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Úvod
Predkladaná štúdia „Nevidiaci a slabozrakí ľudia na trhu práce a v prístupe k
celoživotnému vzdelávaniu“ predstavuje výstup sociologickej analýzy, ktorý poskytuje celý
rad detailných informácii o ekonomicky aktívnom obyvateľstve so zrakovým postihnutím
v pracovnom živote, v situácii nezamestnanosti a v procese celoživotného vzdelávania.
Výskum otázok súvisiacich so zamestnanosťou, nezamestnanosťou nevidiacich a
slabozrakých osôb a ich účasťou v celoživotnom vzdelávaní nemá v podmienkach
Slovenska svoju tradíciu K realizácii takto široko koncipovaného empirického výskumu sa
pristúpilo v rámci riešenia
projektu SIZAR “Systém integrovaného zamestnávania
a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí“, ktorý má väzbu na IS EQUAL, opatrenie
1.1 Tvorba systému prevencie a podpory umiestňovania na trh práce osôb dlhodobo
nezamestnaných, nízkokvalifikovaných a iných znevýhodnených skupín.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.
Riešitelia si uvedomujú, že prieskum by nemohol prebehnúť bez vysokej
angažovanosti vybraných zamestnancov ÚNSS a jej jednotlivých krajských stredísk,
rovnako ako zamestnancov okresných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na celom
Slovensku. Aj touto cestou sa im chceme úprimne poďakovať za spoluprácu a vyjadriť
presvedčenie, že prispela k tvorbe nového typu partnerstva, ktoré nemá v podmienkach
Slovenska svoju tradíciu a bez ktorého by nebol možný pozitívny posun v otázkach
zamestnávania ľudí so zrakovým postihnutím.
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I.

Metodologické a organizačno - technické aspekty realizácie
prieskumu

1. Základné ciele, predmet a objekt výskumu
V súlade s cieľom projektu SIZAR, ktorý je zameraný na posilnenie systému
integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí, základným
cieľom empirického prieskumu
bolo získanie relevantných informácií a údajov
o rozličných aspektoch postavenia osôb so zrakovým postihnutím na trhu práce
a v prístupe k celoživotnému vzdelávaniu.
Predmet empirického prieskumu vo väzbe na pracovné hypotézy tvoril súhrn
skúseností, postojov a názorov slabozrakých a nevidiacich ľudí explicitne súvisiacich s ich
pozíciou na trhu práce a v procese celoživotného vzdelávania s osobitným dôrazom na:
 prístup nevidiacich a slabozrakých osôb k zamestnaniu a identifikáciu bariér
v prístupe k zamestnaniu,
 výkon zamestnania (pracovné podmienky a pracovné režimy) osobami so
zrakovým postihnutím,
 sklon slabozrakých a nevidiacich k podnikateľskej činnosti,
 prístup slabozrakých a nevidiacich k jednotlivým typom vzdelávania,
 postoje slabozrakých a nevidiacich k vzdelávaniu, ďalšiemu vzdelávaniu
a vzdelávaniu a príprave pre trh práce,
 podporné opatrenia zamerané na sprístupnenie štandardných kurzov
vzdelávania pre potreby ich rekvalifikácie a ďalšieho odborného rastu,
 subjektívne hodnotenie faktorov, rozhodujúcich pre zvýšenie šancí
slabozrakých a nevidiacich získať a udržať si prácu.
Objektom empirického prieskumu boli ekonomicky aktívni občania
postihnutím v Slovenskej republike.

so

zrakovým

Za ekonomicky aktívne osoby so zrakovým postihnutím sa považovali všetky osoby vo
veku od 15 rokov, ktoré v čase realizácie prieskumu patrili do kategórie pracujúcich osôb
alebo do kategórie nezamestnaných osôb.
Za pracujúce osoby so zrakovým postihnutím sa považovali všetky osoby, ktoré v čase
realizácie prieskumu pracovali v závislej činnosti alebo vykonávali alebo prevádzkovali
samostatnú zárobkovú činnosť.
Za nezamestnané osoby so zrakovým postihnutím sa považovali všetky osoby, ktoré
v čase realizácie prieskumu boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.
Občan so zrakovým postihnutím
základných skupinách:
 nevidiaci,
 prakticky nevidiaci,
 slabozraký,

bol pre potreby výskumu zadefinovaný v štyroch
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osoba s poruchou binokulárneho videnia 1

2. Metóda zberu empirických údajov a výber respondentov
Pre účely výskumu boli zostavené dva samostatné výberové súbory:



Výberový súbor pracujúcich osôb so zrakovým postihnutím
Výberový súbor nezamestnaných osôb so zrakovým postihnutím

Respondenti boli vyberaní ad hoc výberom. Pri zostavovaní výberového súboru sa
prihliadalo na zabezpečenie vyváženej participácie pracujúcej zložky a nezamestnanej
zložky v rámci ekonomicky aktívneho obyvateľstva so zrakovým handicapom pri
rešpektovaní ich regionálneho rozloženia. Jedným z rozhodujúcich kritérií pri zaradení
respondentov do výberového súboru bol otázka prístupu k osobám so zrakovým
postihnutím a ich ochota spolupracovať pri realizácii prieskumu. Táto skutočnosť
ovplyvnila asymetrickú povahu oboch súborov a ich „vychýlenie“ z hľadiska socio demografických charakteristík.
Zber údajov sa uskutočnil formou štruktúrovaného riadeného rozhovoru. Pre potreby
riadeného rozhovoru boli vypracované dva druhy dotazníkov:



dotazník pre pracujúceho respondenta so zrakovým postihnutím,
dotazník pre nezamestnaného respondenta so zrakovým postihnutím.

Vzhľadom na výskumné ciele bola v obidvoch prípadoch zvolená forma
štandardizovaného dotazníka, do ktorého popri uzavretých otázkach faktického,
postojového a identifikačného charakteru, boli zakomponované otvorené otázky a tri
batérie škálovaných otázok. Dotazník pre pracujúceho respondenta obsahoval 94
triediacich znakov, dotazník pre nezamestnaného respondenta -104 triediacich znakov.
Otázky zamerané na oblasť celoživotného vzdelávania boli identické pre obidva výberové
súbory.
Terénna fáza výskumu sa uskutočnila v mesiaci február 2006.
Za účelom zvýšenia motivácie ľudí z komunity nevidiacich a slabozrakých k účasti
na prieskume, sa v rámci prípravy jeho realizácie uskutočnilo pracovné stretnutie riešiteľov
s predstaviteľmi ÚNSS a krajského strediska (KS) ÚNSS v Košiciach, kde boli
komunikované otázky informovania potenciálnych respondentov o pripravovanom
sociologickom prieskume a možnostiach participácie v ňom.
Širšia výzva k spolupráci bola spracovaná formou motivačného listu, distribúciu ktorého
zabezpečila ÚNSS prostredníctvom svojich krajských stredísk.
Na základe skúseností z predvýskumu realizovaného pracovníkmi ÚNSS, bol ako
pomôcka pre potreby ďalšieho zberu údajov, vypracovaný glosár obsahujúci jednotný
výklad kľúčových pojmov používaných v dotazníku (glosár tvorí prílohu č.1 tejto správy).
Zber údajov za skupinu pracujúcich osôb so zrakovým postihnutím zabezpečila po
opätovných konzultáciách a odbornej príprave zo strany riešiteľov (metodika, poskytnutie
kontaktných adries na ÚNSS, KS ÚNSS, APZ, zoznam chránených dielní a chránených
1

Definičné vymedzenie základných skupín zrakovo postihnutých ľudí je uvedené v glosári , ktorý tvorí prílohu č.1 tejto správy.
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pracovísk, glosár, oslovovací list), agentúra sociálnych analýz ASA. Pri zbere terénnych
údajov agentúra ASA úzko spolupracovala s ÚNSS. V dohodnutom termíne agentúrou
ASA boli odovzdané na výskumné spracovanie celkom 286 vyplnených dotazníkov.
Zberom terénnych údajov za skupinu nezamestnaných osôb so zrakovým
postihnutím boli poverení pracovníci okresných úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Za
účelom dodržania metodologických zásad realizácie riadeného rozhovoru, pracovníci
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny boli vybavení komplexným prieskumným
a inštruktážnym materiálom, vrátane podrobných inštrukcii vysvetľujúcich ako pristupovať
k respondentom a ako postupovať pri vyplnení dotazníkov. S anketármi bol udržiavaný
systematický kontakt, na základe ktorého sa operatívne riešili vzniknuté problémy
a otázky. Prostredníctvom pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bolo
získaných 148 vyplnených dotazníkov, z toho 132 dotazníkov za skupinu uchádzačov
o zamestnanie a 16 dotazníkov za skupinu pracujúcich slabozrakých a nevidiacich
respondentov.
Do prieskumného súboru pracujúcich slabozrakých a nevidiacich bol zaradený aj
dotazník vyplnený pracujúcim nevidiacim respondentom, ktorý zareagoval na publikovaný
motivačný list a do prieskumného súboru nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich
osôb ďalších 10 dotazníkov, ktorých vyplnenie zabezpečila ÚNSS s nezamestnanými
klientmi.
Celkový počet dotazníkov zaradených do výskumného spracovania predstavoval
445 riadne vyplnených dotazníkových hárkov.
Napriek tomu, že dosiahnutie reprezentatívnosti súborov podľa zvolených kritérií
bolo limitované dostupnosťou štatistických údajov o ekonomicky aktívnej populácii so
zrakovým postihnutím, podarilo sa vytvoriť dostatočne veľké prieskumné súbory podľa
ekonomickej aktivity a regionálneho rozloženia respondentov.
Počet respondentov podľa ekonomickej aktivity a ich podiel na celkovom počte
ekonomicky aktívnych obyvateľov s problémami zraku vo veku 15 - 64 rokov uvádza
tab.č.1
Tabuľka č.1 Štruktúra slabozrakých a nevidiacich respondentov podľa
ekonomickej aktivity
%RESPONDENTOV Z POČTU
POČET
Ekonomická aktivita
OBYVATEĽOV VO VEKU 15-64
RESPONDENTOV
slabozrakých a
ROKOV S PROBLÉMAMI ZRAKU
nevidiacich
PODĽA VZPS V 2 ŠTVRŤROKU 2002 2
Pracujúci
303
14,4
Nezamestnaní
142
14,2
445
14,3
Spolu
Na základe referencií anketárskej siete a osobných reakcií niektorých anketárov
môžeme konštatovať, že koncept prieskumu a jeho spoločenská prieskumu pozitívne
zarezonovalo v komunite pracujúcich a nezamestnaných osôb s funkčnou poruchou zraku
na Slovensku.

2

Pre výpočet podielu respondentov so zrakovým postihnutím na celkovom počte obyvateľov vo veku 15-64 rokov s problémami
zraku boli využité údaje z doplnkového zisťovania o zdravotných problémoch a invalidite
( podľa výberového zisťovania pracovných síl v 2.štvrťroku 2002), tabuľka IV.9.Obyvateľstvo vo veku 15 -64 s dlhodobým
zdravotným problémom podľa druhu zdravotného problému, in : „Trendy sociálneho vývoja v Slovenskej republike 2003“,
Štatistický úrad SR,2003
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3. Použité metódy a techniky spracovania empirických údajov
Triedenie získaných empirických údajov bolo spracované programom SPSS/PC. Pri
interpretácii získaných údajov sa riešitelia opierali o prvostupňové a druhostupňové
triedenie premenných a o obsahovú analýzu otvorených otázok. V rámci bivariačnej
analýzy, na zachytenie štatistickej závislosti medzi sledovanými premennými bolo použité
testovacie kritérium chi- kvadrát.

II.

Základná charakteristika výberových súborov

1. Štruktúra prieskumného súboru pracujúcich slabozrakých a nevidiacich osôb
podľa základných socio – demografických charakteristík
Prieskumu sa zúčastnilo 303 pracujúcich slabozrakých a nevidiacich ľudí zo Slovenska.
Charakteristika súboru podľa rodovej príslušnosti respondentov vykazuje
pomerne rovnomerné rozloženie. Oproti celoslovenskému priemeru do výberového
súboru osôb so zrakovým postihnutím bolo zaradených len nepatrne viac slabozrakých a
nevidiacich mužov (56,4%) ako žien ( 43,6%). Podľa údajov z Výberového zisťovania
pracovných síl z roku 2002 3 podiel pracujúcich mužov na celkovom počte ekonomicky
aktívneho obyvateľstva s problémami zraku bol výrazne vyšší (76,1%) ako podiel zrakovo
postihnutých pracujúcich žien (23,8%).
Štruktúra súboru pracujúcich respondentov podľa rodovej príslušnosti
v%
Pohlavie
Počet respondentov
171
56,4
Muži
132
43,6
Ženy
303
100,0
Spolu
Z hľadiska stupňa zrakového postihnutia najvýraznejšie zastúpenie v súbore
pracujúcich mali prakticky nevidiaci. Predstavovali skoro polovicu (48,2%) zo súboru
pracujúcich. Zastúpenie skupiny nevidiacich osôb a skupiny slabozrakých osôb v súbore
pracujúcich respondentov bolo pomerne vyrovnané, pohybovalo sa na úrovni jednej
štvrtiny súboru za každú skupinu. Do súboru pracujúcich boli zaradení aj štyria
respondenti s poruchou binokulárneho videnia a dvaja, ktorí uviedli iné zrakové postihnutie
( po konzultácii s oftalmológom bolo klasifikované tiež ako porucha binokulárneho videnia).
Piati respondenti
nedokázali identifikovať stupeň vlastného zrakového postihnutia
a neuviedli ho v dotazníku.
Z logickej kontroly
dotazníkov vyplynulo, že išlo
o respondentov, ktorí navštevovali školu pre zrakovo postihnutých a zrakové postihnutie
získali v predškolskom veku. Následne tieto dotazníky boli zaradené do výberového
súboru.

3

Podľa výsledkov výberového zisťovania pracovných síl v 2 štvrťroku 2002, kedy sa uskutočnilo doplnkové zisťovanie
o zdravotných problémoch a invalidite, pomer pracujúcich mužov s problémami zraku k pracujúcim ženám s problémami zraku
predstavoval 3:1 Zdroj: Trendy sociálneho vývoja v Slovenskej republike, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2003

7

Štruktúra súboru pracujúcich respondentov podľa stupňa zrakového postihnutia
Stupeň zrakového
Počet respondentov
v%
postihnutia
71
23,4
nevidiaci
146
48,2
prakticky nevidiaci
75
24,8
slabozrakí
4
1,3
osoby s poruchami
binokulárneho videnia
2
0,7
iné postihnutie
5
1,7
neodpovedal
303
100,0
Spolu
V súbore pracujúcich, podľa veku v ktorom získali respondenti zrakovú chybu sú
najvýraznejšie zastúpení ľudia, ktorí sa stali slabozrakými a nevidiacimi vo veku do 1 roka.
Skoro pätinou sú v súbore zastúpení respondenti, ktorí sa stali slabozrakými a nevidiacimi
v predškolskom veku (od 2 do 5 rokov ) a respondenti, ktorí získali poruchu zraku vo veku
6 až 16 rokov. Takmer každý dvanásty respondent výberového súboru získal zrakovú
chybu vo veku 17 až 25 rokov a každý deviaty - po 26 roku svojho života.
Štruktúra súboru pracujúcich respondentov podľa veku, v ktorom získali zrakovú
chybu
Časové obdobie
Počet respondentov
v%
127
41,9
do 1 roku
60
19,8
od 2 do 5 rokov
56
18,5
od 6 do 16 rokov
24
7,9
od 17do 25 rokov
35
11,6
od 26 rokov
1
0,3
neodpovedal
303
100,0
Spolu
Z hľadiska vzdelanostného profilu v súbore pracujúcich slabozrakých a nevidiacich
osôb dominovali respondenti s ukončeným stredoškolským vzdelaním bez maturity, ktorí
navštevovali stredné odborné učilištia (55,8%). Viac ako pätinou boli zastúpení
respondenti, ktorí získali stredné odborné vzdelanie s maturitou (22,1%). Pomerne
vyrovnane boli v súbore zastúpení pracujúci
so zrakovým postihnutím, ktorí mali
ukončené stredné všeobecné vzdelanie s maturitou, gymnáziá (3,3%) a vyššie
pomaturitné vzdelanie (4,3%). Každý desiaty v súbore pracujúcich respondentov mal
ukončené vysokoškolské vzdelanie (10,%). Menej výrazný protipól k respondentom
s najvyšším ukončeným vzdelaním, tvorili slabozrakí a nevidiaci respondenti s ukončeným
základným vzdelaním (4,0%). Do súboru pracujúcich nebol zaradený žiaden respondent
bez vzdelania.
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Štruktúra súboru pracujúcich respondentov podľa vzdelania
Počet
V%
Dosiahnuté vzdelanie
respondentov
12
4,0
základné
169
55,8
stredné bez maturity (SOU)
67
22,1
stredné odborné
s maturitou(SOŠ,SPŠ)
10
3,3
stredné všeobecné
s maturitou(gymnázium)
13
4,3
vyššie pomaturitné
30
9,9
vysokoškolské
2
0,7
neodpovedal
303
100,0
Spolu
Vo vekovej štruktúre súboru pracujúcich respondentov boli tretinou zastúpení nevidiaci
a slabozrakí osoby vo veku 45 až 54 rokov. Viac ako štvrtina respondentov (27,6%) bola
vo veku 35 až 44 rokov a každý piaty vo veku 26 až 34 rokov. Hraničné vekové kohorty
boli menej výrazné zastúpené v súbore pracujúcich; mladí pracujúci so zrakovým
postihnutím vo veku do 25 rokov len 3,0%-ami a nevidiaci a slabozrakí vo veku nad 55
rokov 8,2% -ami.
Štruktúra súboru pracujúcich respondentov podľa veku
Počet respondentov
Vek respondentov
10
Do 25 rokov
64
26 - 34 rokov
91
35- 44 rokov
110
45 - 54 rokov
27
55 a viac rokov
1
neodpovedal
303
Spolu

V%
3,0
19,4
27,6
33,3
8,2
0,3
100,0

Z hľadiska regionálneho rozloženia výberového súboru sa podarilo zabezpečiť pomerne
vyrovnané zastúpenie respondentov z Košického kraja (16,2%), Prešovského kraja
(16,2%), Banskobystrického kraja (17,2%) a Žilinského kraja (15,8%). Viac ako desiatimi
percentami boli zastúpení respondenti z Trenčianskeho kraja (10,9%) a Trnavského kraja
(13,2%). Z Bratislavského kraja sa podarilo zaradiť do súboru 7,9% pracujúcich so
zrakovým postihnutím. Najnižším počtom boli zastúpení respondenti z Nitrianskeho kraja
(2,6% ), čo v absolútnom vyjadrení predstavuje 8 ľudí so zrakovým postihnutím.
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Štruktúra súboru pracujúcich respondentov podľa kraja trvalého bydliska
Počet respondentov
V%
Kraj
24
7,9
Bratislavský
40
13,2
Trnavský
33
10,9
Trenčiansky
8
2,6
Nitriansky
48
15,8
Žilinský
52
17,2
Banskobystrický
49
16,2
Prešovský
49
16,2
Košický
303
100,0
Spolu
3. Štruktúra výberového súboru nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich osôb
podľa základných socio - demografických charakteristík
Výberový súbor nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich osôb reprezentovalo 142
respondentov. Drvivú väčšinu z nich (92,2%) tvorili uchádzači o zamestnanie evidovaní
na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
Vo výberovom súbore nezamestnaných respondentov sa podarilo dosiahnuť vyvážené
zastúpenie podľa rodovej štruktúry ( 51,8% mužov a 47,9% žien). Podľa údajov
z Výberového zisťovania pracovných síl v 2.štvrťroku 2002 4 bolo v súbore
nezamestnaných osôb s problémami zraku v SR štvornásobne vyššie zastúpenie mužov
ako žien (80% mužov a 20% žien).
Štruktúra súboru nezamestnaných respondentov podľa rodovej príslušnosti
v%
Pohlavie
Počet
respondentov
73
51,4
Muži
69
48,6
Ženy
142
100,0
Spolu
Štruktúru nezamestnaných respondentov podľa stupňa zrakového postihnutia
charakterizuje prevalencia osôb zo skupiny slabozrakých. V rámci štyroch základných
skupín označujúcich stupeň zrakového postihnutia, dve tretiny nezamestnaných
respondentov (62,7%) tvorila skupina slabozrakých. Viac ako pätinu súboru (21,1%)
predstavovali prakticky nevidiaci respondenti. Zastúpenie osôb s úplnou stratou zraku
(nevidiaci) a osoby s poruchou binokulárneho videnia vo výberovom súbore bolo menej
výrazne (7,7% - nevidiacich a 6,3% - s poruchou binokulárneho videnia). Traja respondenti
uviedli iný stupeň zrakového postihnutia (porucha očného pozadia, sivý zákal).

4

Zdroj: Doplnkové zisťovanie o zdravotných problémoch a invalidite str.61, Trendy sociálneho vývoja v Slovenskej republike,
Štatistický úrad Slovenskej Republiky, 2003
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Štruktúra súboru nezamestnaných respondentov podľa stupňa zrakového
postihnutia
Stupeň zrakového postihnutia
Počet
v%
respondentov
11
7,7
nevidiaci
30
21,1
prakticky nevidiaci
89
62,7
slabozrakí
9
6,3
osoby s poruchami
binokulárneho videnia
3
2,1
iné postihnutie
142
100,0
Spolu
V štruktúre výberového súboru respondentov podľa veku, v ktorom získali zrakovú
chybu, kvantitatívne najpočetnejšou bola skupina osôb, ktorí sa so zrakovou chybou
narodili alebo ju získali v dojčenskom veku do 2 rokov (29,6%) a skupina osôb, ktorí sa
stali slabozrakými alebo nevidiacimi v školskom veku od 6 do 16 rokov (26,1%).
Rovnakým podielom na úrovni 15,5% boli zastúpení respondenti, ktorí získali zrakovú
chybu vo veku od 2 do 5 rokov a respondenti nad 26 rokov. Na úrovni 6,3% oscilovalo
zastúpenie respondentov, ktorí získali funkčnú poruchu zraku vo veku od 17 do 25 rokov.
Takmer každý pätnásty respondent (v absolútnom vyjadrení 10 respondentov) neuviedol
odpoveď na túto otázku.
Štruktúra súboru nezamestnaných respondentov podľa veku, v ktorom získali
zrakovú chybu
Časové obdobie
Počet
v%
respondentov
42
29,6
Od narodenia do 2 rokov
22
15,5
od 2 do 5 rokov
37
26,1
od 6 do 16 rokov
9
6,3
od 17do 25 rokov
22
15,5
od 26 rokov
10
7,0
neodpovedal
142
100,0
Spolu
Charakteristika súboru nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich respondentov
z hľadiska stupňa dosiahnutého vzdelania sa vyznačuje nadpolovičným zastúpením
(57,0%) respondentov, ktorí ukončili stredné odborné učilište a získali stredoškolské
vzdelanie bez maturity. Každý piaty respondent zo súboru nezamestnaných (19,7%) mal
ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou a takmer každý ôsmy (12,7%)
respondent disponoval ukončeným základným vzdelaním. Kvantitatívne najnižšie hodnoty
vykazovalo zastúpenie polárnych vzdelanostných kategórií t.j. kategórie s najnižším
a najvyšším stupňom dosiahnutého vzdelania (bez vzdelania 3 respondenti verzus
s vysokoškolským vzdelaním 4 respondenti). Na rovnakej kvantitatívnej úrovni boli
zastúpení respondenti s vyšším pomaturitným vzdelaním.
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Štruktúra súboru nezamestnaných respondentov podľa vzdelania
Počet
V%
Dosiahnuté vzdelanie
respondentov
3
2,1
bez vzdelania
18
12,7
základné
81
57,0
stredné bez maturity (SOU)
28
19,7
stredné odborné
s maturitou(SOŠ,SPŠ)
5
3,5
stredné všeobecné
s maturitou(gymnázium)
3
2,1
vyššie pomaturitné
4
2,8
vysokoškolské
142
100,0
Spolu
Veková štruktúra výberového súboru nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich osôb
bola charakteristická výrazným zastúpením respondentov vo veku 45 až 54 rokov, ktorá
predstavovala takmer tretinu súboru (31,o%). Viac ako štvrtinu (26,1%) súboru
reprezentovali respondenti stredného veku (od 35 do 44 rokov) a skoro pätinu (19,0%)
respondenti mladšieho stredného veku (od 26 do 34 rokov ). Polárne vekové skupiny
reprezentované mladými ľuďmi do 25 rokov a staršími vo veku nad 55 rokov boli v súbore
nezamestnaných pomerne vyvážené (mladí do 25 rokov 13,4% a starší nad 55 rokov
10,5%).
Štruktúra súboru nezamestnaných respondentov podľa veku
Počet respondentov
V%
Vek respondentov
19
13,4
Do 25 rokov
27
19,0
26 - 34 rokov
37
26,1
35- 44 rokov
44
31,0
45 - 54 rokov
15
10,5
55 a viac rokov
142
100,0
Spolu
Rozloženie nezamestnaných respondentov podľa kraja trvalého bydliska bolo dosť
rozkolísané. Najvyššie zastúpenie v tomto výberovom súbore mali respondenti
zo Žilinského kraja (23,2%) Trnavského kraja a Prešovského kraja (17,6%). Viac ako
desať percentné zastúpenie
mali respondenti z Trenčianskeho kraja (12,0%), z
Banskobystrického kraja (10,5%) a na úrovni 10% aj z kraja Košického kraja. Podiel
respondentov z Bratislavského kraja (3,5%), Nitrianskeho kraja (5,6%) bol výrazne nižší.
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Štruktúra nezamestnaných respondentov podľa kraja trvalého bydliska
Počet
V%
Kraj
respondentov
5
3,5
Bratislavský
25
17,6
Trnavský
17
12,0
Trenčiansky
8
5,6
Nitriansky
33
23,2
Žilinský
15
10,6
Banskobystrický
25
17,6
Prešovský
14
9,9
Košický
142
100,0
Spolu
4. Rozdiely v štruktúre prieskumných súborov slabozrakých a nevidiacich podľa
vybraných identifikačných znakov a podľa postavenia na trhu práce
Empirický prieskum ekonomicky aktívnych občanov s funkčnou poruchou zraku sa
realizoval v dvoch samostatných súboroch: v súbore pracujúcich so zrakovým postihnutím
a v súbore nezamestnaných so zrakovým postihnutím. Popis štruktúry skúmaných
súborov naznačuje ich relatívne vysokú rôznorodosť vo vybraných indikátoroch. Napriek
tomu, že súbory nevykazujú reprezentatívne hodnoty a naznačené tendencie nemožno
podložiť oficiálnymi štatistickými údajmi, považujeme za potrebné na ne poukázať.
Komparácia štruktúry súborov podľa stupňa zrakového postihnutia upozorňuje na
výrazne vyššie zastúpenie osôb s úplnou stratou zrakového vnímania (nevidiacich)
v súbore pracujúcich respondentov v porovnaní so súborom nezamestnaných
respondentov. Rozdiel v kvantitatívnych hodnotách medzi
uvedenými súbormi sa
pohybuje na úrovni 15,7 percentuálnych bodov. Obdobne, výrazný rozdiel v štruktúre
súborov bol zaznamenaný vo veľmi vysokom zastúpení slabozrakých osôb medzi
nezamestnanými respondentmi. Podiel slabozrakých osôb v súbore nezamestnaných bol
o 37,9 percentuálnych bodov vyšší ako v súbore pracujúcich. Medzi faktory, ktoré mohli
ovplyvniť nerovnomerné rozloženie súborov, možno zaradiť štruktúru výberového súboru
nezamestnaných osôb, v ktorej dominujú nezamestnaní evidovaní na úradoch PSVR.
Môžeme predpokladať, že skupina slabozrakých osôb je celkovo výraznejšie zastúpená
medzi evidovanými nezamestnanými so zrakovým postihnutím a trajektória nevidiacich
ľudí smeruje skôr ku kompenzačnej politike poskytovanej v rámci systému sociálnej
pomoci. Porovnanie obidvoch súborov podľa stupňa zrakového postihnutia a ekonomickej
aktivity vyjadruje graf č.1
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Porovnanie súborov podľa stupňa zrakového postihnutia a postavenia na TP
2,1%

porucha binokulárneho
videnia

2,0%
64,8%

slabozrakí

24,8%
21,1%

prakticki nevidiaci

48,2%

7,7%

nevidiaci

23,4%

0,0%

10,0%

20,0%
pracujúci

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

nezamestnaní

Porovnanie súborov podľa veku v ktorom respondenti získali zrakovú chybu
preukazuje výraznejšie zastúpenie v súbore pracujúcich takých respondentov, ktorí sú
slabozrakí alebo nevidiaci od narodenia alebo boli postihnutí zrakovým handicapom
v útlom detskom veku (do 5 rokov). V súbore nezamestnaných v porovnaní so súborom
pracujúcich bola zaznamenaná prevalencia respondentov, ktorí získali zrakovú chybu
v staršom veku (vo veku od 6 do 16 rokov a nad 26 rokov). (viď graf č.2.)
Porovnanie súborov podľa veku získania zrakovej chyby a postavenia na TP
42%

30%
26%
20%

19%
16%

16%
12%
8%

do 1 roku

od 2 do 5 rokov -

od 6 do 16 rokov

pracujúci

6%

od 17 do 25 rokov

26 rokov a viac

nezamestnaní

Rozdiely vo výberových súboroch pracujúcich a nezamestnaných slabozrakých a
nevidiacich podľa dosiahnutého stupňa vzdelania v základných charakteristikách
akými sú: vyšší počet vysokoškolsky vzdelaných medzi pracujúcimi a vyššie zastúpenie
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osôb s najvyšším ukončeným základným vzdelaním a bez ukončeného vzdelania medzi
nezamestnanými, kopíruje vzdelanostnú štruktúru ekonomicky aktívneho obyvateľstva
v SR. (viď tabuľka č.2 )
Tabuľkač.2 Vzdelanie respondentov a vzdelanie ekonomicky aktívneho
obyvateľstvo podľa VZPS v 4 štvrťroku 2005 v %
vzdelanie
Pracujúci
Pracujúci
Nezamestnaní Nezamestnaní
respondenti
VZPS
respondenti
VZPS
bez školského
2,1
0,2
vzdelania
základné
4,0
4,6
12,7
28,1
stredné bez
55,8
33,7
57,0
39,4
maturity
Stredné odborné s
22,1
40,2
19,7
25,1
maturitou
Úplné stredné
3,3
4,3
2,1
3,1
všeobecné
vysokoškolské
9,9
16,1
2,8
3,6
Zdroj : Štatistický úrad SR, podľa metodiky Výberových zisťovaní pracovných síl

Obidva výberové súbory
respondentov so zrakovým postihnutím sú veľmi
vyrovnané pokiaľ ide o zastúpenie vzdelanostných kategórii s ukončeným stredným
vzdelaním bez maturity a s ukončeným stredným odborným vzdelaním s maturitou. Oproti
celoslovenskému priemeru ekonomicky aktívnych obyvateľov zastúpenie respondentov
s najvyšším ukončeným vzdelaním stredným bez maturity vo výberových súboroch
pracujúcich aj nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich osôb je výrazne vyššie.
Uvedené údaje môžu byť odrazom existujúcej koncepcie vzdelávacieho systému pre
občanov so zrakovým postihnutím, ktoré signalizujú bariéry (regionálne obmedzenia)
v prístupe k vzdelávaniu, ohraničené ponukou možností vzdelávať
sa na úrovni
učňovského školstva a odborných škôl, ktoré nie sú ukončené maturitou.
Porovnanie súborov podľa dosiahnutého vzdelania a postavenia na TP
55,8%

57,0%

60%

50%

0%

pracujúci
bez vzdelania

základné

2,8%

3,5%

12,7%
2,1%

9,9%

4,3%

3,3%

0,0%

10%

4,0%

20%

2,1%

22,1%

30%

19,7%

40%

nezamestnaní
SOU

SOŠ,SPŠ

gymnázium

vyššie pomaturitné

vysokoškolské
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III.

Súhrnné výskumné zistenia

Poznatky získané empirickým prieskumom umožňujú poskytnúť pomerne
vyčerpávajúce informácie o ekonomicky aktívnej časti populácie so zrakovým postihnutím.
Na základe výskumných poznatkov sa podarilo vytvoriť obraz o pracovnom profile osôb
so zrakovým handicapom, ktorý charakterizuje osoby so zrakovým postihnutím ako
pracovnú silu a poskytuje informácie o rôznorodých aspektoch ich účasti v pracovnom
procese. Analogicky na báze získaných výskumných informácií bol vytvorený profil
nezamestnanej osoby so zrakovým handicapom, ktorý detailne vykresľuje jej postavenie
v neľahkej životnej situácii nezamestnanosti a poukazuje na stratégie zamerané na
hľadanie východísk z tejto situácie.
Osobitná pozornosť bola vo výskume venovaná celej šírke problémových okruhov, ktoré
súvisia s celoživotným vzdelávaním slabozrakých a nevidiacich osôb, od mapovania
úrovne dosiahnutého vzdelania v rámci prípravy na povolanie, cez účasť na aktivitách
ďalšieho vzdelávania, vytypovanie prekážok
v účasti na vzdelávacích aktivitách
a identifikácie zručností ľudí so zrakovým postihnutím v dvoch kľúčových kompetenciách
pre uplatnenie sa na trhu práce akými sú ovládania cudzích jazykov a prácu s výpočtovou
technikou.
Poznatky o súčasnom postavení slabozrakých a nevidiacich osôb boli vo výskumnej
analýze doplnené subjektívnym vnímaním respondentmi tých faktorov, ktoré sú dôležité
pre zvýšenie šancí získať a udržať si prácu.
Na základe získaných výskumných poznatkov môžeme odpovedať na cely rad otázok,
ktoré boli vytýčené v rámci pracovných hypotéz pred realizáciou predmetného výskumu.
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Súhrnné výskumné zistenia v súbore pracujúcich osôb so zrakovým
postihnutím
1. Osoby so zrakovým postihnutím v pracovnom procese.
1.1 Aký je socio - demograficky profil pracujúcej osoby so zrakovým
handicapom?
Pracujúca osoba s funkčnou poruchou zraku je prevažne prakticky nevidiaca osoba alebo
nevidiaca osoba vo veku od 35 do 54 rokov so stredným vzdelaním bez maturity alebo so
stredným odborným vzdelaním bez maturity mužského pohlavia.
1.2 V akých triedach zamestnaní a profesiách sa uplatňujú osoby so zrakovým
handicapom?
Typický predstaviteľ pracujúcej zrakovo postihnutej osoby pôsobí
ako technický,
zdravotnícky a pedagogický
zamestnanec, nižší administratívny zamestnanec,
kvalifikovaný robotník a pomocný zamestnanec. Medzi príznačné profesie vykonávané
osobami so zrakovým handicapom patria: masérstvo, telefonické služby, archivárstvo,
knihovníctvo, korektori Braillovho písma.
1.3 Na akom type pracovísk sú zamestnané osoby so zrakovým postihnutím?
Miestom pracovného uplatnenia osôb so zrakovým postihnutím je spravidla otvorený trh
práce; takmer polovica z nich pracuje na nechránenom pracovisku u zamestnávateľa.
Viac ako tretina (37,8%) respondentov vykonáva svoje zamestnanie na chránených
pracovných miestach. Osmina zo súboru respondentov (12,6%) vykonávala alebo
prevádzkovala samostatnú zárobkovú činnosť: pričom 9,1% z nich pracovala ako
samostatne zárobkovo činná osoba na chránenom pracovisku a 3,5% - na nechránenom
pracovisku.
Pozoruhodnou skutočnosťou je, že na nechránenom pracovisku pracuje aj väčšina
nevidiacich a prakticky nevidiacich pracujúcich.
1.4 Aké je regionálne rozloženie pracujúcich so zrakovým handicapom?
V počte osôb so zrakovým postihnutím zamestnaných v chránených dielňach vedie
jednoznačne Bratislavsky kraj, kde je kumulovaná necelá tretina (29%) všetkých
pracovníkov chránených dielni. Na opačnom poli sa nachádza Nitriansky kraj, ktorý
s počtom pracovníkov chránených dielni na úrovni 3% sa radí ku kraju s ich najnižším
počtom. V ostatných krajoch počet pracujúcich v chránených dielňach osciloval v rozmedzí
od 6% do 17%.
Na chránenom pracovisku u zamestnávateľa našlo svoje pôsobisko najviac pracujúcich
so zrakovým handicapom v Prešovskom kraji, kde je zamestnaný takmer každý tretí
respondent (34%) pracujúci na chránenom pracovisku u zamestnávateľa. Najnižší počet
(3%) zamestnaných na chránených pracoviskách bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji.
Každý piata osoba so zrakovým handicapom (21%) pracujúca na nechránenom
pracovisku u zamestnávateľa pochádza z Košického kraja a naopak len každá
dvanásta – z Bratislavského kraja.
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1.5 Aký je charakter
postihnutím?

pracovných

pomerov

u pracovníkov

so

zrakovým

Pre pracujúcich so zrakovým handicapom, obdobne ako pre ostatnú pracujúcu populáciu,
je charakteristický pracovný pomer na dobu neurčitú; drvivá väčšina (87%) zrakovo
znevýhodnených pracovníkov pracuje v pracovnom pomere na dobu neurčitú; len každý
deviaty (11%) pracovník uviedol, že pracuje príležitostne, dočasne alebo sezónne.
V pracovných pomeroch na dobu neurčitú a v dočasných, príležitostných a sezónnych
pracovných pomeroch pracuje viac mužov ako žien.
1.6 Aký typ pracovného úväzku majú pracovníci so zrakovým handicapom?
Drvivá väčšina zrakovo postihnutých pracujúcich
(81%) pracuje v štandardnom
pracovnom režime t.j. na plný pracovný úväzok; zatiaľ čo necelá pätina (19%) pracuje v
pracovnom režime na skrátený pracovný čas.
Dve tretiny (60%) z celkového počtu pracujúcich na plný pracovný čas sú muži a 40%ženy. Na skrátený pracovný čas pracuje takmer rovnaké percento mužov a žien (51%
mužov a 49% žien).
1.7 Aké sú šance pracovného uplatnenia osôb so zrakovým postihnutím?
Eventualita získať prvé pletené zamestnanie resp. znovu sa zamestnať pre osobu so
zrakovým handicapom v podmienkach ostrej konkurencie na trhu práce a zvyšujúcich sa
kvalifikačných a pracovných požiadaviek na pracovnú silu zo strany zamestnávateľov je
vo všeobecnosti veľmi nízka. Uvedený fakt potvrdzujú získané výskumné poznatky:
polovica (52%) výberového súboru respondentov zažila stav nezamestnanosti,
pričom 33% z nich bola nezamestnaná ihneď po ukončení prípravy na zamestnanie
a 19% striedalo stav zamestnanosti s nezamestnanosťou. Len o niečo viac ako tretina
súboru respondentov (38%) uviedla, že prácu, ktorú vykonávajú v súčasnosti získali ihneď
po ukončení prípravy na povolanie. Takmer každý šestnásty respondent pre zvýšenie
šanci pracovného uplatnenia musel po ukončení prípravy na zamestnanie absolvovať
osobitnú prípravu pre nevidiace a slabozraké osoby.
Rizikom nezamestnanosti boli najviac ohrozené osoby so základným vzdelaním,
medzi ktorými po ukončení prípravy na povolanie nenašlo pracovné uplatnenie až 50%
respondentov. S gradujúcim vzdelaním podiel ohrozených nezamestnanosťou klesal
a medzi respondentmi so stredoškolským vzdelaním pri prechode zo školy do
zamestnania ostal bez práce v priemere každý tretí respondent (s výnimkou respondentov
so stredoškolským všeobecným vzdelaním ). Pri uplatnení sa na trhu práce sa najviac
darilo respondentom s vyšším pomaturitným vzdelaním, medzi ktorými po skončení
prípravy na povolanie ostalo bez práce len 15% respondentov. Oproti tomu prekvapuje
relatívne vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaných respondentov (28%), ktorým po
skončení štúdia sa nepodarilo umiestniť na pracovnom trhu.
Výsledky výskumu preukázali, že samotný fakt funkčnej poruchy zraku v jeho rozličných
prejavoch nemusí automaticky predurčovať k vylúčenie z trhu práce. Nasvedčujú tomu
výsledky výskumu, v rámci ktorého sa preukázalo, že 56% (takmer každý druhý)
nevidiacich respondentov získalo prácu, ktorú vykonáva v súčasnosti, ihneď po ukončení
prípravy na povolanie. Medzi prakticky nevidiacimi respondentmi sa podarilo nájsť
zamestnanie po ukončení štúdia každému tretiemu (33%) a medzi slabozrakými - takmer
každému tretiemu respondentovi (34%).
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1.8 Na koho sa spoliehajú osoby so zrakovým handicapom pri hľadaní
zamestnania?
Viac ako polovici respondentov (54%) k získaniu súčasného zamestnania dopomohli
neformálne sociálne siete t.j. príbuzní a známi. Pozitívnym zistením je fakt, že značná
časť respondentov (50%) získala svoje zamestnane vďaka osobnej angažovanosti
a aktivite, a to prostredníctvom priameho kontaktovania sa na zamestnávateľa.
Tretím v poradí preferovaným „mediátorom“ zamestnania sú verejné služby
zamestnanosti; vďaka nim získala prácu takmer štvrtina respondentov (24%). Zhruba
rovnakú váhu pri asistovaní získania zamestnania pripisujú respondenti dvom ďalším
subjektom: školským zariadeniam, v ktorých absolvovali prípravu na povolanie (13%)
a Únii nevidiacich a slabozrakých (12%). Na analogickej hladine osciluje aj inzerovanie
(podávanie inzerátov/reagovanie na inzeráty), vďaka ktorému sa podarilo nájsť
zamestnanie 12% respondentov. Najnižšie hodnotenie ako facilitátorov zamestnania
získali agentúry podporovaného zamestnávania (5%) a agentúry sprostredkovania
zamestnania za úhradu (3%).
1.9 Sú osoby so zrakovým postihnutím schopné sa prispôsobiť požiadavkám
trhu práce?
Výskumné poznatky poukazujú na relatívne vysokú úroveň adaptability zrakovo
handicapovaných osôb pri reagovaní na požiadavky pracovného trhu a nároky na
pracovné miesta. Pre získanie zamestnania museli respondenti podstúpiť rekvalifikáciu
(26%), absolvovať špeciálnu prípravu pre slabozraké a nevidiace osoby (24%), zdokonaliť
svoje komunikačné, prezentačné a orientačne zručnosti pri hľadaní zamestnania (16%),
zdokonaliť svoje jazykové a počítačové zručnosti a znalosti (14%), pripravovať sa na
vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti (12%) a zvýšiť si
stupeň vzdelania (11%). Z analýzy frekvencií odpovedí vyplýva, že osoby so zrakovým
postihnutím potrebujú
k zvýšeniu zamestnateľnosti
najmä špeciálnu cielenú
rehabilitačnú prípravu (zlepšenie zrakových funkcií) a rekvalifikačné programy
(zlepšenie kvalifikačných a odborných zručností).
2. Pracujúci ľudia so zrakovým postihnutím
vzdelávaniu.
2.1 Aký je vzdelanostný
respondentov?

profil

pracujúcich

a ich prístup k celoživotnému
slabozrakých

a nevidiacich

Na základe dosiahnutého vzdelania súbor pracujúcich slabozrakých a nevidiacich osôb
charakterizuje prevaha slabozrakých a nevidiacich ľudí s ukončeným stredoškolským
vzdelaním bez maturity, ktorí navštevovali stredné odborné učilištia (55,8%).
Viac ako pätinu tvorili ľudia so zrakovou chybou, ktorí získali stredné odborné vzdelanie
s maturitou (22,1%). Pomerne vyrovnane boli medzi pracujúcimi zastúpení nevidiace
a slabozraké osoby, ktorí mali ukončené stredné všeobecné vzdelanie s maturitou,
gymnáziá (3,3%) a s ukončeným vyšším pomaturitným vzdelaním (4,3%). Vysokoškolské
vzdelanie mal ukončené každý desiaty pracujúci respondent ( v absolútnom vyjadrení 30
respondentov).
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Menej výrazný protipól k respondentom s najvyšším ukončeným vzdelaním, tvorili
nevidiaci a slabozrakí s ukončeným základným vzdelaním (4,0%). Medzi pracujúcimi
slabozrakými a nevidiacimi osobami nebol žiaden respondent bez vzdelania.
2.2 Aký typ školy navštevovali pracujúci zrakovo postihnutí v rámci prípravy na
povolanie ?
Viac ako polovica (53%) respondentov, ktorí v čase realizácie prieskumu pracovali sa
pripravovala na povolanie v špeciálnej základnej škole pre deti so zrakovým postihnutím.
Integrovanú základnú školu navštevovalo 46% respondentov. Integrovaný typ základnej
školy navštevoval približne každý druhý z prakticky nevidiacich a slabozrakých.
V stredoškolskom štúdiu respondenti pokračovali v početnejšom zastúpení na
špeciálnych stredných školách (63%) a to vo všetkých skupinách podľa stupňa zrakového
postihnutia.
V študovaných odboroch, ktoré uvádzali pracujúci respondenti, prevládali odbory
zamerané na tradičné profesie pre ľudí so zrakovým postihnutím masér, košikár, kefár,
spojár.
Približne každý sedemnásty respondent navštevoval školu hudobného zamerania, každý
siedmy respondent uviedol, že študoval na škole technického, spoločensko-vedného
alebo humanitného zamerania.
Najvyšší počet vysokoškolsky vzdelaných osôb bol zaznamenaný v skupine nevidiacich a
prakticky nevidiacich respondentov. Kým v skupine nevidiacich a prakticky nevidiacich
osôb na vysokej škole študoval približne každý tretí, u slabozrakých ľudí to bol takmer
každý deviaty. V skupine osôb s binokulárnou poruchou videnia absentovali respondenti
s vysokoškolským vzdelaním.
Je pozoruhodné, že značná časť respondentov s vysokoškolským vzdelaním uviedla, že
získala poškodenie zraku v období dospelosti.
2.3 Akých druhov ďalšieho vzdelávania sa zúčastňovali pracujúci nevidiaci a
slabozrakí respondenti?
Podľa výsledkov, ktoré priniesol výskum, väčšina v súčasnosti pracujúcich respondentov
sa zúčastnila viac ako jedného druhu ďalšieho vzdelávania. V súbore bolo minimálne
zastúpenie respondentov, ktorí sa podľa svojich tvrdení, ďalšieho vzdelávania vôbec
nezúčastnili.
Medzi vzdelávacími kurzami, školeniami, ktoré uvádzali
pracujúci respondenti mali
prevalenciu kurzy sociálnej rehabilitácie (sebaobsluha, nácvik zručností na vedenie
samostatného života, nácvik čítania s pomocou optických zariadení, Braillovo písmo).
Druhou najvýraznejšie zastúpenou oblasťou ďalšieho vzdelávania bolo rozširujúce
a doplňujúce vzdelávanie počas pracovnej činnosti (30%). Medzi kurzami a školeniami,
ktoré absolvovali respondenti v rámci tohto druhu
vzdelávania dominovali najmä
masérske kurzy, kurzy telefonistu, ekonomické kurzy, účtovníctvo. Takmer dve pätiny
respondentov uviedlo , že navštevovali kurzy výpočtovej techniky. Približne desatina
navštevovala rekvalifikačné kurzy u zamestnávateľa z dôvodu zrakového postihnutia.
Ďalšie vzdelávanie formou zvyšovania stupňa vzdelania počas pracovného života sa
týkalo len menšieho počtu respondentov. Z nich väčšina si dokončovala stredné vzdelanie
s maturitou a traja vysokoškolské vzdelanie. Nie všetkým, ktorí si zvyšovali vzdelanie, sa
príslušné štúdium podarilo úspešne absolvovať a získať zodpovedajúci stupeň vzdelania.
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Respondenti, ktorí mali skúsenosť s nezamestnanosťou uvádzali účasť na vzdelávaní a
príprave pre trh práce. Približne každý siedmy respondent z tejto skupiny navštevoval
počas nezamestnanosti rekvalifikačný kurz, každý deviaty kurz rozvoja zručností pre
získanie zamestnania a kurz výpočtovej techniky. Každý šestnásty sa počas
nezamestnanosti pripravoval na samostatnú zárobkovú činnosť.
2.4 Kto podľa názoru pracujúcich so zrakovým postihnutím mal najväčší vplyv
na podnietenie ich účasti v ďalšom vzdelávaní?
V hierarchii motivátorov účasti na ďalšom vzdelávaní uvádzaných pracujúcimi
respondentmi so zrakovou chybou, prevládala vlastná motivácia (61%). Vlastnú motiváciu
k účasti na ďalšom vzdelávaní deklarovali najmä respondenti z najmladšej skupiny
účastníkov trhu práce vo veku do 25 rokov a výraznejšie muži (68%) ako ženy (52%).
Necelá štvrtina respondentov uviedla, že sa ďalšieho vzdelávania zúčastnila na základe
požiadavky zamestnávateľa.
Výskum nepotvrdil významnejšie pôsobenie rodiny a sociálnych sietí ako motivátora účasti
v aktivitách ďalšieho vzdelávania; len 5% respondentov uviedlo, že sa zúčastnilo ďalšieho
vzdelávania pod vplyvom rodiny alebo známych.
2.5. Aké príčiny neúčasti na ďalšom vzdelávaní uvádzali pracujúci nevidiaci a
slabozrakí respondenti?
Z analýzy výpovedí respondentov, ktorí sa nezúčastnili žiadnej aktivity ďalšieho
vzdelávania jednoznačne rezonuje dôvod, že nepociťovali potrebu ďalšieho vzdelávania.
Tento dôvod uvádzali najmä prakticky nevidiaci respondenti (76%)a nevidiaci respondenti
(64%). V súbore slabozrakých respondentov uvedený dôvod rezonoval u 27%
respondentov.
Výsledky výskumu naznačujú, že významnejšími bariérami účasti osôb so zrakovým
handicapom na ďalšom vzdelávaní sú teritoriálna vzdialenosť kurzov a dopravná
náročnosť súvisiaca s účasťou na kurzoch vzdelávania. Každý piaty pracujúci respondent,
ktorý sa nezúčastnil ďalšieho vzdelávania, uviedol tieto dôvody ako hlavné prekážky ich
participácie na ďalšom vzdelávaní. V skupine nevidiacich a prakticky nevidiacich
respondentov medzi dôvodmi neúčasti na ďalšom vzdelávaní rezonoval dôvod dopravnej
náročnosti do miesta konania vzdelávacích aktivít. Dopravná náročnosť účasti na
vzdelávacích aktivitách bola najčastejšie označovaná ako dôvod neúčasti na ďalšom
vzdelávaní v Trnavskom kraji, Banskobystrickom kraji a Košickom kraji.
Význam dopravnej prístupnosti kurzov preukazuje aj zistenie, že práve respondenti nižších
vekových skupín do 25 rokov (100%) a od 26 do 34 rokov (50%), ktorí deklarovali najvyšší
stupeň vlastnej motivácie zúčastňovať sa kurzov ďalšieho vzdelávania, v dôvodoch
neúčasti na ďalšom vzdelávaní argumentovali práve vzdialenosťou a problémami
s dopravnou prístupnosťou.
Medzi ostatnými dôvodmi uvádzanými respondentmi figurovali dôvody nevhodnosti
profilácie vzdelávacích aktivít pre osoby so zrakovým postihnutím (17%), neumožnenie
absolvovania vzdelávacej aktivity zo strany zamestnávateľa (7%).
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2.5 Aká je predstava pracujúcich
slabozrakých
a nevidiacich
o potrebe
zabezpečenia pomôcok potrebných k účasti na ďalšom vzdelávaní ?
V rámci otvorených otázok dotazníka respondenti sa mohli vyjadriť k problematike
pomôcok potrebných pre uľahčenie ich prístupu k celoživotnému vzdelávaniu. Frekvenčná
analýza odpovedí preukázala, že medzi žiadané pomôcky patria
 zvukové nahrávky (85%)
 kompenzačné pomôcky (televízna a čítacia lupa, počítač s hlasovým výstupom,
diktafón a Pichtov písací stroj (73%).
 študijné materiály so zväčšenou tlačou a elektronické dokumenty (61%).
 pomoc asistenta pri vzdelávaní(56%)
Každý piaty respondent uviedol, že k možnosti zúčastniť sa vzdelávania by potreboval
študijné materiály v Braillovom písme. Väčšina respondentov pociťovala potrebu viacerých
pomôcok súbežne.
2.6 V ktorých oblastiach pociťujú pracujúci nevidiaci a slabozrakí respondenti
potrebu doplniť si vedomosti alebo získať nové vedomosti a zručnosti?
Vnímanie respondentmi potreby získania nových zručností smerovalo do oblasti
zdokonalenia sa v kľúčových kompetenciách t.j. zlepšenia jazykových kompetencií
a získania počítačových zručností.
Medzi ďalšími vzdelávacími oblasťami, o ktoré prejavovali respondenti záujem boli oblasti
získania zručností pre výkon konkrétnej profesie akými sú nové vedomosti smerovali viac
ku konkrétnym profesiám a boli veľmi rôznorodé : masérstvo, ekonomika, účtovníctvo,
remeselné práce, spoločenské vedy, hudba, záhradníctvo
Niekoľko respondentov uviedlo, že by si v budúcnosti chceli zvýšiť stupeň vzdelania
štúdiom na strednej a vysokej škole.
2.7 Akú úroveň dosahujú
jazykov ?

pracujúci nevidiaci a slabozrakí v ovládaní cudzích

Poznatky z výskumu poukazujú na sťažený prístup osôb so zrakovým handicapom
k získaniu jazykových vedomosti; väčšina pracujúcich respondentov uviedla, že neovláda
žiaden cudzí jazyk.
Viac ako dve tretiny respondentov uviedlo, že vôbec neovláda anglický, nemecký alebo
francúzsky jazyk. Najlepšie znalosti respondenti deklarovali z ruského jazyka. Ruský jazyk
podľa vlastného ohodnotenia, neovláda len každý tretí nevidiaci a slabozrakí respondent.
Z tých pracujúcich respondentov, ktorí uviedli určitý stupeň znalosti cudzieho jazyka,
približne pätina ovláda angličtinu a nemčinu na úrovni začiatočníka. Zastúpenie
respondentov na vyšších úrovniach ovládania uvedených jazykov bolo štatisticky
nevýznamné.
Údaje z prieskumu nepreukázali štatistickú závislosť ani medzi závažnosťou
zrakového postihnutia a úrovňou ovládania cudzích jazykov.
Významnejší vplyv na ovládanie cudzích jazykov respondentmi má stupeň vzdelania
a príslušnosť k ženskému pohlaviu. V súbore s nízkym stupňom vzdelania bolo
najvýraznejšie zastúpenie tých respondentov, ktorí neovládali žiaden cudzí jazyk
a, naopak, viac ako polovica vysokoškolsky vzdelaných respondentov hodnotila svoje
vedomosti z anglického jazyka na mierne pokročilej a pokročilej úrovni. Stoji za zmienku.
že slabozraké a nevidiace ženy vykazovali vyššiu úroveň ovládania cudzích jazykov ako
muži.
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Relatívne najvyššiu úroveň ovládania cudzích jazykov deklarovali respondenti z
Bratislavského kraja a z Prešovského kraja.
2.8 Aký stupeň zručností práce s výpočtovou technikou bol zaznamenaný
v súbore pracujúcich nevidiacich a slabozrakých ľudí?
Na základe výsledkov prieskumu môžeme konštatovať, že účasť v pracovnom procese
významne prispieva k počítačovej gramotnosti respondentov. V súbore pracujúcich
respondentov so zrakovým postihnutím v porovnaní so súborom nezamestnaných
respondentov bol nižší výskyt respondentov neovládajúcich prácu s počítačom a naopak
vyšší výskyt respondentov ovládajúcich prácu s počítačom na mierne pokročilej a
pokročilej úrovni. Pokročilé funkcie MS Word ovláda 12% pracujúcich respondentov, MS
Excel 7% pracujúcich respondentov a Internet s elektronickou poštou 10% pracujúcich
respondentov.
Vyššiu úroveň ovládania práce s počítačom vykazujú pracujúci muži so zrakovým
postihnutím v komparácii s ženami. Úroveň počítačovej kompetencii sa zvyšuje úmerne
zvyšujúcemu sa vzdelaniu respondentov; medzi vysokoškolsky vzdelanými respondentmi
bolo najviac tých, ktorí disponujú zručnosťami v oblasti programovania.
V populácii bez zrakového postihnutia platí, že počítačová kompetencia u mladších
vekových kohort je všeobecne vyššia v porovnaní so staršími vekovými kohortami.
Uvedené naplatí v skupine respondentov so zrakovým postihnutím. Medzi mladými
pracujúcimi respondentmi so zrakovým handicapom nebola zaznamenaná výrazne vyššia
počítačová kompetencia v porovnaní s vekovo staršími respondentmi.
3. Subjektívna interpretácia faktorov rozhodujúcich pre získanie a udržanie
práce v súbore pracujúcich nevidiacich a slabozrakých respondentov
3.1 Ktoré faktory nevidiaci a slabozrakí respondenti pociťujú ako rozhodujúce
pre zvýšenie ich šancí získať a udržať si prácu?
Pracujúce osoby so zrakovým postihnutím, vo voľne naformulovaných výpovediach,
prezentovali vysoký stupeň predstáv o aktívnom prístupe k riešeniu svojho postavenia
v pracovnom živote. Za rozhodujúce faktory zvýšenia šancí získať a udržať si prácu
označila skoro polovica súboru vzdelanie zodpovedajúce požiadavkám trhu práce,
ovládanie cudzích jazykov a sústavné vzdelávanie počas pracovného života.
Rozhodujúcim činiteľom, ktorý ovplyvňuje životné a pracovné šance osôb so zrakovým
postihnutím je, podľa názoru respondentov, potreba osobného vkladu v prístupe k
pracovnému životu. Respondentmi bola zdôrazňovaná dôležitosť kladného prístupu
k práci, k ochote pracovať a presadiť sa na trhu práce.
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Súhrnné výskumné zistenia v súbore nezamestnaných ľudí so
zrakovým postihnutím
1. Uchádzači o zamestnanie so zrakovým postihnutím v kontexte ich postavenia
na trhu práce
1.1 Ako dlho trvá obdobie nezamestnanosti u uchádzačov o zamestnanie so
zrakovým postihnutím?
Zrakovo handicapovaní uchádzači o zamestnanie sú postihnutí dlhodobou
nezamestnanosťou viac ako populácia bez zrakového handicapu. Zatiaľ, čo podiel
uchádzačov o zamestnanie evidovaných v úrade PSVR viac ako jeden rok v súbore
uchádzačov o zamestnanie bez zrakového postihnutia osciloval na úrovni 51% 5, vo
výberovom súbore uchádzačov o zamestnanie so zrakovým handicapom predstavoval
59% , pričom dve tretiny z nich sú nezamestnaní dlhšie ako dva roky.
1.2 Ktoré skupiny uchádzačov o zamestnanie so zrakovým handicapom najviac
náchylní k dlhodobým formám nezamestnanosti?
Obdobne ako u ostatnej populácie dlhodobými formami nezamestnanosti sú najviac
ohrozené osoby s nízkym stupňom vzdelania. Uvedený fakt dokumentujú výskumné údaje
o trvaní evidencie u reprezentantov polárnych vzdelanostných skupín. Zatiaľ, čo pomer
kratších foriem trvania evidencie ( do 6 mesiacov a od 6 mesiacov do 12 mesiacov) a jej
dlhodobých foriem ( viac ako rok) v skupine respondentov bez vzdelania predstavoval
33% k 67% a v skupine respondentov so základným vzdelaním – 22% k 78%, to
v skupine respondentov s vysokoškolským vzdelaním tento pomer bol 75% k 25%.
Tendencia k prolongovanej nezamestnanosti bola zaznamenaná vo všetkých vekových
kohortách uchádzačov o zamestnanie s funkčnou poruchou zraku. Výskumné poznatky
naznačujú, že pre značnú časť každej vekovej kohorty uchádzačov o zamestnanie so
zrakovým handicapom je symptomatická dlhodobá nezamestnanosť v trvaní od
jedného do piatich rokov a viac ako päť rokov; týmito formami nezamestnanosti je
postihnutá viac ako polovica respondentov v každej vekovej kohorte.
Dlhodobá nezamestnanosť v trvaní od jedného roka do dvoch rokov rovnako ohrozuje
mužov a ženy so zrakovým postihnutím; ženy a muži sú zastúpení takmer štvrtinou
v uvedenom úseku trvania nezamestnanosti. V skupine uchádzačov o zamestnanie
s dobou trvania evidencie od dvoch do piatich rokov boli vyšším podielom zastúpení muži
v porovnaní so ženami (25%-muži a 13%-ženy) a v skupine uchádzačov o zamestnanie s
extrémne dlhými formami evidencie ( nad 5 rokov) boli, naopak, vyšším podielom
zastúpené ženy v porovnaní s mužmi (ženy -18%, muži-14%).
Dlhodobými formami ( od 13 mesiacov do 24 mesiacov) evidencie v úrade PSVR boli
najviac poznačení prakticky nevidiaci uchádzači o zamestnanie, ktorých podiel na
celkovom počte uchádzačov o zamestnanie so zrakovým postihnutím s uvedenou dobou
trvania nezamestnanosti predstavoval 30%.

5

Údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, 4.štvrťrok 2005
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Incidencia extrémne dlhodobých foriem (od 25 mesiacov do 5 rokov) evidencie v úrade
PSVR bola charakteristická najmä pre uchádzačov o zamestnanie s poruchami
binokulárneho videnia, ktorých podiel na týchto formách trvania evidencie predstavoval
33%.
Medzi uchádzačmi o zamestnanie s veľmi extrémne dlhodobými formami evidencie
v úrade PSVR (viac ako 5 rokov) najvyšším podielom boli zastúpení prakticky nevidiaci
(23%) a nevidiaci (18%) uchádzači o zamestnanie.
1.3 Aké sú príčiny nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie so zrakovým
postihnutím?
Príčiny nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie so zrakovým postihnutím sú totožne
s dôvodmi, pre ktoré vstupujú do stavu nezamestnanosti populácia bez zrakového
postihnutia. U dvoch tretín respondentov (66,7%) – uchádzačov o zamestnanie so
zrakovým postihnutím dôvodom nezamestnanosti bola strata zamestnania v dôsledku
organizačných zmien (prepustenie). Sedmina respondentov (14%) rozviazala pracovný
pomer so zamestnávateľom na vlastnú žiadosť a 3% respondentov stratilo zamestnanie
v dôsledku ukončenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej
činnosti. Takmer šestinu súboru (17%) tvorili respondenti, ktorí nikdy nepracovali napr.
z dôvodu prípravy na povolanie.
1.4 Na akom pracovisku vykonávali pracovnú činnosť osoby so zrakovým
handicapom pred vstupom do nezamestnanosti?
Drvivá väčšina (75%) uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím vedená
v evidencii úradu PSVR pred stavom nezamestnanosti vykonávala prácu na nechránenom
pracovisku u zamestnávateľa, každý deviaty (11%) pred evidenciou v úrade PSVR
pracoval v chránenej dielni, u každého dvanásteho respondenta (8%) miesto výkonu práce
bolo chránené pracovisko u zamestnávateľa a 4%
respondentov pred stavom
nezamestnanosti vykonávalo alebo prevádzkovalo samostatnú zárobkovú činnosť na
nechránenom pracovisku.
1.5 V akom pracovnom pomere boli zamestnané osoby so zrakovým postihnutím
a v akých pracovných režimoch pracovali pred vstupom do
nezamestnanosti?
Pre respondentov so zrakovým postihnutím (obdobne ako pre populáciu bez zrakového
handicapu) je charakteristicky výkon práce na plný pracovný čas; tri štvrtiny (74%) súboru
uchádzačov o zamestnanie so zrakovým postihnutím pracovalo na plný pracovný čas a na
skrátený pracovný čas pracovalo 26% z nich.
Výkon práce na plný skrátený pracovný čas bol charakteristicky najmä pre nevidiacich
respondentov; tri štvrtiny (75%) z nevidiacich uchádzačov o zamestnanie využívalo túto
formu pracovného úväzku. Na skrátený pracovný čas pracovala tretina (33%) uchádzačov
o zamestnanie s poruchami binokulárneho videnia; štvrtina (26%)
slabozrakých
uchádzačov o zamestnanie a šestina (17%) prakticky nevidiacich uchádzačov
o zamestnanie.
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1.6 V akých pracovných pozíciách pracovali respondenti so zrakovým
postihnutím?
V rámci hierarchie pracovných pozícií nezamestnané osoby so zrakovým handicapom
najčastejšie obsadzovali pracovné pozície stredného a nižšieho administratívneho aparátu
a pozície kvalifikovaných pracovníkov. Na strane druhej, bola preukázaná vysoká
kumulácia osôb s poruchou zraku v nízko kvalifikovaných pracovných pozíciách a v
pomocných pracovných pozíciách, ktoré sú vo všeobecnosti charakteristické pre
sekundárny trh práce, t.j. trh s nízkymi kvalifikačnými nárokmi na pracovnú silu, s nízkymi
mzdami a nízkou stabilitou pracovných pomerov.
1.7 Aké boli rozhodujúce dôvody ukončenia pracovnej činnosti u uchádzačov
o zamestnanie s rozličným stupňom zrakového postihnutia?
Slabozrakí uchádzači o zamestnanie najčastejšie prichádzali o zamestnanie
v dôsledku prepustenia pre nadbytočnosť (takmer každý druhy slabozraký respondent )
a v dôsledku skončenia pracovného pomeru na dobu určitú (každý piaty slabozraký
respondent).
Najčastejšími dôvodmi ukončenia pracovnej činnosti u prakticky nevidiacich uchádzačov
o zamestnanie boli dôvody prepustenia pre nadbytočnosť (takmer každý tretí prakticky
nevidiaci ) a zánik organizácie ( každý piaty prakticky nevidiaci).
Uchádzači o zamestnanie s poruchami binokulárneho videnia a nevidiaci respondenti
ukončili pracovnú činnosť prevažne v dôsledku prepustenia pre nadbytočnosť (každý
tretí uchádzač o zamestnanie s poruchami binokulárneho videnia a každý druhý nevidiaci
uchádzač o zamestnanie).
1.8 Aké spôsoby volia uchádzači o zamestnanie so zrakovým postihnutím pri
hľadaní zamestnania?
Výskumy zamerané na analýzu stratégií uplatňovaných nezamestnanými osobami
pri hľadaní zamestnania preukázali, že osoby so zdravotným handicapom pri hľadaní
zamestnania sa vo väčšej miere v porovnaní s ostatnou populáciou spoliehajú na verejné
služby zamestnanosti. Nie je tomu inak aj v prípade osôb so zrakovým postihnutím. Ako
dokumentujú výsledky výskumu v rebríčku dôvery pri hľadaní zamestnania u uchádzačov
o zamestnanie so zrakovým postihnutím vedú verejné služby zamestnanosti poskytované
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny; na ich služby sa spolieha 91% opýtaných.
Druhým najčastejšie využívaným kanálom, prostredníctvom ktorého uchádzači
o zamestnanie so zrakovým postihnutím hľadajú zamestnanie sú sociálne siete v podobe
príbuzenských vzťahov a okruhu známych a priateľov; na tieto kanále sa spolieha
82% respondentov. Pozoruhodným zistením je fakt, že takmer tri štvrtiny respondentov
(72%) sa spolieha na vlastné sily a využíva ako prostriedok na hľadanie zamestnanie
osobnú návštevu zamestnávateľov s cieľom informovania sa o voľných pracovných
miestach. Podávanie inzerátov (do tlačových a elektronických médií) pri hľadaní
zamestnanie uplatňuje polovica respondentov (50%). Každý piaty (21%) respondent pri
hľadaní zamestnania sa obracia na Úniu slabozrakých a nevidiacich Slovenska
a každý desiaty (10%) respondent sa spolieha pri hľadaní zamestnania na pomoc
agentúry podporovaného zamestnávania.

26

1.9. Ako ovplyvňuje stupeň funkčnej poruchy zraku voľbu spôsobu hľadania
zamestnania?
Nevidiaci respondenti sa spravidla spoliehajú na pomoc úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny a Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska a zároveň, v dôsledku
objektívnych dôvodov, nevidiaci respondenti v menšom rozsahu využívajú také formy
hľadania zamestnania akými sú osobná návšteva zamestnávateľov. Pozoruhodným
zistením je skutočnosť, že na pomoc neformálnych sociálnych sieti ( príbuzní a rodina)
pri hľadaní zamestnania sa spolieha väčšina respondentov nezávislé od stupňa
zrakového postihnutia. Aktívne formy vyhľadávania zamestnania v podobe podávania
inzerátov a osobnej návštevy zamestnávateľov uprednostňujú najmä slabozrakí
respondenti a respondenti s poruchami binokulárneho videnia.
Za povšimnutie stoji fakt, že na pomoc úradu PSVR sa spolieha väčšina respondentov
v každej vzdelanostnej skupine bez výnimky; kvantitatívne vyjadrená miera „dôvery“
v pomoc úradu PSVR oscilovala v rozmedzí od 80% do 100%.
1.10 Koľko ponúk pracovného miesta obdŕžali uchádzači o zamestnanie so
zrakovým postihnutím od úradu PSVR ?
Z výskumných poznatkov vyplýva, že viac ako (35,5%) respondentom úrad PSVR
neponúkol žiadnu ponuku, pätina ( 21,0%) respondentov obdŕžala od úradu jednu ponuku
pracovného miesta, necelej pätine (19,6%) úrad ponúkol dve ponuky na obsadenie
voľného pracovného miesta. Tri ponuky pracovného miesta dostalo od úradu PSVR 5%
respondentov a štyri ponuky – takmer 4% respondentov. Takmer každý šiesty (17,5%)
respondent uviedol, že dostal viac ako 5 ponúk pracovného miesta.
Výsledky výskumu naznačujú, že najväčšie problémy s umiestnením na trhu práce majú
nevidiaci uchádzači o zamestnanie; dve tretiny (60%) evidovaných nevidiacich
uchádzačov o zamestnanie neobdŕžali od úradu PSVR žiadnu ponuku pracovného
miesta.
1.11 Kde samotní uchádzači o zamestnanie vidia bariéry na ceste ich
pracovného uplatnenia?
Z analýzy odpovedí respondentov explicitne vyplynulo, že obmedzené možnosti
pracovného uplatnenia osôb so zrakovým postihnutím súvisia s nedostatkom voľných
pracovných miest pre ľudí so zrakovým handicapom; tento faktor ako prekážku uviedlo
89% respondentov. Za druhý limitujúci faktor pracovného uplatnenia respondenti
považovali neochotu zamestnávateľov prijať do pracovného pomeru osobu so zrakovým
handicapom; túto alternatívu odpovede zvolilo 72,2% respondentov. Pozoruhodným
zistením je, že ako tretí znevýhodňujúci faktor pre získanie zamestnania je vnímaný
faktor nesúladu kvalifikačnej štruktúry, ktorou disponujú respondenti s kvalifikačnými
požiadavkami zamestnávateľov; na tento faktor ako prekážku získania zamestnania
poukázalo 44% respondentov. Relatívne vysoké hodnoty získal faktor tzv. sekundárnej
negramotnosti respondentov; 40% respondentov sa domnieva, že jednou z prekážok na
ceste k zamestnaniu je neovládanie práce s komputerom. Zdá sa, že samotný zrakový
handicap je vnímaný respondentmi menej ostro v porovnaní s inými parametrami
pracovnej sily; len každý tretí (34%) respondent sa obáva, že neobstojí v konkurencii so
zdravým pracovníkom. Rovnako len necelá pätina respondentov považuje za bariéru pre
vlastné pracovné uplatnenie absenciu pracovného asistenta, úlohou ktorého je uľahčenie
prístupu k zamestnaniu a výkon samotného zamestnania na pracovisku.

27

Pozoruhodným faktom je skutočnosť, že nevidiaci uchádzači o zamestnanie intenzívnejšie
ako iné skupiny respondentov so zrakovým postihnutím pociťujú vplyv vzdelania ako
faktora determinujúceho šance pracovného uplatnenia a rovnako citlivo vnímajú nesúlad
ich kvalifikačného vybavenia s kvalifikačnými potrebami zamestnávateľov. Osobitne ostro
v porovnaní s inými skupinami respondentov rezonovala percepcia viazanosti výkonu
práce nevidiacim pracovníkom na aktívnu asistenciu t.j. na akútnu potrebu pracovných
asistentov pre nevidiacich pracovníkov. Ich nedostatok bol považovaný za výraznú
prekážku pri integrácii nevidiacich osôb na trh práce.
1.12 Aké konkrétne kroky sú ochotní podniknúť uchádzači o zamestnanie so
zrakovým postihnutím pre zlepšenie zamestnateľnosti a pre získanie
zamestnania?
Získané výskumné poznatky svedčia o angažovanosti a aktívnom prístupe uchádzačov
o zamestnanie so zrakovým handicapom k pozitívnej zmene ich nepriaznivej situácii.
Medzi konkrétne kroky, ktoré sú ochotní podniknúť pre zlepšenie zamestnateľnosti patrí
predovšetkým rekvalifikácia; zmeniť pôvodný odbor vyučenia alebo odbor štúdia, resp.
zmeniť pôvodnú kvalifikáciu vyjadrilo 60% respondentov. Na porovnateľnej úrovni (59%)
oscilovala ochota k získaniu takých zručnosti, ktoré by bezprostredne súviseli s procesom
hľadania zamestnania t.j. orientácia na trhu práce, zručnosti pri vyhľadávaní voľných
pracovných miest, schopnosť sa správne prezentovať pri pohovoroch u zamestnávateľa,
písanie životopisov atď. Získať a zdokonaliť jazykové a počítačové kompetencie chce
takmer polovica (48%) respondentov. Rovnaké percento respondentov prejavilo ochotu
absolvovať osobitnú prípravu zameranú na pracovnú a sociálnu rehabilitáciu osôb so
stratou zraku a s poruchami zraku. Viac ako štvrtina respondentov prejavila sklon k začatiu
prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Získať vyšší stupeň
vzdelania akým disponuje v súčasnosti chce len necelá pätina respondentov (16%).
2. Nezamestnaní ľudia so zrakovým postihnutím a ich prístup k celoživotnému
vzdelávaniu
2.1 Aký bol vzdelanostný profil nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich
respondentov ?
V súbore nezamestnaných respondentov boli najvýraznejšie zastúpení slabozrakí a
nevidiaci respondenti (57%) s ukončeným stredným odborným vzdelaním bez maturity.
Zastúpenie respondentov s ukončeným základným vzdelaním bolo na úrovni 12,7%.
Každý piaty respondent zo súboru nezamestnaných respondentov so zrakovým
postihnutím (19,7%) mal ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou.
Paritné zastúpenie v súbore mali polárne vzdelanostné kategórie t.j. kategórie s najnižším
a najvyšším stupňom dosiahnutého vzdelania (bez vzdelania absolútne 3 respondenti
verzus
s vysokoškolským vzdelaním 4 respondenti). Skupinu s vyšším vzdelaním
reprezentovali aj nevidiaci a slabozrakí ľudia, ktorí získali vyššie pomaturitné vzdelanie ( 3
respondenti).
2.2 Aký typ školy navštevovali nezamestnaní zrakovo postihnutí respondenti
v rámci prípravy na povolanie ?
V súlade s výsledkami prieskumu väčšina (77%) nezamestnaných respondentov so

28

zrakovým postihnutím navštevovala integrovanú základnú školu. Len necelá štvrtina
nezamestnaných navštevovala základnú školu špeciálnu.
Dve tretiny respondentov, ktorí v rámci školskej prípravy na povolanie študovali na
strednej škole, navštevovali integrovaný typ strednej školy a tretina špeciálne stredné
školy pre mládež zo zrakovým postihnutím.
Špeciálnu základnú školu a špeciálnu strednú školu navštevovali v prevažnej väčšine
nevidiaci respondenti. Prakticky nevidiaci a slabozrakí respondenti sa zapojili do
špecializovaného školstva až na stredoškolskom stupni (nárast u prakticky nevidiacich
o 15,4 percentuálnych bodov a u slabozrakých o 12,2 percentuálnych bodov).
V štúdiu na vysokej škole pokračovala jedna desatina respondentov s ukončeným
stredným vzdelaním s maturitou. Vysokoškolské vzdelanie získali prevažne
v pedagogických, technických a prírodovedných odboroch.
V súlade s výskumnými poznatkami, v štúdiu na vysokej škole pokračoval každý tretí
prakticky nevidiaci respondent a takmer každý jedenásty slabozraký respondent.
Nevidiaci respondenti a respondenti s poruchou binokulárneho videnia neboli zastúpení
medzi vysokoškolský vzdelanými respondentmi.
V štúdiu na vysokej škole pokračovali najmä respondenti, ktorí získali poškodenie zraku
v školskom veku (25%). Nezanedbateľnou sa javí skutočnosť, že v štúdiu na vysokej škole
pokračoval každý deviaty respondent (11%), ktorý získal zrakovú chybu v predškolskom
veku. Analýza výsledkov prieskumu upozornila, že v štúdiu na vysokej škole nepokračoval
žiadny respondent, ktorí získal zrakovú chybu v rannej dospelosti alebo v dospelosti.
Vo vysokoškolskom štúdiu pokračoval každý jedenásty muž a približne každá ôsma žena.
2.3 Akých druhov ďalšieho vzdelávania sa zúčastňovali nezamestnaní nevidiaci
slabozrakí respondenti?
Charakteristika súboru nezamestnaných, kde prevládali uchádzači o zamestnanie
evidovaní na úradoch PSVR sa vo výskumných výsledkoch prejavila vysokou účasťou
respondentov na rekvalifikačných kurzoch(28%) a kurzoch rozvoja zručností pre získanie
práce (25%) , ktoré absolvovali v rámci aktivít vzdelávania a prípravy pre trh práce.
Z analýzy výpovedí respondentov vyplynulo, že rekvalifikácia väčšiny respondentov
súvisela so zrakovým postihnutím a viedla k zmene pôvodnej profesie na profesiu, ktorú
v prevažnej miere vykonávajú ľudia s poruchami zraku. Išlo o profesie masér, čalúnnik,
košikár, kartonážnik, telefonista.
Ako preukázali výsledky prieskumu podľa stupňa zrakového postihnutia, najnižšiu
účasť vo vzdelávaní a príprave pre trh práce vyjadrili respondenti zo súboru nevidiacich,
čo môže byť vo významnej miere ovplyvnené aj nevhodnou ponukou (nevyhovujúcimi
podmienkami) vzdelávacích aktivít, ktoré ponúkali úrady PSVR pre túto skupinu ľudí.
Medzi prakticky nevidiacimi bola zo všetkých stupňov zrakového postihnutia
najpočetnejšie zastúpená skupina, ktorá sa pripravovala na samostatnú zárobkovú
činnosť. Skoro každý siedmy (15,1%) zo slabozrakých respondentov, ktorý uviedol, že sa
vzdelával v rámci vzdelávania a prípravy pre trh práce, absolvoval kurz počítačových
zručností (každý jedenásty zo skupiny nevidiacich a každý štrnásty zo skupiny prakticky
nevidiacich).
Účasť na sociálnej rehabilitácii uvádzalo v súbore nezamestnaných respondentov menej
respondentov , ako v súbore pracujúcich
Účasť na sociálnej rehabilitácii v čase nezamestnanosti prezentovali predovšetkým
respondenti s vysokoškolským vzdelaním.
Výsledky výskumu upozornili na tú skutočnosť, že podľa stupňa zrakového postihnutia
prevaha respondentov , ktorí získali zrakovú chybu v predškolskom veku (36%) sa
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zúčastňovala kurzu sebaobsluhy a rozvoja zručností na vedenie samostatného života.
Najčastejšie navštevovaným kurzom tých respondentov, ktorí zrakovú chybu získali
v školskom veku, adolescencii a rannej dospelosti do 25 rokov, bol kurz zručností na
nájdenie a udržanie si zamestnania. Respondenti, ktorí poškodenie zraku získali
v dospelosti, najčastejšie uvádzali návštevu kurzov nácviku čítania pomocou optických
zariadení a sebaobsluhy a rozvoj zručností na vedenie samostatného života.
Najväčší počet respondentov, ktorí sa zúčastnili jednotlivých aktivít sociálnej rehabilitácie,
malo trvalé bydlisko v Bratislavskom kraji. Kurzov rozvoja zručností pre nájdenie
a udržanie si práce a kurzov Braillovho písma v tomto regióne zúčastnilo 80%
respondentov. Nácviku čítania pomocou optických zriadení a kurzov sebaobsluhy
a nácviku zručností na vedenie samostatného života sa zúčastnili 2/3 opýtaných.
Respondenti, ktorí mali v predchádzajúcom období pracovnú skúsenosť uvádzali že sa
počas obdobia zamestnanosti zúčastňovali vzdelávania pre rozširovanie a doplňovanie
vedomostí a zručností(16%) a 4% nezamestnaných respondentov si počas, ktoré
priniesol výskum väčšina respondentov sa zúčastňovala na viac ako jednom druhu
ďalšieho vzdelávania .
2.3 Kto mal najväčší vplyv na podnietenie účasti nezamestnaných respondentov
v ďalšom vzdelávaní?
Účasť na ďalšom vzdelávaní ovplyvnilo podľa poznatkov z výskumu viacero faktorov, ale
obdobne ako v súbore pracujúcich najvýraznejšie bolo prezentované vlastné rozhodnutie.
Vlastnú motiváciu ako faktor účasti na ďalšom vzdelávaní označilo 69% respondentov za
rozhodujúcu.
Viac ako tretina(37%) z nezamestnaných respondentov uviedla , že účasti na vzdelávaní
ich motivovalo odporúčanie sprostredkovateľa práce. Odporúčanie sprostredkovateľov
uvádzali najmä prakticky nevidiaci a slabozrakí respondenti.
Na rozdiel od súboru pracujúcich, kde sa nepotvrdil významnejší vplyv rodiny a známych
na účasť v aktivitách ďalšieho vzdelávania , štvrtina nevidiacich respondentov uviedla, že
sa zúčastnila ďalšieho vzdelávania práve pod vplyvom príbuzných a známych.
2.4 Aké príčiny neúčasti na ďalšom vzdelávaní uvádzali nezamestnaní nevidiaci a
slabozrakí respondenti ?
Nezamestnaní nevidiace a slabozraké osoby uvádzali diverzifikovanejšiu škálu dôvodov
neúčasti na ďalšom vzdelávaní v porovnaní s pracujúcimi respondentmi.
Necelá polovica (44% )z tých, ktorí sa ďalšieho vzdelávania nezúčastnili, uviedla tak ako
v súbore pracujúcich dôvod , že nepociťovali potrebu sa ďalej vzdelávať.
Z hľadiska početnosti rovnaká skupina respondentov (43,6%) dôvodila faktom, že
ponúkané kurzy a kurzy, o ktoré mali záujem, sú nevhodné pre zrakovo postihnutých ľudí.
Na túto skutočnosť upozorňovali najmä prakticky nevidiaci respondenti (viac ako dve
tretiny respondentov).
Viac ako tretina respondentov (38%) nemala záujem o ďalšie vzdelávanie, pretože podľa
ich názoru, im nepomôže nájsť si prácu. Tento názor prevládal výraznejšie medzi mužmi
(o 6%) ako ženami.
Pre štvrtinu respondentov, ktorí majú odmietavý postoj k ďalšiemu vzdelávaniu, bola
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dôvodom vzdialenosť, či náročná dopravná prístupnosť. Náročná dopravná prístupnosť
bola štatisticky významnejšie deklarovaná v súboroch slabozrakých a nevidiacich
respondentov.
Stupeň dosiahnutého vzdelania sa v dôvodoch odmietania účasti na ďalšom vzdelávaní
prejavil výrazným zastúpením skupiny respondentov s nízkym stupňom vzdelania (bez
vzdelania a základné vzdelanie). U tejto skupiny bola skepsa voči užitočnosti ďalšieho
vzdelávania a jeho dopadu na nájdenie si práce najvýraznejšia.
2.5 Aké pomôcky chýbajú nezamestnaným respondentom k tomu aby sa mohli
zúčastňovať ďalšieho vzdelávania?
Pre uľahčenie účasti v aktivitách ďalšieho vzdelávania nezamestnané osoby so zrakovým
postihnutím potrebujú:
 materiály so zväčšenou tlačou (65%)
 zvukové nahrávky (54%)
 elektronické dokumenty (28%)
 pomoc asistenta (27%)
 kompenzačné pomôcky (25%). Medzi najčastejšie uvádzanými kompenzačnými
pomôckami bola čítacia a televízna lupa a počítač s hlasovým výstupom.
 študijné materiály v Braillovom písme (8%) .
Podľa vyjadrenia respondentov k účasti na ďalšom vzdelávaní by nevidiacim
a slabozrakým potenciálnym účastníkom vzdelávania pomohli aj bezbariérové priestory a
auto, ktoré by umožnilo prepravu na miesto vzdelávania, či do zamestnania.
2.6 V akých oblastiach nezamestnaní respondenti pociťovali potrebu doplniť si
vedomosti a získať nové zručnosti?
Získané výskumné poznatky preukázali, že pomerne vysoké percento nepracujúcich
respondentov, nemá záujem o vzdelávacie kurzy, prípadne ich považuje za nepotrebné
pre svoje ďalšie pracovné uplatnenie.
Z voľne formulovaných odpovedí tých slabozrakých a nevidiacich respondentov, ktorí sú
v súčasnosti nezamestnaní, a prejavili záujem sa ďalej vzdelávať, vyplynulo, že ich
orientácia sa sústreďuje na odbor pracovnej činnosti masér a v ďalšom rade na prípravu
v kľúčových kompetenciách akými sú príprava na podnikanie, kurzy výpočtovej techniky,
kurzy cudzieho jazyka
2.7 Akú úroveň ovládania cudzích jazykov
dosahujú ľudia so zrakovým
postihnutím v súbore nezamestnaných respondentov?
Drvivá väčšina nezamestnaných respondentov uviedla, že neovláda žiaden cudzí jazyk .
Ovládanie cudzích jazykov je v tomto súbore deklarované najmä na začiatočníckej úrovni
(najviac respondentov ovláda na tomto stupni ruštinu (42% ), angličtinu (21%) a nemčinu
(25%).
Výsledky prieskumu zároveň signalizujú, že úroveň ovládania cudzích
jazykov
jednoznačne nezávisí od ťažkosti zrakového postihnutia. Medzi respondentmi, ktorí
uviedli určitý stupeň ovládania anglického jazyka boli najvýraznejšie zastúpení nevidiaci
respondenti, ktorí uvádzali znalosť angličtiny na úrovni začiatočník (30%) a 10% uviedlo,
že sú v angličtine pokročilí.
Spomedzi iných jazykov, ktoré uvádzali respondenti prevládala znalosť maďarčiny.
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Priemerná znalosť maďarčiny sa v súbore nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich
pohybuje na úrovni stredne pokročilý. V znalosti maďarského jazyka zohráva významnú
úlohu regionálny aspekt.
Celkove vyšší stupeň ovládania cudzích jazykov vykazovali ženy z tohto súboru
a respondenti s vyšším stupňom vzdelania.
2.8 Aký stupeň zručností práce s výpočtovou technikou bol zaznamenaný
v súbore nezamestnaných nevidiacich a slabozrakých ľudí?
Výskumné zistenia dokumentujú, že viac ako dve tretiny nezamestnaných respondentov
so zrakovým postihnutím vôbec neovláda prácu s počítačovými programami, ktoré sú
najčastejšie vyžadovanými zamestnávateľmi, a to MS Word, MS Excel a internet, e-mail.
Skúsenosti na úrovni začiatočník, mierne pokročilý s aplikáciou MS Word má viac ako
tretina (34%) respondentov. Pokročilé funkcie ovládania programu uviedlo 4 %
respondentov.
Skúsenosti na úrovni začiatočník, mierne pokročilý s programom MS Excel má podľa
výsledkov výskumu viac ako štvrtina respondentov (26%). Rovnaká skupina z hľadiska
početnosti ako pri ovládaní MS Word uviedla pokročilé funkcie ovládania programu MS
Excel
Internet a elektronickú poštu ovláda viac ako pätina respondentov na úrovni
začiatočníka a mierne pokročilého.
Respondenti zo súboru nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich uviedli znalosť
ďalších počítačových programov : Cooledit, Booletof, FTP2, Acrobat Reader, Firer.
Vyšší stupeň zručností práce s počítačom uvádzali muži a respondenti s vysokoškolským
vzdelaním.
3. Subjektívna interpretácia faktorov rozhodujúcich pre získanie a udržanie
práce v súbore respondentov nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich
3.1 Ktoré faktory považovali nezamestnaní respondenti so zrakovým
postihnutím za rozhodujúce pre zvýšenie ich šancí získať a udržať si prácu ?
Nezamestnaní respondenti, uviedli širokú škálu faktorov, ktoré by podľa ich názoru
rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili získanie a udržanie si práce. Z analýzy ich voľne
formulovaných výpovedí vyplynulo, že najväčší význam prikladajú dostatočnej ponuke
vhodných pracovných miest a vytvoreniu vhodných podmienok pre zamestnávanie ľudí so
zrakovým postihnutím. Medzi faktormi, ktoré veľmi intenzívne rezonovali v ich výpovediach
bolo očakávanie vyššieho stupňa senzibilnosti zamestnávateľov v prístupe k ľuďom so
zrakovým postihnutím.
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IV.

Analýza výsledkov empirického prieskumu

1. Osoby so zrakovým postihnutím v pracovnom procese
Problematika pracovnej sily so zrakovým handicapom bola dlhodobo na okraji vedeckého
a výskumného záujmu a predstavuje v súčasnosti veľkú neznámu. Ekonomicky aktívne
obyvateľstvo s funkčnou poruchou zraku nie je v súčasnosti reflektované v rámci
štandardných štatistických zisťovaní pracovných síl, čo neumožňuje realizáciu hĺbkových
analýz špecifík postavenia tejto skupiny osôb so zdravotným postihnutím na pracovnom
trhu. Predložená analýza, ktorá je výsledkom výskumu realizovaného na výberovom
súbore pracujúcich so zrakovým postihnutím, má skromnú ambíciu poskytnúť prvé svojho
rodu informácie o pracujúcej populácii so zrakovým handicapom. Výskumné informácie
umožnili vytvoriť pracovný profil osoby so zrakovým handicapom a získať poznatky
o vzdelanostnom a vekovom zložení zrakovo handicapovaných pracujúcich, o typoch
pracovných úväzkoch a pracovných režimov, v ktorých pracujú, o prekážkach, ktoré
museli prekonať pre získanie zamestnania a o tom, čo im pomohlo získať zamestnanie.
1.1

Socio - demografický profil pracujúcich osôb so zrakovým
postihnutím

Veková štruktúra pracujúcich so zrakovým postihnutím
Vo vekovej štruktúre pracujúcich osôb so zrakovým postihnutím boli takmer rovnomerne
zastúpene vekové kohorty od 35 rokov do 44 rokov (každý tretí respondent) a od 45 rokov
do 54 rokov (takmer každý tretí respondent). Každý piaty respondent bol vo veku 25 až 34
rokov, každý desiaty respondent bol starší ako 55 rokov a každý päťdesiaty vo veku 2024 rokov. (viď graf 1.)
Graf 1. Veková štruktúra respondentov
55 a viac rokov
10%

20-24 rokov
2%

25-34 rokov
22%

45-54 rokov
36%
35-44 rokov
30%

Stupeň vzdelania pracujúcich so zrakovým handicapom
Vzdelanostná štruktúra pracujúcich zo zrakovým postihnutím vykazuje priaznivé
parametre pokiaľ ide o zastúpenie reprezentantov stredoškolského vzdelanostného
stupňa, ktorých podiel na celkovom počte respondentov dosiahol úrovne 82% (osem
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z desiatich). Podiel pracujúcich so zrakovým postihnutím s vyšším ako stredoškolským
vzdelaním (vyšším pomaturitným a vysokoškolským) predstavoval 14,2% ( takmer každý
šiesty). Potešujúcim faktom je zistenie, že medzi pracujúcimi osobami so zrakovým
handicapom nie sú osoby bez vzdelania a len každý dvadsiaty piaty respondent má
základné vzdelanie (4%). (viď tab.1)
Tab. 1 Respondenti podľa stupňa vzdelania
Stupeň vzdelania
Bez vzdelania
Základné
Stredné bez maturity
Stredné odborné s maturitou
Stredné všeobecné s maturitou
Vyššie
Vysokoškolské

PODIEL V%
4%
56%
22,1%
3,3%
4,3%
9,9%

Štruktúra súboru respondentov podľa stupňa dosiahnutého vzdelania vykazovala rodovú
divergenciu. Je pozoruhodné, že medzi ženami boli viac zastúpené respondentky so
základným vzdelaním (porovnaj: muži -1,2%; ženy-6,7%). Na strane druhej podiel
respondentiek so stredným vzdelaním bez maturity bol o 6,5 percentuálnych bodov nižší
v porovnaní s mužmi (porovnaj: muži - 59,8%; ženy – 53,3%) a podiel respondentiek so
stredných odborných s maturitou o 4 percentuálne body nižší (porovnaj: muži - 23,2%;
ženy -19,2%). Ako ukazujú výsledky výskumu, medzi pracujúcimi ženami so zrakovým
postihnutím sú výraznejšie zastúpení reprezentantky všeobecného stredoškolského
vzdelania; ich podiel bol o 6,1% vyšší v porovnaní s mužmi (porovnaj: muži-0,6%; ženy6,7%). Je pozoruhodné, že v oboch rodových podsúboroch boli takmer rovnakým
podielom zastúpení reprezentanti vyššieho pomaturitného stupňa vzdelania (muži-4,9%
a ženy-4,2%) a reprezentanti vysokoškolského stupňa vzdelania (muži -10,4%; ženy10%). (viď tab. 2)
Tab. 2 Respondenti podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a rodovej príslušnosti
Stupeň vzdelania
MUŽI
ŽENY
Bez vzdelania
1,2%
6,7%
Základné
59,8%
53,3%
Stredné bez maturity
23,2%
19,2
Stredné odborné s maturitou
0,6%
6,7%
Stredné všeobecné s maturitou
4,9%
4,2%
Vyššie
10,4%
10%
Vysokoškolské
Vzdelanostná štruktúra jednotlivých skupín respondentov v závislosti od stupňa funkčnej
poruchy zraku vykazovala značnú heterogenitu. Ako ukazujú výsledky výskumu,
nevidiaci pracujúci disponujú najmä stredným vzdelaním bez maturity (57% - takmer
šiesti z desiatich) a vyšším (pomaturitným a vysokoškolským) vzdelaním (24,3%takmer každý štvrtý). Obdobne, prakticky nevidiaci pracujúci disponujú najmä
stredným vzdelaním bez maturity (59%-takmer každý šiesty) a stredným vzdelaním
s maturitou (19%-takmer každý piaty). Podiel prakticky nevidiacich pracujúcich s vyšším
vzdelaním je o 12,6 percentuálnych bodov nižší v porovnaní s ich podielom v rámci
nevidiacich pracujúcich (porovnaj: 24,3%-nevidiaci a 10,7%-prakticky nevidiaci). Medzi
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slabozrakými pracujúcimi dominantné postavenie majú pracujúci so stredným
vzdelaním bez maturity (49%-každý druhý) a stredným vzdelaním s maturitou (35%každý tretí). Zastúpenie reprezentantov vyšších stupňov vzdelania osciluje na úrovni 12%
a je porovnateľné s ich podielom v rámci prakticky nevidiacich pracujúcich. (viď tab.3)
Tab.3 Respondenti podľa vzdelania a stupňa zrakového postihnutia

Stupeň funkčnej poruchy zraku pracujúcich so zrakovým handicapom
Na základe získaných výskumných poznatkov možno vytvoriť profil pracujúcich osôb so
zrakovým postihnutím z hľadiska stupňa funkčnej poruchy zraku. Pracujúca osoba so
zrakovým handicapom je prevažne osobou prakticky nevidiacou alebo nevidiacou.
Každý druhy v súbore respondentov bol osobou prakticky nevidiacou a každý a každý
štvrtý respondent bol nevidiaci. Prakticky nevidiaci a nevidiaci respondenti tvorili drvivú
väčšinu (72%) celkového súboru respondentov.
Podiel slabozrakých respondentov osciloval na úrovni 25% a zastúpenie respondentov
s poruchami binokulárneho videnia bolo kvantitatívne nevýznamné (štyria respondenti).
(viď tab. 4)
Získané výskumné údaje poukazujú na výraznú rodovú diverzitu v rámci jednotlivých
skupín funkčnej poruchy zraku respondentov. Nevidiaci pracujúci sú reprezentovaní
najmä mužským pohlavím; sedem z desiatich nevidiacich pracujúcich sú muži.
Analogicky, medzi prakticky nevidiacimi pracujúcimi majú dominantné postavenie muži;
šesť z desiatich prakticky nevidiacich pracujúcich sú muži. Ženy majú miernu prevahu nad
mužmi medzi slabozrakými pracujúcimi (porovnaj: 47%-muži a 53%-ženy). (viď tab.4)
Tab. 4 Respondenti podľa stupňa zrakového postihnutia a rodovej príslušnosti
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1.2

Sféra pracovného uplatnenia osôb so zrakovým handicapom

Zrakové vnímanie je vo všeobecnosti považované za bázickú somatickú charakteristiku
pracovnej sily. Znížená schopnosť alebo strata zraku ako vedúceho analyzátora pri
výkone zamestnania spolu s celým radom ďalších sprievodných faktorov (znížená
schopnosť priestorovej orientácie, komplikovanosť
dopravy na miesto výkonu
zamestnania, eliminovaná možnosť alebo absencia schopnosti vnímania vizuálnej
informácie, odkázanosť na pomoc inej osoby, potreba osobitnej úpravy pracovného
miesta atď.) kreujú, na strane jednej, enormné bariéry v prístupe k zamestnaniu a na
strane druhej vyžadujú od pracovníkov so zrakovým handicapom mimoriadne vysoké
osobne nasadenie pri získaní zamestnania, výkone zamestnania a pri jeho udržaní.
Napriek prekážkam, ktorým musia čeliť osoby so zrakovým postihnutím v porovnaní
s populáciou bez zrakového handicapu v prístupe k zamestnaniu a pri výkone
zamestnania, výskumné poznatky preukazujú, že značná časť ekonomicky aktívnej
zrakovo handicapovanej populácie zastáva v hierarchii pracovných pozícií dôstojne
umiestnenie.
Pracujúca populácia so zrakovým postihnutím bola vo výberovom súbore respondentov
reprezentovaná
nasledovnými triedami zamestnaní (KZAM): vedúcimi a riadiacimi
zamestnancami, odbornými duševnými zamestnancami, technickými, zdravotníckymi
pracovníkmi, nižšími administratívnymi zamestnancami, prevádzkovými zamestnancami
v službách a obchode, kvalifikovanými robotníkmi v poľnohospodárstve a lesníctve,
kvalifikovanými robotníkmi, obslužným personálom strojov a zariadení a pomocnými
a nekvalifikovanými zamestnancami a samostatne zárobkovo činnými osobami (viď tab. 5)
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Tab. 5 Respondenti podľa triedy zamestnaní
Trieda zamestnaní podľa KZAM
počet
Vedúci a riadiaci zamestnanci
9
(vedúci útvaru, konateľ firmy, vedúci pracovník, riaditeľ,
riaditeľka MŠ)
Odborní duševní zamestnanci
12
(právnik, psychológ, prekladateľka, redaktorka, odborný
radca, vysokoškolsky pedagóg, žurnalista)
Technicky, zdravotnícki a pedagogickí zamestnanci
130
(stredoškolsky profesor, finančný poradca, špeciálny
pedagóg, učitelia (hudby, v MŠ, na ZŠ), hudobník,
lektorka, informatík, inštruktor IT pre ZP, zdravotná sestra,
majster
odborného
výcviku,
masér/masérky,
vychovávateľka,
samostatný
odborný
referent,
rehabilitačný inštruktor, sociálny pracovník, správca
počítačovej siete, zdravotná sestra,)
Nižší administratívni zamestnanci
40
(administratívni pracovníci, úradníčka, archivári, archivár
zvukových záznamov, knihovníci, počítačový operátor,
telefonisti, tlačiar bodovej tlače, účtovníci, koordinátor
aktivačných prác, tovarový inšpektor, obchodný zástupca,
korektori Braillovho písma, spojovatelia)
Prevádzkoví zamestnanci v službách a obchode
18
(predavači, servisný technik, servis–montáž nábytku,
predavači)
Remeselní a kvalifikovaní robotníci
30
(automechanik, čalúnnik, kefár, montážnik, robotníci
v dielni, záhradník
Obsluha strojov a zariadení
24
(kontrolór strojných zariadení, kurič, vrátnici, informátori)
Pomocní zamestnanci
28
(pomocní robotníci v poľnohospodárstve, pomocní
robotníci v slade, upratovači )

podiel
3,4%
3,9%
43%

13%

6%
10%
7,9%
9,2%

V súbore respondentov boli zastúpení aj samostatne zárobkovo činné osoby - podnikatelia
v oblasti čalúnnictva, v oblasti agroturistiky a v obchodnej činnosti.
Z hľadiska profesiovej orientácie pracujúci so zrakovým postihnutím sa koncentrujú najmä
v profesiách maséra/masérky, kde bola sústredená tretina všetkých respondentov; v
robotníckych profesiách, kde pracuje 18% zo súboru respondentov a v profesiách
spojovateľ/spojovateľka a telefonista, telefonistka s ich podielom na súbore respondentov
na úrovni 8,5%.
Miesto výkonu zamestnania
Z výsledkov výskumu vyplýva, že miestom pracovného uplatnenia osôb so zrakovým
postihnutím je spravidla otvorený trh práce; takmer každý druhý (47,4%) respondent
uviedol ako miesto výkonu práce nechránené pracovisko u zamestnávateľa. Viac ako
tretina (37,8%) respondentov vykonávala zamestnanie na chránených pracovných
miestach: pričom miestom výkonu zamestnania u takmer každého ôsmeho respondenta
(12,3%) bola chránená dielňa a u každého štvrtého respondenta (25,6%) – chránené
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pracovisko u zamestnávateľa. Osmina zo súboru respondentov (12,6%) vykonávala
alebo prevádzkovala samostatnú zárobkovú činnosť: pričom 9,1% z nich pracovala ako
samostatne zárobkovo činná osoba na chránenom pracovisku a 3,5% - na nechránenom
pracovisku. Štruktúru súboru respondentov podľa typu pracoviska, na ktorom vykonávajú
zárobkovú činnosť ilustruje graf 1.
Graf 3 Pracovisko respondentov
SZČO-nechránené
pracovisko 3,5%
SZČO-chránené
pracovisko 9,1%

nechránené
pracovisko 47,4%

iné 2,1%
chránená dielňa
12,3%

chránené pracovisko
u zamestnávateľa
25,6%

Miesto výkonu zamestnania a stupeň zrakového postihnutia respondenta
Výskumné poznatky dokumentujú, že chránené zamestnanie je doménou pracovného
uplatnenia najmä nevidiacich pracujúcich a prakticky nevidiacich pracujúcich; z celkového
počtu pracovníkov, ktorí uviedli ako miesto výkonu svojho zamestnania chránenú dielňu
tvorili nevidiaci a prakticky nevidiaci pracovníci 83% (26%-nevidiaci a 57%-prakticky
nevidiaci) a medzi pracovníkmi pracujúcimi na chránenom pracovisku u zamestnávateľa
podiel nevidiacich a prakticky nevidiacich pracovníkov predstavoval 74% (34%-nevidiaci
a 40%-prakticky nevidiaci). Analogická situácia bola zaznamenaná aj pri výkone
samostatnej zárobkovej činnosti nevidiacich a prakticky nevidiacich pracovníkov, kde
podiel týchto pracovníkov na celkovom počte pracovníkov vykonávajúcich samostatnú
zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku predstavoval 81% (23%-nevidiaci a 58%prakticky nevidiaci).
Na strane druhej sa ukazuje, že nevidiaci a prakticky nevidiaci pracovníci dokážu v
pracovnom procese obstať v konkurencii s pracovníkmi bez zrakového handicapu.
Uvedenú skutočnosť dokumentujú získané výskumné poznatky: zastúpenie nevidiacich
a prakticky nevidiacich pracovníkov medzi pracujúcimi na nechránenom pracovisku
u zamestnávateľa oscilovalo na úrovni 69% (28% -nevidiaci a 51% - prakticky nevidiaci)
a medzi vykonávajúcimi samostatnú zárobkovú činnosť na nechránenom pracovisku –
78% (45% -nevidiaci a 33%-prakticky nevidiaci).
Slabozrakí pracovníci, obdobne ako nevidiaci a prakticky nevidiaci pracovníci, najčastejšie
uvádzali ako miesto výkonu svojej pracovnej činnosti chránené zamestnanie: viac ako
tretina (38%) z nich pracuje v súčasnosti na tomto type pracoviska, pričom 14% z nich
pracuje v chránenej dielni a 24% - na chránenom pracovisku u zamestnávateľa. Ďalšia
tretina (30%) slabozrakých pracovníkov našla svoje pracovné uplatnenie na nechránenom
pracovisku u zamestnávateľa. Samostatne zárobkovú činnosť vykonáva 37,6%
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slabozrakých respondentov; pričom 15,4% z nich ju vykonáva na chránenom pracovisku
a 22,2% na nechránenom pracovisku.
Zastúpenie respondentov s poruchami binokulárneho videnia v súbore respondentov bolo
prekvapujúco nízke (štyria respondenti v absolútnom vyjadrení), čo prakticky neumožnilo
spoľahlivo štatisticky vyhodnotiť a následne interpretovať výsledky výskumu za túto
skupinu respondentov. Z uvedeného počtu respondentov s poruchami binokulárneho
videnia jeden respondent pracoval na chránenom pracovisku u zamestnávateľa, miestom
výkonu
zamestnania
ďalšieho
respondenta
bol
nechránené
pracovisko
u zamestnávateľa, v poradí tretí respondent vykonával samostatnú zárobkovú činnosť na
chránenom pracovisku a štvrtý respondent sa zaradil medzi respondentov, ktorí ako
miesto výkonu zamestnania uviedli na škále odpovedí alternatívu „Iné“. Súčasné
pracovisko respondentov v závislosti od stupňa zrakového postihnutia ilustruje dole
uvedená tabuľka 6.
Tab. 6 Respondenti podľa typu pracoviska a stupňa zrakového postihnutia
STUPEŇ ZRAKOVÉHO POSTIHNUTIA
Typ pracoviska
nevidiaci
prakticky
slabozrakí
s poruchami
nevidiaci
binok.
videnia
26%
57%
14%
Chránená dielňa
Chránené
34%
40%
24%
1%
pracovisko u
zamestnávateľa
Nechránené
19%
51%
30%
1%
pracovisko u
zamestnávateľa
SZČO na
23%
58%
15%
4%
chránenom
pracovisku
SZČO na
45%
33%
22%
nechránenom
pracovisku
33%
50%
17%
Iné

Teritoriálna distribúcia miesta výkonu práce respondentov
V počte osôb so zrakovým postihnutím zamestnaných v chránených dielňach vedie
jednoznačne Bratislavsky kraj, kde je kumulovaná necelá tretina (29%) všetkých
pracovníkov chránených dielni výberového súboru respondentov. Na opačnom poli sa
nachádza Nitriansky kraj, ktorý s počtom pracovníkov chránených dielni na úrovni 3% sa
radi ku kraju s ich najnižším počtom. V ostatných krajoch počet pracujúcich v chránených
dielňach osciloval v rozmedzí od 6% do 17%. ( viď tabuľku 7)
Na chránenom pracovisku u zamestnávateľa našlo svoje pôsobisko najviac pracujúcich
so zrakovým handicapom v Prešovskom kraji, kde je zamestnaný takmer každý tretí
respondent (34%) pracujúci na chránenom pracovisku u zamestnávateľa. Najnižší počet
(3%) zamestnaných na chránených pracoviskách bol zaznamenaný v Bratislavskom kraji.
(viď tab.7)
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Každý piaty pracovník (21%) pracujúci na nechránenom pracovisku u zamestnávateľa
pochádza z Košického kraja a naopak len každý dvanásty – z Bratislavského kraja.
(viď tab.7)
V počte samostatne zárobkovo činných osôb so zrakovým postihnutím vykonávajúcich
pracovnú činnosť na chránenom pracovisku dominujú Banskobystrický kraj, kde ich
podiel osciluje na úrovni 39% a Trnavsky kraj s podielom SZČO na chránenom
pracovisku na úrovni 31%. Oproti tomu, Bratislavský kraj a Trenčiansky kraj sa vyznačujú
najnižším počtom SZČO vykonávajúcich svoju činnosť na chránenom pracovisku. (viď
tab.7)
Samostatná zárobkovú činnosť na nechránenom pracovisku je najviac rozšírená
v Žilinskom kraji, kde je kumulovaných 40% z celkového počtu pracovníkov so zrakovým
postihnutím pracujúcich ako SZČO na nechránenom pracovisku. Na strane druhej, v
Bratislavskom kraji, Trnavskom kraji a Nitrianskom kraji nebol vôbec zaznamenaný výkon
SZČO na nechránenom pracovisku. (viď tab.7)
Tab. 7 Teritoriálne rozloženie miesta výkonu práce respondentov
KRAJ
Typ pracoviska
BA
TR
TN
NR
ŽL
BB
PR
KE
29%
17%
6%
3%
11%
9%
11%
14%
Chránená
dielňa
Chránené
3%
14%
6%
4%
18%
8%
34%
14%
pracovisko u
zamestnávateľa
Nechránené
7%
12%
10%
2%
18%
19%
13%
21%
pracovisko u
zamestnávateľa
SZČO na
4%
31%
4%
8%
39%
4%
11%
chránenom
pracovisku
_
_
_
SZČO na
20%
40%
10%
10%
20%
nechránenom
pracovisku

Typ práce a pracovného úväzku respondentov
Pre pracujúcich so zrakovým handicapom, obdobne ako pre ostatnú pracujúcu populáciu,
je charakteristický pracovný pomer na dobu neurčitú; drvivá väčšina (87%) zrakovo
znevýhodnených pracovníkov pracuje v pracovnom pomere na dobu neurčitú; len každý
deviaty (11%) pracovník uviedol, že pracuje príležitostne, dočasne alebo sezónne.
V komparácii s celkovou pracujúcou populáciou, výskyt pracovných pomerov na dobu
určitú v súbore zrakovo handicapovaných pracujúcich bol o 6,6 percentuálnych bodov
nižší (porovnaj: 94,6% -celková pracujúca populácia a 87%- pracujúci so zrakovým
handicapom). Naopak, podiel pracujúcich v dočasných, sezónnych a príležitostných
pomeroch v súbore zrakovo handicapovaných pracujúcich bol o 5,6 percentuálnych
bodov vyšší ako v celkovej pracujúcej populácii.
Analogické poznatky poskytuje analýza využitia pracovných režimov pracujúcich so
zdravotným handicapom, drvivá väčšina z nich (81%) pracuje v štandardnom pracovnom
režime t.j. na plný pracovný úväzok; zatiaľ čo necelá pätina (19%) pracuje v pracovnom
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režime na skrátený pracovný čas. Aj štruktúra využívaných pracovných režimov v súbore
nevidiacich a slabozrakých respondentov sa líšil od ich štruktúry v celkovej pracujúcej
populácii. Podiel pracujúcich na plný pracovný čas je v súbore celkovej populácie vyšší
o 16,4 percentuálnych bodov ako v súbore zrakovo postihnutých pracujúcich (porovnaj:
94,6% -celková pracujúca populácia a 81% - zrakovo postihnutí pracujúci) a naopak podiel
pracujúcich na skrátený pracovný čas bol vyšší o 16,4 percentuálnych bodov v súbore
zrakovo handicapovaných pracujúcich v porovnaní s celkovou pracujúcou populáciou
(porovnaj: 19%-pracujúci so zrakovým postihnutím a 2,6% - celková pracujúca populácia).
Typ práce a pracovného úväzku a rodová príslušnosť respondenta
Typ prace respondentov z hľadiska rodovej príslušnosti charakterizuje vyššie zastúpenie
mužov v pracovných pomeroch na dobu neurčitú oproti ženám (porovnaj: 56%-muži
a 44%-ženy). Obdobne, v dočasných, príležitostných a sezónnych pracovných pomeroch
pracuje viac mužov ako žien (porovnaj: 65%-muži a 35%-ženy).
Dve tretiny (60%) z celkového počtu pracujúcich na plný pracovný čas sú muži a 40% ženy. Distribúcia zrakovo handicapovaných pracujúcich na skrátený pracovný čas
nevykazuje veľké rodové výkyvy: prostredníctvom tejto formy pracovného režimu
vykonáva pracovnú činnosť 51% mužov a 49% žien. (viď tab. 8)
Tab.8 Typ práce a charakter pracovného úväzku podľa rodovej príslušnosti
respondentov
TYP PRÁCE:
RODOVÁ PRÍSLUŠNOSŤ
PRACOVNÁ ZMLUVA
MUŽ
ŽENA
57%
44%
- na dobu neurčitú
65%
35%
- na dobu určitú (práca dočasná, príležitostná
a sezónna)
Charakter pracovného úväzku
- na plný pracovný čas
- na skrátený pracovný čas

60%
51%

40%
49%

Typ práce a pracovného úväzku respondentov a stupeň zrakového postihnutia
respondenta
Vzájomná korelácia typu pracovného pomeru a stupňa zrakového postihnutia
nepreukázala štatistickú závislosť;
pracovný pomer na dobu neurčitú má uzatvorený
drvivá
väčšina nevidiacich (87%), prakticky nevidiacich (85%) a slabozrakých
pracovníkov (93%). Rozsah dočasných foriem zamestnania, príležitostných a sezónnych
prác osciloval na rovnakej úrovni u nevidiacich pracovníkov (takmer každý ôsmy nevidiaci
respondent) a u prakticky nevidiacich pracovníkov (každý ôsmy prakticky nevidiaci
respondent). Pozoruhodným faktom je skutočnosť, že rozsah vykonávania dočasných
foriem zamestnania, príležitostných a sezónnych prác bol výrazne nižší v skupine
slabozrakých pracovníkov, kde podobným spôsobom bol zamestnaný každý šestnásty
(6%) slabozraký pracujúci.
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Získané výskumné poznatky poukazujú na relatívne široký rozsah výskytu pracovného
úväzku na skrátený pracovný čas u pracovníkov so zrakovým handicapom nezávisle od
stupňa zrakového postihnutia; podiel pracujúcich so skráteným pracovným časom
osciloval v každej zo skupín pracovníkov so zrakovým postihnutím od 18% do 21%,
s výnimkou skupiny pracovníkov s poruchami binokulárneho videnia, v rámci ktorej
reprezentanti uvedeného typu pracovného úväzku absentovali.
Štruktúru súboru
respondentov podľa typu vykonávanej práce, charakteru pracovného úväzku a stupňa
zrakového postihnutia znázorňuje tab. 9.
Tab. 9 Respondenti podľa typu práce, charakteru pracovného úväzku a stupňa
zrakového postihnutia
STUPEŇ ZRAKOVÉHO POSTIHNUTIA
Typ práce:
nevidiaci
pRacovná zmluva

- na dobu neurčitú
- na dobu určitú (práca
dočasná, príležitostná
a sezónna)

prakticky
nevidiaci

slabozrakí s poruchami
binok.
videnia

87%
11%

85%
12%

93%
6%

75%
25%

82%
19%

79%
21%

83%
18%

100%
-

Charakter pracovného úväzku

- na plný pracovný čas
- na skrátený pracovný čas

1.3 Prístup osôb so zrakovým handicapom k platenému zamestnaniu
Šance pracovného uplatnenia sa osôb so zrakovým postihnutím
Eventualita získať prvé platené zamestnanie resp. znovu zamestnať sa pre osobu so
zrakovým handicapom v podmienkach ostrej konkurencie na trhu práce a zvyšujúcich sa
kvalifikačných a pracovných požiadaviek na pracovnú silu zo strany zamestnávateľov je
vo všeobecnosti veľmi nízka. Uvedený fakt potvrdzujú získané výskumné poznatky:
polovica (52%) výberového súboru respondentov zažila stav nezamestnanosti, pričom
33% z nich bola nezamestnaná ihneď po ukončení prípravy na zamestnanie a 19%
striedala stav zamestnanosti s nezamestnanosťou. Len o niečo viac ako tretina súboru
respondentov (38%) uviedla, že prácu, ktorú vykonávajú v súčasnosti získali ihneď po
ukončení prípravy na povolanie. Takmer každý šestnásty respondent pre zvýšenie šanci
pracovného uplatnenia musel po ukončení prípravy na zamestnanie absolvovať osobitnú
prípravu pre nevidiace a slabozraké osoby. Históriu respondentov pre získaním
súčasného zamestnania ilustruje graf 4.

42

Graf 4 História respondentov pred získaním súčasného zamestnania

striedal/a obdobia
zamestnanosti a
nezamestnanosti
18,7%

muselúa absolvovať
osobitnú prípravu
4,9%

iné
4,9%

po ukončení prípravy
na povolanie 38,4%

bol/a
nezamestnaný/á
33,1%

Šance pracovného uplatnenia sa osôb so zrakovým postihnutím a stupeň vzdelania
respondenta
Výskumné údaje naznačujú, že šance získať zamestnanie sa stupňujú s gradujúcim
vzdelaním respondenta. Zatiaľ čo, ihneď po ukončení prípravy na povolanie získal
pracovné uplatnenie každý piaty respondent (20%) so základným vzdelaním; v skupine
respondentov so stredoškolským vzdelaním to bol v priemere takmer každý tretí
respondent (39% - so stredoškolským vzdelaním bez maturity, 38% - stredoškolským
odborným vzdelaním a 33% so stredoškolským všeobecným vzdelaním). Obdobne každá
tretia vysokoškolský vzdelaná osoba so zrakovým postihnutím získala zamestnanie ihneď
po ukončení vysokoškolského štúdia. Javí sa, že najúspešnejšími pri získaní pracovného
uplatnenia boli respondenti s vyšším pomaturitným vzdelaním; medzi ktorými vzápätí po
ukončení štúdia našlo zamestnanie 70% respondentov. (viď tab.10)
Rizikom nezamestnanosti boli najviac ohrození osoby so základným vzdelaním, medzi
ktorými po ukončení prípravy na povolanie nenašlo pracovné uplatnenie až 50%
respondentov. S gradujúcim vzdelaním podiel ohrozených nezamestnanosťou klesal
a medzi respondentmi so stredoškolským vzdelaním pri prechode zo školy do
zamestnania ostal bez práce v priemere každý tretí respondent (s výnimkou respondentov
so stredoškolským všeobecným vzdelaním ). Pri uplatnení sa na trhu práce sa najviac
darilo respondentom s vyšším pomaturitným vzdelaním, medzi ktorými sa po skončení
prípravy na povolanie ostalo bez práce len 15% respondentov. Oproti tomu prekvapuje
relatívne vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaných respondentov (28%), ktorým po
skončení štúdia sa nepodarilo umiestniť na pracovnom trhu. (viď tab.10)
K fluktuovaniu medzi stavom zamestnanosti a nezamestnanosti boli najviac náchylní
respondenti so stredným vzdelaním a vysokoškolsky vzdelaní respondenti ( 20% respondenti so stredným vzdelaním bez maturity; 23%-respondnetni so stredným
odborným vzdelaním a 18%-respondenti s vysokoškolským vzdelaním).
Štatisticky
nevýznamné zastúpenie respondentov so základným vzdelaním a so stredným
všeobecným vzdelaním, ktorí odpovedali na túto alternatívu otázky neumožňuje realizáciu
relevantne spoľahlivých záverov za tieto skupiny respondentov. (viď tab.10)
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Osobitná príprava na výkon zamestnania pomohla nájsť pracovné uplatnenie každému
štrnástemu respondentovi so stredným vzdelaním bez maturity a každému siedmemu
vysokoškolsky vzdelanému respondentovi. (viď tab.10)
Tab.10 Respondenti podľa histórie získania zamestnania a stupňa vzdelania
História získania
zamestnania

STUPEŇ VZDELANIA
základné

stredné
bez
maturity

stredné
odborné

stredné
všeobecn
é

vyšši
e

VŠ

- po ukončení prípravy
na povolanie
- bol/a nezamestnaný/á

20%

39%

38%

33%

69%

32%

50%

32%

34%

56%

15%

28%

- striedanie
zamestnanosti a
nezamestnanosti
- absolvoval/a osobitnú
prípravu
- iné

20%

23%

-

-

-

18%

-

7%

-

-

-

14%

20%

3%

3%

11%

7%

14%

Šance pracovného uplatnenia sa osôb so zrakovým postihnutím a stupeň
zrakového postihnutia respondenta
Analýza vzájomnej korelácie histórie respondenta pred získaním zamestnania a stupňa
zrakového postihnutia umožňuje rezumovať, že
1. Závažnosť zrakového postihnutia nemusí byť sprevádzaná automatickým
vylúčením jeho nositeľa z trhu práce a v prípade iných kompenzujúcich zrakový
handicap činiteľov v podobe napr. vyššieho stupňa vzdelania resp. absolvovania
žiadaného na trhu práce študijného odboru, môže zabezpečiť relatívne
bezproblémové pracovné uplatnenie osoby so zrakovým postihnutím. Nasvedčujú
tomu výsledky výskumu, v rámci ktorého sa preukázalo, že 56% (takmer každý
druhý) nevidiaci respondent získal prácu, ktorú vykonáva v súčasnosti, ihneď po
ukončení prípravy na povolanie. Medzi prakticky nevidiacimi respondentmi sa
podarilo nájsť zamestnanie po ukončení štúdia každému tretiemu (33%) a medzi
slabozrakými - takmer každému tretiemu respondentovi (34%).
2. Uvedené konštatovanie platí aj v prípade ohrozenia rizikom nezamestnanosti.
Samotný zrakový handicap nie je faktorom, ktorý automaticky vrhá jeho nositeľa do
radov nezamestnaných osôb. Ukazuje sa, že nevidiaci respondenti v menšej miere
podľahli stavu nezamestnanosti v porovnaní s respondentmi s relatívne menej
závažným zrakovým postihnutím. Napríklad, zatiaľ čo, medzi
nevidiacimi
respondentmi po ukončení prípravy na zamestnanie nenašiel pracovné uplatnenie
každý štvrtý respondent, medzi prakticky nevidiacimi a slabozrakými to bol takmer
každý tretí respondent.
3. Analogicky ako v predchádzajúcich bodoch, možno konštatovať, že vážne zrakový
handicap nemusí viesť mechanicky k znevýhodneniu na trhu práce a k neistému
postaveniu na pracovnom trhu. Výskumné poznatky naznačujú, že nevidiaci
respondenti najmenej fluktuovali medzi stavom zamestnanosti a nezamestnanosti;
zatiaľ čo, medzi nevidiacimi striedal stav zamestnanosti a nezamestnanosti len
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každý desiaty respondent, medzi prakticky nevidiacimi to bol každý piaty
respondent a medzi slabozrakými - každý tretí respondent. (viď tab.11)
Tab.11 História získania zamestnania respondentov podľa stupňa zrakového
postihnutia
STUPEŇ ZRAKOVÉHO POSTIHNUTIA
História získania
nevidiaci
prakticky
slabozrakí
s poruchami
nevidiaci
binok.
zamestnania
videnia

-po ukončení prípravy
na povolanie
- bol/a
nezamestnaný/á
- striedanie
zamestnanosti a
nezamestnanosti
- absolvoval/a
osobitnú prípravu
- iné

56%

33%

34%

25%

36%

33%

2
respondenti
-

10%

18%

30%

-

6%

5%

3%

1 respondent

2%

8%

2%

1 respondent

Facilitátory získania zamestnania
Ako bolo konštatované, samotná povaha zrakového handicapu, ktorý nesporne patrí
medzi závažne typy postihnutia, sťažuje možnosti pracovného uplatnenia osôb s funkčnou
poruchou zraku. V tomto kontexte vyvstáva otázka o cestách a spôsoboch akým osoby so
zrakovým postihnutím získavajú zamestnanie. Zo získaných výskumných poznatkov
vyplýva, že viac ako polovici respondentov (54%) k získaniu súčasného zamestnania
dopomohli neformálne sociálne siete t.j. príbuzní a známi. Pozitívny zistením je fakt, že
značná časť respondentov (50%) získala svoje zamestnane vďaka osobnej
angažovanosti a aktivite, a to prostredníctvom priameho kontaktovania sa na
zamestnávateľa. Tretím v poradí preferovaným „mediátorom“ zamestnania sú verejné
služby zamestnanosti; vďaka nim získala prácu takmer štvrtina respondentov (24%).
Zhruba rovnakú váhu pri asistovaní získania zamestnania pripisujú respondenti dvom
ďalším subjektom: školským zariadeniam, v ktorých absolvovali prípravu na povolanie
(13%) a Únii nevidiacich a slabozrakých (12%). Na analogickej hladine osciluje aj
inzerovanie (podávanie inzerátov/reagovanie na inzeráty), vďaka ktorému sa podarilo
nájsť zamestnanie 12%-am respondentov.
Najnižšie hodnotenie ako facilitátorov
zamestnania získali agentúry podporovaného zamestnávania (5%) a agentúry
sprostredkovania zamestnania za úhradu (3%). (viď graf 5)
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Graf 5. Facilitatory zamestnania
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Facilitátory získania zamestnania a stupeň zrakového postihnutia
Úlohu prvoradého facilitátora zamestnania v prípade nevidiacich respondentov hrajú
príbuzenské siete a okruh známych. Za povšimnutie stoji fakt vysokej úrovne aktívneho
prístupu k vlastnému osudu a angažovanosti nevidiacich respondentov pri hľadaní
zamestnania; ako preukazujú výsledky výskumu necelá polovica z nich (47%) získala
zamestnanie na základe osobného kontaktovania zamestnávateľov. Ukazuje sa, že
jedným z úspešne asistujúcich subjektov pri sprostredkovaní zamestnania osobám so
zrakovým handicapom sú školské zariadenia, prostredníctvom ktorých získalo
zamestnanie 19% respondentov. Verejné služby zamestnanosti dopomohli k zamestnaniu
zhruba každému siedmemu nevidiacemu respondentovi a
Únia slabozrakých
a nevidiacich sprostredkovala zamestnanie takmer každému desiatemu nevidiacemu
respondentovi.
Analogická situácia bola zaznamenaná aj v skupine prakticky nevidiacich respondentov,
kde úroveň hodnotenia angažovanosti subjektov pri sprostredkovaní zamestnania
oscilovala na zhruba rovnakej hladine s výnimkou hodnotenia asistencie Únie nevidiacich
a slabozrakých (18%), ktorá bola dvojnásobne vyššia ako v prípade nevidiacich
respondentov.
Ako naznačujú výskumné informácie, získať pracovne uplatnenie slabozrakým
respondentom pomohol predovšetkým osobný kontakt so zamestnávateľom (53%).
Zároveň, relatívne efektívnym mediátorom zamestnania pre túto skupinu respondentov
boli verejné služby zamestnanosti (41%).
Respondentom s poruchami binokulárneho videnia pri získaní zamestnania pomohli
najmä osobný kontakt so zamestnávateľom a sociálne siete (príbuzní a známi). (viď tab.
12)
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Tab.12 Facilitátory zamestnania podľa stupňa zrakového postihnutia respondenta

1.4 Pracovná adaptabilita a flexibilita osôb so zrakovým postihnutím
Aktivity zamerané na získanie zamestnania
Možnosť pracovného uplatnenia a jeho následného udržania kladie nároky na schopnosť
pracovnej sily prispôsobiť sa kvalifikačným a zručnostným požiadavkám kladeným na
pracovné miesta. Jedným zo špecifických cieľov výskumu bolo zistenie stupňa adaptability
a flexibility pracujúcich so zrakovým handicapom t.j. identifikovať úsilie vynaložené
respondentmi na získanie zamestnania vrátane konkrétnych krokov zameraných na
zvýšenie ich zamestnateľnosti.
Z výskumných poznatkov vyplýva pozoruhodná skutočnosť, ktorá svedči o schopnosti
nevidiacich a slabozrakých konkurovať pracovnej sile bez zrakového handicapu; polovica
respondentov (51%) uviedla, že nemala problémy so získaním zamestnania.
Zamestnanie bez väčších problémov získala polovica nevidiacich respondentov (51%),
polovica prakticky nevidiacich respondentov (55%) a takmer polovica slabozrakých
respondentov (45%) a tri štvrte respondentov (75%) s poruchou binokulárneho videnia.
Ako naznačujú výsledky výskumu, najväčšie problémy s pracovným uplatnením majú
respondenti so stredným všeobecným vzdelaním; sedem z desiatich respondentov s týmto
typom vzdelania málo problémy so získaním zamestnania. Obdobne ťažkosti pociťujú aj
respondenti so stredným odborným vzdelaním s maturitou, kde štyria z desiatich uviedli,
že mali problémy so získaním zamestnania. Prekvapuje, že najmenšie problémy so
získaním zamestnania mali respondenti so základným vzdelaním, kde tieto ťažkosti
pociťovali len dvaja z desiatich respondentov. S umiestnením na pracovnom trhu nemali
problémy 58% respondentov so stredným vzdelaním bez maturity, 62% respondentov
s vyšším pomaturitným vzdelaním a 43% respondentov s vysokoškolským vzdelaním.
Ostatná časť respondentov pre získanie zamestnania musela podstúpiť rekvalifikáciu
(26%), absolvovať špeciálnu prípravu pre slabozraké a nevidiace osoby (24%), zdokonaliť
svoje komunikačné, prezentačné a orientačne zručnosti pri hľadaní zamestnania (16%),
zdokonaliť svoje jazykové a počítačové zručnosti (14%), pripravovať sa na vykonávanie
alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti (12%) a zvýšiť si stupeň vzdelania
(11%). Z frekvencii odpovedí vyplýva, že osoby so zrakovým postihnutím potrebujú
k zvýšeniu zamestnateľnosti najmä špeciálnu cielenú rehabilitačnú prípravu (zlepšenie
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zrakových funkcií) a rekvalifikačné programy (zlepšenie kvalifikačných a odborných
zručností).
Pracovná adaptabilita a flexibilita osôb so zrakovým postihnutím a rodová príslušnosť
Ako naznačujú výsledky výskumu, pracujúce ženy so zrakovým postihnutím majú o niečo
lepšiu pozíciu na trhu práce v porovnaní s mužmi; problémy so získaním zamestnania
nemá 60% žien, zatiaľ čo v mužskej populácii získalo prácu bez problémov len 46%
respondentov. Na strane druhej o polovicu menej žien v porovnaní s mužmi sa odhodlalo
na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti (porovnaj: 15%-muži a 7%-ženy)
a bolo ochotných podstúpiť rekvalifikáciu (porovnaj: 32%-muži a 18%-ženy ). O niečo
menej žien v porovnaní s mužmi muselo pre získanie zamestnania absolvovať osobitnú
prípravu pre slabozrakých a nevidiacich ( porovnaj:27%-muži a 21%-ženy). (viď graf 6)
Graf 6. Čo museli urobiť respondenti pre získanie zamestnania
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Analýza rodového aspektu adaptability pracovnej sily so zrakovým handicapom
evokuje ku konštatovaniu o priaznivejšom postavení slabozrakých a nevidiacich žien na
trhu práce. Uvedený fakt, pravdepodobne súvisí s rozdielnou kompozíciou podsúboru žien
a podsúboru mužov z hľadiska zastúpenia jednotlivých skupín zrakového postihnutia
(nižšie zastúpenie nevidiacich a prakticky nevidiacich a vyššie zastúpenie slabozrakých
v podsúbore žien v porovnaní s mužmi). K ďalším faktorom ovplyvňujúcim ľahší prístup
žien so zrakovým handicapom k zamestnaniu je výraznejšia feminná profilácia profesii
vykonávaných zrakovo postihnutými osobami (masérstvo; administratívne práce,
telefonisti a spojovatelia ).
Pracovná adaptabilita a flexibilita osôb so zrakovým postihnutím a stupeň
zrakového postihnutia
Výskumné poznatky naznačujú, že nevidiaci respondenti museli v priemere vynaložiť
väčšie aktivizáčne a adaptačné úsilie pre získanie zamestnania v porovnaní s inými
skupinami pracujúcich osôb so zrakovým postihnutím. Takmer každý tretí nevidiaci
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respondent absolvoval špeciálnu prípravu pre slabozrakých a nevidiacich, zatiaľ čo
v skupine prakticky nevidiacich to bol každý štvrtý a v skupine slabozrakých – každý
šiesty.
Zdokonaliť resp. získať počítačové zručnosti a jazykové znalosti musel každý
siedmy nevidiaci respondent, každý šiesty prakticky nevidiaci respondent a každý
jedenásty slabozraký respondent.
Javí sa, že nevidiaci respondenti o niečo viac ako ostané skupiny respondentov
považujú faktor vzdelania za kľúčový predpoklad pre zvýšenie šancí pracovného
uplatnenia sa. Doštudovať a zvýšiť stupeň svojho vzdelania musel každý siedmy
nevidiaci respondent, zatiaľ čo v skupine slabozrakých to bol každý deviaty, a v skupine
slabozrakých – každý ôsmy respondent.
Pozoruhodným faktom je zistenie, že zmeniť pôvodnú kvalifikáciu a podstúpiť
rekvalifikačné kurzy musel takmer každý štvrtý respondent nezávisle od stupňa funkčnej
poruchy zraku. (viď tab. 13)
Tab. 13 Čo museli urobiť respondenti pre získanie zamestnania
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2. Uchádzači o zamestnanie so zrakovým postihnutím v kontexte
ich postavenia na trhu práce
Vývoj trhu práce v Slovenskej republike v ostatnom období bol sprevádzaný rastom
zamestnanosti a poklesom nezamestnanosti. Celkovo pozitívne trendy vývoja pracovného
trhu sa neodzrkadlili v zlepšení postavenia marginalizovaných skupín jeho účastníkov, ku
ktorým patria aj osoby s funkčnou poruchou zraku. Skôr naopak, zásadné zmeny
v ekonomike, jej reštrukturalizácia a „ekonomizácia“ s najväčšou intenzitou ovplyvnili aj
tak slabé postavenie skupín občanov, ktoré v dôsledku svojho zrakového handicapu sa
ocitli v okrajovej pozícii na trhu práce. Dnes, v dôsledku vysokej konkurencie pracovných
síl a absencie zacielenej efektívnej podpory zamestnávania osôb zo zrakovým
handicapom, prístup týchto občanov k platenému zamestnaniu je mimoriadne sťažený.
Nevyhnutnou konsekvenciou vylúčenia z trhu práce je riziko sociálneho vylúčenia
a spoločenská izolácia osôb so zrakovým postihnutím.
Hľadanie efektívnych ciest zlepšenia prístupu osôb so zrakovým postihnutím
k zamestnaniu a celoživotnému vzdelávaniu nevyhnutne vyžaduje detailne poznanie
špecifík ich postavenia na trhu práce vrátane rôznorodých aspektov charakterizujúcich
osoby so zrakovým handicapom ako pracovnú silu . Predkladaná analýza je pokusom
o výskumnú reflexiu týchto
otázok na základe výsledkov empirického prieskumu
realizovaného v súbore uchádzačov o zamestnanie s funkčnou poruchou zraku vedených
v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
2.1

Dĺžka evidencie uchádzačov o zamestnanie so zrakovým postihnutím
v úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dĺžka evidencie v úrade PSVR plní funkciu indikátora, vypovedajúceho o situácii
v prístupe k zamestnaniu jednotlivých skupín nezamestnaných na trhu práce. Výskyt
dlhodobých foriem evidencie v úrade PSVR je negatívnym ukazovateľom nevyužitého
potenciálu pracovných síl, ktorý vedie k stagnácii a úpadku ich ľudského kapitálu.
Uvedené konštatovanie je v plnej miere aplikovateľné na skupinu uchádzačov
o zamestnanie so zrakovým postihnutím. Výsledky prieskumu dokumentujú prevalenciu
dlhodobých foriem evidencie v úrade PSVR u uchádzačov o zamestnanie so zrakovým
postihnutím. U viac ako polovici respondentov (58,5%) so zrakovým postihnutím dĺžka
evidencie prekročila jeden rok, pričom takmer dve tretiny z nich (60,2%) sú vedení
v evidencii úradu PSVR viac ako 2 roky. Z hľadiska distribúcie dĺžky trvania evidencie
v úrade PSVR v súbore respondentov boli rovnakým dielom zastúpení respondenti
s dĺžkou trvania evidencie menej ako 6 mesiacov (krátkodobo evidovaní uchádzači o
zamestnanie – 23,2%) a respondenti s dĺžkou trvania evidencie od jedného roka do 2
rokov (dlhodobo evidovaní uchádzači o zamestnanie - 23,2%). Analogicky rovnakým
dielom boli reprezentovaní respondenti s dobou trvania evidencie od 6 mesiacov do
jedného roka (strednodobo evidovaní uchádzači o zamestnanie - 18,3%) a respondenti
s dobou trvania evidencie od dvoch rokov do 5 rokov (veľmi dlhodobo evidovaní uchádzači
o zamestnanie-19,0%). Viac ako šestinu (16,2%) súboru tvorili uchádzači o zamestnanie
s extrémne dlhodobými formami (viac ako 5 rokov) evidencie v úrade PSVR. Distribúciu
doby trvania evidencie respondentov v úrade PSVR ilustruje graf 1.
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Graf1. Distribúcia dĺžky trvania evidencie
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Dĺžka evidencie respondentov v úrade PSVR a vek respondenta
Distribúcia dĺžky vedenia respondentov v evidencii úradu PSVR výrazne variovala
v závislosti od príslušnosti k vekovej kohorte. Krátkodobé formy evidencie v úrade (do 6
mesiacov) boli charakteristické najmä pre skupinu uchádzačov o zamestnanie vo veku do
24 rokov, kde podiel krátkodobej nezamestnanosti dosiahol 41%, zatiaľ čo v iných
vekových kohortách osciloval v rozmedzí od 7% do 25% (vo vekovej skupine 25-34 rokov
-24%; vo vekovej skupine 35-44 rokov-24%; vo vekovej skupine 45-54 rokov – 20,5% a vo
vekovej skupine 55 a viac rokov – 7%). Na strane druhej, extrémne dlhodobo formy
evidencie v úrade PSVR (viac ako 5 rokov) boli výraznejšie zastúpené vo vekových
kohortách 25-34 rokov ( každý tretí respondent) a 55 rokov a viac (každý piaty
respondent). Výskumné poznatky naznačujú, že pre značnú časť každej vekovej kohorty
uchádzačov o zamestnanie so zrakovým handicapom je symptomatická dlhodobá
nezamestnanosť v trvaní od jedného do piatich rokov a viac ako päť rokov; týmito
formami nezamestnanosti sú postihnutá viac ako polovica respondentov v každej vekovej
kohorte. Štruktúru respondentov podľa dĺžky trvania evidencie v úrade PSVR dokumentuje
tab.1.
Tab. 1 Respondenti podľa dĺžky trvania evidencie a veku
Dĺžka
Vek
evidencie
Do 24
25- 34
35- 44
45- 54
rokov
rokov
rokov
rokov
<6
41%
24%
24%
21%
mesiacov
6-12
6%
10%
19%
23%
mesiacov
> 12
6%
28%
24%
23%
mesiacov
>24
41%
7%
27%
16%
mesiacov
>5 rokov
6%
31%
5%
18%
Spolu
100%
100%
100%
100%

55 rokov +
7%
29%
36%
7%
22%
100%
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Dĺžka trvania evidencie v úrade PSVR a vzdelanie respondenta
Analýza výsledkov výskumu v súbore respondentov – uchádzačov o zamestnanie so
zrakovým postihnutím preukázala miernu štatistickú závislosť doby trvania evidencie
v úrade PSVR od stupňa dosiahnutého vzdelania. Inak povedané, so zvyšujúcou sa
úrovňou vzdelania mierne klesala náchylnosť k dlhodobým formám nezamestnanosti.
Incidencia krátkodobých a strednodobých foriem nezamestnanosti ( do 6 mesiacov a od 6
mesiacov do 12 mesiacov) bola vyššia u skupín respondentov so stredoškolským
vzdelaním, u skupín respondentov s vyšším vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním
v porovnaní s ich výskytom v skupine respondentov so základným vzdelaním a v skupine
respondentov bez vzdelania. Pomer kratších foriem trvania evidencie (do 6 mesiacov a od
6 mesiacov do 12 mesiacov) v úrade PSVR a jej dlhodobých foriem ( viac ako rok)
osobitne signifikantne vystupuje u polárnych vzdelanostných skupín: zatiaľ čo v skupine
respondentov bez vzdelania tento pomer predstavoval 33% k 67% a v skupine
respondentov so základným vzdelaním – 22% k 78%, to v skupine respondentov
s vysokoškolským vzdelaním tento pomer bol 75% k 25%. (viď tab.2)
Tab. 2 Dĺžka evidencie respondentov podľa stupňa dosiahnutého vzdelania

Dĺžka trvania evidencie v úrade PSVR a rodová príslušnosť respondenta
Dĺžka evidencie v úrade PSVR variovala v závislosti od rodovej príslušnosti respondenta.
Ako dokumentujú výsledky výskumu, pre distribúciu dĺžky evidencie v úrade PSVR podľa
rodovej príslušnosti respondentov bola charakteristická výrazná diverzita. Zastúpenie
oboch pohlaví v jednotlivých úsekoch trvania evidencie sa vyznačovalo signifikatnými
amplitúdami: v skupine respondentov s krátkodobými formami trvania evidencie (do 6
mesiacov) bolo zaznamenané 6 bodové vyššie zastúpenie žien a v skupine respondentov
s dlhodobými formami nezamestnanosti ( od 25 mesiacov do 5 rokov) bola prítomná 12
bodová vyššia prezencia mužov. V skupine respondentov s extrémne dlhými formami
evidencie ( nad 5 rokov) boli, naopak, vyšším podielom zastúpené ženy v porovnaní
s mužmi (o 4 body).
Štruktúru súboru respondentov podľa dĺžky trvania evidencie
a genderovej príslušnosti ilustruje graf 2.
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Graf 2 Respondenti podľa dĺžky trvania evidencie v úrade PSVR a gender
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Dĺžka evidencie v úrade PSVR a povaha zrakového postihnutia
Analýza vzájomnej interakcie stupňa zrakového postihnutia a dĺžky evidencie v úrade
PSVR nepreukázala prítomnosť kauzálnej závislosti medzi uvedenými premennými. Inak
povedané, miera zrakového postihnutia automaticky neviedla k incidencii dlhodobých
foriem evidencie v úrade PSVR. 6 Prekvapujúcim výskumným zistením bola skutočnosť, že
nevidiaci uchádzači o zamestnanie boli zastúpení najvyšším podielom medzi krátkodobo
evidovanými (do 6 mesiacov) uchádzačmi o zamestnanie so zrakovým postihnutím. Na
strane druhej uchádzači o zamestnanie s poruchami binokulárneho videnia boli zastúpení
najvyšším podielom medzi veľmi dlhodobo evidovanými (od 25 mesiacov do 5 rokov)
uchádzačmi o zamestnanie so zrakovým postihnutím.
Získané výskumné poznatky umožňujú konštatovať:
1. Najvyšší výskyt krátkodobých foriem (do 6 mesiacov) evidencie v úrade PSVR bol
zaznamenaný u nevidiacich uchádzačov o zamestnanie (37%) a slabozrakých
uchádzačov o zamestnanie (25%). Podiel krátkodobo evidovaných uchádzačov
o zamestnanie s poruchami binokulárneho videnia osciloval na úrovni 22%
a prakticky nevidiacich uchádzačov o zamestnanie na úrovni 20%.
2. Medzi strednodobo evidovanými ( od 6 mesiacov do 12 mesiacov) boli rovnakým
podielom zastúpení prakticky nevidiaci uchádzači o zamestnanie a slabozrakí
uchádzači o zamestnanie, ktorých podiel osciloval na úrovni 20%. Podiel
uchádzačov o zamestnanie s poruchami binokulárneho videnia v rámci
uchádzačov o zamestnanie so zrakovým postihnutím so strednodobou dĺžkou
evidencie v úrade PSVR predstavoval 11% a podiel nevidiacich uchádzačov
o zamestnanie - 9%.
6
Uvedená skutočnosť bola determinovaná signifikantnými odchýlkami v súbore súboru
z hľadiska zastúpenia reprezentantov jednotlivých skupín uchádzačov o zamestnanie podľa
stupňa zrakového postihnutia.
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3. Dlhodobými formami ( od 13 mesiacov do 24 mesiacov) evidencie v úrade PSVR
boli najviac poznačení prakticky nevidiaci uchádzači o zamestnanie, ktorých
podiel na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie so zrakovým postihnutím
s uvedenou dobou trvania nezamestnanosti predstavoval 30%. Uchádzači
o zamestnanie s poruchami binokulárneho videnia a slabozrakí uchádzači
o zamestnanie boli zastúpení v rámci týchto dlhodobých foriem evidencie takmer
pätinou ( slabozrakí uchádzači o zamestnanie -21%; uchádzači o zamestnanie
s poruchami binokulárneho videnia - 22%). Podiel nevidiacich uchádzačov
o zamestnanie na celkovom počte uchádzačov o zamestnanie so zrakovým
postihnutím s uvedenou dobou trvania nezamestnanosti predstavoval 18%.
4. Incidencia veľmi dlhodobých foriem (od 25 mesiacov do 5 rokov) evidencie v úrade
PSVR bola charakteristická najmä pre uchádzačov o zamestnanie s poruchami
binokulárneho videnia, ktorých podiel na týchto formách evidencie predstavoval
33%. Zastúpenie slabozrakých uchádzačov o zamestnanie oscilovalo na úrovni
21%, nevidiacich uchádzačov o zamestnanie na úrovni 18% a prakticky nevidiacich
na úrovni 7%.
5. Medzi uchádzačmi o zamestnanie s extrémne dlhodobými formami evidencie
v úrade PSVR (viac ako 5 rokov) najvyšším podielom boli zastúpení prakticky
nevidiaci (23%) a nevidiaci (18%) uchádzači o zamestnanie. Podiel slabozrakých
uchádzačov o zamestnanie s uvedenou dĺžkou trvania evidencie predstavoval 14%
(každý siedmy) a uchádzačov o zamestnanie s poruchami binokulárneho videnia
– 11% (každý deviaty). Štruktúru respondentov podľa stupňa zrakového postihnutia
a dĺžky trvania evidencie v úrade PSVR dokumentuje graf 3.

Graf 3 Respondenti podľa stupňa zrakového postihnutia a dĺžky trvania
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2.2

Dôvody nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie so zrakovým
postihnutím

Z analýzy výsledkov výskumu vyplýva, že dôvody nezamestnanosti uchádzačov
o zamestnanie so zrakovým postihnutím sú totožne s dôvodmi, pre ktoré vstupujú do stavu
nezamestnanosti populácia bez zrakového postihnutia. U dvoch tretín respondentov
(66,7%) – uchádzačov o zamestnanie so zrakovým postihnutím
dôvodom
nezamestnanosti bola strata
zamestnania
v dôsledku organizačných zmien
(prepustenie). Sedmina respondentov (14%) rozviazala pracovný pomer so
zamestnávateľom na vlastnú žiadosť a 3% respondentov
stratilo zamestnanie
v dôsledku ukončenia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej
činnosti. Takmer šestinu súboru ( 17%) tvorili respondenti, ktorí nikdy nepracovali.
Dôvody nezamestnanosti respondentov ilustruje graf 4.

Graf 4 Dôvody nezamestnanosti respondnetov
nikdy nepracoval
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Dôvod nezamestnanosti a stupeň zrakového postihnutia respondenta
Do oblasti pracovných hypotéz, na ktorých verifikovanie slúžia poznatky získané
výskumom, patrí hypotéza o vzájomnej závislosti závažnosti (stupňa) zrakového
postihnutia a výskytu jednotlivých dôvodov nezamestnanosti. Inak povedané, sa
vychádzalo z predpokladu, že čim je ťažšie zrakové postihnutie, tým sa častejšie
dôvodom nezamestnanosti bude strata zamestnania. Výskumné výsledky len čiastočne
potvrdili tento predpoklad: strata zamestnania ako dôvod nezamestnanosti bol
distribuovaný nerovnomerne v rámci podsúboru respondentov, ktorí sa ocitli v stave
nezamestnanosti z tohto dôvodu. V uvedenom podsúbore boli najvyššie zastúpení
slabozrakí respondenti (67%); každý piaty respondent v tomto podsúbore bol prakticky
nevidiaci uchádzač o zamestnanie (21%), každý sedemnásty respondent s poruchami
binokulárneho videnia (6%) a len každý tridsiaty bol nevidiacim respondentom (3%).
Rozviazanie pracovného pomeru na vlastnú žiadosť bol jeden z hlavných dôvodov
nezamestnanosti najmä u respondentov s poruchami binokulárneho videnia (63%). Každý
šiesty v podsúbore respondentov, ktorých dôvodom nezamestnanosti bolo rozviazanie
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pracovného pomeru na vlastnú žiadosť, bol slabozraký respondent (16%) a prakticky
nevidiaci respondent (16%) a len každý dvadsiaty nevidiaci respondent (9%).
Zrušenie živnosti ako dôvod nezamestnanosti sa týkal minimálneho počtu respondentov
(v absolútnom vyjadrení 3 respondenti), z ktorých dvaja boli prakticky nevidiaci
respondenti a jeden slabozraký respondent.
Medzi tými respondenti, u ktorých dôvodom nezamestnanosti bola absencia kontaktov
s trhom práce (nikdy nepracoval/a) boli najviac zastúpení slabozrakí respondenti (50%),
prakticky nevidiaci respondenti ( 21%) a nevidiaci respondenti (30%). Štruktúru
respondentov podľa dôvodu nezamestnanosti a stupňa zrakového postihnutia
dokumentuje graf 5.
Graf 5 Respondenti podľa dôvodu nezamestnanosti a stupňa
zrakového postihnutia
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Dôvod nezamestnanosti a predošlé zamestnanie respondenta
Drvivá väčšina (75%) uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím pred stavom
nezamestnanosti vykonávala prácu na nechránenom pracovisku u zamestnávateľa, každý
deviaty (11%) pred evidenciou v úrade PSVR pracoval v chránenej dielni, u každého
dvanásteho respondenta (8%) miesto výkonu práce bolo chránené pracovisko
u zamestnávateľa a 4% respondentov pred stavom nezamestnanosti vykonávalo alebo
prevádzkovalo samostatnú zárobkovú činnosť na nechránenom pracovisku. V súbore
neboli zastúpení uchádzači o zamestnanie, ktorí vykonávali pracovnú činnosť na
chránenom pracovisku ako samostatne zárobkovo činné osoby. Rozloženie súboru
respondentov z hľadiska
typu pracoviska na ktorom vykonávali svoje posledné
zamestnanie ilustruje graf 6.
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Graf 6 Reaspondetni podľa typu posledného pracoviska
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Strata práce (prepustenie zo zamestnania) ako dôvod nezamestnanosti sa najčastejšie
objavoval u respondentov, ktorí svoje posledné zamestnanie vykonávali na nechránenom
pracovisku u zamestnávateľa; ich podiel v súbore respondentov s uvedeným dôvodom
nezamestnanosti osciloval na úrovni 78%. Ďalšiu viac ako desatinu tohto súboru ( 11%)
predstavovali respondenti, ktorí pracovali v chránenej dielni a necelú desatinu (9,5%)
tvorili tí respondenti, ktorí vykonávali pracovnú činnosť na chránenom pracovisku
u zamestnávateľa.
Je pozoruhodné, že respondenti, ktorí pracovali na nechránenom pracovisku
u zamestnávateľa boli signifikantným počtom zastúpení aj medzi tými respondentmi,
ktorých dôvodom nezamestnanosti bolo rozviazanie pracovného pomeru na vlastnú
žiadosť. Analogická situácia sa vyskytla aj pri analýze štruktúry súboru respondentov, ktorí
rozviazali pracovný pomer na vlastnú žiadosť, kde respondenti, ktorí vykonávali prácu na
nechránenom pracovisku u zamestnávateľa sa podieľali takmer 80-imi percentami;
(zostatok (20%) tvorili respondenti, ktorí pracovali na nechránenom pracovisku
u zamestnávateľa. Na nechránenom pracovisku ako samostatne zárobkovo činná osoba
pracoval marginálny počet respondentov (v absolútnom vyjadrení 4 respondenti).
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2.3

Predošlé pracovné zaradenie uchádzačov o zamestnanie so zrakovým
postihnutím

Získané výskumné poznatky potvrdzujú známy fakt, že zrakové dispozície jedinca výrazne
ovplyvňujú jeho životné šance, ku ktorým nesporne patrí aj šanca náležitého umiestnenia
sa v hierarchii pracovných pozícií na trhu práce. V uvedenom kontexte pozitívnym
zistením je, že pracovníci s funkčnou poruchou zraku sa uplatňujú v pracovných pozíciách,
vyžadujúcich nielen náročnú odbornú prípravu a, v neposlednom rade, aj somatické
predpoklady pre ich výkon. Takmer každý ôsmy (12%) respondent pred stavom
nezamestnanosti pracoval ako administratívny pracovník (trieda zamestnania podľa KZAM
- stredný a nižší administratívni pracovníci). Medzi frekventované pracovné pozície, ktoré
sa obsadzujú osobami so zrakovým handicapom patria aj pozície, vyžadujúce kvalifikačné
zručnosti a podľa údajov výskumu v týchto pozíciách pracovala takmer 40% respondentov
(trieda zamestnania podľa KZAM - kvalifikovaní robotníci a robotníci pri obsluhe strojov a
zariadení). Ide prevažne o elektromechanikov, chemických laborantov, mechanikov
strojov, stavebných robotníkov, čalúnnikov, prevádzkových elektrikárov, údržbárov,
zámočníkov, zváračov, telefonistov - spojovateľov, predavačov. Medzi pracovné pozície,
ktoré nezriedka obsadzujú osoby so zrakovým postihnutím patria pozície súvisiace
s poskytovaním služieb v oblasti rehabilitácie (masery / masérky). Ich zastúpenie v súbore
respondentov oscilovalo na úrovni 9%.
Na strane druhej výskumné údaje poukazujú na prevalenciu obsadzovania osobami so
zrakovým postihnutím pracovných pozícií, ktoré svoju povahou patria do sekundárneho
trhu práce. Ide o pracovné pozície pomocného charakteru s nízkymi nárokmi na
kvalifikačné zručnosti a s nízkym mzdovým ohodnotením. Ide o pracovné pozície
pomocných nekvalifikovaných pracovných síl v kuchyni, opravovniach obuvi, pri údržbe
zeleni, pri stavebných prácach, v doprave, v obchode, poľnohospodárstve, v upratovacích
službách (trieda zamestnania podľa KZAM - pomocní a nekvalifikovaní pracovníci).
Takmer každý tretí (30%) respondent so zrakovým postihnutím pracoval v jednej
z uvedených pracovných pozícií.
2.4

Typ práce a charakter pracovného úväzku respondentov

Pre respondentov so zrakovým postihnutím (obdobne ako pre populáciu bez zrakových
problémov) je charakteristicky výkon práce na plný pracovný čas; tri štvrtiny (74%) súboru
uchádzačov o zamestnanie so zrakovým postihnutím pracovalo na plný pracovný čas,
zatiaľ čo na skrátený pracovný čas pracovalo 26%. Na plný pracovný čas pracovalo viac
mužov (59%) v porovnaní so ženami (42%). Naopak, ženy boli výraznejšie zastúpené
medzi pracujúcimi na skrátený pracovný čas. Rozloženie súboru respondentov podľa typu
pracovného úväzku a genderovej príslušnosti dokumentuje graf 7.
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Graf7 Respondneti podľa pracovného úväzku a gender príslušnosti
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Výkon práce na plný skrátený pracovný čas bol príznačný najmä pre nevidiacich
respondentov; tri štvrtiny (75%) z podsúboru nevidiacich respondentov využívalo túto
formu pracovného úväzku. Na skrátený pracovný čas pracovala tretina (33%) podsúboru
respondentov s poruchami binokulárneho videnia; štvrtina (26%)
podsúboru
slabozrakých respondentov a šestina (17%) podsúboru prakticky nevidiacich
respondentov. Štruktúru súboru z hľadiska interakcie stupňa zrakového postihnutia a
pracovného úväzku vykonávaného v poslednom zamestnaní ilustruje graf 8.
Graf 8 Respondenti podľa typu pracovného úväzku a stupňa zrakového
postihnutia
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Rozhodujúce dôvody ukončenia pracovnej činnosti u respondentov

Získané výskumné poznatky preukazujú, že viac ako tretina (38,7%) respondentov
ukončila svoju pracovnú činnosť v dôsledku prepustenia z dôvodu nadbytočnosti.
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U takmer každého ôsmeho (11,8%) respondenta dôvodom ukončenia zamestnania bol
zánik organizácie. Zasluhuje pozornosť ten fakt, že takmer každý piaty (18%) v súbore
respondentov so zrakovým postihnutím bol zamestnaný na dobu určitú a z tohto dôvodu
ukončil výkon pracovnej činnosti. Štvrtým v poradí dôležitosti dôvodom ukončenia výkonu
pracovnej činnosti boli nevyhovujúce pracovné podmienky pre nevidiaceho a slabozrakého
pracovníka na pracovisku; z tohto dôvodu zamestnanie opustil takmer každý jedenásty
respondent (9,2%). Distribúciu dôvodov ukončenia pracovnej činnosti ilustruje graf 9.

Graf 9 Respondenti podľa dôvodu ukončenia pracovnej činnosti
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Pre nadbytočnosť boli prepustení respondenti najmä nechránených pracovísk; medzi tými,
ktorí boli prepustení pre nadbytočnosť bolo 87% respondentov so zrakovým postihnutím
z nechránených pracovísk. Viac ako tretinu (35,7%) z tých respondentov, ktorí prišli
o prácu v dôsledku zániku organizácie, tvorili respondenti z chránených dielni, viac ako
pätinu (21,4%) – respondenti z chráneného pracoviska u zamestnávateľa a 35,7%respondenti z nechráneného pracoviska u zamestnávateľa. Drvivú väčšinu (85,7%) tých,
ktorí ukončili pracovnú činnosť v dôsledku skončenia pracovného pomeru na dobu určitú,
tvorili respondenti z nechránených pracovísk u zamestnávateľa. Nevyhovujúce pracovné
podmienky pre výkon pracovnej činnosti osobou so zrakovým postihnutím a nevyhovujúcu
pracovnú náplň ako dôvody ukončenia zamestnania uvádzali v drvivej väčšine (87,5%
a 90,9%) respondenti z nechránených pracovísk
u zamestnávateľa.
Medzi inými
dôvodmi, pre ktoré s osobou so zrakovým postihnutím bol ukončený pracovný pomer, sa
uvádzali zvýšené kvalifikačné nároky zo strany zamestnávateľa, rodinné dôvody
a priznanie invalidného dôchodku.
Analýza korelácie dôvodu ukončenia pracovnej činnosti a stupňa funkčnej poruchy zraku
respondentov preukázala:
1. Vysoké zastúpenie slabozrakých respondentov vo všetkých kategóriách dôvodov
ukončenia pracovnej činnosti ich prezencia medzi respondentmi prepustenými pre
nadbytočnosť predstavovala 72%, medzi respondentmi, ktorí stratili zamestnanie
z dôvodu zániku organizácie – 64%, medzi respondentmi, ktorým skončil pracovný
pomer na dobu určitú – 81%, medzi respondentmi, ktorí ukončili pracovnú činnosť
z dôvodu nevyhovujúcich pre výkon práce slabozrakými osobami pracovných
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podmienok – 63% a medzi respondentmi, ktorí ukončili pracovnú činnosť z dôvodu
pracovnej náplne nevyhovujúcej pre slabozrakých pracovníkov – 46%.
2. Relatívne vysoké ( 36%) zastúpenie prakticky nevidiacich respondentov medzi tými,
ktorí ukončili výkon pracovnej činnosti pre zánik organizácie a medzi respondentmi,
ktorí opustili zamestnanie z dôvodu nevyhovujúcej pracovnej náplne (36%).
3. Relatívne nízke zastúpenie respondentov s poruchami binokulárneho videnia vo
všetkých kategóriách dôvodov ukončenia pracovnej činnosti.
4. Nízke zastúpenie resp. absencia zastúpenia nevidiacich respondentov v jednotlivých
kategóriách dôvodov ukončenia pracovnej činnosti.
Získané výskumne poznatky evokujú ku konštatovaniu, že :
1. slabozrakí respondenti najčastejšie prichádzali o zamestnanie v dôsledku
prepustenia pre nadbytočnosť (takmer každý druhy slabozraký respondent )
a v dôsledku skončenia pracovného pomeru na dobu určitú (každý piaty slabozraký
respondent),
2. najčastejšími dôvodmi ukončenia pracovnej činnosti u prakticky nevidiacich
respondentov boli prepustenie pre nadbytočnosť (takmer každý tretí prakticky
nevidiaci respondent) a zánik organizácie ( každý piaty prakticky nevidiaci
respondent),
3. respondenti s poruchami binokulárneho videnia a nevidiaci respondenti ukončili
pracovnú činnosť prevažne v dôsledku prepustenia pre nadbytočnosť (každý tretí
respondent s poruchami binokulárneho videnia a každý druhý
nevidiaci
respondent).
V súbore uchádzačov o zamestnanie so zrakovým postihnutím boli zastúpení respondenti
(v absolútnom vyjadrení 23 respondentov t.j. 16,2% z celkového súboru respondentov),
ktorí sa ocitli v pozícii nezamestnaných z dôvodov:
 školskej prípravy na povolanie (17%),
 nezískali zamestnanie pre povahu a závažnosť zdravotného handicapu (61%),
 nezískali zamestnanie pre dôvody, ktoré nesúvisia s povahou zdravotného
handicapu napr. vysokej nezamestnanosti, celkovej nízkej tvorby pracovných
príležitosti ( 13%),
 iných ako vyššie uvedených príčin (8,7%)
V dôsledku nevýznamného počtu reprezentantov tejto skupiny respondentov nebol
realizovaný jej ďalší štatisticky rozbor .
2.6

Spôsoby akými
zamestnanie

respondenti

so

zrakovým

handicapom

hľadajú

Výsledky
predchádzajúcich
výskumov
zameraných
na
analýzu
postavenia
znevýhodnených skupín na trhu práce (Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny
1992,1998,2005) preukázali, že výber spôsobov hľadania zamestnania je v značnej miere
determinovaný socio- demografickými charakteristikami akými sú: vek, vzdelanie, rodinný
stav a prítomnosť detí. V neposlednom rade voľba postupov zameraných na hľadanie
práce súvisí so zdravotným stavom. Výskumne sa preukázalo, že osoby so zdravotným
handicapom pri hľadaní zamestnania sa vo väčšej miere v porovnaní s ostatnou
populáciou spoliehajú na verejné inštitúcie určené na tento účel. Nie tomu inak aj
v prípade osôb so zrakovým postihnutím. Ako dokumentujú výsledky výskumu v rebríčku
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dôvery pri hľadaní zamestnania u uchádzačov o zamestnanie so zrakovým postihnutím
vedú verejné služby zamestnanosti poskytované úradom práce, sociálnych vecí a rodiny;
na ich služby sa spolieha 91% respondentov. Druhým najčastejšie využívaným kanálom,
prostredníctvom ktorého uchádzači o zamestnanie so zrakovým postihnutím hľadajú
zamestnanie, sú sociálne siete v podobe príbuzných a známych; na tieto kanále sa
spolieha 82% respondentov. Pozoruhodným zistením je fakt, že takmer tri štvrtiny
respondentov (72%) sa spolieha na vlastné sily a využíva ako prostriedok na hľadanie
zamestnania osobnú návštevu zamestnávateľov. Podávanie inzerátov (do tlačových
a elektronických médií) pri hľadaní zamestnanie uplatňuje polovica respondentov (50%).
Každý piaty (21%) respondent sa domnieva, že pri hľadaní zamestnania mu pomôže Únia
slabozrakých a nevidiacich Slovenska a každý desiaty (10%) respondent sa spolieha pri
hľadaní zamestnania na agentúru podporovaného zamestnávania. Distribúciu spôsobov
hľadania zamestnania ilustruje graf 10.
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Spôsoby hľadania zamestnania a vzdelanie respondenta
Pri voľbe spôsobu hľadania zamestnania a výbere „mediátora“ zamestnania hrá úlohu
stupeň vzdelania respondenta. Ako naznačujú získané poznatky, vyššie vzdelanie súvisí
s využitím v širšom rozsahu pomoci rozličného spektra inštitúcií. Zatiaľ, čo
respondenti bez vzdelania pri hľadaní zamestnania sa vôbec neobracajú na agentúru
podporovaného zamestnávania a nepodávajú inzeráty do tlačových a elektronických
médií, u respondentov so stredoškolským vzdelaním, vyšším vzdelaním a vysokoškolským
vzdelaním tieto formy vyhľadávania zamestnania majú relatívne vysokú preferenciu.
Dominantné postavenie v rámci uplatňovaných foriem vyhľadávania zamestnania
u všetkých vzdelanostných skupín majú verejné služby zamestnanosti; tieto služby
využíva od 80% do 100% respondentov v závislosti od vzdelanostného stupňa. Na služby
agentúry podporovaného zamestnávania sa spravidla obracajú respondenti so
stredným všeobecným, vyšším pomaturitným vzdelaním a vysokoškolským
vzdelaním. Úniu slabozrakých a nevidiacich ako „facilitátora“ zamestnania vnímajú
najmä respondenti bez vzdelania (piati z desiatich) a respondenti so stredným
všeobecným vzdelaním (šiesti z desiatich), zatiaľ čo v skupine respondentov so
základným vzdelaním hladina tohto vnímania osciluje na minimálnej úrovní (len každý
šestnásty). Prekvapuje zistenie, že na služby agentúr sprostredkovania zamestnania
za úhradu spoliehajú najmä respondenti polárnych vzdelanostných skupín t.j.
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respondenti bez vzdelania a respondenti s vyšším pomaturitným vzdelaním
a vysokoškolským vzdelaním (každý druhý respondent bez vzdelania a každý
respondent s vyšším a vysokoškolským vzdelaním). Z výskumných poznatkov vyplýva, že
najvyššiu kredibilitu po verejných službách zamestnanosti pri hľadaní pracovného
uplatnenia majú neformálne sociálne siete t.j. okruh príbuzných a známych. Na tieto
kontakty sa spolieha väčšina respondentov v každej vzdelanostnej skupine, pričom
najvyššie hodnoty tohto ukazovateľa boli zaznamenané v krajných vzdelanostných
skupinách respondentov, t.j. v skupine bez vzdelania a skupine s vysokoškolským
vzdelaním. Ako naznačujú výsledky výskumu, uchádzači o zamestnanie so stredným,
vyšším vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním vo väčšej miere v porovnaní s inými
vzdelanostnými kategóriami uplatňujú iniciatívnejšie spôsoby hľadania zamestnania
akými sú podávanie inzerátov. Návštevu zamestnávateľov s cieľom informovania sa
o voľných pracovných pozíciách ako spôsob hľadania zamestnania uplatňujú všetky
vzdelanostné kategórie uchádzačov o zamestnanie avšak v rôznom rozsahu; zatiaľ čo
túto cestu volí 50% respondentov bez vzdelania a 40% respondentov so stredným
všeobecným vzdelaním, tento ukazovateľ v ostatných vzdelanostných kategóriách osciluje
v rozmedzí od 67% do 75%.
Spôsoby hľadania zamestnania, ktoré volia respondenti
rozličných stupňov vzdelania ilustruje tab. 3 a graf č. 11.
Tab. 3 Respondenti podľa spôsobu hľadania zamestnania a stupňa vzdelania
respondenta
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Graf 11 Respondneti podľa spôsobu hľadania zamestnania a vzdelania

50%

cez zamestnávateľov

72%

33%

cez inzeráty

50%

cez ASZÚ

cez APZ

11%

cez úrad PSVR
0%

7,0%

100%
10%

40%

67%

40%

6% 19%

96%

26%
20%

89%

91%

20%

30%

80%

100%

11%

40%

50%

20%

80%

11%4% 11%

75%

33%

11%

67%

50%

cez UNSS

68%

3%

100%

cez známych a príbuznych

75%

52%

6%

cez školu

73%

67%
100%

60%

33%

33%
89%
50%

100%

25%

80%
60%

25%

100%
70%

bez vzdelania

základné

stredné bez maturity

stredné všeobecné

vyššie

vysokoškolské

80%

100%
90%

100%

stredné odborné

Spôsoby hľadania zamestnania a povaha zrakového postihnutia respondenta
Postupy uplatňované uchádzačmi o zamestnanie so zrakovým postihnutím pri hľadaní
zamestnania sa rôznia v závislosti od povahy zrakového postihnutia. Výsledky výskumu
poukazujú na skutočnosť, že stupeň závažnosti zrakového postihnutia v značnej miere
determinuje výber prostriedkov a spôsobov hľadania zamestnania. Nevidiaci respondenti
uprednostňujú pomoc najmä takých inštitúcií akými sú úrad PSVR a UNSS (64%
nevidiacich respondentov sa spolieha na pomoc UNSS). Zdá sa, že v oblasti
sprostredkovania zamestnania tieto inštitúcie majú najväčšiu kredibilitu u nevidiacich
respondentov. Zároveň, v dôsledku objektívnych dôvodov, nevidiaci respondenti v menšej
miere využívajú také formy hľadania zamestnania akými sú osobná návšteva
zamestnávateľov a služby agentúr sprostredkovania zamestnania za úhradu. (viď tab. 4)
Pozoruhodným zistením je skutočnosť, že popri relatívne vysokom stupni spoliehania sa
nevidiacich respondentov na pomoc ÚNSS, hladina tohto ukazovateľa výrazne klesá
v ostatných skupinách zrakovo postihnutých respondentov; napríklad v skupine prakticky
nevidiacich respondentov na túto inštitúciu pri hľadaní zamestnania sa obracia len zhruba
tretina (35%) respondentov, v skupine slabozrakých respondentov – zhruba každý ôsmy
(13%) a v skupine osôb s poruchami binokulárneho videnia zhruba každý deviaty
respondent (11%). (viď tab. 4)
V celku vysoká hladina spoliehania sa na pomoc príbuzenských a priateľských kontaktov
v súbore respondentov so zrakovým postihnutím mala diferencovanú úroveň v skupinách
respondentov podľa stupňa funkčnej poruchy zraku. Prekvapuje zistenie, že najnižšiu
hladinu tento ukazovateľ dosahoval v skupine s najťažším zrakovým postihnutím, a to
v skupine nevidiacich respondentov a najvyššiu v skupine respondentov s poruchami
binokulárneho videnia (viď tab. 4).
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Javí sa, že pri hľadaní zamestnania sa na pomoc školských zariadení, v ktorých
respondenti absolvovali prípravu na povolanie, spolieha minimálny počet respondentov;
hladina „kreditu“ škôl ako „mediátora“ zamestnania je mizivá. (viď tab.4)
Aktívne formy vyhľadávania zamestnania v podobe podávania inzerátov a osobnej
návštevy zamestnávateľov s cieľom informovania sa o voľných pracovných miestach
charakterizujú skupinu slabozrakých uchádzačov o zamestnanie a uchádzačov
o zamestnanie s poruchami binokulárneho videnia; hladina tohto ukazovateľa v uvedených
skupinách bola o zhruba 20 percentuálnych bodov vyššia v porovnaní so skupinou
nevidiacich a prakticky nevidiacich respondentov. (viď tab.4)
Tab. 4 Spôsoby hľadania zamestnania podľa stupňa zrakového postihnutia
respondenta

2.7 Spoliehanie sa pomoc verejných služieb zamestnanosti a počet ponúk
pracovného miesta obdŕžaných respondentmi od úradu PSVR
Ako bolo konštatované, pomoc úradu PSVR pri hľadaní zamestnania využíva drvivá
väčšina respondentov. Uvedený fakt evokoval k verifikácii vysokého stupňa dôvery
v pomoc verejných služieb zamestnanosti zo strany uchádzačov o zamestnanie so
zrakovým handicapom. Na účely verifikácii bola použitá otázka o počte ponúk, ktoré úrad
PSVR ponúkol uchádzačovi o zamestnanie so zrakovým postihnutím počas jeho vedenia
v evidencii. Z výskumných poznatkov vyplýva, že viac ako (35,5%) respondentov úrad
PSVR neponúkol žiadnu ponuku, pätina ( 21,0%) respondentov obdŕžala od úradu jednu
ponuku pracovného miesta, necelej pätine (19,6%) úrad ponúkol dve ponuky na
obsadenie voľného pracovného miesta. Tri ponuky pracovného miesta dostalo od úradu
PSVR 5% respondentov a štyri ponuky – takmer 4% respondentov. Takmer každý šiesty
(17,5%) respondent uviedol, že dostal viac ako 5 ponúk pracovného miesta.
Výsledky výskumu naznačujú, že najväčšie problémy s umiestnením na trhu práce majú
nevidiaci uchádzači o zamestnanie; dve tretiny (60%) evidovaných nevidiacich
uchádzačov o zamestnanie neobdŕžali od úradu PSVR žiadnu ponuku pracovného miesta.
Prakticky nevidiaci uchádzači o zamestnanie boli na tom o niečo „lepšie“; „len „ takmer
polovici z nich (46,7%) úrad PSVR neponúkol žiadne pracovné miesto. „Pozitívnejší“
obraz sa naskytuje pri pohľade na situáciu slabozrakých uchádzačov o zamestnanie
a uchádzačov o zamestnanie s poruchami binokulárneho videnia; „len“ každý tretí
slabozraký uchádzač o zamestnanie (30,2%) a „len“ každý piaty uchádzač o zamestnanie
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s poruchami binokulárneho videnia (22,2%) nedostali od úradu PSVR ponuku na
obsadenie voľného pracovného miesta.
Možnosť obdŕžania ponuky pracovného miesta, ako preukazujú výsledky výskumu, je
závislá od stupňa vzdelania respondenta; respondenti so stredným a vyšším stupňom
vzdelania spravidla boli v menšom počtom zastúpení medzi tými, ktorí nedostali žiadnu
ponuku pracovného miesta a spravidla dostávali od úradu viac ponúk v porovnaní
s respondentmi so základným vzdelaním a bez vzdelania.
Hodnotenie pomoci úradu PSVR pri uľahčení pracovného uplatnenia osôb so
zrakovým handicapom.
Postavenie verejných služieb zamestnanosti a ich úloha v procese uľahčenia pracovného
začlenenia osôb so zrakovým postihnutím boli testované taktiež prostredníctvom otázky
zameranej na identifikáciu konkrétnej pomoci, ktorú úrad PSVR poskytuje nevidiacim
a slabozrakým uchádzačom o zamestnanie. Z analýzy odpovedí respondentov vyplynulo,
že pomoc úradu PSVR je primárne redukovaná na informovanie o voľných pracovných
miestach; túto činnosť úradu poukazovalo 81% respondentov. Poskytovanie odborného
poradenstva uchádzačom o zamestnanie je v poradí druhým segmentom činnosti,
s ktorým respondenti mali konkrétnu skúsenosť počas vedenia v evidencii. Odborné
poradenské služby ponúkol úrad PSVR takmer trom štvrtinám respondentov (72%).
Výskumné údaje preukazujú, že účasť v rekvalifikačných programoch ponúkol úrad PSVR
dvom tretinám respondentov (65%) a viac ako polovici respondentov (59%) ponúkol voľné
pracovné miesto.
Hodnotenie konkrétnej pomoci poskytovanej úradom PSVR
dokumentuje tab. 5
Tab .5 Hodnotenie konkrétnej pomoci úradu PSVR
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Hodnotenie pomoci úradu PSVR pri uľahčení pracovného uplatnenia osôb so
zrakovým handicapom a stupeň zrakového postihnutia respondenta.
Služby zamestnanosti poskytované úradmi PSVR a najmä ich rozsah, ako ukazujú
výsledky výskumu, sa vyznačujú asymetrickým nasmerovaním na určitý segment
uchádzačov o zamestnanie so zrakovým handicapom. Javí sa, že z konkrétnej pomoci
úradu PSVR najviac „profitovali“ slabozrakí uchádzači o zamestnanie a uchádzači
o zamestnanie s poruchami binokulárneho videnia. Rozsah služieb, ktoré úrad PSVR
poskytol prakticky nevidiacim uchádzačom o zamestnanie a najmä nevidiacim
uchádzačom o zamestnanie vykazoval nižšiu hladinu v porovnaní s ostatnými skupinami
uchádzačov o zamestnanie s funkčným postihnutím zraku.
Výskumná analýza konkrétnej pomoci poskytovanej úradom PSVR podľa stupňa
zrakového postihnutia respondenta preukázala, že:
1. Informácie o voľných pracovných miestach poskytli služby zamestnanosti úradu
PSVR takmer ôsmim z desiatich uchádzačov o zamestnanie s poruchami
binokulárneho videnia, takmer deviatim z desiatich slabozrakých uchádzačov
o zamestnanie, siedmim z desiatich prakticky nevidiacich uchádzačov
o zamestnanie a len piatim z desiatich nevidiacich uchádzačov o zamestnanie.
(viď tab.5)
2. Voľné pracovné miesto služby zamestnanosti ponúkli takmer siedmim
z desiatich uchádzačov o zamestnanie s poruchami binokulárneho videnia,
šiestim z desiatich slabozrakých uchádzačov o zamestnanie, takmer štyrom
z desiatich prakticky nevidiacich uchádzačov o zamestnanie a len takmer dvom
z desiatich nevidiacich uchádzačov o zamestnanie. (viď tab.5)
3. Služby odborného poradenstva využilo deväť z desiatich uchádzačov
o zamestnanie s poruchami binokulárneho videnia, takmer osem z desiatich
slabozrakých uchádzačov o zamestnanie, sedem z desiatich prakticky
nevidiacich uchádzačov o zamestnanie a len traja z desiatich nevidiacich
uchádzačov o zamestnanie. (viď tab.6)
4. Služby zamestnanosti ponúkli účasť v programoch vzdelávania a prípravy pre trh
práce
deviatim
z desiatich
uchádzačov
o zamestnanie
s poruchami
binokulárneho videnia, šiestim až siedmim z desiatich slabozrakých
uchádzačov o zamestnanie, šiestim z desiatich prakticky nevidiacich
uchádzačov o zamestnanie a piatim z desiatich nevidiacich uchádzačov
o zamestnanie. (viď tab.6)
5. Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska bol
ponúknutý takmer každému tretiemu uchádzačovi o zamestnanie s poruchami
binokulárneho videnia, štyrom z desiatich slabozrakých uchádzačov
o zamestnanie, šiestim z desiatich prakticky nevidiacich uchádzačov
o zamestnanie
a takmer
štyrom
z desiatich
nevidiacich
uchádzačov
o zamestnanie. (viď tab.6)
6. Ponuku príspevku na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej
zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo chránenom pracovisku obdŕžali
štyria z desiatich uchádzačov o zamestnanie s poruchami binokulárneho
videnia, piati z desiatich slabozrakých uchádzačov o zamestnanie, šiesti
z desiatich prakticky nevidiacich uchádzačov o zamestnanie a štyria až piati
z desiatich nevidiacich uchádzači o zamestnanie. (viď tab.6)
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7. Služby pracovného asistenta úrad PSVR ponúkol len 17%-am slabozrakých
uchádzačov
o zamestnanie,
17%-am-prakticky
nevidiacich
uchádzačov
o zamestnanie a 18%-am - nevidiacich uchádzačov o zamestnanie. (viď tab.6)
Tab. 6 Pomoc úradu PSVR pri uľahčení pracovného začlenenia uchádzačov
o zamestnanie so zrakovým postihnutím

2.7

Subjektívna reflexia prekážok na ceste k získaniu zamestnania

Neúspech pri hľadaní zamestnania u respondentov so zrakovým postihnutím je
výsledným efektom viacerých faktorov, ktoré determinujú šance pracovného uplatnenia.
V tejto súvislosti nás zaujímala subjektívna reflexia bariér stojacich na ceste získania
práce samotnými respondentmi. Z analýzy odpovedí respondentov jednoznačne
vyplynulo, že obmedzené možnosti pracovného uplatnenia osôb so zrakovým
postihnutím respondenti spájajú s nedostatkom voľných pracovných miest pre ľudí so
zrakovým handicapom; tento faktor ako prekážku uviedlo 89% respondentov. Za druhý
limitujúci
faktor
pracovného
uplatnenia
respondenti
považovali
neochotu
zamestnávateľov prijať do pracovného pomeru osobu so zrakovým handicapom; túto
alternatívu odpovede zvolilo 72,2% respondentov. Pozoruhodným zistením je skutočnosť,
že ako tretí znevýhodňujúci faktor pre získanie zamestnania je vnímaný faktor nesúladu
kvalifikačnej štruktúry, ktorou disponujú respondenti s kvalifikačnými požiadavkami
zamestnávateľov; na tento faktor ako prekážku získania zamestnania poukázalo 44%
respondentov. Relatívne vysoké hodnoty získal faktor tzv. sekundárnej „negramotnosti“
respondentov; 40% respondentov sa domnieva, že jednou z prekážok na ceste
k zamestnaniu je neovládanie práce s komputerom. Zdá sa, že samotný zrakový
handicap je vnímaný respondentmi menej ostro v porovnaní s inými parametrami
pracovnej sily; len každý tretí (34%) respondent sa obáva, že neobstojí v konkurencii so
zdravým pracovníkom. Rovnako len necelá pätina respondentov nepovažuje za bariéru
pre vlastné pracovné uplatnenie absenciu pracovného asistenta, úlohou ktorého je
uľahčenie prístupu k zamestnaniu a pomoc pri výkone zamestnania na pracovisku.
Distribúciu poradia faktorov stojacich na ceste pracovného uplatnenia podľa vnímania
respondentov ilustruje graf. 12.
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Graf 12 Vnímanie bariér pracovného uplatnenia
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Subjektívne vnímanie prekážok na ceste k zamestnaniu a stupeň zrakového
postihnutia respondenta
Vnímanie prekážok uplatnenia sa na trhu práce malo diferencovanú hladinu vnímania
u jednotlivých skupín uchádzačov o zamestnanie so zrakovým postihnutím. Nevidiaci
uchádzači o zamestnanie najkritickejšie vnímali pôsobenie takých faktorov akými sú
neochotu zamestnávateľov zamestnať osobu so zrakovým postihnutím (91%), nedostatok
pracovných príležitostí pre osoby so zrakovým handicapom (80%), absenciu počítačovej
gramotnosti (73%), potrebu špeciálnej úpravy pracoviska pre výkon práce pracovníkom so
zrakovým postihnutím (64%). Pozoruhodným faktom je skutočnosť, že nevidiaci uchádzači
o zamestnanie intenzívnejšie ako iné skupiny respondentov so zrakovým postihnutím
pociťujú vplyv vzdelania ako faktora determinujúceho šance pracovného uplatnenia
a rovnako citlivo vnímajú nesúlad ich kvalifikačného vybavenia s kvalifikačnými potrebami
zamestnávateľov. Osobitne ostro v porovnaní s inými skupinami respondentov rezonovala
percepcia viazanosti výkonu práce nevidiacim pracovníkom na aktívnu asistenciu t.j. na
akútnu potrebu pracovných asistentov pre nevidiacich pracovníkov. Ich nedostatok bol
považovaný za výraznú prekážku pri integrácii nevidiacich osôb na trh práce. Nevidiaci a
prakticky nevidiaci respondenti signifikantnejšie ako iné skupiny pociťujú vlastné obavy
z eventuality zlyhania v procese výkonu práce v porovnaní so zdravým pracovníkom.
Subjektívna reflexia prekážok
pre získanie zamestnania signifikantne variovala
v závislosti od stupňa vzdelania respondenta. Nízky stupeň vzdelania ako limitujúci faktor
na trhu práce bol logicky intenzívne percipovaný najmä u respondentov bez vzdelania
a u respondentov so základným vzdelaním. Hladina vnímania
uvedeného faktora
v skupine respondentov bez vzdelania dosahovala 100% a v skupine respondentov so
základným vzdelaním oscilovala na úrovni 83%. Výrazne nižšie hodnoty reflexie nízkeho
stupňa vzdelania ako bariéry pracovného uplatnenia rezonovalo v skupinách so
stredoškolským vzdelaním a v skupine vysokoškolsky vzdelaných respondentov.
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Subjektívne vnímanie prekážok na ceste k zamestnaniu a stupeň vzdelania
respondenta
Nesúlad kvalifikačných požiadaviek pracovných miest s kvalifikačným profilom
uchádzačov o zamestnanie so zrakovým postihnutím s najväčšou intenzitou rezonoval
u respondentov so základným vzdelaním; s rastom stupňa vzdelania intenzita pociťovania
tohto faktora klesala.
Výsledky výskumu naznačujú, že absencia možnosti pracovného uplatnenia osôb so
zrakovým postihnutím (nedostatok pracovných miest pre osoby so zrakovým postihnutím)
je kriticky vnímaná všetkými vzdelanostnými skupinami bez rozdielu. Uvedený fakt evokuje
ku konštatovaniu faktu, že zrakový handicap je vnímaný ako dominantný v porovnaní
s takými pracovnými charakteristikami respondentov akým je vzdelanie. Inak povedané,
fakt vyššieho vzdelania nemusí zaručiť zvýšené šance získania pracovného miesta u osôb
so zrakovým postihnutím.
Rovnako fakt nízkej ochoty zamestnávateľov rezonuje s rovnakou intenzitou vo všetkých
vzdelanostných skupinách; na nízky stupeň senzibility zamestnávateľov k zamestnávaniu
osôb so zrakovým handicapom poukazovali ako skupiny s nízkym stupňom vzdelania, tak
aj s vyššími stupňami vzdelania. Je pozoruhodné, že absencia sekundárnej gramotnosti
najviac rezonovala u skupín respondentov bez vzdelania, so základným vzdelaním a so
stredným vzdelaním bez maturity; zatiaľ čo pre respondentov so stredným vzdelaním
s maturitou, vyšším vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním práca s počítačom
nepredstavuje prekážku pracovného uplatnenia.
Zaujímavé zistenie vyplýva z analýzy vzájomnej interakcie stupňa vzdelania respondenta
so zrakovým postihnutím a subjektívneho vnímania obáv z možnej konkurencie zo strany
pracovníkov bez zrakových ťažkostí. Obavy respondentov, že neobstoja pri výkone práce
v porovnaní so zdravým pracovníkom klesali úmerné rastu stupňa vzdelania; zatiaľ čo
hladina obáv oscilovala u respondentov so základným vzdelaním na úrovní 42%,
u respondentov so stredným vzdelaním predstavovala 28% a u respondentov
s vysokoškolským vzdelaním tieto obavy neboli vôbec indikované.
Sklony respondentov k aktivitám smerujúcim k získaniu plateného zamestnania
Pripravenosť respondentov so zrakovým postihnutím čeliť výzvam, ktoré kladie trh práce
sa zreteľne preukázala prostredníctvom odpovedí na otázku o ochote podniknúť kroky na
získanie zamestnania v podobe konkrétnych aktivít. Medzi aktivitami, ktoré jednoznačne
preferovali respondenti bola rekvalifikácia; ochotu podstúpiť rekvalifikačne kurzy t.j. zmeniť
pôvodný odbor vyučenia alebo odbor štúdia uviedlo 60% respondentov. Na porovnateľnej
úrovni (59%) oscilovala ochota k získaniu takých zručnosti, ktoré by bezprostredne
súviseli s procesom hľadania zamestnania t.j. orientácia na trhu práce, zručnosti pri
vyhľadávaní voľných pracovných miest, schopnosť sa správne prezentovať pri pohovoroch
u zamestnávateľa, písanie životopisov atď. Získať a zdokonaliť jazykové a počítačové
kompetencie chce takmer polovica (48%) respondentov. Rovnaké percento respondentov
vyjadrilo ochotu absolvovať osobitnú prípravu zameranú na pracovnú a sociálnu
rehabilitáciu osôb so stratou zraku a s poruchami zraku. Viac ako štvrtina respondentov
prejavila sklon k začatiu prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej
činnosti. Získať vyšší stupeň vzdelania akým disponuje v súčasnosti chce len necelá
pätina respondentov (16%). Percentuálne preferencie jednotlivých aktivít, ktoré sú ochotní
podstúpiť respondenti pre získanie zamestnania ilustruje graf 13.
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Graf 13 Ktoré aktivity sú ochotní realizovať respondenti pre získanie
zamestnania
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Sklony k aktivitám smerujúcim k získaniu zamestnania a rodová príslušnosť
respondenta
Výskumné údaje dokumentujú, že uchádzačky o zamestnanie so zrakovým postihnutím
v porovnaní s uchádzačmi o zamestnanie prejavujú vyšší záujem o drvivú väčšinu aktivít,
ktorý by im zaručili zvýšenie šanci uspieť na trhu práce. Osobitne zreteľne sa táto
odlišnosť prejavuje v sklone absolvovať špeciálnu prípravu pre slabozrakých a nevidiacich,
kde záujem o túto aktivitu bol o 21 percentuálnych bodov vyšší v porovnaní s mužmi
(porovnaj: muži -39%; ženy- 60%). Citeľné diferencie medzi ženami a mužmi boli
zaznamenané aj v ochote podstúpiť rekvalifikáciu, kde bodový rozdiel osciloval na úrovni
16 percentuálnych bodov (muži-52%; ženy-68%). Obdobne viac žien (63%) ako mužov
(56%) chce zdokonaliť svoje základne zručnosti v podobe lepšej orientácie na trhu práce,
vyhľadávania voľných pracovných miest v tlačových médiách a elektronických portáloch,
písania životopisu a správnej seba prezentácie pred zamestnávateľom, ktoré im budú
nápomocné pri hľadaní zamestnania. Prekvapuje vyšší záujem žien (23%) o pokračovanie
štúdia na strednej a vysokej škole v porovnaní s mužmi (10%). Na strane druhej muži
o niečo viac preferujú aktivity zamerané na zdokonalenie počítačových zručností (muži –
50%; ženy - 46%) a sú viac sklonní začať prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú
zárobkovú činnosť (muži-29%; ženy-23%).
Sklony k aktivitám smerujúcim k získaniu zamestnania a stupeň zrakového
postihnutia respondenta
Hladina ochoty podniknúť nejaké kroky v snahe získať zamestnanie vykazovala výraznú
divergenciu v závislosti od stupňa zrakového postihnutia. Nevidiaci respondenti všeobecne
prejavovali vysoký stupeň ochoty a sklon k rôznorodým aktivitám, zacielených k zvýšeniu
šanci na pracovné uplatnenie. Z výsledkov výskumu vyplýva, že nevidiaci uchádzači
o zamestnanie pociťujú akútnu potrebu absolvovania špeciálnych programov pre
nevidiacich a slabozrakých realizovaných v rámci sociálnej rehabilitácie; tieto aktivity
preferuje 82% nevidiacich respondentov. Prekvapuje vysoký sklon nevidiacich
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respondentov k vykonávaniu samostatnej zárobkovej činnosti; samostatne podnikať je
ochotných 73% z nich. Zmeniť, zvýšiť alebo rozšíriť svoju pôvodnú kvalifikáciu resp.
prispôsobiť svoju kvalifikáciu potrebám dopytu po práci alebo potrebám konkrétneho
zamestnávateľa je ochotných 64% nevidiacich respondentov. Viac ako polovica (55%)
nevidiacich uchádzačov o zamestnanie by si želala zdokonaliť svoje kompetencie, ktoré
bezprostredné súvisia so získaním zamestnania t.j. písanie životopisu, prezentácia
u zamestnávateľa, orientácia pri vyhľadávaní voľných pracovných miest v tlačových
a elektronických médiách. Rovnaké percento (55%) nevidiacich uchádzačov
o zamestnanie pociťuje potrebu zdokonaliť svoje jazykové kompetencie a zlepšiť svoju
počítačovú gramotnosť. (viď tab.7)
Obdobne ako nevidiaci aj prakticky nevidiaci uchádzači o zamestnanie spájajú zlepšenie
šanci pracovného uplatnenia s absolvovaním programov špeciálnej prípravy pre
nevidiacich a slabozrakých; k tejto aktivite inklinuje 63% prakticky nevidiacich
respondentov. Zdokonaliť zručnosti zamerané na pomoc pri hľadaní zamestnania
(písanie životopisu atď.) chce 57% prakticky nevidiacich respondentov a necelá polovica
(48%) z nich prejavuje záujem o rekvalifikačné programy. Prekvapujúcim zistením je
fakt, že prakticky nevidiaci uchádzači o zamestnanie prejavujú menší záujem o zlepšenie
jazykových a počítačových kompetencií v porovnaní s nevidiacimi uchádzačmi
o zamestnanie ( viď. tab.3) Uvedená skutočnosť môže vypovedať, na strane jednej,
o lepšej vybavenosti prakticky nevidiacich respondentov počítačovými zručnosťami
a lepšou úrovňou ovládania cudzích jazykov a na strane druhej, poukázať na prítomnosť
presvedčenia, že tieto zručnosti im nezaručia zlepšenie vyhliadok na získanie vyhliadok na
pracovné miesto. (viď tab.7)
Účasť v rekvalifikačných programoch pred ostatnými aktivitami preferujú slabozrakí
uchádzači o zamestnanie; v týchto programoch by sa zúčastnilo 63% z nich. Dve tretiny
(59%) slabozrakých respondentov pre možnosť získania zamestnania by prijali účasť vo
vzdelávacích aktivitách orientovaných na zdokonalenie tzv. sociálnych zručnosti, ktoré
slúžia na pomoc pri hľadaní zamestnania. Jazykové a počítačové kompetencie má
záujem zdokonaliť 51% slabozrakých uchádzačov o zamestnanie. (viď tab. 7)
Uchádzači o zamestnanie s poruchami binokulárneho videnia intenzívnejšie
v porovnaní s inými skupinami osôb so zrakovým handicapom pociťujú potrebu
zdokonalenia zručnosti potrebné pri hľadaní zamestnania; zlepšiť svoje kompetencie
v tejto oblasti chce 67% respondentov. Na rovnakej úrovni je pociťovaná aj potreba
rekvalifikácií; k týmto vzdelávacím aktivitám inklinuje 67% respondentov s poruchami
binokulárneho videnia. Medzi prioritné oblasti záujmu uchádzačov o zamestnanie s týmto
typom funkčnej poruchy zraku taktiež patrí oblasť zlepšenia jazykových a počítačových
kompetencií; o tieto vzdelávacie aktivity prejavilo záujem 56% z nich. (viď. tab.7)
Tab. 7 Sklon respondentov k aktivitám smerujúcim k získaniu zamestnania
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3. Ľudia so zrakovým postihnutím a ich prístup k celoživotnému
vzdelávaniu
Dosiahnutá úroveň vzdelania patrí medzi rozhodujúce charakteristiky, ktoré
ovplyvňujú postavenie ekonomicky aktívnych osôb na trhu práce. Dosiahnutý stupeň
vzdelania, získaná kvalifikácia, zručnosti pracovnej sily a poznatky získavané v ďalšom
vzdelávaní patria medzi charakteristiky , ktoré významne ovplyvňujú postavenie na trhu
práce znevýhodnených skupín, medzi ktorých patria aj ľudia so zrakovým postihnutím.
Nevidiaci a slabozrakí ľudia tvoria mimoriadne ohrozenú a znevýhodnenú skupinu.
Špecifikum zdravotného postihnutia, ktoré zásadne sťažuje prístup ľudí so zrakovou
chybou k vzdelaniu, k informáciám , novým technológiám výrazne determinuje šance ich
pracovného uplatnenia.
Sprístupnenie čo najširšieho okruhu vzdelávacích aktivít ľudom so zrakovým postihnutím,
iniciovanie nových foriem vzdelávania pre ľudí so zrakovým postihnutím, zabezpečenie
technickej dostupnosti vzdelávania, vyžaduje informácie o súčasnom postavení
slabozrakého a nevidiaceho človeka v procese celoživotného vzdelávania.
V predkladanej analýze sme sa sústredili na zodpovedanie viacerých otázok týkajúcich sa:
formálnej prípravy na povolanie, konkrétne štúdia ľudí so zrakovým postihnutím na
základnej a strednej škole a ich účasti na terciárnom vzdelávaní, postoja slabozrakých
a nevidiacich k účasti na ďalších vzdelávacích aktivitách po ukončení školskej dochádzky,
prístup k aktivitám ďalšieho vzdelávania. V súlade s obsahovým zameraním projektu
SIZAR, osobitná pozornosť bola v prieskume venovaná identifikácii vedomostí a zručností
respondentov v dvoch kľúčových kompetenciách pre uplatnenie sa na trhu práce:
jazykových znalosti a zručnosti práce s výpočtovou technikou. Respondenti na základe
subjektívneho hodnotenia označovali vlastnú úroveň jazykových znalostí a zručností práce
s počítačom. Ako pomôcka pri určovaní úrovne jazykových znalostí im slúžila stupnica
jazykových kompetencii uvedená v glosári, ktorý sme vytvorili pre účely realizácie
prieskumu.
Otázky týkajúce sa oblasti vzdelávania slabozrakých a nevidiacich boli formulačne
identické pre obidva súbory.
3.1 Celoživotné vzdelávanie pracujúcich slabozrakých a nevidiacich
1. Príprava na povolanie pracujúcich slabozrakých a nevidiacich ľudí
Vzdelávacia história pracujúcich slabozrakých a nevidiacich ľudí podľa typu navštevovanej
základnej školy, strednej školy a pokračovania v terciárnom stupni vzdelávania, ktorým je
štúdium na prvej vysokej škole.
Typ základnej a strednej školy, ktorý navštevovali nevidiac a slabozrakí, zo súboru
pracujúcich.
Tab.1Príprava na povolanie na základnej a strednej škole
Základná škola
Stredná škola
Typ školy
(%)
(%)
integrovaná
46,4
36,4
špeciálna
53,2
62,5
integrovaná a špeciálna
0,4
1,1
Viac ako polovica (53%) respondentov navštevovala špeciálnu základnú školu pre deti so
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zrakovým postihnutím. Integrovanú základnú školu navštevovalo 46% respondentov. U
minimálneho počtu opýtaných sme zaznamenali prechod z integrovanej do špeciálnej
školy.
Z opýtaných, ktorí po ukončení základnej školy pokračovali v štúdiu na strednej škole, viac
ako dve tretiny (63%) navštevovalo špeciálnu strednú školu pre mládež so zrakovým
postihnutím. Minimálny počet respondentov uviedol návštevu oboch typov škôl,
najčastejšie v podobe prechodu z integrovanej školy do školy špeciálnej pre mládež
s poruchami zraku.
Zameranie a odbor štúdia na strednej škole
Viac ako dve tretiny respondentov, ktorí po ukončení základnej školy pokračovali v štúdiu
na strednej škole, študovali odbory, ktoré sú považované za tradičné pre ľudí so zrakovým
postihnutím (masér, košikár, kefár, spojár). Približne každý sedemnásty respondent
navštevoval školu hudobného zamerania. Približne každý siedmy respondent študoval na
škole technického, spoločensko-vedného alebo humanitného zamerania.
Štúdium na vysokej škole
25%

75%

áno

nie

Vo vysokoškolskom štúdiu pokračovala, štvrtina (25%)respondentov z tých pracujúcich
respondentov (39%) , ktorí nadobudli stredné vzdelanie s maturitou, a teda mali možnosť
pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Najčastejšími študovanými smermi boli
spoločensko-vedné a humanitné vedy, najmä odbory sociálna práca, učiteľstvo a cudzie
jazyky.
Typ navštevovanej školy podľa stupňa zrakového postihnutia
Tab.2 Príprava na povolanie na základnej a strednej škole podľa stupňa zrakového
postihnutia
Stupeň zrakového postihnutia (%)

Základná
škola

Stredná
škola

Typ školy
integrovaná
špeciálna
integrovaná
a špeciálna
integrovaná
špeciálna
integrovaná
a špeciálna

nevidiaci /-a/

prakticky
nevidiaci /-a/

slabozraká /-á/

29,7
70,3

54,5
44,8

48,6
51,4

porucha
binokulárneho
videnia
25,0
75,0

0,0

0,7

0,0

0,0

27,3
71,2

42,0
56,5

37,3
62,7

25,0
75,0

1,5

1,5

0,0

0,0
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Výsledky prieskumu podľa stupňa zrakového postihnutia preukázali, že integrovaný typ
základnej školy navštevovali vo výraznejšom zastúpení respondenti prakticky nevidiaci
a slabozrakí(približne každý druhý z respondentov s touto zrakovou chybou). Zo skupiny
nevidiacich integrovanú základnú školu navštevoval každý tretí respondent.
V stredoškolskom štúdiu respondenti pokračovali v početnejšom zastúpení na špeciálnych
stredných školách vo všetkých skupinách podľa stupňa zrakového postihnutia. Môžeme
predpokladať, že táto vzdelávacia trajektória je sprievodným znakom vzdelávacieho
systému , ktorý nie je uspôsobený v rámci integrovaného školstva ponúknuť skupine
s týmto typom zdravotného postihnutia rovnaké šance na získanie stredoškolského
vzdelania a následné uplatnenie sa na trhu práce.
V štúdiu na strednej škole integrovaného typu pokračovala viac ako štvrtina (27,3%)
nevidiacich respondentov, 42% respondentov zo skupiny prakticky nevidiacich ,viac ako
tretina (37,%) slabozrakých a štvrtina s binokulárnou poruchou
Grafické znázornenie zastúpenia študujúcich na vysokej škole podľa stupňa zrakového
postihnutia signalizuje , že účasť v terciárnom vzdelávaní nesúvisí priamo úmerne
s intenzitou zrakového postihnutia, ale môžeme predpokladať, že je ovplyvňované inými
faktormi, analýza , ktorých by si vyžiadala osobitný prístup.
Štúdium na vysokej škole
100%

75%

50%

25%

0%
nevidiaci /-a/

prakticky nevidiaci /-a/

áno

slabozraká /-á/

porucha binokulárneho
videnia

nie

Najvyšší počet v súbore pracujúcich slabozrakých a nevidiacich, ktorí navštevovali
vysokoškolské štúdium predstavovali respondenti zo skupiny nevidiacich a prakticky
nevidiacich. Kým v skupine nevidiacich a prakticky nevidiacich osôb na vysokej škole
študoval približne každý tretí u slabozrakých ľudí to bol takmer každý deviaty a z osôb
s binokulárnou poruchou videnia žiadny respondent štúdium na vysokej škole neuviedol.
Štúdium na vysokej škole podľa obdobia získania zrakovej chyby uvádza nasledujúci graf.
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Štúdium na vysokej škole
100%

75%

50%

25%

0%
ranné detstvo

predškolský vek

školský vek

adolescencia a
ranná dospelosť

dospelosť

obdobie života
áno

nie

Predpokladáme , že koncentrácia špeciálnych škôl pre deti s poruchami zraku
v Bratislavskom a Prešovskom kraji
sa vo výskume preukázala vyšším zastúpením
respondentov , ktorí navštevovali špeciálnu základnú školu. Prehľad typu školy podľa kraja
bydliska uvádza nasledujúca tabuľka
Tab.3 Príprava na povolanie na základnej a strednej škole podľa kraja
Kraj trvalého bydliska (%)
BA
TT
TN
NR
ZA
BB
integrovaná
25,0 52,5 60,6 50,0 67,4 48,8
Základná špeciálna
75,0 47,5 39,4 50,0 32,6 48,8
škola
integrovaná a
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,4
špeciálna
Stredná
škola

PO
16,7
83,3

KE
45,5
54,5

0,0

0,0

integrovaná

30,4

34,2

46,7

62,5

56,5

37,2

13,6

30,2

špeciálna
integrovaná a
špeciálna

65,2

65,8

53,3

37,5

43,5

62,8

86,4

65,1

4,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,7

Vysvetlivky skratiek:
BA – Bratislavský kraj
TT – Trnavský kraj
TN – Trenčiansky kraj
NR – Nitriansky kraj
ZA – Žilinský kraj
BB – Banskobystrický kraj
PO – Prešovský kraj
KE – Košický kraj

Vo vysokoškolskom štúdiu v súbore pracujúcich pokračovalo najviac respondentov
z Prešovského kraja (každý druhý).
Z respondentov z Bratislavského kraja študovala na vysokej škole viac ako tretina (33%),
z Trnavského kraja takmer tretina (27%), z Košického kraja ¼, Žilinského 1/5
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a Banskobystrického kraja takmer 1/5 (18%).
Nikto z Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja neuviedol štúdium na vysokej škole.
2. Ďalšie vzdelávanie pracujúcich slabozrakých a nevidiacich ľudí.
Významné miesto medzi faktormi , ktoré ovplyvňujú postavenie na trhu práce a zvyšujú
šance získať prácu a udržať si pracovnú pozíciu patrí ďalšiemu vzdelávaniu 7. Osobitne to
platí vo vzťahu k osobám so zrakovým postihnutím. Prístup k ďalšiemu vzdelávaniu,
rozsah okruhu vzdelávacích aktivít posilňuje zamestnateľnosť slabozrakých a nevidiacich
a je predpokladom pre zvýšenie ich šancí uplatniť sa na trhu práce. Preto sme vo
výskume okrem vzdelávania v rámci prípravy na povolanie u pracujúcich respondentov
zisťovali aj účasť slabozrakých a nevidiacich na aktivitách ďalšieho vzdelávania počas
výkonu pracovnej činnosti, prípadne ich účasť na aktivitách ďalšieho vzdelávania počas
obdobia nezamestnanosti, zaujímali nás ich postoje k ďalšiemu vzdelávania , identifikácia
motivátorov k účasti na vzdelávaní, subjektívne pociťované potreby pomôcok k účasti na
ďalšom vzdelávaní ako aj dôvody prečo sa ďalšieho vzdelávania nezúčastnili.
Účasť na ďalšom vzdelávaní pracujúcich slabozrakých a nevidiacich
Podľa výsledkov, ktoré priniesol výskum väčšina respondentov sa zúčastnila viac ako
jedného druhu ďalšieho vzdelávania počas svojho produktívneho veku. V súbore bolo
minimálne zastúpenie respondentov, ktorí sa podľa svojich tvrdení ďalšieho vzdelávania
vôbec nezúčastnili.

7

Ďalším vzdelávaním sa rozumejú vzdelávacie kurzy, štúdium v dospelosti počas
pracovného života, nezamestnanosti, v dôchodku, vo voľnom čase (jazykový kurz v jazykovej
škole, kurz práce na počítači, kurz prípravy na podnikanie, kurz priestorovej orientácie,
nácvik Braillovho písma v dospelosti, kurz prípravy na vstupný pohovor do zamestnania,
atď.)
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Tab.4 Účasť na aktivitách ďalšieho vzdelávania
Sociálna rehabilitácia (%)
Získavanie zručností na nájdenie a udržanie si práce
Braillovo písmo
Nácvik čítania s pomocou optických zariadení
Sebaobsluha, nácvik zručností na vedenie samostatného
života
Iné

17,9
21,5
27,5
31,8
13,6

Štúdium počas práce - zvyšovanie stupňa vzdelania (%)
Stredné bez maturity
Stredné s maturitou
Pomaturitné (vyššie odborné)
Vysokoškolské

2,7
7,4
2
3,3

Rozširujúce a doplňujúce vzdelávanie počas práce (%)
Odborné kurzy a školenia
Kurzy cudzieho jazyka
Kurzy výpočtovej techniky
Rekvalifikácia v zamestnaní
Kurzy osobnostného rozvoja

29,8
9,3
18,2
10,6
6,6

Vzdelávanie a príprava pre trh práce (%)
Rekvalifikácia
Kurz cudzieho jazyka
Kurz výpočtovej techniky
Kurz rozvoja zručností pre získanie práce
Príprava na samostatnú zárobkovú činnosť

15,3
2,3
10,6
11,3
6,3

Nevyhnutnou podmienkou pre akékoľvek zamestnanie nevidiaceho a slabozrakého
je zvládnutie kompenzačných zručností a rozvoj schopností obmedzených v dôsledku
straty alebo poškodenia zraku. Potreba získania, doplnenia si týchto zručností sa prejavila
vo významnom zastúpení počtu respondentov , ktorí sa zúčastňovali kurzov sociálnej
rehabilitácie (kurzov sebaobsluhy a nácviku zručností na vedenie samostatného života
31,8%, nácviku čítania s pomocou optických zariadení 28%, kurzov Braillovho písma
22%.)
Rozloženie súboru pracujúcich respondentov ,ktorí sa zúčastňovali sociálnej rehabilitácie
podľa stupňa zrakového postihnutia uvádza nasledujúca tabuľka:

78

Tab.5 Sociálna rehabilitácia podľa stupňa zrakového postihnutia
Stupeň zrakového postihnutia (%)

Získavanie zručností pre nájdenie
a udržanie si práce
Braillovo písmo
Nácvik čítania pomocou optických
zariadení
Sebaobsluha, nácvik zručností na
vedenie samostatného života
Iná sociálna rehabilitácia

porucha
binokulárneho
videnia

nevidiaci /-a/

prakticky
nevidiaci /-a/

slabozraká /-á/

12,9

17,1

24,0

0,0

30,0

23,3

13,3

0,0

10,0

32,2

34,7

50,0

38,6

39,0

14,7

0,0

12,9

17,8

6,7

0,0

Účasť na sociálnej rehabilitácii je podmienená stupňom zrakového postihnutia, ktoré
určuje výber aktivity vhodnej stupňu zrakového postihnutia a obdobím kedy slabozraký a
nevidiaci respondent získal zrakovú chybu a potrebuje, získať, posilniť určitý typ
špecifických integračných zručností .
Účasť na vzdelávacích aktivitách sociálnej rehabilitácie v súbore pracujúcich respondentov
podľa obdobia získania zrakovej chyby ilustruje nasledujúca tabuľka.
Tab.6 Sociálna rehabilitácia podľa obdobia získania zrakovej chyby
narodenie
a ranné
detstvo
Získavanie zručností pre
nájdenie a udržanie si
zamestnania
Braillovo písmo
Nácvik čítania pomocou
optických zariadení
Sebaobsluha, nácvik zručností
na vedenie samostatného
života

Obdobie získania zrakovej chyby (%)
adolescencia a
predškolský
školský
ranná
vek
vek
dospelosť

dospelosť

13,5

15,0

21,4

20,8

31,4

16,7

10,0

26,8

33,3

40,0

21,4

28,3

33,9

29,2

37,1

22,2

13,3

44,6

41,7

68,6

Druhou najvýraznejšie zastúpenou oblasťou ďalšieho vzdelávania bolo rozširujúce
a doplňujúce vzdelávanie počas pracovnej činnosti 8. Takmer tretina (30%)
slabozrakých a nevidiacich respondentov zo súboru pracujúcich uviedla , že sa zúčastnili
rozširujúceho a doplňujúceho vzdelávania počas pracovnej činnosti. Medzi kurzami a
školeniami , ktoré absolvovali respondenti v rámci tohto vzdelávania dominovali najmä:
masérsky kurz, kurz telefonistu, ekonomické kurzy, účtovníctvo.
Takmer dve pätiny respondentov uviedlo , že navštevovali kurzy výpočtovej techniky,
hlavne programov Jaws, MS Word, MS Excel a Internet.
Približne desatina navštevovala rekvalifikačné kurzy u zamestnávateľa z dôvodu
zrakového postihnutia.
Každý jedenásty respondent uviedol , že navštevoval kurzy cudzieho jazyka, ( angličtina
a nemčina).
V súbore pracujúcich respondentov dvaja uviedli, že absolvovali doplnkové pedagogické
8

Vzdelávanie počas pracovného života patrí do ďalšieho vzdelávania. Ide o vzdelávacie kurzy, ktorých sa človek
zúčastňuje počas zamestnania ( napr. počítačový kurz, jazykový kurz a iné )
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štúdium na vysokej škole, na základe ktorého získali pedagogickú spôsobilosť na výučbu
na základných a stredných školách.
Ďalšie vzdelávanie formou zvyšovanie stupňa vzdelania počas pracovného života sa
týkalo len menšieho počtu respondentov. Z nich väčšina si dokončovala stredné vzdelanie
s maturitou a traja vysokoškolské vzdelanie. Nie všetkým, ktorí uviedli, že si zvyšovali
vzdelanie, sa príslušné štúdium podarilo úspešne absolvovať a získať zodpovedajúci
stupeň vzdelania
Dvaja respondenti uviedli, že si zvyšovali vzdelanie postgraduálnou formou štúdia.
Pracovná história respondentov tohto súboru, umožnila zachytiť aj skupinu respondentov,
ktorí určitý čas strávili v nezamestnanosti a rozšíriť tak úroveň mapovania účasti v ďalšom
vzdelávaní aj na aktivity zabezpečované úradmi PSVR. Z pracujúcich respondentov, ktorí
počas produktívneho veku boli istý čas nezamestnaní, sa väčšina zúčastnila vzdelávania
a prípravy pre trh práce v rámci aktívnych opatrení trhu práce. Približne každý siedmy
respondent z tejto skupiny navštevoval počas nezamestnanosti rekvalifikačný kurz, každý
deviaty kurz rozvoja zručností pre získanie zamestnania a kurz výpočtovej techniky, každý
šestnásty sa počas nezamestnanosti pripravoval na samostatnú zárobkovú činnosť.
Minimálny počet respondentov navštevoval kurzy cudzieho jazyka počas
nezamestnanosti.
Najviac navštevovaným rekvalifikačným kurzom, počas obdobia nezamestnanosti bol
respondentmi uvádzaný, masérsky kurz. Z kurzov výpočtovej techniky prevažovali v rámci
vzdelávania a prípravy pre trh práce programy Word, Excel, Jaws a Internet.
Podnety , ktoré ovplyvnili účasť pracujúcich slabozrakých a nevidiacich
respondentov na ostatnej vzdelávacej aktivite.
V súvislosti s ochotou ďalej sa vzdelávať bola vo výskume venovaná pozornosť
subjektom, ktoré pôsobili podľa vyjadrenia respondentov ako motivátory účasti na ostatnej
vzdelávacej aktivite. Na túto otázku odpovedali iba respondenti, ktorí sa ďalšieho
vzdelávania zúčastnili v minulosti, alebo v čase prieskumu navštevovali aspoň jednu
aktivitu ďalšieho vzdelávania.
Podľa výsledkov prieskumu sa aspoň jedného druhu vzdelávacej aktivity zúčastnilo 80 %
respondentov zo súboru pracujúcich. Len 20% respondentov uviedlo, že sa nezúčastnili
žiadnej z aktivít ďalšieho vzdelávania.
Účasť na ďalšom vzdelávaní
20%

80%
Zúčastnilo
Nezúčastnilo
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Ako ukazuje nasledujúci graf väčšina (61%) z tých, ktorí sa zúčastnili ďalšieho
vzdelávania , tak urobili na základe vlastného rozhodnutia, vlastnej motivácie. V súbore
pracujúcich ľudí so zrakovým postihnutím vlastná motivácia vysoko prevyšuje
všetky ostatné faktory podmieňujúce účasť na ďalšom vzdelávaní. Len 23%
respondentov z tohto súboru uviedlo , že sa ďalšieho vzdelávania zúčastnili na základe
požiadavky zamestnávateľa. Vplyv ostatných subjektov na podnietenie účasti na ďalšom
vzdelávaní bol zanedbateľný.

Motivačné činitele pre účasť na vzdelávaní
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Vlastnú motiváciu k účasti na ďalšom vzdelávaní deklarovali najmä respondenti
z najmladšej skupiny účastníkov trhu práce nevidiaci a slabozrakí pracujúci vo
veku do 25 rokov a výraznejšie muži(68%) ako ženy (52%).
Naopak, výrazne viac žien (takmer 30%) ako mužov (18%) uvádzalo, že sa zúčastnilo
vzdelávania na základe požiadavky zamestnávateľa.
Sprostredkovatelia práce a neformálne sociálne siete, rodina a známy podľa výsledkov
výskumu, len veľmi nepatrne ovplyvnili pracujúcich respondentov k účasti na ďalšom
vzdelávaní.
Dôvody neúčasti pracujúcich slabozrakých a nevidiacich na ďalšom vzdelávaní
Jedným z cieľov prieskumu bolo zmapovanie dôvodov bariér, ktoré bránia slabozrakým
a nevidiacim ľuďom zúčastňovať sa ďalšieho
vzdelávania. V súbore pracujúcich
slabozrakých a nevidiacich sa ďalšieho vzdelávania nezúčastnil každý piaty respondent
( v súbore nezamestnaných každý tretí).
V súbore pracujúcich slabozrakých a nevidiacich, dôvod neúčasti na ďalšom vzdelávaní
bol razantnejšie zadefinovaný ako nepociťovanie potreby ďalšieho vzdelávania, ako
v súbore nezamestnaných. Takmer dve tretiny z tých , ktorí uviedli, že sa nezúčastnili
žiadnej aktivity realizovanej v rámci ďalšieho vzdelávania uviedli dôvod , že nepociťovali
potrebu sa ďalej vzdelávať. Tento dôvod uvádzali najmä prakticky nevidiaci (76%),
nevidiaci (64%) a v súbore slabozrakých (27%) respondentov.
Ostatné dôvody neúčasti, neprejavenia záujmu o ďalšie vzdelávanie boli deklarované
respondentmi tohto súboru menej razantne.
Významnejšou bariérou pre pracujúcich ľudí s zrakovým postihnutím sa podľa výpovedí
respondentov ukazuje, vzdialenosť kurzov a dopravná náročnosť pre človeka so
zrakovou chybou cestovať na aktivity poskytované v rámci ďalšieho vzdelávanie. Každý
piaty respondent z tých, ktorí sa nezúčastnil ďalšieho vzdelávania uvádzal tento dôvod.
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Štvrtina nevidiacich a prakticky nevidiacich dopravnú náročnosť označila ako faktor, ktorý
ovplyvnil neúčasť na ďalšom vzdelávaní. Dopravná vzdialenosť kurzov bola označovaná
ako častý dôvod neúčasti na ďalšom vzdelávaní v Trnavskom, Banskobystrickom
a Košickom kraji.
Význam dopravnej prístupnosti kurzov multiplikuje aj zistenie, že práve respondenti
nižších vekových skupín, do 25 rokov (100%) a od 26 do 34 rokov (50%), ktorí deklarovali
najvyšší stupeň vlastnej motivácie zúčastňovať sa kurzov ďalšieho vzdelávania
v dôvodoch neúčasti na ďalšom vzdelávaní argumentovali, vzdialenosťou a problémami
s dopravnou prístupnosťou.
Ostatné dôvody, ktoré uvádzali respondenti: „kurzy o ktoré som mal záujem , neboli
vhodné pre zrakovo postihnutých“ (10%), „ďalšie vzdelávanie mi neumožnil
zamestnávateľ“ (8%), „kurzy, ktoré mi boli ponúknuté neboli vhodné pre zrakovo
postihnutých ľudí“ (7%).

Dôvody neúčasti na ďalšom vzdelávaní
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Subjektívne hodnotenie významu ďalšieho vzdelávania pre slabozrakých a
nevidiacich
Význam, ktorý pripisujú respondenti zo súboru pracujúcich slabozrakých a nevidiacich
ďalšiemu vzdelávaniu ilustruje nasledujúci graf.
Význam ďalšieho vzdelávania
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V súbore pracujúcich význam ďalšieho vzdelávania rezonuje v odpovediach na
všetky otázky. Hodnotenie významu ďalšieho vzdelávania pre získanie práce ale aj na
udržanie práce je v tomto súbore považované za dôležité až veľmi dôležité. Drvivá
väčšina respondentov ho označila za dôležité, veľmi dôležité pre získanie práce (92%)
a viac ako 80 % za dôležité, veľmi dôležité pre udržanie si práce.
Význam ďalšieho vzdelávania pre získanie práce aj pre udržanie pracovného miesta
pozitívne hodnotia ako muži , tak aj ženy.
Zastúpenie tých respondentov, ktorí neprikladajú váhu ďalšiemu vzdelávaniu pri získaní
a udržaní si pracovného miesta je v súbore pracujúcich deklarovaný menej výrazne ako
v súbore nezamestnaných. Len každý dvanásty z pracujúcich respondentov si myslí, že
význam ďalšieho vzdelávania pre získanie práce je nepodstatný alebo úplne zbytočný.
Identifikácia pomôcok k účasti na aktivitách ďalšieho vzdelávania v súbore
pracujúcich slabozrakých a nevidiacich respondentov.
Sprístupnenie ďalšieho vzdelávania slabozrakým a nevidiacim ľuďom vyžaduje vybavenie
respondenta respektíve, poskytovateľa vzdelávania, vhodnými pomôckami. Respondenti
v prieskume označovali tie pomôcky, ktoré podľa ich subjektívneho názoru, by najviac
potrebovali k účasti na vzdelávacích aktivitách.
Pomôcky ku vzdelávaniu
9

Iné pomôcky
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Elektronické dokumenty
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Zvukové nahrávky
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Väčšina pracujúcich respondentov uvádzala :
zvukové nahrávky (85%)
kompenzačné pomôcky (televízna a čítacia lupa, počítač s hlasovým výstupom, diktafón
a Pichtov písací stroj) (73%).
študijné materiály so zväčšenou tlačou a elektronické dokumenty (61%).
pomoc asistenta pri vzdelávaní(56%)
Každý piaty respondent uviedol , že k možnosti zúčastniť sa vzdelávania by potreboval
študijné materiály v Braillovom písme
Respondenti sa vyjadrovali ku všetkým pomôckam a väčšina respondentov uvádzala
potrebu viac ako jednej pomôcky potrebnej k účasti na vzdelávaní.
Identifikácia potrieb
a nevidiacich ľudí.

ďalšieho vzdelávania v súbore pracujúcich slabozrakých

V súbore pracujúcich slabozrakých a nevidiacich ľudí bola väčšinou respondentov,
deklarovaná potreba vzdelávať sa v oblasti kľúčových kompetencii:
 zdokonalenia sa v cudzích jazykoch
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 získanie zručností práce s počítačom
Ďalšie odbory, v ktorých pociťujú respondenti zo súboru pracujúcich slabozrakých a
nevidiacich ľudí potrebu získať nové vedomosti, prípadne rozšíriť úroveň existujúcich
vedomosti:
 masérstvo
 ekonomika, účtovníctvo
 sociálna rehabilitácia (najmä priestorová orientácia a sebaobsluha)
 remeselné práce
 spoločenské vedy (pedagogika, psychológia, sociálna práca, právo)
 hudba
 záhradníctvo
V súbore pracujúcich niekoľko respondentov uviedlo , že by si v budúcnosti chceli zvýšiť
stupeň vzdelania štúdiom na strednej a vysokej škole.
3. Súčasný stav kompetencii pracujúcich slabozrakých a nevidiacich
v úrovni ovládania cudzích jazykov a IT technológii.
V súlade s dizajnom projektu , ktorý si kladie za cieľ rozšírenie možností integrovaného
zamestnávania nevidiacich a slabozrakých ľudí osobitná pozornosť bola venovaná úrovni
dosiahnutých zručností v ovládaní cudzích jazykov a práce s počítačom, ktoré tvoria
neodmysliteľnú súčasť požiadaviek zamestnávateľov na jednej strane a na strane druhej
výrazne zvyšujú predpoklady zamestnateľnosti ľudí so zrakovým postihnutím.
Ovládanie cudzích jazykov v súbore pracujúcich slabozrakých a nevidiacich
Úroveň ovládania cudzích jazykov v súbore pracujúcich slabozrakých a nevidiacich bola
sledovaná prostredníctvom šesťstupňovej škály 9.Podľa inštrukcii anketára, respondenti
označili svoju úroveň ovládania anglického, nemeckého, francúzskeho a ruského jazyka.

9 9

Začiatočník rozumie základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným v každodennom styku. Vie seba a iných
predstaviť, tvoriť jednoduché otázky a podať adekvátnu odpoveď. Vie sa dorozumieť ak partner hovorí pomaly a zreteľne
a je ochotný pomôcť.
A2: Rozumie vetám a často používaným pojmom, týkajúcich sa zaužívaných situácií, bežných, známych vecí /napr.
informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci/.
Mierne pokročilý vie rozprávať na témy osobné údaje, rodina, škola, práca, záujmy, šport, zdravie, životné prostredie,
medziľudské vzťahy, počasie. Rozumie jednoduchým informáciám o známych veciach. Vie sa dohovoriť pri cestovaní
v krajine, kde sa hovorí daným jazykom, zapojiť do nenáročných dialógov a diskusie, vytvoriť jednoduchý text na známe
témy. Zvládne jednoduchú korešpondenciu – súkromný list, pohľadnicu, krátky odkaz, životopis, žiadosť. Vie opísať
svoje skúsenosti, udalosti a ambície a stručne vysvetliť svoje názory a plány. Stredne pokročilý dokáže komunikovať
s rodenými hovoriacimi. Ovláda slovnú zásobu potrebnú na dialógy a monológy v oblastiach ako nakupovanie, voľný
čas, kultúra, prezentácia rodného mesta, krajiny, ponuka služieb, základné informácie o študijnom zameraní,
vypracovanie projektu, vstupný pracovný pohovor atď. Rozumie čítaným textom a prednáškam strednej náročnosti
a jednoduchým textom študijného zamerania. Dokáže vytvoriť list, esej na rozličné témy. Vie napísať životopis, žiadosť,
motivačný list, e-mail. Pokročilý ovláda slovnú zásobu z cieľového odboru. Rozumie širokému obsahu náročných,
dlhších textov s dôrazom na špecifickú terminológiu, rozumie prednáškam a diskusii na odborné témy. Dokáže vytvoriť
zrozumiteľný a podrobný text na zložité témy. Na základe prečítaného textu dokáže urobiť jeho analýzu a syntézu. Vie
sa plynulo a spontánne vyjadrovať bez zjavného hľadania výrazov. Jazyk využíva pre spoločenské, profesijné, či
akademické účely. Je schopný získavať informácie vo svojom profesijnom odbore, zverejňovať vlastné výsledky
a nadväzovať pracovné kontakty v cudzojazyčnom prostredí. Vysoko pokročilý rozumie prakticky všetko a bez
problémov. Vie zhrnúť informácie z rôznych písomných i ústnych zdrojov a pritom poskytnúť odôvodnenia a vysvetlenia.
Vyjadruje sa spontánne, veľmi plynulo a presne. Vie využívať jemné výrazové prostriedky
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Znalosť cudzích jazykov
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Poznatky z výskumu signalizujú veľmi obtiažny prístup k získaniu jazykových vedomosti
ľudí so zrakovým postihnutím. Väčšina pracujúcich respondentov uviedla, že neovláda
žiaden cudzí jazyk.
Viac ako dve tretiny pracujúcich respondentov uviedlo, že vôbec neovláda cudzí jazyk
(anglický, nemecký a francúzsky jazyk). Najlepšie znalosti respondenti deklarovali
z ruského jazyka. Ruský jazyk podľa vlastného ohodnotenia na predloženej škále,
neovláda len každý tretí nevidiaci a slabozraký respondent.
Z tých pracujúcich respondentov, ktorí uviedli určitý stupeň znalosti cudzieho jazyka,
približne pätina ovláda angličtinu a nemčinu na úrovni začiatočníka. Zastúpenie
respondentov na vyšších úrovniach ovládania uvedených jazykov bolo štatisticky
nevýznamné.
Údaje z prieskumu nepreukázali štatistickú závislosť ani medzi stupňom zrakového
postihnutia a úrovňou ovládania cudzích jazykov (pozri nasledujúcu tabuľku).

85

Tab.7 Znalosť cudzích jazykov podľa stupňa zrakového postihnutia
Stupeň zrakového postihnutia (%)
nevidiaci /-a/

Angličtina

Nemčina

Francúzština

Ruština

vôbec neovláda
začiatočník
mierne pokročilý
pokročilý
vysoká úroveň
vôbec neovláda
začiatočník
mierne pokročilý
pokročilý
vysoká úroveň
vôbec neovláda
začiatočník
mierne pokročilý
pokročilý
vôbec neovláda
začiatočník
mierne pokročilý
pokročilý
vysoká úroveň

77,5
8,5
9,9
2,8
1,4
62,0
22,5
11,3
2,8
1,4
88,7
8,5
1,4
1,4
22,5
45,1
25,4
4,2
2,8

prakticky
nevidiaci /-a/

68,5
16,4
11,0
1,4
2,7
65,1
17,8
13,7
1,4
2,1
95,2
4,1
0,7
0,0
30,8
35,6
24,7
8,9
0,0

slabozraká /-á/

58,7
33,3
6,7
0,0
1,3
62,7
24,0
12,0
1,3
0,0
96,0
2,7
1,3
0,0
36,0
34,7
22,7
6,7
0,0

porucha
binokulárneho
videnia

50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
25,0
0,0
75,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
25,0
50,0
25,0
0,0
0,0

Výskumné poznatky potvrdili vyššiu úroveň ovládania cudzích jazykov slabozrakými
a nevidiacimi ženami ako mužmi. Významnejší vplyv na ovládanie cudzích jazykov
v súbore slabozrakých a nevidiacich má dosiahnuté vzdelanie respondentov.
V súbore s nízkym stupňom vzdelania bolo najvýraznejšie zastúpenie tých respondentov ,
ktorí neovládali žiaden cudzí jazyk a naopak viac ako polovica vysokoškolsky
vzdelaných hodnotila svoje vedomosti z anglického jazyka na úrovni mierne
pokročilý a pokročilý.
Relatívne najvyššiu úroveň ovládania cudzích jazykov na základe predloženej škály
deklarovali respondenti z Bratislavského kraja a slabozrakí a nevidiaci v Prešovskom
kraji.
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Identifikácia zručnosti práce
slabozrakých a nevidiacich.

s výpočtovou

technikou

v súbore

pracujúcich

Z hľadiska celkového zamerania projektu a jeho cieľov vysoký stupeň pozornosti bol
venovaný identifikácii úrovne dosiahnutého stupňa zručnosti práce s počítačom medzi
pracujúcimi slabozrakými a nevidiacimi.
Zručnosti práce s počítačom
97
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2 3 4
Iné

Pokročilé funkcie

Na základe výsledkov prieskumu môžeme konštatovať, že účasť v pracovnom procese
významne prispieva k počítačovej gramotnosti respondentov. V porovnaní so súborom
slabozrakých a nevidiacich nezamestnaných nižšie percento uvádzalo, že vôbec
neovláda prácu s počítačom a naopak vyššie percento pracujúcich respondentov ovláda
prácu s počítačom na vyššom stupni (mierne pokročilý, pokročilý). Pokročilé funkcie MS
Word ovláda 12%, MS Excel 7% a Internet s e-mailom 10% respondentov.
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Prehľad dosiahnutého stupňa zručnosti s výpočtovou technikou podľa stupňa zrakového
postihnutia uvádza nasledujúca tabuľka:
Tab.8 Zručnosti práce s výpočtovou technikou podľa stupňa zrakového postihnutia
Stupeň zrakového postihnutia (%)
nevidiaci /-a/

MS Word

MS Excel

Internet, e-mail

Programovanie

vôbec neovláda
začiatočník
mierne pokročilý
pokročilé funkcie
vôbec neovláda
začiatočník
mierne pokročilý
pokročilé funkcie
vôbec neovláda
začiatočník
mierne pokročilý
pokročilé funkcie
vôbec neovláda
začiatočník
mierne pokročilý
pokročilé funkcie

46,5
21,1
18,3
14,1
74,6
14,1
5,6
5,6
53,5
21,1
15,5
9,9
95,8
1,4
2,8
0,0

prakticky
nevidiaci /-a/

47,9
16,4
22,6
13,0
69,2
11,0
11,0
8,9
65,1
11,6
13,0
10,3
96,6
0,0
0,7
2,7

slabozraká /-á/

41,3
26,7
26,7
5,3
56,0
22,7
16,0
5,3
61,3
10,7
18,7
9,3
100,0
0,0
0,0
0,0

porucha
binokulárneho
videnia

75,0
25,0
0,0
0,0
75,0
25,0
0,0
0,0
50,0
50,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0

Spomedzi nevidiacich takmer 47% respondentov vôbec neovláda prácu s programom MS
Word, 75% vôbec neovládajú MS Excel a viac ako polovica (takmer 54%) nemá zručnosti
práce s Internetom a elektronickou poštou. Medzi nevidiacimi sa však vyskytujú
respondenti s programátorskými zručnosťami.
Približne rovnaké množstvo prakticky nevidiacich respondentov ako nevidiacich taktiež
neovláda prácu s programom MS Word, 69% neovláda MS Excel, 65% Internet
a elektronickú poštu. Aj medzi prakticky nevidiacimi sa vyskytli respondenti so
zručnosťami programovania.
U slabozrakých opýtaných 41% prácu s programom MS Word neovláda vôbec, viac ako
polovica (56%) neovláda MS Excel a viac ako 2/3 (61%) vôbec neovláda Internet.
Tri štvrtiny osôb s poruchou binokulárneho videnia vôbec neovláda prácu s aplikáciami
MS Word a MS Excel, polovica neovláda Internet a elektronickú poštu.
V korelácii so socio -demografickými charakteristikami sa potvrdili tendencie, ktoré platia
aj v populácii bez zrakového postihnutia. Úroveň ovládania práce s počítačom je
v súbore pracujúcich ľudí so zrakovým postihnutím vyššia medzi mužmi ako ženami
a priamoúmerne sa zvyšujúca k stupňu dosiahnutého vzdelania. Medzi vysokoškolsky
vzdelanými respondentmi bolo najviac tých , ktorí uvádzali zručnosti v oblasti
programovania.
Komparatívnosť vo vzťahu k populácii bez zrakového postihnutia sa nepotvrdila len
v korelácii s vekom. Medzi pracujúcimi slabozrakými a nevidiacimi nie je schopnosť
ovládať prácu s počítačom významne vyššia v súbore mladších respondentov.
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3.2 Celoživotné vzdelávanie nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich ľudí.
3.2.1. Príprava na povolanie nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich ľudí
Vzdelávacia história nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich
podľa typu
navštevovanej základnej školy, strednej školy, vrátane pokračovania vo vysokoškolskom
štúdiu.
Základná škola
Typ navštevovanej základnej školy
23%
77%

integrovaná

špeciálna

Podľa výsledkov prieskumu väčšina (77%) respondentov zo súboru nezamestnaných
slabozrakých a nevidiacich navštevovala integrovanú základnú školu. Len necelá štvrtina
navštevovala školu špeciálnu.
Stredná škola
Typ navštevovanej strednej školy

35%

65%

integrovaná

špeciálna

Z respondentov, ktorí v rámci školskej prípravy na povolanie študovali na strednej škole,
dve tretiny navštevovalo integrovaný typ strednej školy a tretina špeciálne školy pre
mládež zo zrakovým postihnutím.
Spomedzi navštevovaných špeciálnych stredných škôl prevažná väčšina uviedla, že
navštevovali špeciálne stredné školy pre zrakovo postihnutých ľudí v Levoči, a to: Odborné

89

učilište internátne pre zrakovo postihnutých, Stredné odborné učilište internátne pre
zrakovo postihnutú mládež a Strednú zdravotnícku školu.
Najrozšírenejšie študijné odbory, ktoré uvádzali respondenti sú z oblasti spoločenských
a sociálnych služieb, priemyselnej výroby a zdravotníctva.
V oblastiach spoločenských a sociálnych služieb a zdravotníctva respondenti uvádzali
odbory, ktoré sú považované za tradičné pre ľudí so zrakovým postihnutím: masér,
čalúnnik a košikár.
Vysoká škola
V štúdiu na vysokej škole pokračovala jedna desatina respondentov z tých, ktorí mali
ukončené
stredné
vzdelanie
s maturitou.
Vysokoškolské
vzdelanie
získali
v pedagogických, technických a prírodovedných odboroch.
Príprava na povolanie podľa stupňa zrakového postihnutia uvádza nasledujúca tabuľka.
Tab.9 Typ navštevovanej školy podľa stupňa zrakového postihnutia
Stupeň zrakového postihnutia (%)
porucha
prakticky
nevidiaci
slabozraký binokulárneho
nevidiaci
videnia
Základná
integrovaná
27,3
69,0
83,8
100,0
škola
špeciálna
72,7
31,0
16,2
0,0
Stredná
integrovaná
30,0
53,6
71,6
100,0
škola
špeciálna
70,0
46,4
28,4
0,0
Štúdium na špeciálnej základnej škole a špeciálnej strednej škole uvádzali
prevažne
nevidiaci respondenti.
Prakticky nevidiaci a slabozrakí až v stredoškolskom štúdiu výraznejšie pokračovali
v štúdiu na špeciálnych stredných školách.
Štúdium na vysokej škole podľa stupňa zrakového postihnutia
Štúdium na vysokej škole
100%

100%

100%

91%
67%

75%
50%

33%

25%

9%

0%

0%

0%
nevidiaci

prakticky
nevidiaci

slabozraký

porucha
binokulárneho
videnia

stupeň postihnutia
áno

nie
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Z nezamestnaných respondentov podľa stupňa zrakového postihnutia v štúdiu na vysokej
škole pokračoval každý tretí respondent prakticky nevidiaci a skoro každý jedenásty
slabozraký respondent. Respondenti nevidiaci a s poruchou binokulárneho videnia
neboli medzi vysokoškolákmi v súbore nezamestnaných zastúpení.
Tab.10 Príprava na povolanie na základnej a strednej škole podľa obdobia získania
zrakovej chyby

Typ školy
Základná
škola
Stredná
škola

narodenie
a ranné
detstvo

integrovaná
špeciálna
integrovaná
špeciálna

Obdobie získania zrakovej chyby (%)
adolescencia
predškolský
školský
a ranná
vek
vek
dospelosť

64,9
35,1
42,9
57,1

86,4
13,6
78,9
21,1

84,4
15,6
75,0
25,0

85,7
14,3
71,4
28,6

dospelosť

100,0
0,0
93,8
6,3

Z výpovedí respondentov so zrakovým poškodením od narodenia alebo ranného detstva
vyplynulo, že viac ako polovica (65%) z nich absolvovala integrovanú základnú školu.
V štúdiu na strednej škole už každý druhý respondent (57%) z tej istej skupiny
respondentov, pokračoval na špeciálnych stredných školách.
Podľa obdobia získania zrakovej chyby v štúdiu na vysokej škole pokračovali najmä
respondenti, ktorí získali poškodenie zraku v školskom veku (25%). Nezanedbateľnou sa
javí skutočnosť, že v štúdiu na vysokej škole pokračoval každý deviaty respondent (11%),
ktorý získal zrakovú chybu v predškolskom veku. Analýza výsledkov prieskumu
upozornila, že v štúdiu na vysokej škole nepokračoval žiaden respondent zo súboru
nezamestnaných, ktorý získal zrakovú chybu v rannej dospelosti a v dospelosti.
Tab.11 Príprava na povolanie podľa pohlavia

Základná
škola

Integrovaná
Špeciálna
Integrovaná
Stredná škola
Špeciálna

Pohlavie (%)
muž
žena
76,7
76,2
23,3
23,8
72,7
57,6
27,3
42,4

Rozloženie respondentov, ktorí navštevovali základnú školu integrovanú , alebo školu
špeciálnu, bolo podľa pohlavia vyvážene rozložené. V príprave na povolanie na strednej
škole už muži výraznejším zastúpením (72,7%) ako ženy (57,6%) pokračovali v štúdiu na
integrovanej strednej škole.
Na vysokej škole študovalo viac žien (13,3%) ako mužov (9,10%). Vo vysokoškolskom
štúdiu pokračoval každý jedenásty muž a približne každá ôsma žena so zrakovým
postihnutím.
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Tab.12 Príprava na povolanie na základnej a strednej škole podľa kraja
Kraj trvalého bydliska (%)
BA
TT
TN
NR
ZA
BB
PO
integrovaná
60,0
66,7
76,5
87,5
86,2
72,7
80,0
Základná
škola
špeciálna
40,0
33,3 23,5
12,5
13,8
27,3
20,0
integrovaná
20,0
68,2 84,6
85,7
65,4
50,0
61,9
Stredná
škola
špeciálna
80,0
31,8 15,4
14,3
34,6
50,0
38,1

KE
70,0
30,0
66,7
33,3

Prevažná časť (2/3 a viac) respondentov bez práce vo všetkých krajoch navštevovala
integrované základné školy. Najnižší počet respondentov, ktorí navštevovali počas
prípravy na povolanie špeciálne základné školy, má trvalé bydlisko v Nitrianskom
a Žilinskom kraji.
Podľa prieskumných zistení, v súbore nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich
respondentov, pokračovali v štúdiu na vysokej škole najmä respondenti z Košického,
Prešovského a Žilinského kraja.

3.2.2. Ďalšie vzdelávanie slabozrakých a nevidiacich nezamestnaných
respondentov
Účasť na aktivitách ďalšieho vzdelávania
Účasť na vzdelávacích aktivitách na ktorých sa respondent zúčastňoval po ukončení
školskej prípravy, počas výkonu pracovnej činnosti alebo nezamestnanosti, uvádza
nasledujúca tabuľka. Celkový súčet odpovedí netvorí 100% nakoľko respondenti sa
vyjadrovali ku každej aktivite a preukázali účasť na viacerých vzdelávacích kurzoch,
školeniach.
Tab.13 Účasť na aktivitách ďalšieho vzdelávania
Počet
Sociálna rehabilitácia
Zručnosti na nájdenie a udržanie si práce
Braillovo písmo
Nácvik čítania pomocou optických zariadení
Sebaobsluha, zručnosti na vedenie samostatného života
Štúdium počas zamestnania, práce (zvyšovanie stupňa
vzdelania)
Vzdelávanie pre rozširovanie a doplňovanie vedomostí
a zručností počas pracovnej činnosti
Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Rekvalifikácia
Cudzí jazyk
Počítačové zručnosti
Rozvoj zručností pre získanie práce
Príprava na SZČ

%
25
22
16
26

18,1
16,1
11,7
19

5

3,8

23

16,3

38
6
18
35
12

27,5
4,3
13
25,4
8,7

92

Zo súboru respondentov, ktorí sa zúčastnili aspoň jednej vzdelávacej aktivity po ukončení
školskej prípravy, väčšina uviedla, že sa zúčastnili rekvalifikačných kurzov a kurzov
rozvoja zručností pre získanie práce, ktoré sú súčasťou vzdelávania a prípravy pre trh
práce.
Musíme upozorniť, že na vysokej účasti slabozrakých a nevidiacich v rekvalifikačných
kurzoch (28%) a v kurzoch rozvoja zručností pre získanie práce (25%) sa mohlo podpísať
zloženie súboru, v ktorom prevládali respondenti evidovaní na úradoch PSVR ako
uchádzači o zamestnanie. Podľa údajov, ktoré sme získali z prieskumu, rekvalifikácia
väčšiny respondentov súvisela so zrakovým postihnutím a viedla k zmene pôvodnej
profesie na profesiu, ktorú v prevažnej miere vykonávajú ľudia s poruchami zraku. Išlo
o profesie masér, čalúnnik, košikár, kartonážnik, telefonista.
Účasť na sociálnej rehabilitácii bola nezamestnanými respondentmi prezentovaná menej
výrazne ako v súbore pracujúcich. Medzi najčastejšie uvádzanými kurzami, ktoré
absolvovali respondenti v rámci sociálnej rehabilitácie, patrili kurzy sebaobsluhy
a zručností na vedenie samostatného života (19%) a kurzy zručností na nájdenie
a udržanie si práce (18%).
Účasť na sociálnej rehabilitácii v čase nezamestnanosti
prezentovali predovšetkým
respondenti s vysokoškolským vzdelaním.
Vzdelávanie pre rozširovanie a doplňovanie vedomostí a zručností počas pracovnej
činnosti zahŕňa rozsiahlu škálu kurzov a školení, napr. jazykové vzdelávanie, kurzy práce
s počítačom, ekonomické kurzy (účtovníctvo), odborné kurzy, obnovovanie licencií v rámci
povinných školení, kurzy osobnostného rozvoja (rozvoj komunikačných zručností) počas
pracovnej činnosti. Podľa výpovedí respondentov sa tohto druhu vzdelávania v období ich
pracovného života zúčastnilo 16% respondentov ( v absolútnom vyjadrení 23 ľudí so
zrakovým postihnutím).
V súbore nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich len nepatrný počet respondentov
(4%) uviedol, že si zvyšoval stupeň vzdelania počas pracovného života.
Jednotliví respondenti vo svojich výpovediach uvádzali účasť na ďalšom vzdelávaní
formou poradenských kurzov pre občanov so zdravotným postihnutím a účasť na
doplnkovom štúdiu.
Dvaja respondenti uviedli, že pokračujú vo vzdelávaní neformálnou formou
prostredníctvom sebavzdelávania.
Sociálna rehabilitácia
Podrobnejšie výsledky z výskumu , ktoré poskytujú prehľad účasti respondentov na
jednotlivých aktivitách v rámci sociálnej rehabilitácie, uvádzajú nasledujúce tabuľky:
Tab.14 Sociálna rehabilitácia podľa stupňa zrakového postihnutia
Stupeň zrakového postihnutia (%)
porucha
prakticky
nevidiaci
slabozraký binokulárneho
nevidiaci
videnia
Zručnosti na nájdenie a
27,3
27,6
14,9
11,1
udržanie si práce
Braillovo písmo
54,5
31,0
8,1
0,0
Nácvik čítania pomocou
9,1
27,6
8,1
0,0
optických zariadení
Sebaobsluha, zručnosti na
36,4
34,5
14,0
0,0
vedenie samostatného života
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Tab.15 Sociálna rehabilitácia podľa obdobia získania zrakovej chyby
narodenie
a ranné
detstvo
Zručnosti na nájdenie
a udržanie si práce
Braillovo písmo
Nácvik čítania
pomocou optických
zariadení
Sebaobsluha,
zručnosti na vedenie
samostatného života

Obdobie získania zrakovej chyby (%)
adolescencia
predškolský
školský
a ranná
vek
vek
dospelosť

dospelosť

12,5

27,3

18,9

33,3

5,0

12,5

18,2

13,5

22,2

5,0

10,0

22,7

5,4

11,1

10,0

15,0

36,4

10,8

22,2

10,0

Podľa výsledkov prieskumu, rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvňuje účasť na
jednotlivých aktivitách sociálnej rehabilitácie, je obdobie získania zrakovej chyby.
Ak v skupine respondentov, ktorí poškodenie zraku majú od narodenia a ranného detstva,
je deklarovaná účasť v jednotlivých typoch kurzov sociálnej rehabilitácie pomerne
vyrovnaná, u respondentov, ktorí poškodenie zraku získali v neskoršom období, sa účasť
v kurzoch sociálnej rehabilitácie prispôsobuje potrebám vyplývajúcim zo vzniknutej
životnej situácie.
V súbore respondentov, ktorí získali zrakovú chybu v predškolskom veku, sa viac ako
tretina (36%) zúčastňovala kurzu sebaobsluhy a rozvoja zručností na vedenie
samostatného života. Najčastejšie navštevovaným kurzom tých respondentov, ktorí
zrakovú chybu získali v školskom veku, adolescencii a rannej dospelosti do 25 rokov, bol
kurz zručností na nájdenie a udržanie si zamestnania.
Respondenti, ktorí poškodenie zraku získali v dospelosti, najčastejšie uvádzali návštevu
kurzu nácviku čítania pomocou optických zariadení a kurz sebaobsluhy a rozvoj zručností
na vedenie samostatného života.
Tab.16 Sociálna rehabilitácia podľa kraja

Zručnosti na nájdenie a udržanie si
zamestnania
Braillovo písmo
Nácvik čítania pomocou optických
zariadení
Sebaobsluha, zručnosti na vedenie
samostatného života

Kraj trvalého bydliska (%)
TN
NR
ZA
BB
PO

BA

TT

KE

80,0

16,0

17,6

37,5

3,1

28,6

25,0

0,0

80,0

20,0

6,3

12,5

3,1

21,4

20,8

15,4

60,0

4,0

12,5

25,0

0,0

14,3

16,7

15,4

60,0

20,0

6,3

37,5

3,1

21,4

29,2

23,1

Najväčší počet respondentov, ktorí sa zúčastnili jednotlivých aktivít sociálnej rehabilitácie,
malo trvalé bydlisko v Bratislavskom kraji.
Kurzov rozvoja zručností pre nájdenie a udržanie si práce a kurzov Braillovho písma
v tomto regióne zúčastnilo 80% respondentov. Nácviku čítania pomocou optických
zriadení a kurzov sebaobsluhy a nácviku zručností na vedenie samostatného života sa
zúčastnili 2/3 opýtaných.
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Vzdelávanie a príprava pre trh práce
Účasť respondentov na jednotlivých vzdelávacích aktivitách, ktoré ponúkajú úrady PSVR
podľa stupňa zrakového postihnutia uvádza nasledujúca tabuľka:
Tab.17 Vzdelávanie a príprava pre trh práce podľa stupňa zrakového postihnutia
Stupeň zrakového postihnutia (%)
porucha
prakticky
nevidiaci
slabozraký
binokulárneho
nevidiaci
videnia
Rekvalifikácia
36,4
31,0
24,4
44,4
Cudzí jazyk
0,0
3,4
3,4
11,1
Počítačové zručnosti
9,1
6,9
15,1
22,2
Rozvoj zručností pre získanie
9,1
27,6
23,3
66,7
práce
Príprava na SZČ
9,1
13,8
7,0
11,1
Účasť v rekvalifikačných kurzoch patrila medzi najčastejšie uvádzané aktivity
respondentov podľa stupňa zrakového postihnutia.
Výraznejšie zastúpenie vo všetkých kurzoch vzdelávania a prípravy pre trh práce
deklarovali osoby s poruchou binokulárneho videnia.
Najnižšiu účasť vo vzdelávaní a príprave pre trh práce preukázali respondenti zo súboru
nevidiacich, čo môže byť vo významnej miere ovplyvnené aj nevhodnou ponukou
(nevyhovujúcimi podmienkami pre účasť v kurze) vzdelávacích aktivít v rámci vzdelávania
a prípravy pre trh práce pre túto skupinu ľudí.
Podľa výsledkov, ktoré sme získali z prieskumu podľa stupňa zrakového postihnutia,
medzi prakticky nevidiacimi respondentmi bola zo všetkých stupňov zrakového
postihnutia najpočetnejšie zastúpená skupina, ktorá sa pripravovala na samostatnú
zárobkovú činnosť.
Skoro každý siedmy (15,1%) zo slabozrakých a nevidiacich respondentov, ktorý uviedol,
že sa vzdelával v rámci vzdelávania a prípravy pre trh práce, absolvoval kurz počítačových
zručností (každý jedenásty zo skupiny nevidiacich a každý štrnásty zo skupiny prakticky
nevidiacich).
Účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa pohlavia preukázala, že muži sa
štatisticky významnejšie zúčastňovali kurzov rozvoja zručností pre získanie práce a ženy
rekvalifikačných kurzov čo mohlo byť ovplyvnené zameraním rekvalifikačných kurzov.
Na samostatnú zárobkovú činnosť sa pripravovali predovšetkým muži (takmer
každý ôsmy muž, zatiaľ čo u žien je to každá dvadsiata druhá).
Podľa obdobia získania zrakovej chyby, v súbore respondentov, ktorí poškodenie zraku
získali v období adolescencie a rannej dospelosti, zaznamenávame spomedzi
ostatných skupín najvyšší počet tých, ktorí sa pripravovali na podnikanie.
Skutočnosti , ktoré motivovali nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich k
účasti na ostatnej vzdelávacej aktivite.
Výskumným zámerom bolo aj zachytenie vybraných motivačných činiteľov, ktoré ovplyvnili
účasť respondentov tohto súboru v ďalšom vzdelávaní. Táto otázka sa týkala iba
respondentov, ktorí sa ďalšieho vzdelávania zúčastnili v minulosti, alebo v čase prieskumu
navštevovali aspoň jednu aktivitu ďalšieho vzdelávania. Respondenti sa vyjadrovali ku
všetkým možnostiam a z ich odpovedí vyplýva , že na väčšinu respondentov pôsobil viac
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ako jeden motivačný činiteľ.
Tab.18 Motivačné činitele účasti na ďalšom vzdelávaní
Motivačný činiteľ
Požiadavka zamestnávateľa
Rodina, známi
odporúčanie sprostredkovateľa práce
Vlastná motivácia

Počet

%
12
14
35
68

12,2
14,7
36,5
69,4

Podľa získaných výskumných poznatkov vlastnú motiváciu ako faktor účasti na ďalšom
vzdelávaní označilo 69% respondentov za rozhodujúcu. Druhým najčastejším motivátorom
bolo podľa výpovedí respondentov odporúčanie sprostredkovateľa práce (takmer 37%).
(V jednom prípade motivovala k účasti na ďalšom vzdelávaní ponuka školy v Levoči.)
Motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu podľa stupňa zrakového postihnutia ilustruje
nasledujúca tabuľka:
Tab. 19 Motivácia k ďalšiemu vzdelávaniu podľa stupňa zrakového postihnutia
Stupeň zrakového postihnutia (%)
porucha
prakticky
nevidiaci
slabozraký binokulárneho
nevidiaci
Motivačný činiteľ
videnia
Požiadavka zamestnávateľa
0,0
10,0
14,5
12,5
Rodina, známi
25,0
10,5
15,0
12,5
Odporúčanie
sprostredkovateľa práce

12,5

26,3

44,3

25,0

Vlastná motivácia

62,5

57,9

73,0

75,0

Dôvody neúčasti na ďalšom vzdelávaní.
Z výsledkov výskumu vyplynulo, že približne tretina nezamestnaných slabozrakých a
nevidiacich sa na ďalšom vzdelávaní nezúčastnila, alebo nezúčastňuje. Respondenti
uvádzali viac dôvodov neúčasti na ďalšom vzdelávaní.
Tab.20 Prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich dôvodov neúčasti na ďalšom vzdelávaní
uvádza nasledujúca tabuľka
Počet
%
Nepociťuje potrebu sa ďalej vzdelávať
18
43,9
Ponúkané kurzy nevhodné pre zrakovo postihnutých
ľudí
Kurzy, o ktoré mal/-a záujem nevhodné pre zrakovo
postihnutých ľudí
Bez záujmu o ďalšie vzdelávanie, lebo nepomôže nájsť
prácu
Vzdialenosť, náročná dopravná prístupnosť
Neumožnil zamestnávateľ

17

43,6

16

41,0

15

37,5

10
6

25,0
15,0
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Skoro polovica (44%) z tých, ktorí sa ďalšieho vzdelávania nezúčastnili, uviedli ako dôvod
„nepociťujem potrebu sa ďalej vzdelávať“. Z hľadiska pohlavia, častejšie muži (o 20%) ako
ženy nepociťovali potrebu sa ďalej vzdelávať.
Skoro každý druhý nezamestnaný respondent (43,6%) uviedol, že dôvodom neúčasti na
ďalšom vzdelávaní je fakt, že ponúkané kurzy a kurzy, o ktoré mali záujem, sú
nevhodné pre zrakovo postihnutých ľudí. Na túto skutočnosť upozorňovali najmä
prakticky nevidiaci respondenti (viac ako dve tretiny respondentov).
Viac ako tretina respondentov (38%) nemala záujem o ďalšie vzdelávanie, pretože podľa
ich názoru, im nepomôže nájsť si prácu. Tento názor prevládal výraznejšie medzi mužmi
(o 6%) ako ženami.
Pre štvrtinu respondentov, ktorí majú odmietavý postoj k ďalšiemu vzdelávaniu, je
dôvodom vzdialenosť, či náročná dopravná prístupnosť. Náročná dopravná prístupnosť
bola štatisticky významnejšie deklarovaná v súboroch slabozrakých a nevidiacich
respondentov.
V absolútnom vyjadrení 6 respondentov, zo skupiny nezamestnaných slabozrakých
a nevidiacich uviedlo, že im účasť na ďalšom vzdelávaní neumožnil zamestnávateľ.
Spomedzi iných dôvodov, ktoré uvádzali nevidiaci a slabozrakí
ľudia v ojedinelých
výpovediach , sa najčastejšie vyskytovali: „pretrvávajúce zdravotné problémy“, „nezáujem
o vzdelávanie z dôvodu neaktuálnosti ponúkaných kurzov vo vzťahu k potrebám trhu
práce“.
Stupeň dosiahnutého vzdelania sa v dôvodoch odmietania účasti na ďalšom vzdelávaní
prejavil výrazným zastúpením skupiny respondentov s nízkym stupňom vzdelania
(bez vzdelania a základné vzdelanie). U tejto skupiny bol deklarovaný stupeň skepse
voči užitočnosti ďalšieho vzdelávania a jeho dopadu na nájdenie si práce, najvýraznejší.
Subjektívne hodnotenie významu ďalšieho vzdelávania.
Postoje slabozrakých a nevidiacich k významu ďalšieho vzdelávania vyjadrili respondenti
na štvorstupňovej škále. Väčšina slabozrakých a nevidiacich respondentov sa priklonila k
pozitívnemu hodnoteniu významu ďalšieho vzdelávania pre získanie práce a udržanie si
práce.
Tab.21 Význam ďalšieho vzdelávania

Veľmi dôležité
Dôležité
Nepodstatné
Úplne zbytočné

Získanie práce
Udržanie si práce
(%)
(%)
30,7
24,3
41,4
42,1
20,7
23,6
7,1
10

Takmer tri štvrtiny súboru nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich pripisuje ďalšiemu
vzdelávaniu pozitívny dosah na získanie práce. 72% respondentov ho označilo za veľmi
dôležité a dôležité pre získanie práce.
Podľa výsledkov výskumu o niečo nižšiu váhu prikladajú respondenti významu ďalšieho
vzdelávania, pre udržanie si práce. Za veľmi dôležité a dôležité, ďalšie vzdelávanie
v súvislosti s udržaním si pracovného miesta považuje 66% respondentov.
Drvivá väčšina v podskupine nevidiacich (90%) sa prikláňa k názoru, že ďalšie
vzdelávanie je dôležité pre získanie práce (70% prakticky nevidiacich, 71% slabozraký,
78% porucha binokulárneho videnia).
Negatívne vyjadrenie k potrebe sa ďalej vzdelávať, vyjadrila viac ako štvrtina
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respondentov (28%), ktorá sa prikláňa k názoru, že význam ďalšieho vzdelávania vo
vzťahu k nájdeniu zamestnania je nepodstatný až úplne zbytočný. Viac ako tretina
respondentov (34%) ho považuje za nepodstatné a zbytočné vo vzťahu k udržaniu si
zamestnania, práce.
Identifikácia pomôcok k účasti na aktivitách ďalšieho vzdelávania
Neodmysliteľnou súčasťou ďalšieho vzdelávania a jeho sprístupnenia slabozrakým
a nevidiacim sú vhodné pomôcky. Z analýzy odpovedí na otázku „aké pomôcky , aké
vybavenie učebne by potrebovali aby sa mohli zúčastniť ďalšieho vzdelávania“ vyplynulo,
že najviac požadovanými pomôckami sú podľa respondentov:
 materiály so zväčšenou tlačou (65%)
 zvukové nahrávky (54%)
Druhá najpočetnejšia skupina respondentov by ocenila pri účasti na ďalšom vzdelávaní
 elektronické dokumenty (28%)
 pomoc asistenta (27%)
Štvrtina respondentov uviedla
 kompenzačné pomôcky. Medzi najčastejšie uvádzanými kompenzačnými
pomôckami bola čítacia a televízna lupa a počítač s hlasovým výstupom.
Necelá desatina respondentov by k účasti na ďalšom vzdelávaní potrebovala
 študijné materiály v Braillovom písme .
Podľa vyjadrenia niektorých respondentov k účasti na ďalšom vzdelávaní by nevidiacim
a slabozrakým potenciálnym účastníkom vzdelávania pomohli aj bezbariérové priestory
a auto, ktoré by umožnilo prepravu na miesto vzdelávania, či do zamestnania.
Pomôcky ku vzdelávaniu

8

študijné materiály v Braillovom písme

24

kompenzačné pomôcky

27

pomoc asistenta

28

elektronické dokumenty

54

zvukové nahrávky

65

materiály so zväčšenou tlačou
0

35

70
%

I
Identifikácia oblastí ďalšieho vzdelávania pre budúce pracovné uplatnenie.
Získané výskumné poznatky preukázali, že pomerne vysoké percento nepracujúcich
respondentov nemá záujem o vzdelávacie kurzy, prípadne ich považuje za nepotrebné pre
svoje ďalšie pracovné uplatnenie.
Z voľne formulovaných odpovedí tých slabozrakých a nevidiacich respondentov, ktorí sú
v súčasnosti nezamestnaní, ale majú záujem sa ďalej vzdelávať vyplynulo, že ich záujem
sa sústreďuje na nasledovné odbory, kľúčové kompetencie:
- masérstvo
- príprava na podnikanie
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-

kurzy výpočtovej techniky
kurzy cudzieho jazyka.

Vo výpovediach respondentov sme zaznamenali požiadavky na ďalšie kurzy , školenia ,
vzdelávacie aktivity, ale vo veľmi nízkej početnosti. Respondenti uvádzali potrebu
nasledujúcich kurzov vzdelávania .
- účtovníctvo a administratíva
- sociálna rehabilitácia
- pedagogika
- manuálne činnosti
- opatrovateľstvo
- operátor, spojovateľ, telefonista
Súčasný stav kompetencii pracujúcich slabozrakých a nevidiacich v úrovni
ovládania cudzích jazykov a IT technológii.
Úroveň ovládania cudzích jazykov
Súčasťou výskumného zamerania bola identifikácia jazykových znalostí nevidiacich a
slabozrakých. Úrovne ovládania cudzích jazykov označovali respondenti na základe šesť
stupňovej škály, ktorú im prečítal anketár 10. Väčšina respondentov slabozrakých
a nevidiacich uviedla, že neovláda cudzie jazyky.
Tab.22 Jazykové kompetencie respondentov podľa stupňa ovládania cudzieho jazyka
uvádza nasledujúca tabuľka:
angličtina
nemčina
francúzština
ruština
Stupeň znalosti
Počet
%
Počet
%
Počet
%
Počet
%
Vôbec neovláda
111 78,7
107
76,4
137 98,6
80
57,1
Začiatočník
21 14,9
25
17,9
2
1,4
42
30
Mierne pokročilý
5
3,5
5
3,6
0
0
16
11,4
Stredne pokročilý
2
1,4
2
1,4
0
0
0
0
Pokročilý
2
1,4
1
0,7
0
0
2
1,4
Spolu
141 100
140
100
139 100
140
100
Neuvedené
1
2
3
2
Spolu
142
142
142
142
Tí respondenti, ktorí uviedli znalosti niektorého z uvedených jazykov, deklarovali väčšinou
úroveň začiatočnícku.(najviac respondentov ovláda na tomto stupni ruštinu (42%),
angličtinu (21%) a nemčinu (25%).
Výsledky prieskumu zároveň signalizujú , že na úroveň ovládania cudzích jazykov
jednoznačne nepôsobí závažnosť zrakového postihnutia. Medzi respondentmi, ktorí uviedli
určitý stupeň ovládania anglického jazyka boli najvýraznejšie zastúpení nevidiaci
respondenti, ktorí uvádzali znalosť angličtiny na úrovni začiatočník (30%) a 10% uviedlo ,
že je v angličtine pokročilý.
Spomedzi iných jazykov, ktoré uviedli respondenti zo súboru nezamestnaných ako jazyky,
ktoré ovládajú, prevládala znalosť maďarčiny. Priemerná znalosť maďarčiny sa v súbore
10

V súbore nezamestnaných bola použitá rovnaká škála na ohodnotenie jazykových vedomostí ako v súbore
pracujúcich. Uvedená škála je rozpracovaná v priloženom glosári a bola predkladaná respondentom pri zaraďovaní sa
do znalostných skupín podľa stupňa ovládania jednotlivých cudzích jazykov.
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nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich pohybuje na úrovni stredne pokročilý.
Môžeme predpokladať, že v dosiahnutej úrovni znalosti maďarského jazyka, zohráva
významnú úlohu regionálny aspekt.
Celkove vyšší stupeň ovládania cudzích jazykov vykazovali ženy z tohto súboru
a respondenti s vyšším stupňom vzdelania.
Tab.23 Úroveň ovládania cudzích jazykov podľa stupňa zrakového postihnutia uvádza
nasledujúca tabuľka:
Stupeň zrakového postihnutia (%)
Nevidiaci

Angličtina

Nemčina

Francúzština

Ruština

vôbec neovláda
začiatočník
mierne pokročilý
stredne pokročilý
pokročilý
vôbec neovláda
začiatočník
mierne pokročilý
stredne pokročilý
pokročilý
vôbec neovláda
začiatočník
vôbec neovláda
začiatočník
mierne pokročilý
pokročilý

60,0
30,0
0,0
0,0
10,0
90,0
10,0
0,0
0,0
0,0
90,0
10,0
60,0
20,0
20,0
0,0

Prakticky
nevidiaci

83,3
6,7
6,7
3,3
0,0
73,3
13,3
6,7
3,3
3,3
96,6
3,4
60,0
33,3
3,3
3,3

Slabozraký

79,8
14,6
3,4
1,1
1,1
75,0
20,5
3,4
1,1
0,0
100,0
0,0
56,8
28,4
13,6
1,1

Porucha
binokulárneho
videnia

66,7
33,3
0,0
0,0
0,0
77,8
22,2
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
44,4
55,6
0,0
0,0

Identifikácia zručnosti práce slabozrakých a nevidiacich s výpočtovou technikou.
V oblasti zisťovania úrovne ovládania práce s vybranými počítačovými programami,
Internetom a elektronickou poštou, MS Excel, výsledky potvrdili vysoký stupeň výpočtovej
„negramotnosti“ v súbore nezamestnaných osôb so zrakovým postihnutím. Respondenti
na základe vlastného ohodnotenia určovali dosiahnutú úroveň svojich počítačových
zručností v jednotlivých programoch.
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Zručnosti práce s výpočtovou technikou
97

100
%
75

72

70
61

50
25

23

17

11

9

4
0

Word
vôbec neovláda
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14
4

7

7

Internet, e-mail
mierne pokročilý

1,4 1

1

programovanie
pokročilé funkcie

Osobitosť vybavenia počítačovou technikou pre skupinu s týmto druhom zdravotného
postihnutia, prístup k tejto technike a súbor iných faktorov zapríčinili, že viac ako dve
tretiny z nezamestnaných respondentov so zrakovým postihnutím uviedlo , že vôbec
neovláda prácu s počítačovými programami, ktoré sú najčastejšie vyžadovanými
zamestnávateľmi, a to MS Word, MS Excel a internet, e-mail.
Dosiahnutá úroveň skúseností s ovládaním počítačových programov v súbore tých
respondentov, ktorí deklarovali určitý stupeň zručnosti práce s počítačom, sa pohybuje
prevažne na začiatočníckej prípadne mierne pokročilej úrovni. Skúsenosti na úrovni
začiatočník, mierne pokročilý s aplikáciou MS Word má viac ako tretina (34%)
respondentov. Pokročilé funkcie ovládania programu uviedlo 4 % respondentov.
Skúsenosti na úrovni začiatočník, mierne pokročilý s programom MS Excel má podľa
výsledkov výskumu viac ako štvrtina respondentov (26%). Rovnaká skupina z hľadiska
početnosti ako pri ovládaní MS Word uviedla pokročilé funkcie ovládania programu MS
Excel
Internet a e-mail ovláda viac ako pätina respondentov na úrovni začiatočníka a mierne
pokročilého.
V odpovediach ľudí so zrakovým postihnutím sme zaznamenali aj jednotlivcov, ktorí
deklarovali zručnosti programovania.
Na druhej strane respondenti zo súboru nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich
uviedli znalosť ďalších počítačových programov : Cooledit, Booletof, FTP2, Acrobat
Reader, Firer.
Vyšší stupeň zručností práce s počítačom uvádzali muži a respondenti
s vysokoškolským vzdelaním.
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Tab.24 Prehľad počítačových zručností podľa stupňa zrakového postihnutia uvádza
nasledujúca tabuľka:

Stupeň ovládania
zručnosti
MS Word

MS Excel

Internet a
e-mail

vôbec neovláda
začiatočník
mierne pokročilý
pokročilé funkcie
vôbec neovláda
začiatočník
mierne pokročilý
pokročilé funkcie
vôbec neovláda
začiatočník
mierne pokročilý
pokročilé funkcie

Stupeň zrakového postihnutia (%)
porucha
prakticky
nevidiaci
slabozraký binokulárneho
nevidiaci
videnia
70,0
56,7
60,2
66,7
10,0
30,0
22,7
22,2
20,0
6,7
12,5
11,1
0,0
6,7
4,5
0,0
80,0
73,3
67,4
66,7
10,0
13,3
19,1
22,2
10,0
3,3
10,1
11,1
0,0
10,0
3,4
0,0
70,0
70,0
71,9
66,7
10,0
13,3
14,6
22,2
10,0
10,0
6,7
0,0
10,0
6,7
6,7
11,1

4. Subjektívna reflexia postojov nevidiacich a slabozrakých na
zvýšenie šancí získať a udržať si prácu.
Osobitnú pozornosť sme vo výskume venovali subjektívnej interpretácii faktorov,
ktoré sú rozhodujúce pre zvýšenie šancí človeka so zrakovým postihnutím získať a udržať
si prácu. Respondenti na otázku „Čo považujete za rozhodujúce, pre zvýšenie šancí
človeka so zrakovým postihnutím, získať prácu a udržať si ju“ dostali možnosť
vyjadriť voľne svoj názor , prežitú skúsenosť s pracovným trhom Túto možnosť využilo viac
ako 90% respondentov v obidvoch prieskumných súboroch.
Najviac frekventované výpovede uvádza nasledujúca tabuľka
Pracujúci
slabozrakí
a nevidiaci Nezamestnaní slabozrakí a nevidiaci
respondenti
respondenti
Vhodné vzdelanie pre trh práce Dostatok vhodných pracovných miest
,ďalšie
vzdelávanie,
jazykové pre občanov so zrakovým postihnutím
znalosti(41%)
(26%)
Kladný prístup k práci, chuť pracovať Zmena prístupu zamestnávateľov,
a presadiť sa na trhu práce ,osobná vytvorenie vhodných podmienok pre
aktivita pri získaní a udržaní si zamestnávanie
zrakovo
pracovného miesta (17,8%)
postihnutých(26%)
Pochopenie
zo
strany Vzdelávanie , rekvalifikácie a ďalšie
zamestnávateľov
kolegov vzdelávanie pre trh práce (14,ˇ%)
a okolia(16%)
Stimulovať zamestnávateľov k tvorbe Pochopenie
zo
strany
zdravej
pracovných
miest
pre
zrakovo populácie (8,5%)
postihnutých,
podporovať
tvorbu
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chránených dielní
pracovísk(10,8%)
Samostatnosť 8,3%)

a

chránených

Odstraňovať predsudky zo strany
zdravej
spoločnosti,
lepšia
informovanosť o schopnostiach a
zručnostiach
zrakovo
postihnutých(5,9%)
V činnosti úradov PSVR
zlepšiť
poradenstvo poskytované klientom so
zrakovým postihnutím ,aktívnejšie
oslovovať zamestnávateľov aby tvorili
pracovné miesta pre ľudí s týmto
postihnutím,
zlepšiť
komunikáciu
so zrakovo
postihnutými
klientmi(4,2%)

Legislatívna podpora zamestnávania
zrakovo postihnutých(8,5%)
Sprístupniť a zabezpečiť v systéme
úradov PSVR informačné toky o
príspevkoch na začatie podnikania,
rekvalifikačných kurzoch
a iných
nástrojoch aktívnej politiky TP (6,3%)
Vlastná aktivita a zmena prístupu
slabozrakého a nevidiaceho k sebe a
k ochote pracovať(2,1%)

Výpovede pracujúcich slabozrakých a nevidiacich respondentov:
Aktívny prístup k vzdelaniu, k ochote pracovať a udržať si pracovné miesto rezonoval vo
výpovediach pracujúcich respondentov. Viac ako polovica slabozrakých a nevidiacich
(59%), za rozhodujúci faktor zvýšenia šancí získať prácu a udržať si ju ,považuje vhodnú
prípravu pre trh práce , ďalšie vzdelávanie, zdokonaľovanie svojich jazykových znalostí,
ale aj kladný prístup k práci, ochotu pracovať a presadiť sa na trhu práce. Piati
respondenti formulovali svoju výpoveď „dôležité je byť schopnejším ako ten zdravý“,
siedmi respondenti sa vyjadrili , že dôležité je „ nevzdávať sa a byť aktívny“
Pochopenie zo strany zamestnávateľov a ich stimulácia k tvorbe pracovných miest pre
slabozrakých a nevidiacich predstavovali druhú pomerne početnú skupinu výpovedí (viac
ako štvrtina respondentov ). Pracujúci slabozrakí a nevidiaci v súvislosti so získaním a
udržaním pracovného miesta vyžadujú viac pochopenia zo strany zamestnávateľov
(odstránenie priestorových a komunikačných bariér).Respondenti v tomto súbore zároveň
upozorňovali na potrebu stimulácie zamestnávateľov k tvorbe pracovných miest pre
zrakovo postihnutých, ale aj na dôsledné dodržiavanie legislatívy, zákonníka práce ,
bezpečnostných predpisov. Prakticky nevidiaci masér
sa vyjadril „aby nás
zamestnávatelia nepodceňovali a dali nám príležitosť dokázať , že sme schopní pracovať
i keď potrebujeme vytvoriť také podmienky aby sme mohli pracovať“
Schopnosť byť samostatný, samostatne sa pohybovať, zvládať priestorovú orientáciu,
sebaobsluhu a komunikačné zručnosti považuje 8,3% pracujúcich respondentov za
rozhodujúci faktor získania a udržania práce. Medzi výpoveďami odzneli názory ako „mať
odvahu“ odhadnúť svoje sily“ „mať pevnú vôľu“, “nebáť sa postaviť na vlastné nohy ,
neustále získavať informácie o zákonoch týkajúcich sa ľudí s postihnutím, pokiaľ to
zdravotný stav umožňuje pracovať, stýkať sa s ľuďmi, sústavne sa vzdelávať“
Viacerí respondenti, v súvislosti s zvýšením šance získať a udržať si pracovné miesto
upozorňovali na potrebu odstraňovania predsudkov zakorenených v spoločnosti bez
zrakového postihnutia , formou masívnejšej informovanosti o schopnostiach a
zručnostiach ľudí so zrakovým postihnutím.
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Medzi faktory, ktoré by mohli ovplyvniť zlepšenie prístupu k zamestnaniu, podľa
pracujúcich respondentov patrí aj optimalizácia informačných a komunikačných
služieb v kompetencii úradov PSVR. Podľa ich názoru by úrady PSVR mali venovať
zvýšenú pozornosť vyhľadávaniu pracovných miest, osobitne pre skupinu slabozrakých
a nevidiacich, podporovať tvorbu chránených dielní a chránených pracovísk , ktoré tvoria
pracovné príležitosti pre ľudí so zrakovým postihnutím. Smerom k činnosti úradov PSVR
odznela aj požiadavka kvalitného odborného poradenstva poskytovaného tejto skupine
ľudí.
Šťastie , náhoda (6 respondentov) patria podľa pracujúcich respondentov tiež medzi
faktory, ktoré ovplyvňujú šance získať a udržať si pracovné miesto.
4 respondenti upozornili na význam podpory rodiny a okolia pri zvyšovaní šancí
uplatnenia na trhu práce.
Výpovede nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich respondentov
Nezamestnaní respondenti za rozhodujúce skutočnosti získania a udržania zamestnania
považujú tvorbu pracovných miest pre slabozrakých a nevidiacich a zmeny v postoji
zamestnávateľov k nim, ako k pracovnej sile.
Viac ako štvrtina nezamestnaných respondentov vyjadrila názor , že zvýšenie šancí
na získanie a udržanie práce spočíva v dostatku vhodných pracovných miest pre
občanov so zrakovým postihnutím, v podporovaní zriaďovania pracovných miest pre
občanov so zrakovým postihnutím v chránených dielňach a na chránených pracoviskách
a vo vytvorení vhodného prostredia (legislatívneho, sociálneho) pre začatie vykonávania
samostatnej zárobkovej činnosti.
Z hľadiska frekvencie výpovedí rovnakú váhu prikladajú nezamestnaní respondenti
potrebe zmien v prístupe zamestnávateľov k slabozrakým a nevidiacim. Od
zamestnávateľov očakávajú vyšší stupeň
trpezlivosti pri zamestnávaní a vyššiu
ústretovosť pri tvorbe pracovných podmienok a pracovného prostredia vhodného pre
zrakovo postihnutého človeka.
Na rozdiel od pracujúcich respondentov , kde vzdelávanie , ďalšie vzdelávanie ,účasť na
rekvalifikačných kurzoch , učenie sa jazykov považoval skoro každý druhý za rozhodujúce
pre získanie a udržanie si pracovného miesta , v súbore slabozrakých a nevidiacich
respondentov , ktorí sú v súčasnosti bez práce, len každý siedmy považuje tieto faktory
za rozhodujúce .
Podľa výpovedí 8,5% respondentov „väčšie pochopenie zo strany spoločnosti bez
zrakového postihnutia“ by uľahčilo ich prístup k zamestnaniu a zotrvanie na pracovnom
mieste.
Legislatívnu podporu zamestnávania ľudí so zrakovým postihnutím “nebyť odkázaný
na charitatívne cítenie zamestnávateľov, ale vytvoriť podmienky podporené platnou
legislatívou“ považuje 8,5% nezamestnaných respondentov za rozhodujúce pre získanie
a udržanie pracovného miesta
Úrady PSVR by podľa názoru respondentov zo súboru nezamestnaných(6,3%) ,mohli
pomôcť zvýšiť šance nezamestnaných slabozrakých a nevidiacich na trhu práce,
vytvorením a najmä sprístupnením informačného systému, ktorý by zabezpečoval tok
informácii o rekvalifikačných kurzoch, o príspevkoch na začatie podnikania , o príspevkoch
na ďalšie nástroje aktívnych opatrení trhu práce, slabozrakému a nevidiacemu klientovi.
Ak v súbore pracujúcich respondentov vlastnú aktivitu, zmenu prístupu k práci a chuť
pracovať považuje za rozhodujúce činitele pre uplatnenie sa na trhu práce, približne
každý piaty respondent ,v súbore nezamestnaných v absolútnom vyjadrení 3 respondenti.
Škálu výpovedí nezamestnaných respondentov k otázke, čo považujú za rozhodujúce pre
zvýšenie šancí získať prácu a udržať si pracovné miesto, doplňujú výpovede jednotlivcov,
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ktorí poukázali na potrebu „odstránenia diskriminačných postupov“ vyskytujúcich sa
na úrovni zamestnávateľov a sťažujúcich prístup k zamestnaniu
slabozrakých
a nevidiacich , v odpovediach sa prezentoval aj potreba , „zabezpečenia aby človek so
zrakovým postihnutím hneď po škole získal pracovné miesto a praktické zručnosti“, aby
bol „finančne dostupný internet pre zvýšenie informovanosti človeka so zrakovým
postihnutím “ a „dostupnosť kompenzačných pomôcok“.
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Závery
Osobitosťou vývoja pracovného trhu v ostatnom období je profilovanie
marginalizovaných skupín, ktoré v dôsledku svojich špecifických danosti a potrieb
vyžadujú neštandardné postupy a riešenia. K týmto skupinám nesporne patria aj osoby
so zrakovým postihnutím. Hľadanie neštandardných riešení je založené na komplexnom
poznaní charakteristík osôb s poruchami zraku a identifikácii osobitostí ich postavenia na
trhu práce a v celoživotnom vzdelávaní. Empirický výskum, ktorého výsledky sú
prezentované touto štúdiou, nemal za ambíciu dať komplexnú a vyčerpávajúcu analýzu
všetkých aspektov
neľahkej životnej situácie týchto občanov. Hlavnou ašpiráciou
výskumnej analýzy bola identifikácia rôznorodých aspektov postavenia osôb so zrakovým
postihnutím v kontexte súčasného trhu práce. Vo väzbe na získané poznatky možno
rezumovať, že:
1. Medzi pracujúcimi so zrakovým postihnutím a celkovou pracujúcou populáciou nie
sú výrazne rozdiely pokiaľ ide o ich charakteristiky ako pracovnej sily. Pracujúci so
zrakovým postihnutím sú zapojení do pracovného procesu rovnako ako populácia
bez zrakového handicapu a väčšina z nich, obdobne ako populácia bez zrakového
handicapu pracuje v štandardných pracovných pomeroch a v štandardných
pracovných režimoch.
2. Samotný zrakový handicap nie je neprekonateľnou bariérou pre aktívnu
ekonomickú participáciu, plnohodnotný pracovný život a pre účasť v celoživotnom
vzdelávaní osôb s funkčnou poruchou zraku.
3. Rovnako ako u populácie bez zrakového handicapu, aj u zrakovo postihnutých
osôb kľúčovú úlohu v prístupe k zamestnaniu a pri jeho udržaní hrá vzdelanie
a potreba celoživotného vzdelávania.
4. Zrakové postihnutie neprekáža väčšine jeho nositeľov byť adaptabilným
k požiadavkám dopytu po práci a uplatňovať aktívny prístup k vlastnému osudu.
Otvorený trh práce v súčasnosti vykazuje nízku mieru senzibility k potrebám osôb
so zrakovým postihnutím; ako preukázali výsledky výskumu prílev osôb so
zrakovým postihnutím do nezamestnanosti bol dôsledkom ich prepúšťania
z nechráneného zamestnania. Obdobne, jednou z príčin zanechania zamestnania
boli nepriaznivé a nevyhovujúce pracovné podmienky pre výkon zamestnania
osobou so zrakovým postihnutím. Na základe uvedeného možno súčasné
podmienky prístupu osôb so zrakovým postihnutím k zamestnaniu označiť ako
nepriaznivé.
5. Osoby so zrakovým postihnutím sú signifikantne zastúpené v pracovných pozíciách
v rámci sekundárneho trhu práce t.j. v pozíciách s nižšími kvalifikačnými nárokmi
a nižšou stabilitou pracovných pomerov, čo a priori predurčuje túto kategóriu
pracujúcich k vyššiemu riziku ohrozenia nezamestnanosťou a vylúčenia z trhu
práce.
6. V dôsledku samotnej povahy zrakového handicapu a absencie efektívnej podpory
zamestnávania osôb so zrakovým postihnutím, väčšina z nich je predurčená
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k dlhodobým formám nezamestnanosti (58% respondentov sú evidovaní v úrade
PSVR viac ako rok a z toho 60% viac ako 2 roky).
7. Výskumné poznatky preukázali, že vysoká konkurencia v rámci pracovnej sily na
strane jednej a nízka senzibilita zamestnávateľov k zamestnávaniu ľudí
slabozrakých a nevidiacich na strane druhej, znásobuje znevýhodnenie a
marginalizáciu aj tak krajne znevýhodnenej
skupiny osôb so zrakovým
postihnutím.
8. Výsledky výskumnej analýzy poukazujú na paradoxnú skutočnosť, že pozitívny fakt
rozvoja informačných a komunikačných technológií v ostatnom období, ich využitie
v každodennom pracovnom živote a petrifikácia zručností zaobchádzania s nimi
patrí medzi bázické požiadavky na pracovnú silu, kreuje pre osoby so zrakovým
handicapom výrazne bariéry v prístupe k zamestnaniu; u mnohých z nich absentuje
počítačová gramotnosť a prístup k informačným technológiám adjustovaným pre
potreby zrakovo handicapovaných užívateľov. Uvedený fakt multiplikuje
marginalizačné tendencie v postavení osôb so zrakovým handicapom na trhu
práce. Pozitívnym a povzbudzujúcim zistením je skutočnosť, že osoby so zrakovým
postihnutím manifestujú vysoký stupeň aktívneho prístupu k riešeniu vlastnej
životnej situácie. Obdobne ako populácia bez zrakového handicapu, drvivá väčšina
osôb s funkčnou poruchou zraku využíva všetky dostupné formy hľadania
zamestnania vrátane osobnej návštevy zamestnávateľov a využívania služieb
agentúr podporovaného zamestnávania a agentúr sprostredkovania zamestnania
za úhradu. Za povšimnutie stoji skutočnosť, že na rozdiel od populácie bez
zrakového handicapu, ktorá pri hľadaní zamestnania sa v prvom rade spolieha na
neformálne sociálne siete (príbuzní a známi ), osoby so zrakovým postihnutím za
hlavného „facilitátora“ zamestnania považujú verejné služby zamestnanosti.
9. Výskumné poznatky signalizujú sťažený prístup nevidiacich a slabozrakých osôb
k vzdelávaniu, ktorý je dôsledkom nízkej flexibility a adaptability existujúceho
skostnateného vzdelávacieho systému, nerešpektujúceho špecifické potreby tejto
skupiny ľudí.
10. Faktorom signifikantne ovplyvňujúcim sklon nevidiacich a slabozrakých osôb
k ďalšiemu vzdelávaniu je postavenie jedinca v rámci kategórií pracovných síl.
Zatiaľ čo v súbore pracujúcich respondentov nezáujem o vzdelávacie aktivity
osciloval na minimálnej úrovni, v súbore nezamestnaných tento ukazovateľ
dosahoval vysokých kvantitatívnych hodnôt. Podľa získaných poznatkov pracujúce
osoby so zrakovým postihnutím intenzívne vnímajú potrebu zdokonalenia sa
v kľúčových kompetenciách akými sú cudzie jazyky a získanie zručnosti práce s
počítačom.
11. Významnou bariérou účasti na ďalšom vzdelávaní nevidiacich a slabozrakých je
vzdialenosť kurzov a dopravná náročnosť. Každý piaty respondent zo súboru
pracujúcich, ktorý sa nezúčastnil ďalšieho vzdelávania, dopravnú náročnosť označil
ako hlavný dôvod. neúčasti na vzdelávacích aktivitách.
12. Získané výskumné poznatky naznačujú, že nevyhnutným predpokladom zlepšenia
postavenia osôb so zrakovým handicapom na trhu práce je podpora zvýšenia ich
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zamestnateľnosti t.j. zväčšenie a zintenzívnenie investícií do rozvoja ich ľudského
kapitálu.
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Prílohy

Aktívne opatrenia trhu práce
chránená dielňa, chránené
pracovisko(CHD CHP)
ďalšie vzdelávanie

integrovaná škola
kurzy počas zamestnania
otvorený trhu práce
podporované pracovné
miesto u zamestnávateľa
pracovný asistent
práca dočasná
rekvalifikácia
sociálna rehabilitácia

školská príprava na povolanie
špeciálna škola
Úroveň ovládania cudzieho
jazyka
začiatočník (A1, A2)

Glosár pojmov v dotazníku
Príspevky a vzdelávanie poskytované úradom PSVR v zmysle
zákona 5/2004 o službách zamestnanosti
CHD a CHP sú pracoviská v ktorých pracuje najmenej
50%občanov so ZP. CHP môže byť zriadené aj v domácnosti
občana so ZP. Za chránené pracovisko sa považuje aj
výrobné družstvo invalidov
vzdelávacie kurzy, štúdium v dospelosti počas pracovného
života, nezamestnanosti, v dôchodku, vo voľnom čase
(jazykový kurz v jazykovej škole, kurz práce na počítači, kurz
prípravy na podnikanie, kurz priestorovej orientácie, nácvik
Braillovho písma v dospelosti, kurz prípravy na vstupný
pohovor do zamestnania, atď.)
škola, kde sa v jednej triede učia spolu žiaci (študenti) so
zrakovým postihnutím a bez postihnutia zraku
Patria do ďalšieho vzdelávania. Vzdelávacie kurzy, ktorých
sa človek zúčastňuje počas zamestnania (počítačový kurz,
jazykový kurz)
trh práce , ktorý je konkurenčný, nejde o chránené,
podporované zamestnávanie
nástroj aktívnej politiky trhu práce poskytovaný úradom
PSVR podľa zákona o službách zamestnanosti
nástroj aktívnej politiky trhu práce poskytovaný úradom
PSVR podľa zákona o službách zamestnanosti
práca na dobu určitú podľa toho, ako je uvedená
v pracovnej zmluve
vzdelávací kurz, v ktorom človek získa vedomosti a zručnosti
z iného odboru, než aký pôvodne na škole vyštudoval
(napr. z kuchárky sa stane kozmetička)
Forma sociálnej prevencie. Zameraná na získavanie a rozvoj
vedomostí, zručností a návykov, ktoré sú potrebné na
prekonávanie dôsledkov straty alebo poškodenia zraku
a zvyšovanie nezávislosti osoby so zrakovým postihnutím.
Patrí sem: výcvik priestorovej orientácie a samostatného
pohybu, výcvik sebaobsluhy, výcvik komunikačných
zručností (Braillovo písmo, klávesnicové zručnosti,
podpisovanie sa, rozpoznávanie peňazí), nácvik práce
s optickými pomôckami, príprava budúcich používateľov
vodiacich psov, práca so špeciálnym počítačom,
odstraňovanie bariér a zvyšovanie bezpečnosti v prostredí,
kde zrakovo postihnutý človek žije.
školská dochádzka povinná a nepovinná. Štúdium na
základnej, strednej a prvej vysokej škole do získania titulu
magister (cca do veku 25-26 rokov).
škola určená pre žiakov a študentov s určitým typom
zdravotného postihnutia (zrakové, sluchové...)
(Podľa spoločného európskeho referenčného rámca):
A1: Rozumie základným pojmom a jednoduchým vetám,
používaným v každodennom styku. Vie seba a iných
predstaviť, tvoriť jednoduché otázky a podať adekvátnu
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mierne pokročilý (B1)

stredne pokročilý (B2)

pokročilý (C1)

vysoko pokročilý (C2)

vzdelávanie a príprava pre trh
práce
vykonávanie samostatnej
zárobkovej činnosti
zručností na nájdenie
a udržanie si zamestnania
zvýšenie kvalifikácie

Stupeň zdravotného

odpoveď. Vie sa dorozumieť ak partner hovorí pomaly a
zreteľne a je ochotný pomôcť.
A2: Rozumie vetám a často používaným pojmom,
týkajúcich sa zaužívaných situácií, bežných, známych vecí
/napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci/.
Vie rozprávať na témy osobné údaje, rodina, škola, práca,
záujmy, šport, zdravie, životné prostredie, medziľudské
vzťahy, počasie. Rozumie jednoduchým informáciám
o známych veciach. Vie sa dohovoriť pri cestovaní v krajine,
kde sa hovorí daným jazykom, zapojiť do nenáročných
dialógov a diskusie, vytvoriť jednoduchý text na známe
témy. Zvládne jednoduchú korešpondenciu – súkromný list,
pohľadnicu, krátky odkaz, životopis, žiadosť. Vie opísať svoje
skúsenosti, udalosti a ambície a stručne vysvetliť svoje
názory a plány.
Dokáže komunikovať s rodenými hovoriacimi. Ovláda slovnú
zásobu potrebnú na dialógy a monológy v oblastiach ako
nakupovanie, voľný čas, kultúra, prezentácia rodného
mesta, krajiny, ponuka služieb, základné informácie
o študijnom zameraní, vypracovanie projektu, vstupný
pracovný pohovor atď. Rozumie čítaným textom
a prednáškam strednej náročnosti a jednoduchým textom
študijného zamerania. Dokáže vytvoriť list, esej na rozličné
témy. Vie napísať životopis, žiadosť, motivačný list, e-mail.
Ovláda slovnú zásobu z cieľového odboru. Rozumie
širokému obsahu náročných, dlhších textov s dôrazom na
špecifickú terminológiu, rozumie prednáškam a diskusii na
odborné témy. Dokáže vytvoriť zrozumiteľný a podrobný
text na zložité témy. Na základe prečítaného textu dokáže
urobiť jeho analýzu a syntézu. Vie sa plynulo a spontánne
vyjadrovať bez zjavného hľadania výrazov. Jazyk využíva
pre spoločenské, profesijné, či akademické účely. Je
schopný získavať informácie vo svojom profesijnom odbore,
zverejňovať vlastné výsledky a nadväzovať pracovné
kontakty v cudzojazyčnom prostredí.
Rozumie prakticky všetko a bez problémov. Vie zhrnúť
informácie z rôznych písomných i ústnych zdrojov a pritom
poskytnúť odôvodnenia a vysvetlenia. Vyjadruje sa
spontánne, veľmi plynulo a presne. Vie využívať jemné
výrazové prostriedky.
vzdelávacie kurzy pre nezamestnaných prihlásených na
úrade práce. Organizácia týchto kurzov sa riadi podľa
zákona 5/2004 o službách zamestnanosti.
samostatné podnikanie na živnostenský list,
zručnosti potrebné na činnosti, ktoré vedú k získaniu práce
(vedieť kde a ako hľadať voľné pracovné miesta, vedieť
písať životopis, vedieť ako správne vystupovať na vstupnom
pohovore)
Patrí do ďalšieho vzdelávania. Štúdium popri zamestnaní,
zamestnanec počas štúdia získa vyšší stupeň vzdelania
(napr. zo základného na stredné s maturitou alebo zo
stredného s maturitou vysokoškolské). Nepatrí sem štúdium
na základnej, strednej a vysokej škole v rámci školskej
prípravy na povolanie.
Nevidiaci -osoby s úplnou stratou zrakového vnímania,
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postihnutia:

ktoré sú schopné vnímať zrakom maximálne svetlo avšak
nie sú schopné lokalizovať jeho zdroj
Prakticky nevidiaci osoby , ktoré majú zachované zvyšky
zraku tak, že dokážu vnímať svetlo, obrysyale nedokážu
využívať zrak ani s najlepšou možnou korekciou
Slabozrakí- osoby , ktoré majú vážne poškodený zrak ale
disponujú jeho užitočnými zvyškami , ktoré sa dajú efektívne
využiť
Osoby s poruchami binokulárneho videnia - je to porucha
videnia oboma očami , ktorá spôsobuje problémy
v priestorovom vnímaní
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Dotazník pre zamestnaných nevidiacich a slabozrakých ľudí
I. Na úvod nám dovoľte položiť niekoľko otázok, ktoré súvisia s prácou, ktorú v súčasnosti
vykonávate.
1. Uveďte, akú prácu v súčasnosti vykonávate (podrobnejšie vyjadrite typ pracovnej činnosti,
napr. právnik, učiteľ, telefonista, masér):
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Uveďte, kde v súčasnosti pracujete Zakrúžkujte jednu možnosť.
a)

v chránenej dielni

1

b) na chránenom pracovisku u zamestnávateľa

2

c)
d)
e)
f)

3
4
5
6

na nechránenom pracovisku u zamestnávateľa
na chránenom pracovisku ako samostatne zárobkovo činná osoba
na nechránenom pracovisku ako samostatne zárobkovo činná osoba
iné uveďte:

3. Uveďte prosím, či práca, ktorú v súčasnosti vykonávate, je práca stála alebo dočasná, s akým
pracovným úväzkom: Zakrúžkujte jednu možnosť podľa typu práce a podľa charakteru práce.
Typ práce
a) práca stála ( na dobu neurčitú)
b) práca dočasná , príležitostná, sezónna
c) iná , aká
charakter pracovného úväzku
d) na plný pracovný čas
e) na skrátený pracovný čas

1
2
3
1
2

4. Prácu, ktorú vykonávate v súčasnosti ste získali Zakrúžkujte jednu možnosť.
a)
b)
c)
d)

Hneď po ukončení prípravy na povolanie
Bol som určitý čas nezamestnaný
Striedal som obdobia zamestnanosti a nezamestnanosti
Po ukončení prípravy na povolanie som sa musel/a ďalej osobitne pripravovať, aby som
získal/a uvedenú prácu
e) Iné uveďte :

1
2
3
4
5

5. Kto Vám pomohol pri získaní práce? Posúďte každú možnosť:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Agentúra podporovaného zamestnávania
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Súkromné sprostredkovateľne práce
Pomohli mi príbuzní a známi
Škola, na ktorej som študoval/-a
Podával/a som inzeráty , reagoval/a som na inzeráty
Osobne som navštívil/a zamestnávateľov
Iné:

Áno
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nie
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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6. Čo ste museli urobiť, aby ste získali prácu, ktorú vykonávate? Posúďte každú možnosť:
Áno
a)
b)
c)
d)
e)
f)
f)
g)
h)

Absolvovať špeciálnu prípravu pre slabozrakých a nevidiacich (v rámci
sociálnej rehabilitácie
Zdokonaliť si svoje jazykové a počítačové znalosti
Ďalej študovať na strednej alebo vysokej škole a zvýšiť si stupeň vzdelania
Rekvalifikovať sa (Zmeniť odbor vyučenia / štúdia)
Zdokonaliť si základné zručnosti na získanie zamestnania (napr. písanie životopisu)
Pripravovať sa na samostatnú podnikateľskú činnosť
Nemal/-a som problémy získať prácu
Iné uveďte..............................................................

Nie

1

2

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

7. Ako hodnotíte prístup zamestnávateľa, spolupracovníkov k Vám pri výkone Vášho súčasného
zamestnania, práce (napr. pri dodržovaní pracovného času, poskytovaní pracovných
pomôcok, v ľudskom kontakte)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
8. Uveďte prosím, či k svojej práci potrebujete. Posúďte každú možnosť:
Áno

Nie

1

2

1

2

1

2

a) kompenzačné pomôcky
ak áno uveďte aké:...............................................................................................
.................................................................................................................................
b) pomoc pracovného asistenta
ak áno uveďte v akom rozsahu a na aké činnosti....................................................................
..............................................................................................................................................
c) špeciálne upravené pracovné prostredie
ak áno uveďte o akú úpravu ide...............................................................................................
...........................................................................................................................................

II. Teraz by sme Vám radi položili niekoľko otázok týkajúcich sa Vášho vzdelávania a ďalšieho
vzdelávania a prípravy pre trh práce
9. Uveďte typ školy a odbor štúdia , ktorý ste navštevovali počas školskej prípravy na povolanie.
Posúďte každú možnosť:
áno

nie

1
1

2
2

1
1

2
2

1

2

Základná škola
a) integrovaná
b) špeciálna
Názov školy:
Stredná škola
a) Integrovaná
b) Špeciálna
Odbor:
Názov školy:
Vysoká škola
Odbor:
Názov školy:

10. Uveďte, ktoré z nižšie uvedených druhov ďalšieho vzdelávania ste absolvovali už počas
zamestnania , alebo nezamestnanosti. Posúďte každú možnosť:
áno

nie
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a)
1.
2.
3.
4.
5.

sociálna rehabilitácia
získavanie zručností na nájdenie a udržanie si zamestnania
Braillovo písmo
Nácvik čítania pomocou optických zariadení
Sebaobsluha a zručnosti na vedenie samostatného života
Iné:

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

b) zvýšenie kvalifikácie na strednej alebo vysokej škole (štúdium na zvýšenie kvalifikácie potom, čo ste
sa zamestnali)
Uveďte stupeň školy:
Uveďte študovaný odbor:
1. stredná škola
1
2
2. vysoká škola
1
2
3. iné:
1
2
Uveďte, ktorý stupeň vzdelania ste sa usilovali získať / získali počas štúdia popri zamestnaní?
4. nižšie stredné (vyučenie)
1
2
5. úplné stredné (maturita)
1
2
6. vyššie (pomaturitné)
1
2
7. vysokoškolské
1
2
8. iné:
1
2
c) kurzy počas zamestnania
1. odborné kurzy (na rozšírenie, doplnenie odborných vedomostí a zručností
súvisiacich s vykonávanou prácou)
Uveďte zameranie kurzov:
2. kurzy cudzieho jazyka
Uveďte ktorého jazyka:
3. kurzy počítačových zručností
Uveďte program (napr. MS Word, Internet...):
4. rekvalifikácia (vzdelávanie na zmenu odboru) v zamestnaní z dôvodu zrakového
postihnutia
Uveďte z akého odboru na aký odbor:
5. kurzy osobnostného rozvoja (komunikácia, tímová spolupráca, riešenie
konfliktov...)
6. iné:
d) vzdelávanie a príprava pre trh práce počas nezamestnanosti
1. rekvalifikácia
Uveďte z akého odboru na aký odbor:
2. cudzí jazyk
Uveďte ktorý jazyk
3. počítačové zručnosti
Uveďte program (napr. MS Word, Internet...)
4. rozvoj zručností na získanie a udržanie zamestnania
5. príprava na samostatnú zárobkovú činnosť
6. iné:

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
1
1

2
2
2

11. Na základe, ktorej skutočnosti ste sa rozhodli pre účasť na poslednej vzdelávacej aktivite?
Zakrúžkujte jednu možnosť.
a) požiadavka zamestnávateľa
b) podnet zo strany rodiny, známych
c) požiadavka sprostredkovateľa práce na úrade práce alebo v agentúre podporovaného
zamestnávania či inej inštitúcii poskytujúcej služby zamestnanosti
d) vlastná motivácia (sám/-a som chcel/-a)
e) iné:

1
2
3
4
5

12. Pokiaľ ste sa po skončení školskej prípravy na povolanie na ďalšom vzdelávaní nezúčastnili,

bolo to z dôvodu: Posúďte každú možnosť:

Áno

Nie
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nepociťoval/-a som potrebu ďalej sa vzdelávať
Neumožnil mi to zamestnávateľ
Kurzy, ktoré mi ponúkali neboli prístupné pre zrakovo postihnutých ľudí
Kurzy, o ktoré som mal/-a záujem neboli prístupné pre zrakovo postihnutých ľudí
Kurzy, o ktoré som ma/a záujem boli vzdialené a náročné z hľadiska dopravnej
prístupnosti
Iné uveďte:

1
1
1
1

2
2
2
2

1

2

1

2

13. Uveďte svoj názor na význam ďalšieho vzdelávania (získavanie, obnovovanie a zmenu
vedomostí a zručností) v nasledovných situáciách. V každom riadku zakrúžkujte odpoveď,
s ktorou sa stotožňujete
Ďalšie vzdelávanie je pre nájdenie práce,
zamestnania
Ďalšie vzdelávanie je pre udržanie si pracovného
miesta

veľmi
dôležité

dôležité

nepodstatné

úplne
zbytočné

1

2

3

4

1

2

3

4

14. Ako by ste zhodnotili úroveň Vašich jazykových znalostí? Pri každom jazyku označte úroveň
ovládania cudzieho jazyka? V každom riadku zakrúžkujte odpoveď, s ktorou sa stotožňujete
a)
b)
c)
d)
e)

anglický jazyk
nemecký jazyk
francúzsky jazyk
ruský jazyk
iný:______________

vôbec
neovládam
1
1
1
1
1

mierne
pokročilý
3
3
3
3
3

začiatočník
2
2
2
2
2

stredne
pokročilý
4
4
4
4
4

vysoká
úroveň
6
6
6
6
6

pokročilý
5
5
5
5
5

15. Ako by ste zhodnotili úroveň Vašich počítačových znalostí? Pri každom programe označte
úroveň jeho ovládania? V každom riadku zakrúžkujte odpoveď, s ktorou sa stotožňujete
a)
b)
c)
d)
e)
f)

MS Word
MS Excel
MS PowerPoint
Internet a elektronická pošta
Programovanie
Uveďte programovací jazyk:
Iné:

vôbec
neovládam
1
1
1
1

2
2
2
2

mierne
pokročilý
3
3
3
3

pokročilé
funkcie
4
4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

začiatočník

16. V ktorej oblasti by ste si potrebovali doplniť vzdelanie, alebo získať úplne nové vedomosti
a zručnosti (rekvalifikovať sa)?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
17. V prípade, ak by ste sa chceli zúčastniť v budúcnosti vzdelávacej aktivity, uveďte, aké
pomôcky, vybavenie učebne a podporu by ste potrebovali. Posúďte každú možnosť.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kompenzačné pomôcky (uveďte, aké:..............................
pomoc asistenta
študijné materiály v Braillovom písme
študijné materiály so zväčšenou tlačou
zvukové nahrávky
elektronické dokumenty
iné:

Áno
1
1
1
1
1
1
1

Nie
2
2
2
2
2
2
2

18. Vaše najvyššie ukončené vzdelanie
a) bez vzdelania

1
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

základné
stredné bez maturity (SOU)
stredné odborné s maturitou (SOŠ, SPŠ)
stredné všeobecné s maturitou (gymnázium)
vyššie (pomaturitné)
vysokoškolské

2
3
4
5
6
7

III. Na záver Vás poprosíme ešte o niekoľko odpovedí týkajúcich sa Vás
19. Váš vek:______________
20. Pohlavie
a) muž
b) žena

1
2

21. Stupeň zrakového postihnutia
a)
b)
c)
d)
e)

Nevidiaci
Prakticky nevidiaci
Slabozraký
Porucha binokulárneho videnia
Iné:

1
2
3
4
5

22. Uveďte, prosím, v ktorom veku ste získali zrakovú chybu
a)
b)
c)
d)
e)

od narodenia do 1 roka, vrátane
od 2 rokov do 5 rokov
od 6 rokov do 16 rokov
od 17 rokov do 25 rokov
od 26 rokov

1
2
3
4
5

116

23. Okres trvalého bydliska:____________________________
24. Kraj trvalého bydliska
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

1
2
3
4
5
6
7
8

Čo považujete za rozhodujúce pre zvýšenie šancí človeka so zrakovým postihnutím získať prácu
a udržať si ju(odpovedajte voľne)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Veľmi pekne ďakujeme za ochotu a trpezlivosť pri vypĺňaní dotazníka.
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Dotazník pre nevidiacich a slabozrakých
uchádzačov o zamestnanie

25. Ako dlho ste v súčasnosti v evidencii uchádzačov o zamestnanie? Zakrúžkujte jednu možnosť.
a)
b)
c)
d)
e)

menej ako 6 mesiacov
6 – 12 mesiacov
Viac ako 1 rok – 2 roky
viac ako 2 roky – menej ako 5 rokov
5 rokov a viac

1
2
3
4
5

26. Z akého dôvodu ste v súčasnosti nezamestnaný/-á? Zakrúžkujte jednu možnosť.
a)
b)
c)
d)

stratil/-a som prácu (bol/-a som prepustený/-á)
rozviazal/-a som pracovný pomer na vlastnú žiadosť
zrušil/-a som živnosť
ešte som nikdy nepracoval/-a

1
2
3
4

27. Ak ste uviedli, že ste už pracovali, uveďte, akú prácu ste vykonávali (podrobnejšie vyjadrite
druh pracovnej činnosti, napr. právnik, učiteľ, telefonista,
masér):_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
28. Uveďte o aký druh práce naposledy išlo? Zaujíma nás či to bola práca stála alebo dočasná
a s akým pracovným úväzkom: Zakrúžkujte jednu možnosť podľa typu práce a podľa
charakteru práce.
Typ práce
f) práca stála na dobu neurčitú
g) práca dočasná , príležitostná, sezónna
h) iná , aká
charakter pracovného úväzku
i) na plný pracovný čas
j) na skrátený pracovný čas

1
2
3
1
2

29. Poslednú prácu ste vykonávali: Zakrúžkujte jednu možnosť.
a) v chránenej dielni

1

b) na chránenom pracovisku u zamestnávateľa

2

c)
d)
e)
f)

3
4
5
6

na nechránenom pracovisku u zamestnávateľa
na chránenom pracovisku ako samostatne zárobkovo činná osoba
na nechránenom pracovisku ako samostatne zárobkovo činná osoba
iné uveďte:

30. Ktorý z uvedených dôvodov bol vo Vašom prípade rozhodujúci , že ste prestali pracovať?
Zakrúžkujte jednu možnosť
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Bol som prepustený/á pre nadbytočnosť
Organizácia kde som pracoval/a , chránená dielňa zanikla
Skončil sa pracovný pomer na dobu určitú
Zdravotné dôvody , ktoré priamo nesúvisia s postihnutím zraku
Nevyhovujúce pracovné podmienky pre nevidiaceho alebo slabozrakého človeka
Nevyhovujúca pracovná náplň pre človeka so zrakovým postihnutím
Náročnosť prístupu k zamestnaniu (cestovanie za prácou)
Iné, uveďte:

1

2
3
4
5
6
7
8

31. Ak ste v otázke č. 2 uviedli, že ste ešte nikdy nepracovali bolo to z dôvodu: Zakrúžkujte jednu
možnosť
a) školskej prípravy na povolanie
b) nepodarilo sa mi získať zamestnanie pre moje zdravotné postihnutie
c) nepodarilo sa mi získať zamestnanie z iných dôvodov ako zdravotných ( napr.
nevyhovovala mi ponuka pracovných miest, vysoká nezamestnanosť )
d) iné:

1
2
3
4
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32. Cez ktoré subjekty si hľadáte prácu / zamestnanie? Posúďte každú možnosť
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Prostredníctvom Agentúry podporovaného zamestnávania
Prostredníctvom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Cez súkromné sprostredkovateľne práce
Prostredníctvom príbuzných a známych
Prostredníctvom školy, na ktorej som študoval/-a
Podávaním, reagovaním na inzeráty
Osobnou návštevou zamestnávateľov
Iné:

Áno
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nie
2
2
2
2
2
2
2
2
2

33. Pokúste sa spomenúť si koľko ponúk na zamestnanie ste dostali od Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny počas Vašej poslednej evidencie?
Uveďte počet ponúk:_______
34. Ktoré prekážky Vám bránia získať prácu, o ktorú by ste mali záujem. : Posúďte každú možnosť
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

nízky stupeň vzdelania
nedostatok praxe
vzdelanie v inom odbore, ako požadujú zamestnávatelia
nedostatok voľných pracovných miest vhodných pre ľudí so zrakovým postihnutím
Zamestnávatelia nie sú ochotní prijať zrakovo postihnutú osobu
vysoký vek (45 a viac rokov)
Potreba špeciálnej úpravy pracoviska , čo je prekážkou pre zamestnávateľa
Neovládam prácu na počítači
vlastné obavy , že neobstojím v porovnaní so zdravým pracovníkom
K výkonu pracovnej činnosti by som potreboval pracovného asistenta, ktorého
nemám
k) Iné uveďte:

Áno
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nie
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1

2

1

2

35. Čo ste ochotný urobiť preto , aby ste získali zamestnanie / prácu. Posúďte každú možnosť:
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Zdokonaliť základné zručnosti na získanie zamestnania (napr. písanie životopisu)
Zdokonaliť svoje jazykové a počítačové znalosti
Ďalej študovať na strednej alebo vysokej škole a zvýšiť si stupeň vzdelania
Rekvalifikovať sa (Zmeniť odbor vyučenia / štúdia)
Absolvovať špeciálnu prípravu pre slabozrakých a nevidiacich (v rámci
sociálnej rehabilitácie)
Pripravovať sa na samostatné podnikanie
Iné uveďte..............................................................

Áno
1
1
1
1

Nie
2
2
2
2

1

2

1
1

2
2
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36. Dole sú uvedené možnosti ako môže úrad PSVR pomôcť nezamestnaným . Mohli by ste
povedať ako pomáha konkrétne Vám. Posúďte každú možnosť.
a) Informuje ma o voľných pracovných miestach
b) Ponúka mi voľné pracovné miesta
c) Ponúka mi služby Agentúry podporovaného zamestnávania a poradenskoinformačného centra
d) Poskytuje mi odborné poradenstvo
Ponúka mi účasť v programoch aktívnych opatrení:
e) Vzdelávanie a prípravu pre trh práce, Rekvalifikáciu
f) Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
g) Príspevok na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
h) Príspevok na podporované pracovné miesto u zamestnávateľa
i) Iné programy aktívnych opatrení trhu práce uveďte:
j) Pracovného asistenta
k) Iné uveďte:

áno
1
1

nie
2
2

1

2

1

2

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

Teraz by sme Vám radi položili niekoľko otázok týkajúcich sa Vášho vzdelávania a ďalšieho
vzdelávania a prípravy pre trh práce
37. Uveďte typ školy a odbor štúdia, ktorý ste navštevovali počas školskej prípravy na povolanie
Základná škola
c) integrovaná
d) špeciálna
Názov školy:
Stredná škola
c) Integrovaná
d) Špeciálna
Odbor:
Názov školy:
Vysoká škola
Odbor:
Názov školy:

áno

nie

1
1

2
2

1
1

2
2

1

2

38. Uveďte, ktoré z nižšie uvedených druhov ďalšieho vzdelávania ste absolvovali po skončení
školskej prípravy na povolanie. Posúďte každú možnosť
a)
1.
2.
3.
4.
5.

sociálna rehabilitácia
získavanie zručností na nájdenie a udržanie si zamestnania
Braillovo písmo
Nácvik čítania pomocou optických zariadení
Sebaobsluha a zručnosti na vedenie samostatného života
Iné:

b) zvýšenie kvalifikácie na strednej alebo vysokej škole (štúdium na zvýšenie
kvalifikácie potom, čo ste sa zamestnali)
c) kurzy počas zamestnania
d) vzdelávanie a príprava pre trh práce počas nezamestnanosti
1. rekvalifikácia
Uveďte z akého odboru na aký odbor:
2. cudzí jazyk
Uveďte ktorý jazyk
3. počítačové zručnosti
Uveďte program (napr. MS Word, Internet...)
4. rozvoj zručností na získanie a udržanie zamestnania
5. príprava na samostatnú zárobkovú činnosť
6. iné:

áno

nie

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
1
1

2
2
2
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39. Na základe ktorej skutočnosti ste sa rozhodli pre účasť na poslednej vzdelávacej aktivite(napr.
rekvalifikácia, rehabilitácia, jazyky)?Posúďte každú možnosť
a) požiadavka zamestnávateľa
b) podnet zo strany rodiny ,známych
c) požiadavka sprostredkovateľa práce na úrade práce sociálnych vecí a rodiny alebo
v agentúre podporovaného zamestnávania či inej inštitúcii poskytujúcej služby
zamestnanosti
d) vlastná motivácia (sám/-a som chcel/-a)
e) iné:

Áno
1
1

Nie
2
2

1

2

1
1

2
2

40. Pokiaľ ste sa po skončení školskej prípravy na povolanie na ďalšom vzdelávaní vôbec

nezúčastnili bolo to z dôvodu. Posúďte každú možnosť

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nepociťoval/a som potrebu ďalej sa vzdelávať
Neumožnil mi to zamestnávateľ
Kurzy , ktoré mi ponúkali neboli prístupné pre zrakovo postihnutých ľudí
Kurzy o ktoré som mal/a záujem neboli prístupné pre zrakovo postihnutých ľudí
Nemal/a som záujem, lebo žiadne vzdelávanie mi nepomôže nájsť prácu
Kurzy o ktoré som mal/a záujem boli vzdialené a náročné z hľadiska dopravnej
prístupnosti
g) Iné uveďte

Áno

Nie

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1

2

1

2

41. Uveďte svoj názor na význam
ďalšie vzdelávanie (získavanie, obnovovanie a zmenu
vedomostí a zručností) v nasledovných situáciách: V každom riadku zakrúžkujte odpoveď,
s ktorou sa stotožňujete
Ďalšie vzdelávanie je pre nájdenie práce,
zamestnania
Ďalšie vzdelávanie je pre udržanie si pracovného
miesta

veľmi
dôležité

dôležité

nepodstatné

úplne
zbytočné

1

2

3

4

1

2

3

4

42. Ako by ste zhodnotili úroveň Vašich jazykových znalostí? Pri každom jazyku označte úroveň
ovládania cudzieho jazyka: V každom riadku zakrúžkujte odpoveď, s ktorou sa stotožňujete
f)
g)
h)
i)
j)

anglický jazyk
nemecký jazyk
francúzsky jazyk
ruský jazyk
iný:______________

vôbec
neovládam
1
1
1
1
1

mierne
pokročilý
3
3
3
3
3

začiatočník
2
2
2
2
2

stredne
pokročilý
4
4
4
4
4

pokročilý
5
5
5
5
5

vysoká
úroveň
6
6
6
6
6

43. Ako by ste zhodnotili úroveň Vašich počítačových znalostí? Pri každom programe označte
úroveň jeho ovládania: V každom riadku zakrúžkujte odpoveď, s ktorou sa stotožňujete

g)
h)
i)
j)
k)
l)

MS Word
MS Excel
MS PowerPoint
Internet a elektronická pošta
Programovanie
Uveďte programovací jazyk:
Iné:

vôbec
neovládam
1
1
1
1

2
2
2
2

mierne
pokročilý
3
3
3
3

pokročilé
funkcie
4
4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

začiatočník

44. Ktorej oblasti pracovnej činnosti by ste sa chceli venovať a zároveň si myslíte, že by ste sa
v nej potrebovali do vzdelať, získať úplne nové vedomosti a zručnosti (rekvalifikovať sa)?
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Napríklad: chcel by som podnikať a potreboval by som kurz prípravy na podnikanie,
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________-

45. Pokúste sa uviesť aké pomôcky, aké vybavenie učebne a podporu by ste potrebovali, aby
ste sa mohli rekvalifikácie, ďalšieho vzdelávania zúčastniť ? Posúďte každú možnosť
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

kompenzačné pomôcky (uveďte, aké:..............................
pomoc asistenta
študijné materiály v Braillovom písme
študijné materiály so zväčšenou tlačou
zvukové nahrávky
elektronické dokumenty
iné:

Áno
1
1
1
1
1
1
1

Nie
2
2
2
2
2
2
2

46. Vaše najvyššie ukončené vzdelanie
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

bez vzdelania
základné
stredné bez maturity (SOU)
stredné odborné s maturitou (SOŠ, SPŠ)
stredné všeobecné s maturitou (gymnázium)
vyššie (pomaturitné)
vysokoškolské

1
2
3
4
5
6
7

Na záver Vás poprosíme ešte o niekoľko odpovedí týkajúcich sa Vás
47. Váš vek:______________
48. Pohlavie
c) muž
d) žena

1
2

122

49. Stupeň zrakového postihnutia
f)
g)
h)
i)
j)

Nevidiaci
Prakticky nevidiaci
Slabozraký
Porucha binokulárneho videnia
Iné:

1
2
3
4
5

50. Uveďte, prosím, v ktorom veku ste získali zrakovú chybu
a)
b)
c)
d)
e)

od narodenia do 2 rokov, vrátane
od 2 rokov do 5 rokov, vrátane
od 5 rokov do 16 rokov, vrátane
od 16 rokov do 25 rokov, vrátane
od 25 rokov

1
2
3
4
5

51. Okres trvalého bydliska:____________________________
52. Kraj trvalého bydliska
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj

1
2
3
4
5
6
7
8

Čo považujete za rozhodujúce pre zvýšenie šancí človeka so zrakovým postihnutím získať prácu
a udržať si ju? (odpovedajte voľne)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________

Veľmi pekne Vám ďakujeme za Vašu ochotu a trpezlivosť pri vypĺňaní dotazníka.
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