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Abstrakt 
Práca sa zameriava na tému inštitucionalizácie školskej sociálnej práce a na je 

potrebnosť na Slovensku vzhľadom ku kontextom práce so žiakmi a žiačkami zo 

sociálne vylúčených rómskych komunít. Cieľom príspevku je prezentácia zistení 

realizovanej kvalitatívnej sondy zameranej na identifikáciu názorov výchovných 

poradkýň, pracujúcich so žiačkami a žiakmi zo sociálne vylúčených rómskych 

komunít, o uplatniteľnosti školskej sociálnej práce. Vo výskume bolo nosné využitie 

pološtruktúrovaných hĺbkových rozhovorov, ktorých výsledkom je paradigmatický 

model názorov na uplatniteľnosť školskej sociálnej práce optikou výchovných 

poradkýň. Medzi hlavné zistenia výskumu patria identifikované faktory indukujúce 

uplatniteľnosť školskej sociálnej práce ako prílišné zaťaženie výchovných poradkýň, 

výskyt sociálno-patologických javov a prítomnosť/neprítomnosť komunitného centra 

v blízkosti komunity odkiaľ pochádzajú žiaci a žiačky. 

Kľúčové slová: Rómska komunita. Sociálne vylúčenie. Školská sociálna práca. 

Výchovné poradenstvo. Základná škola. 

 

Abstract 

The work focuses on the topic of institutionalization of school social work and on 

its necessity in Slovakia, in the context of work with pupils from socially excluded 

Roma communities. The aim of the contribution is the presentation of the findings of 

a realized qualitative survey aimed at identifying the opinions of educational 

counselors working with pupils from socially excluded Roma communities on the 

applicability of school social work in real practice. In the research, the use of semi-

structured in-depth interviews resulted in a paradigmatic model of opinions on the 

applicability of school social work through the optic of educational counseling. The 

main findings of research include identifiable factors suggesting the applicability of 

school social work: overloaded educational counselors, the occurrence of socio-

pathological phenomena in school, and the presence/absence of a community center 

near the community where pupils come from.  
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Úvod 

Napriek zlepšujúcej sa situácie ohľadom poskytovania komunitnej 

a terénnej sociálnej práce rómskym sociálne vylúčeným komunitám na 

Slovensku, snahy o riešenie ich situácie rôznymi vládnymi aj mimovládnymi 

inštitúciami, či snaha o zavádzanie inkluzívneho vzdelávania zo strany 

školstva, je problematika vzdelávania a výchovy detí z týchto komunít stále 

vysoko aktuálna. Ide napr. o otázky pripravenosti dieťaťa pred vstupom do 

školy, o otázky školskej úspešnosti, úrovne výskytu sociálno-patologických 

javov, umiestňovania detí do špeciálnych škôl, či otázky diskriminácie 

a segregácie. Najmä v súvislosti s touto skupinou detí a mládeže niektoré 

autorky a autori, napr. Skyba (2015) alebo Facuna (2016) zdôrazňujú potrebu 

inštitucionalizácie školskej sociálnej práce. Tá je na Slovensku zatiaľ 

legislatívne neukotvená. Skyba (2015) vníma túto absenciu 

inštitucionalizácie školskej sociálnej práce kriticky, reflektujúc, že prostredie 

školy stále zostáva v Slovenskej republike uzavreté pred tzv. 

nepedagogickými profesiami, a teda aj pred školskou sociálnou prácou, 

pričom v mnohých krajinách v Európe a vo svete je etablovanou. Zaoberá sa 

otázkami dosahovania školskej úspešnosti, mimoškolských a voľnočasových 

aktivít a zameriava sa na intenzívnu spoluprácu s rodičmi a prepojenie na 

komunitu. 

Práve kvôli snahe o inštitucionalizáciu školskej sociálnej práce 

realizovala autorka v rokoch 2010 až 2012, výskum zameraný na faktory 

etablovania školskej sociálnej práce optikou vybraných expertiek z oblasti 

pedagogiky a sociálnej práce a výskum zameraný na identifikovanie 

problémových situácií žiakov a ich rodín, cieľových skupín školskej sociálnej 

práce, náplne a činnosti školského sociálneho pracovníka a podmienky 

vplývajúce na zriadenie pozície sociálneho pracovníka a pracovníčky na 

základných školách. V druhom prípade vzorka pozostávala zo 187 učiteľov 

a učiteliek zo škôl v pôsobnosti mesta Prešov, autorka však neuvádza, či sa 

medzi nimi nachádzali aj učiteľky a učitelia pôsobiaci aj ako výchovní 

poradcovia, ani neboli bližšie skúmané názory medzi jednotlivými 

kategóriami učiteliek a učiteľov a výchovných poradkýň či poradcov. Ako 

však uvádza Matulayová (2013), v škole je v súčasnosti u nás školská 

sociálna práca realizovaná najmä výchovnými poradkyňami a poradcami, 

koordinátorkami a koordinátormi prevencie, sociálnymi pedagogičkami a 

pedagógmi, príp. inými odbornými zamestnankyňami a zamestnancami 

školy. 

V doterajšom výskume na Slovensku ale zatiaľ neboli názory výchovných 

poradkýň a poradcov hlbšie analyzované. Preto sme si za hlavný cieľ 
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výskumu zvolili identifikovať názory výchovných poradkýň a poradcov, 

pracujúcich so žiačkami a žiakmi zo sociálne vylúčených rómskych komunít, 

o uplatniteľnosti školskej sociálnej práce. 

 
1 Metódy výskumu 

Pre naplnenie hlavného cieľa bola zvolená kvalitatívna výskumná 

stratégia, ako výskumný plán bola zvolená kvalitatívna sonda vychádzajúc 

z Jansena (2010), kombinujúca deduktívno-induktívny charakter procesu 

výskumu.  

 
1.1.Výskumný súbor 

Pre účely výskumu bol zvolený jednoduchý účelový výber výskumného 

súboru. Účastníčkami výskumu boli štyri výchovné poradkyne základných 

škôl v Prešovskom kraji s väčšinovým podielom rómskych žiakov a žiačok, 

ktoré vykonávajú výchovné poradenstvo dlhšie ako dva roky. Výchovné 

poradkyne boli zároveň aj učiteľkami.  

 
1.2 Spôsob zberu dát a ich spracovanie 

Ako metódy zberu dát boli zvolené pološtrukturovaný hĺbkový rozhovor a 

pozorovanie (Miovský 2006). Primárne bol pre rozhovor s prvou účastníčkou 

vytvorený zoznam 10 otázok, ktoré boli zamerané na hlavnú tému 

uplatniteľnosti školskej sociálnej práce pri práci so žiačkami a žiakmi zo 

sociálne vylúčených rómskych komunít. Čiastkovými témami boli: 

- náplň, proces a výkon práce výchovných poradcov/kýň s ohľadom na 

úlohy školskej sociálnej práce 

- názory výchovných poradcov/kýň na školskú sociálnu prácu 

- vzťah výchovných poradcov/kýň a žiakov/čok 

- vzťah výchovných poradcov/kýň a rodičov 

- spolupráca s ďalšími subjektmi 

- prekážky v práci výchovných poradcov a poradkýň 

Počas realizácie výskumu bol využívaný cirkulárny postup a otázky 

v ďalších rozhovoroch boli dopĺňané a prispôsobované tomu, čo sme zistili 

v predchádzajúcich rozhovoroch. Počas rozhovorov sa využívala dynamika 

pološtrukturovaného rozhovoru, kedy boli dopredu pripravené otázky a témy 

dopĺňané otázkami, ktoré vyplynuli z aktuálneho rozhovoru. V rámci 

pozorovania boli všímané najmä priestory školy a kabinety výchovných 

poradkýň. 

Pred samotnou realizáciou rozhovorov bolo oslovené vedenie dvanástich 

základných škôl v Prešovskom kraji a následne po súhlase štyroch škôl 

s realizáciou výskumu boli kontaktované ich výchovné poradkyne. 

Rozhovory boli realizované v priestoroch základných škôl v kabinetoch 

výchovných poradkýň. Vybavenie kabinetu počas jednotlivých rozhovorov 
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vyzeralo približne rovnako a pozostávalo z niekoľkých skríň, písacieho stola, 

na ktorom bol počítač ale taktiež z konferenčného stolíka a dvoch nízkych 

kresiel. 

Rozhovory boli zaznamenávané na audiozáznam a na začiatku rozhovoru 

bol vždy dobrovoľne získaný súhlas so zrealizovaním rozhovoru a jeho 

nahrávaním. Pred začatím rozhovoru boli účastníčky výskumu uistené 

o zabezpečení ich anonymity. Trvanie rozhovoru sa mierne líšilo v závislosti 

od vyťaženosti výchovných poradkýň, bolo pritom v časovom rozsahu 40 až 

80 minút. Pre prevod dát do textovej podoby bola použitá doslovná 

transkripcia. 

Za prvotnú metódu analýzy výsledkov bola zvolená technika otvoreného 

kódovania podľa Miovského (2006), ktorý tvrdí, že otvorené kódovanie je 

prvou fázou analýzy dát v kvalitatívnom výskume. V rámci realizovaných 

rozhovorov boli vytvorené významové kategórie, ktorým boli priradzované 

identifikované podobnosti. Analýza bola následne doplnená o axiálne 

kódovanie, ktorého výsledkom bol vytvorený Paradigmatický model názorov 

na uplatniteľnosť školskej sociálnej práce optikou výchovných poradkýň 

(Obr. č. 1). 

 
2. Výsledky 

V rámci analýzy boli identifikované tri hlavné kategórie: výchovné 

poradkyne, žiak/žiačka a rodičia, pričom v centre modelu stojí kategória 

žiak/žiačka, na ktorú sa zameriava tak úsilie výchovných poradkýň ako aj 

diskurz výchovných poradkýň o vplyve rodičov na žiaka alebo žiačku. 

Hlavným záujmom výchovných poradkýň v rámci centrálnej kategórie 

žiak/žiačka je riešenie sociálno-patologických javov. Každá z kategórií 

obsahuje podkategórie, pričom najsaturovanejšou kategóriou je kategória 

výchovných poradkýň. Tá obsahuje 9 podkategórií: kompetencie a úlohy, 

pracovná doba, finančné ohodnotenie, vzdelanie, miesto výkonu, spolupráca 

(súčasťou je čiastková podkategória profesionálna spolupráca), povinnosti, 

učiteľstvo, komunitné centrum. Kategória rodičia obsahuje 
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Obr. č. 1: Paradigmatický model názorov na uplatniteľnosť školskej sociálnej 

práce optikou výchovných poradkýň 
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4 kategórie: výchova a povinnosti, bývanie, vzdelávanie, motivácia. 

Kategória žiak/žiačka obsahuje 3 kategórie: sociálno-patologické javy, 

povinnosti, motivácia. 

Najvýznamnejšími podkategóriami, ktoré sa zdajú byť nosnými pre 

diskurz o uplatniteľnosti školskej sociálnej práce, boli identifikované: dvojité 

povinnosti, ktoré vyplývajú z toho, že výchovné poradkyne sú zároveň 

učiteľkami, ich pracovná doba, finančné ohodnotenie, ich vzdelanie, výskyt 

sociálno-patologických javov u žiakov a žiačok a prítomnosť/neprítomnosť 

komunitného centra v lokalite odkiaľ pochádzajú žiaci a žiačky školy. 

Výkon pozície výchovných poradkýň sa zdá byť veľmi ovplyvňovaný 

tým, že ide zároveň aj o učiteľky, ktoré majú svoje učiteľské povinnosti 

(výchovno-vzdelávaciu činnosť, dozor na školskej chodbe alebo v jedálni, 

suplovanie hodín), len majú znížený úväzok o jednu až tri  

vyučovacie hodiny týždenne v závislosti od počtu žiakov a žiačok na 

škole. Zdá sa však, že takéto riešenie pozície výchovným poradkyniam 

nestačí a pracovne vnímajú prílišné zaťaženie. To ovplyvňuje ich 

kompetencie a úlohy výchovných poradkýň. Tie sa zakladajú na poradenstve 

pre žiakov a žiačky, učiteľky, učiteľov a rodičov ale taktiež pri výbere 

strednej školy. Kompetencie a úlohy sú taktiež zamerané na starostlivosť 

o žiakov a žiačky so špeciálno-výchovnými potrebami alebo zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Takáto starostlivosť zahŕňa odporúčania na 

psychologické vyšetrenia, predkladanie vyhodnotení triednym učiteľom 

a vedeniu školy. Taktiež v rámci tejto činnosti boli identifikované 

administratívne práce spojené s touto podkategóriou ako vedenie záznamov 

o činnosti, denníka, vybavovanie e-mailov z pedagogicko-psychologickej 

poradne. Medzi ďalšiu oblasť v rámci kompetencií a úloh patrí riešenie 

výchovných problémov žiakov a žiačok. Výchovné poradkyne sa zhodli, že 

by uvítali pozíciu školského sociálnej pracovníčky alebo pracovníka a aspoň 

by im odpadli niektoré povinnosti. 

,,Ja ako výchovná poradkyňa riešim tri oblasti. Poskytujem poradenstvo 

pri výbere stredných škôl a teda aj aktivity s tým spojené. Starám sa o žiakov 

so špeciálno-výchovnými potrebami v rovine odporúčaní na psychologické 

vyšetrenia, jeho spracovanie a sprostredkovanie zainteresovaným osobám. 

Na tretiu oblasť ale nemám dosť času preto ma často zastupuje moja 

asistentka. Tá rieši záškoláctvo, trestnú činnosť a rôzne psychopatologické 

javy. Preto sa mi často stáva, že do školy prichádzam prvá a posledná 

odchádzam.“ 
V praxi si však nevedia predstaviť reálne fungovanie pozície školskej 

sociálnej pracovníčky alebo pracovníka a je badať aj strach či by to nezrušilo 

ich pracovnú pozíciu. Vnímajú, že škola by im musela dať aj náležité 

kompetencie aby mohli riešiť problémy žiačok a žiakov.  

,,Pred časom škola zamestnala psychológa, spadal pod pozíciu školský 

psychológ. Ale nakoľko mu neboli pridelené kompetencie bola táto pozícia 
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zbytočná, pretože čo z toho keď vypracoval posudok o žiakoch, ktorý sme 

nemohli ani uplatniť. To ako keby na škole ani nebol.“ 
Taktiež sa vyjadrovali, že by bolo dobré ak by pozíciu školskej sociálnej 

práce zastávali rómski pracovníci a pracovníčky, pretože by mohli byť 

dobrým príkladom pre žiakov a žiačky. Mohlo by to byť aj prínosné kvôli 

tomu, že sa výchovným poradkyniam ťažko spolupracuje s rodinami žiakov, 

ktoré pochádzajú z odlišného kultúrneho a jazykového prostredia. 

,,Rodičia nechcú so školou spolupracovať a ak už spolupracujú, zvyčajne 

obviňujú mňa z problémov ich detí.“ 

„Pred časom sme mali zriadenú pozíciu rómskeho asistenta a zdalo sa 

mi, že jeho rešpektujú viac ako mňa. Aspoň sme prelomili jazykovú bariéru.“ 
S kompetenciami a úlohami ako aj s celkovým výkonom výchovných 

poradkýň s dopadom na vnímanú potrebnosť školskej sociálnej práce sa javia 

mať veľmi úzko spätý súvis aj podkategórie pracovná doba a finančné 

ohodnotenie. Nakoľko sú výchovné poradkyne aj učiteľkami, vyjadrili sa, že 

majú málo času na vykonávanie výchovného poradenstva. Zväčša majú 1-3 

hodiny týždenne v závislosti od počtu žiakov/čok na škole. Ako sme mali 

možnosť nazrieť do zošita pohovorov jednej výchovnej poradkyne kde má 

zaznamenané aj časové rozpätie, vyplýva z toho, že mesačne by potrebovala 

aspoň šestnásť hodín aby sa dokázala naplno venovať všetkým oblastiam, čo 

je o polovicu viac ako má teraz. Len jedna výchovná poradkyňa sa vyjadrila, 

že má dosť priestoru a času na riešenie problémov žiakov a žiačok. Je možné 

sa domnievať, že s týmto tvrdením súvisí aj skutočnosť, že rómsky žiaci a 

žiačky, ktoré navštevujú túto základnú školu sú prevažne z jednej vylúčenej 

lokality kde sa nachádza aj komunitné centrum zatiaľ čo na ostatných 

školách, kde bol rozhovor realizovaný komunitné centrum absentuje. V rámci 

finančného ohodnotenia vyjadrovali nespokojnosť výchovné poradkyne 

nespokojnosť. Podľa ich tvrdení nemajú dostatok času a ani za ich činnosť 

nie sú náležite odmenené. Ich diskurz potom smeroval k otázke, ako by boli 

školské sociálne pracovníčky a pracovníci financovaní, keď ani oni nie sú 

dostatočne finančne ohodnotené. 

,,Na škole je výchovný, niekde aj kariérny poradca, asistent učiteľa, 

mnohí sa dožadujú psychológa a ešte aj sociálny pracovník? Odkiaľ zoberú 

riaditelia na mzdy? A čo budú robiť sociálne úrady?“ 
Veľmi významnou podkategóriou sa javí byť aj miesto výkonu, s ktorým 

súvisí podkategória prítomnosť komunitného centra v blízkosti školy či 

komunity odkiaľ pochádzajú žiačky a žiaci. Výchovné poradkyne by uvítali 

komunitné centrum alebo služby školského sociálneho pracovníka alebo 

pracovníčky ale iba v tom prípade ak by to bolo realizované v blízkosti 

základných škôl.  

,,Podľa mňa by školskí sociálni pracovníci mohli pomôcť riešiť problémy 

rómskych žiakov, pretože mne sa s nimi ťažko komunikuje. Ale museli by byť 

tu od nás alebo poskytovať svoje služby v našej blízkosti aby to malo zmysel.“ 
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Ďalšou dôležitou podkategóriou je vzdelanie. Výchovné poradkyne 

neprešli špeciálnym vzdelávaním v sociálnej práci alebo poradenskými 

kurzami a pri výkone svojej profesie sa riadia legislatívou, vnútornými 

predpismi škôl a zúčastňujú sa školení. Tento fakt môže spôsobovať, že sa im 

ťažko pracuje s rodinami žiakov a žiačok v kontexte riešenia sociálno-

patologických javov. Dokazuje to aj skutočnosť, že najčastejšie profesionálne 

spolupracujú s políciou. Pri väčších problémoch žiakov a žiačok aj s Úsekom 

sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, najmä ak ide o zanedbávanie 

dieťaťa. Ani na jednej zo škôl sa nenachádza pozícia psychológa, avšak často 

s nimi spolupracujú pri pedagogicko-psychologickej diagnostike. V rámci 

profesionálnej spolupráce s inými subjektmi organizujú aj besedy 

a preventívne programy. Absentuje však spolupráca s terénnymi sociálnymi 

pracovníčkami alebo pracovníkmi. 

 
Záver 

Zhrňujúco je možné najvýznamnejšie zistenia nášho výskumu zaradiť do 

dvoch oblastí: 1. faktory indukujúce uplatniteľnosť školskej sociálnej práce, 

2. faktory indukujúce bariéry v uznanie školskej sociálnej práce. 

Medzi faktory indukujúce uplatniteľnosť školskej sociálnej práce boli 

identifikované: prílišné zaťaženie výchovných poradkýň, výskyt sociálno-

patologických javov, prítomnosť/neprítomnosť komunitného centra 

v blízkosti komunity odkiaľ pochádzajú žiaci a žiačky. 

Prílišné zaťaženie vychádza z tzv. dvojitej pozície výchovných poradkýň 

– výkon výchovnej poradkyne aj učiteľky, ktoré majú málo času na výkon 

všetkých úloh a povinností, vnímajú vzhľadom na svoj výkon slabé finančné 

ohodnotenie a cítia nedostatočnú schopnosť riešiť komplikovanú 

problematiku sociálno-patologických javov svojich žiakov a žiačok, čo môže 

byť spôsobované aj úrovňou ich vzdelania v tejto problematike. 

Tieto zistenia do značnej miery korešpondujú so zisteniami Skyba (2015), 

ktorá vo svojich predvýskumoch identifikovala, že vo vnímaní potrebnosti 

školskej sociálnej práce ide najmä o preťaženosť učiteliek a učiteľov, 

vyplývajúcu z požiadavky riešenia narastajúcich rôznorodých problémov 

žiakov. Táto požiadavka je podľa nej sčasti spôsobená absenciou 

mechanizmov na strane školy (personálne podmienky), ktoré by 

zabezpečovali komunikáciu školy s rodičmi a súčasne by sa podieľali na 

vytvorení podmienok na zapojenie rodičov do riešenia problémov žiakov a 

žiačok. 

Medzi ďalšie dôležité faktory pre diskurz o uplatniteľnosti či potrebnosti 

školskej sociálnej práce radíme aj zistenia o tom, že prítomnosť resp. 

neprítomnosť komunitného centra v blízkosti školy či komunity odkiaľ 

pochádzali žiaci a žiačky, tvorila významný názorový vplyv na potrebnosť 

resp. nepotrebnosť školskej sociálnej práce. Podobne s tým súvisí aj názor 

výchovných poradkýň, že školskú sociálnu prácu so sociálne vylúčenými 
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rómskymi žiakmi/čkami by mal vykonávať človek pochádzajúci z rómskeho 

prostredia. Otázka potom znie, či je školská sociálna práca vôbec uplatniteľná 

ak by na Slovensku fungoval na vysokej úrovni systém komunitných centier 

a dostatočný počet komunitných sociálnych pracovníčok a pracovníkov 

v každej komunite ľudí, kde sú takéto služby potrebné. Zároveň tieto zistenia 

ale upozorňujú na to, že v tých školách, kde pôsobí len výchovná poradkyňa 

či poradca a žiaci pochádzajú zo sociálne vylúčenej komunity (či málo 

podnetného prostredia), v blízkosti ktorej sa nenachádza komunitné centrum, 

je ďalšia pozícia profesionála alebo profesionálky, ktorá by dokázala riešiť 

vyššie zmienené problémy (teda oblasť školskej sociálnej práce) žiadaná 

a potrebná. 

Na druhej strane boli zároveň identifikované faktory indukujúce bariéry v 

uznanie školskej sociálnej práce výchovnými poradkyňami, medzi ktoré patrí 

strach výchovných poradkýň o zrušenie ich pracovnej pozície v prípade 

zriadenia pozície školskej sociálnej pracovníčky či pracovníka, chýbajúca 

legislatíva, ktorá zatiaľ neprideľuje kompetencie školským sociálnym 

pracovníčkam a pracovníkom, a otázka ohľadom financií, z ktorých by bola 

táto pozícia platená, keďže ani doterajšia pozícia výchovných poradkýň nie je 

podľa nich adekvátne ohodnotená. 

Vzhľadom na kvalitatívnu povahu našej štúdie a jej sondážny charakter 

založený na malej vzorke výskumného súboru, nie je možné výsledky 

zovšeobecňovať. Medzi ďalšie obmedzenia výskumu mohli intervenovať 

skutočnosti ako reaktivita účastníčok rozhovorov na moderátorku a 

subjektivita pri analýze a interpretácii výsledkov výskumu. Do ďalšieho 

výskumu by sme odporúčali zahrnúť výchovné poradkyne a poradcov 

z ďalších okresov a krajov a zamerať sa na kvótny výber podľa prítomnosti 

komunitného centra v blízkosti komunity odkiaľ pochádzajú žiaci a žiaci 

prípadne sa zamerať na rozdiely v názoroch medzi učiteľkami a učiteľmi, 

ktorí zároveň vykonávajú či nevykonávajú pozíciu výchovného poradcu. 

 
Príspevok vznikol ako súčasť riešenia vedeckého projektu VEGA č.1/0288/17 s 

názvom Faktory inštitucionalizácie školskej sociálnej práce.  
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