania,
s výsledkami za súbor mladých ľudí bez zdravotného postihnutia v tom istom veku. Zistili,
že viac ako 40 % mladých ľudí so zdravotným postihnutím bolo nezamestnaných, nemali
nezávislé bývanie, boli slobodní a nemali ukončené stredoškolské vzdelanie. Zdravotné postihnutie zabránilo týmto mladým ľuďom dosiahnuť ktorýkoľvek zo statusov, ktoré sa spájajú s raným prechodom do dospelosti. Na druhej strane sa zistilo, že z mužov, ktorí nemali
zdravotné postihnutie, bolo v podobnej situácii len 5 % a nebola v nej ani jedna zo žien, ktoré
nemali zdravotné postihnutie.
Alexander L. Janus (2009) analyzoval údaje za ten istý súbor mladých ľudí neskôr, keď mali
26 rokov. Respondentov rozdelil do viacerých kategórií, jednu z nich tvorili „oneskorenci“.
Táto kategória je charakterizovaná tým, že väčšine respondentov sa nepodarilo dosiahnuť
žiadny zo sledovaných míľnikov (zamestnanie, bývanie, manželstvo, deti) a zároveň väčšina
z nich neštudovala. Výsledky výskumu nasvedčujú tomu, že pretrvávajú veľké rozdiely medzi mladými ľuďmi so zdravotným postihnutím a bez zdravotného postihnutia.
Alexander L. Janus uvádza poznatky z prác rôznych autorov o sociálnych bariérach, na ktoré
narážajú mladí ľudia so zdravotným postihnutím pri prechode do dospelosti. Uveďme len
niektoré:
a) Zamestnanie
Skôr než si mladí ľudia začnú hľadať zamestnanie, narážajú na ťažkosti počas štúdia, ktoré
im brania získať dôležité schopnosti. Študenti s poruchami učenia i s poruchami sluchu sú
napríklad frustrovaní pri prednáškach a diskusiách, ktoré nestíhajú sledovať. Pre študentov
s poruchami mobility sú niektoré priestory fyzicky nedostupné.
b) Samostatné bývanie
Niektorí mladí ľudia odkladajú odchod z domu až na obdobie, kým nie sú finančne nezávislí.
Bariéry v zamestnaní sú však prekážkou, ktorá im účinne bráni nájsť si svoje vlastné bývanie. Ďalšie problémy súvisia so zabezpečením osobnej asistencie.
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c) Manželstvo a rodina
Jedným z faktorov, ktorý obmedzuje mladých ľudí v úsilí založiť si rodinu, je ich izolácia.
Limituje ich napríklad neprístupnosť zariadení, kde sa stretávajú mladí ľudia. Matky so zdravotným postihnutím majú pocit, že sú stále sledované a môžu prísť o svoje deti.
Na Slovensku doposiaľ nebol uskutočnený výskum zameraný na problematiku prechodu
mladých ľudí so zdravotným postihnutím do dospelosti. Výskum, ktorého výsledky sú spracované v tejto publikácii, bol zameraný na všetky hlavné míľniky, s ktorými sa stretávajú
mladí ľudia pri prechode do dospelosti. Okrem toho bola venovaná pozornosť materiálnym
podmienkam života mladých ľudí so zdravotným postihnutím a možnostiam zvýšenia ich
kompetencií, schopností a zručností prostredníctvom vzdelávania.
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2.	O VÝSKUME
Cieľ
Cieľom realizovaného výskumu bolo:
●

Charakterizovať ašpirácie mladých ľudí so zdravotným postihnutím v oblasti vzdelávania a zamestnania.

●

Zistiť úroveň dosiahnutého vzdelania u mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

●

Zistiť názory mladých ľudí so zdravotným postihnutím na podmienky štúdia na stredných školách.

●

Zistiť mieru zamestnanosti mladých ľudí so zdravotným postihnutím a zistiť, ako hodnotia svoje možností nájsť si vhodné zamestnanie.

●

Zistiť podmienky bývania u mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

●

Zistiť záujem mladých ľudí so zdravotným postihnutím o založenie rodiny a mieru, do
akej sa im to darí uskutočňovať.

●

Zistiť záujem mladých ľudí so zdravotným postihnutím o vzdelávacie aktivity zamerané
na zvýšenie ich kompetencií, schopností a zručností.

Metodika
Výskum sa uskutočnil vo všetkých krajoch SR. Odpovede boli získané od dvoch rôznych skupín respondentov pomocou štandardizovaných rozhovorov.
Prvú skupinu tvorilo 673 študentov špeciálnych stredných škôl. Bolo to študenti posledných
a predposledných ročníkov, v prípade praktických škôl len študenti druhých ročníkov. Školy
boli vyberané náhodným výberom, proporcionálne k počtu študentov v jednotlivých krajoch. Rozhovory sa uskutočnili so všetkými študentmi, ktorí boli v čase terénneho zberu dát
prítomní v škole.
Druhú skupinu tvorilo 337 mladých ľudí so zdravotným postihnutím vo veku od 19 do 36 rokov. Kontakty na respondentov boli získané prostredníctvom občianskych združení venujúcich sa práci s ľuďmi so zdravotným postihnutím, agentúr podporovaného zamestnávania
i domovov sociálnych služieb.
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3.	VÝSLEDKY
3.1 	Vzdelanie a zamestnanie
3.1.1

Poznatky zo súboru študentov špeciálnych škôl

Ďalšie štúdium? Alebo hľadanie si zamestnania? To sú otázky, ktoré musia riešiť aj mladí ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí končia štúdium na strednej škole.
Na základe ich odpovedí na otázku, ako by sa chceli uplatniť po skončení strednej školy,
môžeme uviesť výsledky pre dve rôzne skupiny študentov: pre študentov, ktorí navštevujú
stredné školy končiace maturitnou skúškou a študentov, ktorí navštevujú školy bez maturity.
Väčšina študentov z oboch skupín by si najradšej po škole hneď našla prácu na plný úväzok.
Na druhom mieste uprednostňujú študenti oboch typov škôl zamestnanie na čiastkový
úväzok.
Študenti, ktorí majú možnosť získať úplne stredné vzdelanie, výraznejšie uprednostňujú aj
ďalšie štúdium, najmä dennú formu vysokoškolského štúdia a v menšej miere uprednostňujú aj nadstavbové štúdium. Na druhej strane výraznejšie odmietajú vysokoškolské štúdium v externej forme.
Väčšina študentov z maturitných škôl tiež uprednostňuje samostatné podnikanie, resp. založenie si živnosti. Početná skupina maturitných i nematuritných študentov sa tiež stavia
pozitívne k možnosti zamestnať sa v chránenej dielni.
Zostávajúce možnosti odmietajú vo veľkej väčšine obidve skupiny študentov (maturitných
i nematuritných).
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3.1.2 Poznatky zo súboru mladých ľudí so zdravotným
postihnutím vo veku do 36 rokov
Skupine mladých ľudí (od 19 do 36 rokov) so zdravotným postihnutím boli kladené otázky
týkajúce sa ich dosiahnutého vzdelania a taktiež ich situácie súvisiacej s hľadaním si zamestnania.
a) Vzdelanie
Graf 1 nám znázorňuje rozdelenie respondentov podľa stupňa dosiahnutého vzdelania.
Graf č. 1. Rozdelenie respondentov podľa stupňa dosiahnutého vzdelania v %.
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b) Zamestnanie
Situácia v zamestnanosti mladých ľudí so zdravotným postihnutím je nepriaznivá a vysoký
podiel, viac ako polovica zo všetkých respondentov, sú nezamestnaní. Platí to aj pre skupinu
najstarších respondentov, vo veku 30 rokov a starších.
Graf č. 2. Zamestnanecký pomer respondentov v %.

Zisťovaný bol taktiež podiel respondentov, ktorí nikdy neboli zamestnaní. Výsledok nám
hovorí o tom, že približne polovica z respondentov nebola nikdy zamestnaná v trvalom pracovnom pomere.
Respondenti sa vyjadrovali aj k tomu, ako hodnotia možnosti nájsť si vhodné zamestnanie.
Svoje odpovede uvádzali na štvorbodovej stupnici, výsledky sú zobrazené v tabuľke č. 1. Ako
sa dá predpokladať pri pohľade na vysoké číslo nezamestnaných z tejto skupiny, až 83,0 %
z opýtaných hodnotilo možnosť nájsť si zamestnanie pesimisticky.
Tabuľka č. 1: Hodnotenie možností nájsť si vhodné zamestnanie
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3.2	Materiálne podmienky života
V predchádzajúcej kapitole sme uviedli, aký podiel tvoria v súbore mladých ľudí so zdravotným postihnutím tí, ktorí sú zamestnaní na plný alebo čiastočný pracovný úväzok. Z výsledkov je zrejmé, že je v tejto skupine mladých ľudí vysoký podiel tých, ktorí sú nezamestnaní
a sú v rozhodujúcej miere odkázaní len na príjem z invalidného dôchodku.
Zaujímavou otázkou je však aj to, aká je finančná situácia tých, ktorým sa podarilo nájsť
si zamestnanie. Na základe výsledkov výskumu môžeme povedať, že respondenti, ktorí sú
zamestnaní, majú príjmy na nízkej úrovni. Ich priemerný čistý mesačný príjem je 393,80 Eur.
Najvyšší príjem bol 700,00 Eur (1 respondent), niekoľkí ďalší mali príjem v rozpätí od 500
do 600 Eur. Z čiastočného pracovného úväzku mali respondenti priemerný čistý mesačný
príjem 193,78 Eur. Príjem z podnikania, resp. zo živnosti malo len 7 respondentov a ich priemerný čistý mesačný príjem bol 257,14 Eur.
Respondentom bola položená otázka, či sa im darí ušetriť si nejaké peniaze. Výsledky ich
odpovedí uvádzame v tabuľke č. 2. Výsledok je možno mierne prekvapujúci, keďže navzdory
nízkym príjmom, významná časť mladých ľudí (44,4 %) uviedla, že sa im darí pravidelne si
ušetriť nejaké peniaze.
Tabuľka č. 2: Odpovede na otázku, či sa darí respondentom pravidelne
si ušetriť peniaze
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3.3

Získanie samostatného bývania

3.3.1 Poznatky zo súboru študentov špeciálnych škôl
Získanie samostatného bývania je jednou z najpodstatnejších udalostí pri osamostatňovaní sa mladého človeka. Aký je záujem študentov so zdravotným postihnutím získať
v budúcnosti vlastné bývanie? Odpoveď na túto otázku vidíme v tabuľke č. 3. Vidíme, že
v obidvoch skupinách (maturitní aj nematuritní študenti) by chcela významná časť študentov získať samostatné bývanie.
Pri porovnaní odpovedí podľa druhu zdravotného postihnutia boli taktiež zistené významné
rozdiely medzi týmito skupinami (študenti s mentálnym postihnutím, s telesným postihnutím (porucha mobility), so zrakovým postihnutím a so sluchovým postihnutím). Podiel študentov, ktorí si chcú zadovážiť v uvedom čase samostatné bývanie, bol najnižší medzi študentmi so zrakovým postihnutím (34,0 %) a so sluchovým postihnutím (44,8 %). Zistili sme
tiež, že samostatné bývanie si vo väčšej miere chcú zadovážiť ženy (62,1 %) ako muži (53,5 %).
Tabuľka č. 3: Záujem študentov zadovážiť si samostatné bývanie

2.3.2 Poznatky zo súboru mladých ľudí so zdravotným
postihnutím vo veku do 36 rokov
Ako bývajú mladí ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí už ukončili strednú školu? Zo zistených údajov vyplýva, že veľká väčšina respondentov býva u rodičov – 66 %. Len necelá
jedna štvrtina (24 %) býva v byte/dome, ktorý vlastnia alebo sú jeho hlavným užívateľom.
Aj v skupine respondentov vo veku 25 rokov a starších býva u rodičov 60,0 %. V skupine respondentov, ktorí majú 30 rokov a viac, býva u rodičov 46,3 % respondentov. Podľa druhu
zdravotného postihnutia sme zistili, že v skupine respondentov s mentálnym postihnutím
je nižší podiel respondentov, ktorí bývajú vo vlastnom byte/dome (17,0 %) ako v skupine
respondentov s telesným postihnutím (25,6 %).
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3.4

Založenie si rodiny a narodenie detí

3.4.1 Poznatky zo súboru študentov špeciálnych škôl
Študentom bola položená otázka, či by si v priebehu najbližších piatich, šiestich rokov chceli
založiť rodinu. Približne dve tretiny z nich odpovedali kladne. Založiť rodinu si chcú vo väčšej
miere ženy ako muži. Výsledky sú zobrazené v tabuľke č. 4.
Tabuľka č. 4: Odpovede na otázku: Chceli by ste si v priebehu najbližších päť šesť
rokov založiť rodinu?

3.4.2 Poznatky zo súboru mladých ľudí so zdravotným
postihnutím vo veku do 36 rokov
V skupine mladých ľudí, ktorí už ukončili školskú dochádzku, je situácia samozrejme iná.
Respondenti odpovedali na otázky, aký je ich rodinný stav, či majú, prípadne plánujú deti,
ako hodnotia podmienky a šance, ktoré majú mladí ľudia so zdravotným postihnutím pri
hľadaní si manželského partnera/partnerky.
Vo všetkých skupinách respondentov veľmi výrazne prevládajú slobodní, je ich skoro 90 %.
Vlastné dieťa/deti má 10,7 % zo všetkých respondentov a v skupine respondentov starších
ako 30 rokov malo deti 17,6 % opýtaných. Respondenti, ktorí ešte nemajú deti, sa mali vyjadriť, či deti plánujú. Kladne odpovedalo 70,5 %.
V hodnotení podmienok, ktoré majú ľudia so zdravotným postihnutím pri hľadaní si nájsť
si manželského partnera/partnerky, bolo viac odpovedí, podľa ktorých sú tieto podmienky
nevyhovujúce, ako odpovedí, podľa ktorých sú vyhovujúce.
Skutočnosť, že podmienky nájsť si partnera/partnerku zrejme naozaj nebudú ideálne, dokladá aj skutočnosť, že až 70 % z opýtaných nemá žiadneho partnera/partnerku.
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3.5 	Vzdelávacie aktivity zamerané na zvýšenie
kompetencií, schopností a zručností
Vzdelávanie, a to formálne, či neformálne, je významným faktorom ovplyvňujúcim šance
jednotlivca na kvalitnejší život.
Mladým ľuďom so zdravotným postihnutím vo veku do 36 rokov bola položená otázka, či
sa niekedy zúčastnili na vzdelávacích aktivitách, ktoré usporadúvajú rozličné organizácie
pre ľudí so zdravotným postihnutím. Tieto aktivity sú zamerané napríklad na osvojenie si
zručností potrebných pri administratívnych činnostiach, pri vedení domácnosti, pri práci
s počítačom a pod. Respondenti mali tiež uviesť, aké bolo zameranie vzdelávacej aktivity,
na ktorej sa zúčastnili. Počet respondentov, ktorí uviedli, že sa zúčastnili na nejakej vzdelávacej aktivite, bol len 31 % zo všetkých opýtaných. Z nich sa väčšina zúčastnila len jednej
vzdelávacej aktivity.
Najčastejšie sa mladí ľudia so zdravotným postihnutím zúčastňujú vzdelávacích aktivít zameraných na sebaobsluhu (zúčastnilo sa 70 % respondentov). Potom nasleduje práca s počítačom, cudzie jazyky a hospodárenie.
Jedným z cieľov výskumu bolo zistiť, aký je záujem mladých ľudí so zdravotným postihnutím
o rôzne vzdelávacie aktivity, ktoré by im pomohli zvýšiť si svoje kompetencie, schopnosti
a zručnosti. Respondentom bol predložený zoznam deviatich činností, v rámci ktorých by
si mohli zvýšiť svoje kompetencie. Pri odpovedi mohli uviesť viac možností a ďalšie činnosti
mohli dopísať.
Z grafu č. 3 je zrejmé, že záujem respondentov o vzdelávacie aktivity je výrazne vyšší, ako je
ich doterajšia účasť na takýchto aktivitách. Najväčší záujem je o vzdelávanie v oblasti práce
s počítačom (61 % by sa chcelo takéhoto vzdelávania zúčastniť), potom nasledujú cudzie
jazyky (49 %) a príprava jedál (41 %).
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Graf č. 3. Odpovede na otázku: Uvážte, či by ste mali záujem zúčastniť sa na vzdelávacích aktivitách, ktoré by vám umožnili zvýšiť si schopnosti a zručnosti v nasledovných činnostiach: (%)
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ZÁVER
A ZHRNUTIE HLAVNÝCH ZISTENÍ
Cieľom výskumu, o ktorého zisteniach sa píše v tejto publikácii, bolo skúmať prechod do
dospelosti, ako súčasť životnej dráhy mladých ľudí so zdravotným postihnutím.
Informácie, ktoré sme získali, nám umožňujú nadobudnúť objektívnejší pohľad na východiskový stav, a to najmä v oblasti vzdelávania, zamestnávania, príjmovej situácie, možnosti
osamostatnenia sa a vytvárania rodinných vzťahov osobami so zdravotným postihnutím.
Mladí ľudia so zdravotným postihnutím boli pre účely výskumu rozdelení do dvoch základných skupín. Prvú skupinu tvorili študenti špeciálnych stredných škôl, druhú rôzni mladí ľudia so zdravotným postihnutím vo veku 19 až 36 rokov.
V skupine stredoškolákov bolo zaujímavé sledovať, aké plány majú títo mladí ľudia po
ukončení strednej školy. Výsledky ukázali, že študenti zo všetkých možností najviac uprednostňujú zamestnanie na plný pracovný úväzok, do ktorého by nastúpili hneď po skončení
strednej školy. Medzi maturitnými a nematuritnými študentmi pritom existuje významný
rozdiel, a to v prejavenom záujme maturitných študentov o ďalšie vysokoškolské štúdium.
Na druhej strane títo mladí ľudia výrazne odmietajú vysokoškolské štúdium v externej forme, keďže tento typ štúdia je už pravdepodobne pre nich príliš finančne náročný.
Narastanie záujmu o vysokoškolské štúdium medzi študentmi so zdravotným postihnutím
možno pozorovať hlavne v poslednom desaťročí, kedy sa výraznejšie začalo pristupovať
k vytváraniu priaznivejších podmienok formou debariérizácie vysokých škôl, lepšou dostupnosťou špeciálnych učebných pomôcok, poskytovaním podpory jednak v podporných centrách (Bratislava, Košice), a tiež prostredníctvom koordinátorov pre prácu so študentmi so
zdravotným postihnutím na jednotlivých vysokých školách.
O všeobecnej snahe mladých ľudí osamostatniť sa po ukončení štúdia, hovoria reakcie na
otázku, či majú záujem o samostatné bývanie. Tento záujem deklarovali však najmä študenti s mentálnym postihnutím, pričom možno predpokladať, že pod samostatným bývaním si predstavujú chránené bývanie. So snahou osamostatniť sa korešponduje aj odpoveď
na otázku, či by si chceli založiť rodinu, a to v priebehu najbližších piatich, šiestich rokov.
Približne 2/3 respondentov (64,9 %) odpovedalo kladne. Vo väčšej miere si chcú založiť rodinu ženy ako muži.
Pri osobách so zdravotným postihnutím vo veku od 19 do 36 rokov sa zisťovala úroveň vzdelania, ktoré dosiahli, a ich hodnotenie vzdelávacieho procesu na školách.
Respondenti boli zväčša absolventmi štúdia na špeciálnych stredných školách. 18 % z nich
malo vysokoškolské vzdelanie a 33 % malo dokončenú strednú školu s maturitou. Ich spätné
hodnotenie výučby na strednej škole bolo pozitívne, a to vo všetkých sledovaných ukazovateľoch.
V oblastiach, ako je zamestnanie, bývanie, založenie si rodiny, nasvedčujú údaje (ktoré
platia pre súbor respondentov vo veku od 19 do 36 rokov), že sa mladým ľuďom len v malej
miere darí napĺňať ich ašpirácie. Možno predpokladať, že jedným z významných faktorov
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sú zistené nedostatočné materiálne podmienky, aj keď z výskumných zistení tiež vyplýva
skutočnosť, že významná časť týchto ľudí sa vie uskromniť aj s menšími zdrojmi.
Výsledky potvrdzujú skúsenosť zo zahraničia, ktorá hovorí o tom, že mladí ľudia so zdravotným postihnutím sa stretávajú s omnoho väčšími prekážkami pri prechode do dospelosti ako ostatní mladí ľudia. Viaceré zistenia poukazujú na zložité problémy, ktoré je a bude
potrebné riešiť v rámci sociálnej politiky. Na druhej strane, údaje o záujme mladých ľudí so
zdravotným postihnutím o také typy vzdelávania, ktoré by im pomohli zvýšiť svoje kompetencie, schopnosti a zručnosti, môžu byť podnetom pre konkrétne zameranie takýchto
aktivít
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