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2 ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA 

 

 

odernizačné procesy, ktorých súčasťou je zmena tzv. tradič-
ných sociálnych inštitúcií, zásadne ovplyvňujú aj rozvoj so-

ciálnej práce vo všetkých jej rovinách. V každom prípade sa ukazu-
je, že spoločnosť aj samotní sociálni pracovníci a pracovníčky oča-
kávajú, že na „hodnotách založená profesia“ bude presadzovať 
sociálnu zmenu, riešenie problémov v ľudských vzťahoch a posil-
nenie a oslobodenie ľudí vedúce k zlepšeniu ich prosperity, a to 
tak, že zasahuje v oblastiach, kde dochádza k interakcii ľudí s ich 
sociálnym prostredím... (International Federation of Social Workers 
2014). Z definície IFSW (2014) vyplýva, že poslaním sociálnej práce 
je snaha o vytvorenie podmienok, v ktorých môžu ľudia naplno 
využiť svoj potenciál a prispievať tak k osobnému rozvoju, ako 
i k rozvoju spoločnosti.  

Škola je významnou spoločenskou inštitúciou, plniacou mnohé 
funkcie vo vzťahu k spoločnosti. Je prirodzené, že súčasťou ame-
rickej aj nemeckej tradície rozvoja sociálnej práce a sociálnej peda-
gogiky bol záujem sociálnych pracovníkov, pracovníčok a sociál-
nych pedagógov, pedagogičiek o školské prostredie a najmä o žia-
kov ako jeho určujúci element. Riešenie sociálnych problémov na 
makro-, mezo- i mikroúrovni nemôže obísť práve školstvo ako 
významný sociálny systém. V slovenských podmienkach je ale stav 
iný – školská sociálna práca je v úplných začiatkoch, pričom názo-
ry odborníkov a odborníčok na jej etablovanie sa rozchádzajú. 
V zahraničí má školská sociálna práca dlhú tradíciu. Patrí k rozvi-
nutým oblastiam sociálnej práce v mnohých krajinách.1  

                                                           
1  Konkrétne ide o krajiny Argentína, Austrália, Kanada, Estónsko, Fínsko, Nemecko, 

Ghana, Hong Kong, Maďarsko, Japonsko, Kórea, Macedónsko, Mongolsko, Saudská 
Arábia, Singapur, Srí Lanka, Švédsko, Taiwan, Spojené arabské emiráty. Podľa naj-
novších informácií, dostupných na webovej stránke International Network For School 

M 
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2.1  HISTÓRIA ŠKOLSKEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V USA 

 

Význam školskej sociálnej práce bol vo viacerých krajinách roz-
poznaný už koncom minulého storočia. Zmeny prebiehajúce 
v spoločnosti sa od prvopočiatkov školskej sociálnej práce odzr-
kadľovali v jej praxi v rôznych podobách. V zásade vytvárali pred-
poklady pre vznik sociálnych podmienok, ktoré umožnili jej etab-
lovanie a ďalší rozvoj. Rozhodne je k nim možné zaradiť význam 
vzdelania, ktorý silnel priamo úmerne s uvedomením si jeho dôle-
žitosti hlavne v spojitosti s potrebou rozvoja znalostnej spoločnosti. 
V praxeologickej rovine to znamenalo vytváranie takých podmie-
nok v prostredí škôl, ktoré by optimalizovali pozíciu dieťaťa 
v tomto systéme, podporili školskú dochádzku a vzdelanosť detí. 
Úzka previazanosť etablovania školskej sociálnej práce a spoločen-
ských procesov je dobre dokumentovaná na príklade USA, kde má 
najdlhšiu tradíciu (vyše sto rokov).  

Otázka, ako najefektívnejšie poskytovať sociálne služby vo verej-
ných školách, sa v USA objavila už na prelome 19. a 20. storočia. 
V tejto krajine sa školská sociálna práca rozvíja od konca 19. storo-
čia a jej vývoj je rozdelený do štyroch hlavných etáp, v ktorých sa 
jej záujem koncentroval na rôzne problémy detí. Prístup k ich rie-
šeniu a nazeranie na ne boli ovplyvnené aktuálnymi sociálno-
politickými podmienkami. Za míľniky jej vývoja sú považované 
roky 1890 – 1930 (začiatok školskej sociálnej práce), 1930 – 1960 
(dôraz na prípadovú prácu), 1960 – 1980 (obdobie zmeny), 1980 – 
súčasnosť.  

                                                                                                                       
Social Work, sa ku krajinám, v ktorých sa vykonáva školská sociálna práca, pridali aj 
Rakúsko, Bahamy, Čína, Dánsko, Francúzsko, Island, India, Lotyšsko, Lichtenštajn-
sko, Litva, Luxembursko, Malta, Maurícius, Holandsko, Nový Zéland, Nórsko, Pakis-
tan, Poľsko, Rusko, Švajčiarsko, Vietnam. Nachádza sa medzi nimi aj Slovensko, hoci 
u nás školská sociálna práca nie je legislatívne vymedzená. 
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1. Začiatky školskej sociálnej práce sa spájajú s filantropiou 
a hnutím settlement. Školská sociálna práca sa začala rozvíjať 
v rokoch 1906 – 1907 v New Yorku, Bostone a Hartforde mimo 
prostredia školy, pričom bola podporovaná súkromnými agentú-
rami a občianskymi združeniami. Spočiatku ju vykonávali tzv. 
visiting teachers (učitelia navštevujúci domácnosti žiakov). Najmä 
20. roky 20. storočia boli charakteristické značným rozšírením škol-
ských sociálnych pracovníkov a pracovníčok po celom východe 
a stredovýchode USA.2 K rozvoju školskej sociálnej práce prispeli 
v nemalej miere aj diskusie v podobe odborných stretnutí a konfe-
rencií.3 V centre pozornosti stáli otázky riešenia problémov detí 
s duševným postihnutím, delikventov a detí z rozličných kultúr-
nych prostredí; formovala sa otázka povinnej školskej dochádzky, 
ktorá nebola dostatočne legislatívne ošetrená. Cieľom školskej so-
ciálnej práce v období jej plného rozvoja bolo priblížiť k sebe do-
mácnosti a školu. Dôraz sa kládol na prepojenie školy, rodiny 
a komunity. Hlavnou metódou sociálnych služieb boli návštevy 
domácností a záujem smeroval k snahe o zlepšenie dochádzky, 
vzdelanosti a domácich podmienok.  

2. Dôraz na prípadovú prácu (1930 – 1960): Kým 20. roky 20. storo-
čia predstavovali tzv. zlaté obdobie rozvoja školskej sociálnej prá-
ce, kríza v 30. rokoch spôsobila jeho útlm. Po oslabení krízy nastal 
posun od služby chudobným, delikventom a deťom so zanedbá-
vaním školskej dochádzky ku službe deťom zo strednej vrstvy 

                                                           
2 Pričinili sa o to súkromné organizácie, ako napr. Boston Home and School Association, 

The West End Neighborhood Association, The Hartford Psychological Clinic, The Chicago 
Women’s Club (Oppenheimer 1924, in: Chavkin 1993; Lubove 1973, in: Chavkin 1993). 

3 Prvá národná konferencia školskej sociálnej práce bola usporiadaná v spolupráci 
s National Education Association v roku 1916 a druhá v spolupráci s National Conference 
of Social Work v roku 1919 (Lide 1953, in: Chavkin 1993). V roku 1921 National Associa-
tion of Visiting Teachers zorganizovala vlastnú konferenciu. V rovnakom čase súkrom-
ná nadácia Commonwealth Fund vo svojom programe prevencie delikvencie podporo-
vala 30 školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok v 20 rôznych komunitách – 
rozvíjala pre nich tréningové kurzy a diseminovala ich prínos komunitám a vzdelá-
vateľom (Allen-Meares 2004). 



Školská sociálna práca 

 
57 

s emocionálnymi alebo vzdelávacími problémami.4 Pre charakteri-
zované obdobie je príznačná dominancia prípadovej sociálnej prá-
ce s cieľom pomáhať žiakom a žiačkam prispôsobiť sa existujúcim 
podmienkam a pravidlám školy a iných inštitúcií. Postupne došlo 
k rozdeleniu oblasti vzdelávania a sociálnej práce. Zmena zamera-
nia školskej sociálnej práce súvisela aj s rastúcim vplyvom hnutia 
za duševné zdravie (mental hygiene movement). Prevládajúca klinic-
ká orientácia v tomto období sa prejavovala videním problémov 
v jednotlivcoch, žiakoch a žiačkach a rodinách. Paralelne viedla ku 
konkurencii profesionálov a profesionálok v 30. rokoch 20. storo-
čia, s čím súviseli rozdielna identita a roly v škole (Lubove 1973, in: 
Chavkin 1993). Vzdelávací systém prechádzal počas 40. a 50. rokov 
20. storočia výraznými zmenami, spôsobenými migráciou Afroa-
meričanov a rasovými nepokojmi. Tieto udalosti boli predzvesťou 
nového vnímania úlohy školy a školskej sociálnej práce. 

3. Obdobie zmeny (1960 – 1980): 60. roky 20. storočia boli začiat-
kom nového povedomia o školskej sociálnej práci. Boli predstavené 
návrhy nových metód práce v praxi. Prelomovou sa stala kniha 
Johnson z roku 1962 – School Social Work: Its Contribution to Profes-
sional Education, ktorá nazerá na školu ako sociálny systém a zdô-
razňuje spoluprácu medzi sociálnymi pracovníkmi a učiteľmi. 
Rozvíja sa skupinová sociálna práca, a to aj vďaka Národnej asociácii 
sociálnych pracovníkov (NASW), ktorá založila výbor pre skupinovú 
prácu v školách. Uvedená dekáda bola obdobím zmeny, sociálnej 
akcie a ľudských práv. Bola požadovaná zmena vo vzdelávaní. 
Školské podmienky boli nestále a boli charakteristické rasovou 
a ekonomickou segregáciou žiakov, stereotypným pohľadom na 
znevýhodnených študentov, používaním telesných trestov a nea-
dekvátnou komunikáciou medzi školou a komunitou. Na smero-

                                                           
4  Everett (1938, in: Chavkin 1993) tvrdila, že školská sociálna práca musí obmedziť 

svoju profesionálnu zodpovednosť na prípadovú prácu a zabudnúť na širšiu komu-
nitu. Naopak, Reynolds zdôrazňuje potrebu zaoberať sa nielen individuálnymi, ale aj 
inštitucionálnymi zmenami zo strany školských sociálnych pracovníkov a pracovní-
čok (Winters a Easton 1983). 
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vanie vzdelávania v tom čase mal vplyv aj zákon o práve všetkých 
detí s postihnutím na integrované vzdelávanie Education for All 
Handicapped Children Act z roku 1975.5 V roku 1978 bola NASW 
usporiadaná prvá národná konferencia školskej sociálnej práce 
v Denveri, Colorado, a v roku 1979 sa začali vydávať dva nové 
národné časopisy6 o školskej sociálnej práci. V roku 1973 NASW 
založila špeciálny výbor pre školskú sociálnu prácu Special Commit-
tee on School Social Work a do roku 1983 Rada NASW založila škol-
skú sociálnu prácu ako samostatnú členskú divíziu.7 Spoločenská 
situácia sa v tomto prelomovom období prejavuje aj v zmene cie-
ľov školskej sociálne práce. Išlo o návrhy na uskutočnenie zmeny 
v systéme vzťahov medzi školou, komunitou a žiakom. Cieľom 
nového prístupu bola snaha facilitovať efektívne využitie príleži-
tostí všetkých žiakov a žiačok na učenie sa. Zároveň odzrkadľoval 
potrebu vnímania školy ako súčasti sociálneho systému, ktorý by 
využíval školskú sociálnu prácu v procese systémovej a inštitucio-
nálnej zmeny (Costin 1968, in: Allen-Meares 2004). 

4. Evidence-based practice (1980 – súčasnosť):8 Hľadanie novej roly 
a identity sociálnej práce, a teda aj školskej sociálnej práce, pokra-
čovalo v 80. rokoch 20. storočia. Súviselo hlavne s krízou sociálne-
ho štátu, ku ktorej prispelo presvedčenie o spoločenských a štruk-

                                                           
5  Školská legislatíva zohrávala aj v nasledujúcich rokoch nezastupiteľnú úlohu pri 

rozvoji sociálnych služieb v školskom prostredí. Školskí sociálni pracovníci a pracov-
níčky boli zahrnutí ako kvalifikovaný personál do viacerých zákonov: The Education 
of the Handicapped Act (1986); the Elementary and Secondary School Improvement (1988) 
a Individual with Disabilities Education Act (Allen-Meares 2004). 

6  Jedným z nich bol časopis s názvom School Social Work Journal. Okrem neho dnes 
patria k významným časopisom z oblasti školskej sociálnej práce v USA aj Children 
and Schools, Journal of School Social Work a International Journal of School Social Work.  

7  Takisto rástol počet vysokých škôl sociálnej práce, ktoré poskytovali kvalitnejšie 
vzdelávacie programy pre sociálnych pracovníkov a pracovníčky pracujúcich v škole. 
Niektoré štáty, ako napr. Georgia a Pennsylvania, rozvíjali tiež interdisciplinárne 
vzdelávacie programy odrážajúce prekrývajúce sa roly personálu pracujúceho so 
žiakmi a žiačkami. 

8  Uvedené obdobie sme vymedzili na základe súčasných trendov, ktoré sú príznačné 
pre sociálnu prácu v školách v danej krajine. 
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turálnych príčinách chudoby. Vplyvom krízy došlo ku kráteniu 
výdavkov, k redukcii pomoci chudobným a obmedzeniu financo-
vania rôznych sociálnych programov. Rástol tlak na sociálnu prácu 
v zmysle preukazovania jej efektivity a opodstatnenosti financova-
nia.9 Jednou z reakcií sociálnej práce na opísaný stav bol príklon 
k evidence-based practice (prax založená na dôkazoch).10 Zjednodu-
šene možno povedať, že prax založená na dôkazoch požaduje, aby 
školskí sociálni pracovníci a pracovníčky zakladali intervencie na 
výskumných zisteniach.11 Okrem toho v školskej sociálnej práci 
v súčasnosti badať aj ďalšie trendy, ako sú napr. požiadavka poli-
tickej angažovanosti, multidisciplinárnej spolupráce, dôraz na udr-
žanie rodiny, posilňovanie zodpovednosti a iniciatívy rodiny, ko-
munity i samotných sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Tieto 
a ďalšie výzvy vyplývajú z požiadaviek a dôsledkov postmoderny 
alebo tekutej modernity. Školská sociálna práca dnes plní vý-
znamnú úlohu okrem iného aj pri poskytovaní služieb zameraných 
na redukciu závislostí, násilia a pri poskytovaní služieb v oblasti 
špeciálneho vzdelávania (Allen-Meares 2004). Školskí sociálni pra-

                                                           
9  S tým súvisela aj požiadavka Early a Vonk (2001, in: Franklin, Kim a Tripodi 2009), 

ktorí vyzývajú k nutnosti preukazovania potrebnosti služieb poskytovaných škol-
skými sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami vo väzbe na výskumné výsledky. 

10  Evidence-based practice je proces založený na piatich krokoch: 1. identifikácia problé-
mu, ktorý chce klient vyriešiť, a vytvorenie otázok vzťahujúcich sa naň, 2. konzulto-
vanie dôkazov (väčšinou ide o online výskumné databázy a články periodík), a to 
buď prostredníctvom členov tímu, alebo poradcom zvonku, aby sa identifikovali 
najdostupnejšie dôkazy riešenia problému, 3. kritické hodnotenie dôkazov prostred-
níctvom striktných výskumných metód (často je to robené rozvinutím vopred stano-
vených skríningových štandardov na filtrovanie toho, čo je považované za silné dô-
kazy), 4. prezentovanie dôkazov stručne a relevantným jazykom s cieľom pomôcť 
klientovi urobiť rozhodnutie o ďalších krokoch, vrátanie intervencií na riešenie prob-
lému, 5. vyhodnotenie intervenčného plánu a zváženie ukončenia alebo opakovania 
procesu a jeho piatich krokov (Gibbs 2003, in: Franklin a Kelly 2009). 

11  V evidence-based practice je využívaný aj tzv. na klienta orientovaný proces hľadania 
praktických dôkazov (client-oriented practical evidence search process – COPES) (Gibbs 
2003, in: Franklin a Kelly 2009). Prostredníctvom COPES môžu školskí sociálni pra-
covníci a pracovníčky pomôcť klientom a klientkám identifikovať hlavné problémy, 
o ktorých sa chcú dozvedieť viac, a tiež identifikovať intervencie, ktoré chcú vyhod-
notiť a ktoré sa rozhodnú realizovať. 
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covníci a pracovníčky slúžia širokej populácii.12. Významnými 
krokmi k upevneniu ich pozície bolo rozvinutie spolupráce s aso-
ciáciami školských psychológov a školských zdravotných sestier, 
dôraz na výskum ako základ pre intervencie, prijatie štandardov 
služieb školskej sociálnej práce a vďaka NASW aj štátom uznanej 
špecializácie školská sociálna práca. 

Sociálna práca ako spoločenská inštitúcia reflektovala aktuálne 
výzvy a požiadavky doby, v ktorej sa vyvíjala. Potreba školskej 
sociálnej práce bola prítomná už od začiatku minulého storočia 
a za viac ako storočie sa nezmenila. Menili sa len jej cieľ a interven-
cie opierajúce sa o politický a spoločenský kontext a takisto o vý-
skumné zistenia. Napriek rôznym prekážkam si zachovala svoju 
nenahraditeľnú pozíciu a všeobecnú akceptáciu zo strany spoloč-
nosti. Na ceste profesionalizácie školskej sociálnej práce sa nachá-
dzali mnohé faktory, ktoré podmienili jej rozvoj vo viacerých kraji-
nách. Na základe historického exkurzu je možné za najdôležitejšie 
faktory a zároveň dôvody jej etablovania považovať predovšetkým 
rastúcu potrebu pomoci deťom a ich rodinám pri zvládaní každo-
denných problémov a interakcií a potrebu premeny systému škol-
stva. Príklady zo zahraničia ukazujú na rôzne spôsoby zabezpeče-
nia a realizovania služieb školských sociálnych pracovníkov a pra-
covníčok. Ako veľmi dôležitý aspekt sa v súčasne nastavených 
spoločenských podmienkach javia osobnosť a angažovanosť so-
ciálneho pracovníka a pracovníčky, ktoré hodne prispievajú k cel-
kovému obrazu o sociálnej práci aj ovplyvňujú spôsob a účinnosť 
poskytovaných intervencií. Vymedzenia oblasti pomoci školských 
sociálnych pracovníkov a pracovníčok sú konkrétnejšie rozpraco-
vané jednotlivými autormi a autorkami prostredníctvom cieľov, 
poslania či funkcií. Pri uvažovaní o možnostiach školskej sociálnej 
práce u nás môžu slúžiť ako inšpirácia špecifikácie služieb škol-
ských sociálnych pracovníkov v takých oblastiach pomoci, ktoré sú 

                                                           
12  Deti v predškolských zariadeniach, autistické deti, nadané deti, alternatívne vzdelá-

vanie, podporné služby pre študentov s HIV a AIDS a i. 
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momentálne v školách z personálnych, finančných a ďalších dôvo-
dov v úzadí. 

 
2.2  ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA V SÚČASNOSTI A JEJ 

ZÁKLADNÉ VYMEDZENIE  

 

Význam školskej sociálnej práce dnešnom ponímaní pramení hlav-
ne z interakcie medzi sociálnou prácou a procesom vzdelávania. 
Poslanie školskej sociálnej práce je zakotvené v súbore kľúčových 
hodnôt, ktoré sú určujúce pri dosahovaní výchovno-vzdelávacích 
cieľov. Takisto sú špecifickými etickými konceptmi, ktoré pomáha-
jú odlíšiť rôzne oblasti sociálnej práce od iných profesií. Allen- 
-Meares (2004) ponúka aplikáciu vybraných hodnôt sociálnej práce 
v oblasti školskej sociálnej práce, ktoré determinujú správanie škol-
ských sociálnych pracovníkov a odzrkadľujú filozofiu tejto profe-
sie: 

 hodnota a dôstojnosť človeka: každý žiak je cenený ako jedinečná 
bytosť bez ohľadu na svoje zvláštnosti,  

 právo na sebarealizáciu a sebaurčenie: každému žiakovi by malo 
byť umožnené podieľať sa na vzdelávacom procese a učiť sa, 

 rešpektovanie potenciálu človeka a podpora individuálnych ašpirácií 
na jeho dosiahnutie: mali by byť rozpoznané individuálne roz-
diely (vrátane rozdielov v rýchlosti učenia) a intervencia by 
mala byť zameraná na podporu vzdelávacích cieľov žiaka, 

 rešpektovanie odlišnosti: každé dieťa, bez ohľadu na rasu a so-

cioekonomické postavenie, má v škole právo na rovné zaob-
chádzanie.  

Dôležitým aspektom, zakotveným v hodnotách školskej sociálnej 
práce, je osobitne dôraz na zabezpečenie práva dieťaťa na rovné 
príležitosti v oblasti vzdelávania. Proces vzdelávania by v tomto 
hodnotovom rámci nemal byť obmedzený len na možnosť nado-
budnúť zručnosti využiteľné na budúce učenie sa a samotný život, 
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ale mal by byť základnou a pevnou súčasťou duševného zdravia 
detí. Cieľom školskej sociálnej práce je prispievať k zlepšovaniu 
kvality života prostredníctvom spoluvytvárania prostredia na uče-
nie sa a vzdelávanie, v ktorom môžu žiaci získať potrebné kompe-
tencie, schopnosť riešiť problémy, adaptovať sa na zmeny, robiť 
rozhodnutia a prevziať zodpovednosť za ďalšie vzdelávanie (Allen- 
-Meares 2004). V definíciách je školská sociálna práca vymedzená 
ako špecifická oblasť praxe sociálnej práce, ktorá je zameraná naj-
mä na podporu prepojenia rodiny, školy a komunity, pomoc mla-
dým ľuďom kultivovať ich potenciál a dosiahnuť zdravý osobný 
rast, vytvorenie harmonických vzťahov a školskej klímy, v ktorej 
by mohli maximálne využiť príležitosti na učenie sa, rast a rozvoj. 
Príkladom variability vnímania školskej sociálnej práce sú rôzne 
definície.  

 
Tab. 3 Definície školskej sociálnej práce 

„Školská sociálna práca patrí k najdynamickejším špecifickým činnostiam 
v oblasti sociálnej práce. Je špecializovanou oblasťou praxe v širokom poli 
pôsobnosti sociálnej práce ako profesie“ (School Social Work Association of 
America 2009). 

„Školská sociálna práca je špecifickou oblasťou praxe, ktorá je ovplyvňovaná 
zmenami vo vzdelávacej politike, výskume a modelmi praxe, ktoré sa naďa-
lej vyvíjajú. Ako profesia koordinuje úsilie školy, rodiny a komunity 
v prospech pomoci študentom zlepšovať ich vzdelávacie výsledky, sociálne 
a emocionálne kompetencie, a to prostredníctvom perspektívy vnímajúcej 
človeka v jeho prostredí. Školskí sociálni pracovníci sa snažia o dosiahnutie 
rovných vzdelávacích príležitostí pre študentov, o zabezpečenie podmienok 
na ich emocionálny a fyzický rozvoj, pričom podporujú rešpektovanie dôs-
tojnosti všetkých študentov“ (Standards for School Social Work Services 
2012, s. 1). 

„Školskí sociálni pracovníci sú sociálni pracovníci špeciálne vyškolení na 
prácu s deťmi v školách. Pomáhajú študentom pri riešení problémov v škole, 
rodine a komunite. Pracujú s deťmi a mládežou, rodičmi, učiteľmi a ďalšími 
zamestnancami školy. Školský sociálny pracovník pôsobí ako sprostredkovateľ 
medzi školou a rodinou, pomáha študentom v akademickej a sociálnej oblasti, 
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spolupracuje s organizáciami v komunite, poskytuje preventívne programy 
a pomoc v krízových situáciách“ (International Network for School Social 
Work 2013). 
„Školská sociálna práca je samostatnou oblasťou systému pomoci mladým 
(Jugendhilfe), ktorá spolupracuje so školou na úrovni formálnej aj inštitucio-
nálnej. Cieľom školskej sociálnej práce je sprevádzať deti a mládež v procese 
dospievania, pomôcť im pri formovaní zručností a kompetencií potrebných 
na riešenie osobných a/alebo sociálnych problémov. Tomu sa prispôsobujú 
metódy a princípy sociálnej práce v systéme školy“ (Drilling 2009, in: Speck 
2009, s. 34). 
„Školská sociálna práca v užšom slova zmysle je vykonávaná sociálnymi 
pracovníkmi alebo sociálnymi pedagógmi, ktorí sú uznaní štátom. Poskytova-
telia a subjekty tejto praxe sú rôznorodí, a preto sú aj diskutovaní vzhľadom 
na svoje odlišne chápané ťažisko pôsobenia. Rovnako ako odlišnosť cieľov 
(skupinová práca, prípadová práca, poradenstvo, sieťovanie, profesijné pora-
denstvo). Všeobecným cieľom je však prevencia“ (Hollestein a Tillmann 
2000, in: Speck 2009, s. 33). 
„Školská sociálna práca označuje všetky pracovné oblasti, činnosti a vzájomné 
vzťahy, ktoré sú realizované na profesionálnej báze v škole alebo v jej okolí na 
podporu životných podmienok v núdzi alebo pre všeobecnú požiadavku so-
ciálneho života. Školská sociálna práca odvodzuje svoj mandát od pomoci 
deťom a mládeži a je profesionálnym výkonom, ktorý sa riadi princípmi dob-
rovoľnosti, výzvy k samostatnej činnosti a orientácie na životný svet“ (Kra-
imer 2003, in: Speck 2009, s. 34). 
„V škole je nevyhnutná aj školská sociálna práca popri pedagogickej práci. 
Školská sociálna práca sa rozvíja na mikro-, mezo- a makroúrovni. Školská 
sociálna práca môže pôsobiť aj ako sprostredkujúca inštancia pri vytváraní 
nízkoprahovej ponuky, spolupôsobenia v rozvoji školy ako organizácie, rovna-
ko ako aj rozvoja sociálnopedagogického procesu“ (Homfeldt a Schulze-
Krüdener 2001, in: Speck 2009, s. 33). 

V jednotlivých definíciách si možno všimnúť predovšetkým dve 
roviny fungovania školskej sociálnej práce. Ukazuje sa odlišnosť vo 
vymedzení školskej sociálnej práce podľa inštitucionálneho kon-
textu. Časť autorov chápe školskú sociálnu prácu ako súčasť so-
ciálno-právnej ochrany, iní ju vnímajú ako súčasť systému škol-
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stva. Takisto je rozpoznaný jej význam nielen pri podpore procesu 
vzdelávania žiakov a žiačok, ale aj pri rozvíjaní organizačnej kultú-
ry školy. Jednotlivé definície školskej sociálnej práce sa odlišujú 
mierou konkrétnosti. Rovnako je možné konštatovať určité nejas-
nosti spojené s definovaním určitých parciálnych oblastí školskej 
sociálnej práce. Ide o viaceré skutočnosti, ktorých zodpovedanie sa 
ukazuje dôležité aj vo vzťahu k etablovaniu školskej sociálnej práce 
na Slovensku. Nejednoznačnosť sa konkrétne dotýka:13 

 miesta výkonu školských sociálnych pracovníkov a pracovní-
čok – pod túto oblasť patrí potreba vyjasnenia otázok vzhľa-
dom na:  

 inštitucionálne zaradenie školského sociálneho pracovníka 
a pracovníčky: tu ostáva otázne, pod aký rezort by mali 
patriť služby školských sociálnych pracovníkov a pracov-
níčok (rezort sociálnych vecí – napr. školská sociálna prá-
ca ako súčasť sociálno-právnej ochrany, rezort školstva – 
školský sociálny pracovník ako súčasť vnútornej štruktú-
ry školy, prípadne iné alternatívy),  

 potreby školy: otázky sa týkajú toho, v akých školách by 
mali pôsobiť školský sociálny pracovník a pracovníčka 
(základné školy, stredné školy, školy so zvýšeným poč-
tom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, školy so 
žiakmi a žiačkami so špecifickými potrebami, školy so 
zvýšeným výskytom rizikového správania žiakov a pod.); 
s tým súvisia aj otázky, či by mala každá škola poskyto-
vať služby školskej sociálnej práce ako formu prevencie, 
alebo by školskí sociálni pracovníci a pracovníčky mali 
pôsobiť len na vybraných školách,  

 organizáciu služieb školskej sociálnej práce: ide o formu po-
skytovania služieb (buď pôsobenie školského sociálneho 
pracovníka priamo na pôde školy, alebo jeho dochádzanie 

                                                           
13  Inšpirované Speck (2009), upravené a rozpracované na naše podmienky vo väzbe na 

zameranie publikácie. 
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do školy z iného pracoviska, v závislosti od potrieb danej 
školy); v tomto ohľade je takisto potrebné zvážiť množ-
stvo škôl, ktorým by mali školský sociálny pracovník 
a pracovníčka poskytovať svoje služby,  

 komplexnosti ponuky služieb: čo by mali školskí sociálni pra-
covníci a pracovníčky primárne ponúkať (preventívne aktivity 
alebo vybrané intervencie zamerané na aktuálnu potrebu ško-
ly a žiakov a žiačok),  

 cieľa: na čo by sa mali školskí sociálni pracovníci a pracovníč-
ky zamerať (na individuálny rozvoj žiaka, na zmenu dis-
funkčných podmienok školy v prospech žiakov a žiačok, po-
prípade na iné ciele), 

 cieľovej skupiny: kto by mal byť primárnym prijímateľom 
služieb školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok (vše-
tci žiaci, žiačky a ich rodičia, učitelia, učiteľky, deti s problé-
movým správaním a i.), 

 metód: otázka tu súvisí s tým, či by sa mal školský sociálny 
pracovník primárne zameriavať na sociálnu prácu s jednotliv-
com, alebo na sociálnu prácu so skupinou. 

Na druhej strane, v oblasti školskej sociálnej práce sa v zahraničí 
ako významné ukazujú určité tendencie v jej vnímaní, ktoré záro-
veň predstavujú základné východiská pri formovaní predstavy 
o školskej sociálnej práci:  

 primárnou vo výkone školskej sociálnej práce sa ukazuje byť 
prevencia,  

 rôznorodosť výkonu je podmienená tým, kto školskú sociálnu 
prácu vykonáva – sociálni pracovníci a pracovníčky sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately, školskí sociálni pra-
covníci a pracovníčky, sociálni pedagógovia a pedagogičky, 

 ústredným konceptom jej vymedzenia je ekologická perspek-
tíva, 

 významným aspektom je aktivita školských sociálnych pra-
covníkov a pracovníčok v mieste školy a spolupráca s pracov-
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níkmi a pracovníčkami školy; to znamená, že dôležitou požia-
davkou pre školského sociálneho pracovníka a pracovníčku je 
byť súčasťou školy ako systému a jeho vnútornej štruktúry 
(napr. prostredníctvom kontaktu s pracovníkmi školy a kon-
taktu s deťmi, zúčastňovania sa na bežných aktivitách školy, 
výletoch, akciách a pod., zabezpečenia priestoru na výkon, 
napr. formou vyčlenenia samostatnej miestnosti v škole pre 
školského sociálneho pracovníka a pod.),  

 je vnímaná hlavne ako ponuka pomoci deťom a mládeži, od 
ktorej odvodzuje svoj mandát, 

 na vymedzenie školskej sociálnej práce má silný vplyv histo-
rický, spoločenský kontext a tradícia jednotlivých krajín. 

Pre Nemecko bol napríklad príznačný silný dôraz na sociálnu pe-
dagogiku a systém pomoci mladým Jugendhilfe. Po zmenách v dô-
sledku modernizácie sa ukázalo, že oveľa viac detí potrebuje po-
moc a že nestačí len angažovanosť zo strany Jugendhilfe a učiteľov, 
ale je potrebné zapojiť do tohto systému pomoci aj školských so-
ciálnych pracovníkov a pracovníčky. Starý spor medzi sociálnou 
pedagogikou a sociálnou prácou v škole sa premieta aj do nejed-
noznačnosti v oblasti vymedzenia termínu. Používajú sa rôzne 
označenia, ako napr. školská sociálna práca (Schulsozialarbeit), so-
ciálna práca v školách (Sozialarbeit in Schulen), sociálna práca 
s mládežou v školách (Jugendsozialarbeit an Schulen), sociálnopeda-
gogickí špecialisti/odborníci na stredných školách (Sozialpädagogis-
che Fachkräfte an Gesamtschulen) a i.14 (Speck 2009). 

                                                           
14  V spolkových krajinách Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Rhein-

land-Pfalz, Schleswig-Holstein sa používa označenie školská sociálna práca (Schulso-
zialarbeit). Iné krajiny používajú aj označenia, ako napr.: sociálna práca na školách 
(Sozialarbeit an Schulen) (Brandenburg), sociálna práca v školách (Sozialarbeit in Schu-
len) (Hessen), sociálno-pedagogickí špecialisti/odborníci na stredných školách  
(Sozialpädagogische Fachkräfte an Gesamtschulen) (Nordrhein-Westfalen), sociálna práca 
s mládežou na školách (Jugendsocialarbeit an Schulen) (Baden-Württemberg, Berlin,  
Bayern), školský pracovník (Schoolworker) (Saarland), práca s mládežou v thüringen-
ských školách (Jugendarbeit an Thüringer Schulen) (Thüringen), profesia školskej so-
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Úzku prepojenosť s pedagogickou tradíciou badať aj pri historic-
kom vývoji školskej sociálnej práce v USA, kde na samom začiatku 
realizovali túto činnosť učitelia navštevujúci domácnosti žiakov 
(visiting teachers). Až v 60. rokoch dochádza k zmene názvu na 
školský sociálny pracovník. Aj v iných krajinách panuje rôznoro-
dosť pri vymedzení pojmoslovia a požiadaviek na výkon školskej 
sociálnej práce. Pramení predovšetkým z príčin súvisiacich s orga-
nizačným zabezpečením školskej sociálnej práce, s regionálnymi 
zvláštnosťami a kvalifikačnými predpokladmi. Na označenie škol-
ských sociálnych pracovníkov a pracovníčok sa najčastejšie použí-
va pojem školský sociálny pracovník (school social worker). K ďalším 
označeniam patria napr. sociálny asistent (social assistant), pracov-
ník sociálno-právnej ochrany (child protection worker), úradník 
v oblasti sociálnej starostlivosti (welfare officer), pracovník v oblasti 
školskej sociálnej starostlivosti (education social worker, school social 
welfare worker), sociálny pedagóg (social pedagogue) a i.15 

                                                                                                                       
ciálnej práce (Berufsschulsozialarbeit) (Thüringen), sociálna práca na odborných ško-
lách (Sozialarbeit an Berufsbildenden Schulen) (Thüringen).  

15  Ako príklad uvádzame niektoré vybrané krajiny, ktoré sú súčasťou prehľadových 
štúdií realizovaných Huxtable (2006, 2012). Regionálne odlišnosti sú zjavné napr. 
v Argentíne. V Buenos Aires a jeho okolí musia mať školský sociálny pracovník 
a pracovníčka vzdelanie v oblasti sociálnej práce a tzv. teaching certificate. Nazývajú sa 
školský sociálny pracovník (school social worker). Od roku 1998 je v iných provinciách 
Argentíny označenie sociálny asistent (social assistant), pričom nie je vyžadované 
vzdelanie v oblasti sociálnej práce. V Estónsku záleží na tom, pod aký organizačný 
rámec a systém sú školskí sociálni pracovníci zaradení. V Tartu pracujú ako pracov-
níci sociálno-právnej ochrany (child protection workers – lastekaitsetöötaja koolisotsiaaltöö 
alal), v Pärnu sú nazývaní školskými sociálnymi pracovníkmi (school social workers – 
koolisotsiaaltöötaja) a sociálnymi pedagógmi (school pedagogues – sotsiaal pedagoog). To, 
na akej pozícii pracujú, závisí od dosiahnutého vzdelania. Ak má pracovník ukonče-
né vzdelanie v oblasti sociálna práca, je považovaný za školského sociálneho pracov-
níka (school social worker). V prípade, že má pedagogické vzdelanie, je označovaný 
ako sociálny pedagóg (social pedagogue). V Ghane existujú tri rôzne pomenovania: 
úradníci v oblasti sociálnej starostlivosti (welfare officers), špeciálni pedagógovia (spe-
cial educators/peripatetic officers), poradcovia (guidance and counseling officers). V danej 
krajine sú síce tendencie nahradiť pojem welfare officer pojmom school social worker. Po-
jem school social work sa však ťažko udomácňuje vzhľadom na pevné ukotvenie po-
jmu welfare officer v myslení učiteľov, rodičov a ostatných. V Maďarsku, Japonsku, 
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V slovenskej právnej úprave školská sociálna práca nie je zadefino-
vaná. Napriek tomu u nás existujú, aj keď v malej miere, školskí 
sociálni pracovníci. Väčšinou sú zamestnaní na pozícii sociálneho 
pedagóga.16 Týmto krokom sa pravdepodobne ešte viac prehĺbili 
kompetenčné nejasnosti, ktoré následne môžu spôsobovať ťažkosti 
pri výkone a inštitucionalizácii školskej sociálnej práce u nás 
vzhľadom na to, že sociálna práca a sociálna pedagogika sú v slo-
venských podmienkach považované za svojbytné profesie.  

Vzťah sociálnej práce a sociálnej pedagogiky riešia viaceré koncep-
cie.17 U nás je možné identifikovať príklon ku konvergenčným teó-
riám, ktoré vnímajú obe disciplíny ako síce autonómne, no tiež 
komplementárne, s akcentom na spoluprácu a vzájomné približo-
vanie. Za spoločný pre sociálnych pracovníkov a sociálnych peda-
gógov je považovaný záujem o analýzu sociálnych aspektov kvali-
ty života cieľových skupín (v našom prípade žiakov, rodičov, uči-
teľov a pod.), ako aj záujem o optimalizáciu sociálnych podmienok. 
Opierajúc sa o historický kontext, jestvuje zjavný rozdiel v teore-
tických východiskách, kde v sociálnej práci prevláda koncept po-
moci a starostlivosti, kým v sociálnej pedagogike koncept výchovy 
a vzdelávania, z čoho pramení aj rozdiel v ich primárnom zamera-
ní a v ponímaní jednotlivých kompetencií, ktoré môžu mať spoloč-
né pomenovanie, no líšia sa v ich chápaní.18  

                                                                                                                       
Mongolsku, Srí Lanke, Taiwane, Canade, USA, Austrálii, Hong Kongu, Švédsku a vo 
Fínsku je zaužívaný pojem school social worker (školský sociálny pracovník). V Kórei 
zas pracovník v oblasti školskej sociálnej starostlivosti (school social welfare worker). Vo 
Veľkej Británii a v Severnom Írsku sa používa pojem education social worker alebo edu-
cation welfare officer v závislosti od lokality. V niektorých krajinách sa používa pojem 
sociálny pracovník, napr. v Macedónsku a v Spojených Arabských Emirátoch. 

16  Bližšie v kapitole 3. 
17  Napr. diferenciačné teórie, identifikačné teórie, konvergenčné teórie (Ondrejkovič 

2000, in: Tokárová 2003). 
18  Napríklad kompetencia poradenstva, ktorá je spoločná pre obe disciplíny, bude 

vnímaná v školskej sociálnej práci skôr v kontexte pomoci v otázkach sociálno-
právnej ochrany a v otázkach sociálneho zabezpečenia, pričom sa bude opierať pre-
važne o sociálno-politické aspekty. Sociálna pedagogika bude vychádzať predovšet-



Školská sociálna práca 

 
69 

V súlade s uvedeným sa ukazuje potreba hľadať paralely a mož-
nosti spolupráce sociálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov 
v školskom prostredí a rovnako identifikovať význam a špecific-
kosť oboch profesií. Na etablovanie školskej sociálnej práce na Slo-
vensku sa tak javí ako dôležité, okrem zvyšovania povedomia pe-
dagogických pracovníkov a pracovníčok o sociálnej práci a disku-
sie súvisiacej s pojmovým vymedzením pomenovania sociálnej 
práce v školách, aj sprecizovanie pracovného profilu,19 ktorý by 
obsahoval kľúčové činnosti školských sociálnych pracovníkov 
a vymedzoval by tak rámec ich pôsobnosti vo vzťahu k iným pro-
fesionálom v školskom prostredí. 

 

2.2.1  Funkcie a činnosti školského sociálneho pracovníka 
a pracovníčky 

Snaha o vymedzenie sféry pôsobenia školskej sociálnej práce je 
evidentná už začiatkom 20. storočia. Významným krokom pri špe-
cifikovaní pracovnej náplne školských sociálnych pracovníkov 
a pracovníčok boli štúdie Oppenheimera (1925, in: Allen-Meares 
2004),20 Costin (1968, in: Chavkin 1993)21 a ďalších autorov, auto-

                                                                                                                       
kým z pedagogických disciplín a primárna koncentrácia bude smerovať k riešeniu 
otázok v oblasti výchovy a výchovných problémov. 

19  Predstavoval by základný usmerňujúci rámec akceptovateľných a očakávaných 
činností, pričom v praxi by sa tieto mali prispôsobovať požiadavkám žiakov kon-
krétnej školy.  

20  Zahŕňala analýzu 300 kazuistík. Výsledkom ich spracovania vzniklo 32 kľúčových 
funkcií, ktoré v tom čase vykonávali visiting teachers. Jednou z najdôležitejších funkcií 
bolo podľa Oppenheimer zameranie sa na reorganizáciu školskej praxe a nepriazni-
vých podmienok, ktoré sú základom rôznych ťažkostí detí. 

21  Základným impulzom na realizáciu výskumu bolo presvedčenie Costinovej, že defi-
novanie cieľa školskej sociálnej práce, ktorý sa odrážal v literatúre v 40. a 50. rokoch 
20. storočia, nereflektuje úsilie o zmenu deklarovanú v 60. rokoch. Autorka považo-
vala existujúcu definíciu cieľa školskej sociálnej práce za statickú, ignorujúcu nalie-
havé problémy žiackej populácie, sociálne podmienky, ktoré boli základom mnohých 
problémov, a vzťah školy k ostatným sociálnym inštitúciám v komunite. Vďaka vý-
skumu, ktorý bol zameraný na zisťovanie toho, ako školskí sociálni pracovníci defi-
nujú svoju rolu a cieľ, sa stala líderkou v danej oblasti. Školskí sociálni pracovníci 
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riek (napr. Alderson a Kirshef 1973, in: Allen-Meares 2004; Flynn 
1976, in: Allen-Meares 2004; Lambert a Mullaly 1982, in: Chavkin 
1993; Allen-Meares 1995, 2004; Dupper 2003; Constable 1999; Webb 
2003; Openshaw 2008; Speck a i.), ktoré sa zaoberali analýzou úloh 
školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok a ich dôležitosťou 
pre napĺňanie cieľa školskej sociálnej práce. 

Funkcie a činnosti školských sociálnych pracovníkov a pracovní-
čok v zahraničí sa rôznia v závislosti od úrovne, na ktorej interve-
nujú, a cieľového systému, ktorý je predmetom ich intervencií (žia-
ci, žiačky, rodičia, škola ako celok, komunita, inštitúcie v rámci 
komunity). Sumarizujúc môžeme povedať, že školská sociálna 
práca je odbornou činnosťou a integrálnou súčasťou systému ško-
ly, ktorej primárnym cieľom je pomoc žiakom a žiačkam pri zvlá-
daní ťažkostí v interakciách v škole, ale aj mimo nej. Prostredníc-
tvom jednotlivých činností prispieva k napĺňaniu vzdelávacích 
cieľov a výchovného poslania školy. Podľa Matulayovej (2008) 
možno tieto činnosti zhrnúť do troch základných oblastí, ktorými 
sú indikovaná, selektívna a univerzálna prevencia. V rámci nich 
školský sociálny pracovník realizuje včasnú diagnostiku ohrozenia 
žiaka, vyhľadávaciu činnosť, krízovú intervenciu, prácu s rodinou 
žiaka, nápravnú činnosť, sociálne poradenstvo, spoluprácu s inšti-
túciami a pod. Spomedzi foriem práce sú najviac uplatňované prá-
ca s jednotlivcom a so skupinou, pri ktorých sa využívajú metódy, 
akými sú napr. anamnestický rozhovor, návšteva v rodine, pozo-
rovanie, vyjednávanie, mediácia, sociálne poradenstvo a i.  

K minimálnemu štandardu školskej sociálnej práce, realizovanej 
v Jugendhilfe, patria poradenstvo a sprevádzanie zamerané na žia-
kov a žiačky, poradenstvo pre učiteľov a učiteľky, účasť v škol-
ských grémiách, kooperácia a sieťovanie vo sférach regionálnej 
a lokálnej verejnej správy a organizácií občianskej spoločnosti, spo-

                                                                                                                       
a pracovníčky priradili vo výskume najväčšiu dôležitosť prípadovej práci s dieťaťom 
a jeho rodičmi. Faktoru vodcovstva a angažovaniu sa pri tvorbe politiky priradili 
najmenšiu významnosť. 
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lupráca s poradenskými a výchovnými zariadeniami, návštevy 
rodín, rozhovory s rodičmi a účasť na „večeroch“ s rodičmi, sociál-
nopedagogická skupinová práca (sozialpädagogische Gruppenarbeit) 
v zmysle profesijného poradenstva, tréningov zručností a realizo-
vania širokej ponuky voľnočasových aktivít (Speck 2009). 

Pomoc školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok je v za-
hraničí často žiadaná aj pri implementácii a poskytovaní služieb 
žiakom a žiačkam so špecifickými potrebami. Tieto služby môžu 
zahŕňať posudzovanie, včasnú identifikáciu alebo aktuálne zabez-
pečenie priamych služieb (Openshaw 2008). Školská sociálna práca 
je takisto významnou súčasťou aktivít zameraných na komunitné 
vzdelávanie, získavanie zdrojov projektovou činnosťou a pod. 
Medzi kľúčové funkcie školských sociálnych pracovníkov a pra-
covníčok patrí (School Social Work Association of America, in: Matula-
yová 2008):  

 hodnotenie potrieb žiakov – používanie hodnotiacich zručnos-
tí na určenie špeciálnych potrieb žiakov,  

 plánovanie a hodnotenie programu – plánovanie a hodnotenie 
programov a prispievanie k rozvoju politík v rovine oddelenia 
či systému,  

 priama služba – používanie vhodných metód sociálnej práce 
v situáciách, ktoré ovplyvňujú edukačný vývoj žiakov,  

 advokácia – zabezpečenie roly advokáta, s cieľom zabezpeče-
nia edukačných, sociálnych, emočných a materiálnych potrieb 
žiaka v súlade s legislatívou, pravidlami, usmerneniami,  

 poradenstvo/výchova – zabezpečenie poradenstva a poskyto-
vanie skúseností z výkonu sociálnej práce a súvisiacich služieb 
učiteľom a ďalším pracovníkom školy a angažovanie sa vo 
vzájomnej výmene informácií s komunitnými agentúrami,  

 koordinácia/vyjednávanie – školský sociálny pracovník slúži 
ako vyjednávač medzi komunitou mimo školy a komunitou 
v škole a propaguje využitie zdrojov a pozitívny vzťah s oko-
lím, 
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 manažment – organizovanie času, zdrojov a množstva práce 
v súlade s rešpektovaním kompetencií a zabezpečením presnej 
dokumentácie a prípadovej evidencie,  

 odborná prax a rozvoj – školský sociálny pracovník predsta-
vuje dôkaz odborného rastu a rozvoja a pridržiava sa profe-
sionálneho etického kódexu. 

Napriek rôznorodosti praxe boli identifikované štyri funkcie, ktoré 
podľa Openshaw (2008) možno považovať za spoločné: 

 poradenstvo/konzultácia, 

 posudzovanie/hodnotenie,22 

 priama intervencia zameraná na deti a rodičov v individuál-
nej, skupinovej a rodinnej forme, 

 pomoc pri tvorení a rozvoji rôznych programov, zameraných 
primárne na deti. 

Významným regulatívom praxe školských sociálnych pracovníkov 
a pracovníčok sú štandardy školskej sociálnej práce (Standards for 
School Social Work Service 2012), ktoré vypracovala a prijala Národná 
asociácia sociálnych pracovníkov (National Association of Social Workers) 
v roku 1978. V snahe reflektovať aktuálne trendy a zameranie škol-
skej sociálnej práce boli dvakrát revidované, v roku 1992 a v roku 
2002, a sú rozdelené na štandardy zamerané na prax, profesionálnu 
prípravu a rozvoj, administratívnu/organizačnú štruktúru a pod-
poru (Openshaw 2008). Umožňujú systematizovať a sprehľadniť 
rôznorodú prax, reflektovať hodnoty a zachytiť súčasné trendy 

                                                           
22  Školskí sociálni pracovníci a pracovníčky musia mať zručnosti v systematickom 

posudzovaní. Vyžaduje sa od nich, aby vedeli posúdiť individuálne potreby žiakov 
a poskytovať informácie, ktoré sú priamo využiteľné pri dizajnovaní intervencií za-
meraných na riešenie jednotlivých oblastí správania. Školskí sociálni pracovníci vyu-
žívajú pri posudzovaní ekologickú perspektívu. Výsledky posúdenia sú začlenené do 
rozvoja a implementovania intervencie a hodnotiacich plánov, ktoré zvyšujú schop-
nosti žiakov a ich prospech vo vzdelávaní. Špecifickým aspektom posudzovania, kto-
rý je jedinečným pre sociálnu prácu, je perspektíva silných stránok (Openshaw 2008). 
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v oblasti školskej sociálnej práce, čím prispievajú k uľahčeniu jej 
procesuálnej oblasti.  

Ako vidno, ponuka služieb školských sociálnych pracovníkov je 
pomerne rozsiahla. Rozdiely v ponúkaných činnostiach sú deter-
minované (Speck 2009): 

 zvoleným teoretickým konceptom,23 

 typom školy, 

 konkrétnou potrebou a z toho vyplývajúcou ponukou škôl, 

 časovými a personálnymi zdrojmi školského sociálneho pra-
covníka a pracovníčky, 

 kompetenciami školského sociálneho pracovníka a pracovníčky. 

Variabilita praxe má síce svoje výhody v podobe zaistenia kom-
plexnosti služieb, no môže, ako sme uviedli v prvej kapitole, vyvo-
lávať neistou a neurčitú predstavu o školskej sociálnej práci. Tá sa 
premieta do rizika v podobe nejasného profilu vymedzenia pra-
covnej sféry školskej sociálnej práce. Školskí sociálni pracovníci 
a pracovníčky, napriek ich dlhodobému pôsobeniu v školskom 
prostredí v zahraničí, čelia v súčasnosti mnohým výzvam týkajú-
cich sa legitimity. Podľa Altshuler a Webb (2009) nízka úroveň 
inštitucionalizácie školskej sociálnej práce môže prameniť z nedos-
tatočne definovaných očakávaní súvisiacich s rolou sociálnych 
pracovníkov, so vzdelávacími a profesionálnymi požiadavkami 
a s primárnym zameraním školských sociálnych pracovníkov a pra-
covníčok na školu ako systém a zmenu školy v prospech žiakov.24 
Zdôrazňujú aj skutočnosť, že školská sociálna práca „zaostáva“ za 
školským poradenstvom a školskou psychológiou v sebadefinova-
ní svojho miesta, ktoré by bolo konzistentné s očakávaniami a zod-
povednosťou. Školskí sociálni pracovníci a pracovníčky sa preto 
potrebujú zviditeľniť; potrebujú zvýšiť svoju hodnotu a status. 

                                                           
23  Napr. v Nemecku sa v tejto súvislosti okrem iného uplatňuje pedagogika voľného 

času, pričom zariadenia voľného času majú určitú ponuku aj školskej sociálnej práce. 
24  Nejednoznačnosť môže v tomto prípade vyvolávať široké vymedzenie cieľa. 
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S tým súvisia aj otázky budúcej prípravy sociálnych pracovníkov 
a pracovníčok na výkon v školskom prostredí a potreba vyšpecifi-
kovania kompetencií a ponuky, o ktorú by sa mali v najväčšej mie-
re pričiniť samotní sociálni pracovníci. Ako uvádza Labáth (1999), 
v tomto procese nejde o to, aby sociálni pracovníci a pracovníčky 
nahrádzali iné profesie, ale aby sa zamerali a pokrývali svojou čin-
nosťou oblasti a riziká, s ktorými nikto cielene nepracuje. V záujme 
ďalšieho etablovania školskej sociálnej práce je tak nevyhnutné 
zamerať sa na pracovný profil, ktorý by bol všeobecne akceptova-
teľný. Z časového hľadiska ide o dlhodobú úlohu, ktorá predpo-
kladá intenzívne úsilie a poznatky získané aj prostredníctvom rea-
lizovania výskumov v danej oblasti.   

 

2.2.2 Školská sociálna práca ako výskumná téma 

Spätosť a vzájomná prepojenosť praxe s teóriou je výsledkom dl-
horočných snáh o čo najlepšiu uchopiteľnosť praxe a zvyšovanie 
legitimity používaných postupov. Ide o obojsmerný pohyb, pri 
ktorom je teória oporou pre prax a prax je významným zdrojom 
inšpirácií pre výskum a z neho sa rodiacu teóriu. Úsilie o teoretické 
uchopenie sociálnych intervencií je prítomné v sociálnej práci od 
konca 19. storočia a začiatku 20. storočia, čo súviselo so sekularizá-
ciou cirkevných intervencií a rastúcou úlohou sociálnej politiky 
(Lorenz 2007). 

Výskum je dôležitý najmä z dvoch aspektov: prispieva k sebaúcte 
profesie a k pozitívnemu pohľadu verejnosti (Fanshel 1980, in: 
Chavkin 1993). Spoločenskovedný výskum zohráva na poli sociál-
nej práce dôležitú úlohu. Významnú rolu zohrával aj pri formovaní 
školskej sociálnej práce, kde predstavuje jeden z kľúčových fakto-
rov jej etablovania v zahraničí. Neodmysliteľný prínos má rovnako 
aj pre podporu etablovania sociálnej práce v podmienkach sloven-
ských základných škôl. Výskumné témy dotvárajú celkový obraz 
o školskej sociálnej práci v krajinách, kde je etablovanou profesiou. 
Taktiež ponúkajú stimul na hľadanie možností orientácie výskumu 
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aj u nás, s cieľom kreovania relevantnej bázy pre diskutovanie 
o otázke spoločenskej (ne)potrebnosti školskej sociálnej práce.  

Na úplnom začiatku, pri zrode školskej sociálnej práce, spočívala 
dôležitosť výskumu v podpore ustanovenia novej profesie v škol-
skom prostredí. V centre pozornosti výskumníkov a výskumníčok 
boli otázky vymedzenia oblasti pôsobenia a kompetenčného profi-
lu školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Neskôr, v dô-
sledku modernizačných vplyvov a neoliberálnych opatrení ako 
reakcie na krízu sociálneho štátu, dochádza vo výskumnej orientá-
cii k obratu. Do istej miery súvisí s konceptom novej profesionali-
zácie sociálnej práce a s redefinovaním jej roly. Od 80. rokov 20. 
storočia sa realizoval celý rad výskumov zameraných na efektivitu 
intervencií školskej sociálnej práce. Viacerí autori25 sa zameriavajú 
na posudzovanie kvality výskumných štúdií, ktorých cieľom je 
meranie efektivity školskej sociálnej práce. Potreba preukazovania 
efektívnosti služieb školskej sociálnej práce, realizovaného na zá-
klade výskumných zistení, presahuje až do prítomnosti. Dôkazom 
sú aj najnovšie bádania. Príkladom je výskum, ktorý sleduje fakto-
ry vplývajúce na výber intervencií školskými sociálnymi pracov-
níkmi a pracovníčkami, kde sa ako kľúčový faktor, formujúci prax 
školského sociálneho pracovníka (vplývajúci na voľbu intervencie), 
ukázala charakteristika prostredia (Hemmelgarn et al. 2006, in: 
Kelly a Stone 2009). 

V súvislosti s výberom vhodnej intervencie a na základe najnovších 
výskumných zistení bol vytvorený aj diagnostický nástroj, tzv. SSP 
Web (www.schoolsuccessprofile.org), ktorý ponúka výber stratégií 
vzťahujúcich sa na špecifické ciele intervencie. SSP – school success 
profile (profil školského úspechu žiaka) vznikol ako výsledok dlho-
dobých výskumných iniciatív viacerých odborníkov a odborníčok26 
a je zisťovaný na základe vzťahu medzi dimenziami sociálneho 

                                                           
25  Napr. Bailey-Dempsey (1997, in: Franklin, Kim a Tripodi 2009); Early a Vonk (2001, 

in: Franklin, Kim a Tripodi 2009)  a i. 
26  Napr. Gary L. Bowen, Jack M. Richman, Natasha Bowen, Joelle Powers a i. 
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prostredia žiakov (napr. akceptácia v rovesníckej skupine, správa-
nie priateľa, jednotnosť rodiny, podpora rodičov, domáce prostre-
die a i.) a ich vplyvu na individuálnu adaptáciu žiakov v podobe 
ich výsledkov v škole. SSP Web poskytuje informácie o progra-
moch, ktoré sa špecificky zameriavajú na každú zo 14 dimenzií 
sociálneho prostredia SSP. Školský sociálny pracovník môže získať 
prístup na túto stránku a nájsť informácie o programoch, ktoré sa 
zameriavajú na pozitívne ovplyvňovanie uvedených determinan-
tov. Programy sú organizované do troch kategórií podľa stupňa 
prevencie (Powers, Bowen a Rose 2005):  

1. univerzálne programy, ktoré sa zameriavajú na všetkých štu-
dentov,  

2. selektívne indikované programy, zamerané na študentov, kto-
rí sú považovaní za rizikových a  

3. multikomponentové (viaczložkové) programy, ktoré zahŕňajú 
aj univerzálne, aj selektívne/indikované programy. 

V Spojených štátoch amerických sa súčasný výskum zo školského 
prostredia, ovplyvňujúci prax školskej sociálnej práce, koncentruje 
do piatich hlavných oblastí. Tieto témy sú rovnako reflektované 
v štandardoch školskej sociálnej práce, ako aj na politickej úrovni 
(Standards for School Social Work Service 2012): 

 integrované intervencie zamerané na primárnu prevenciu,  

 skríning a intervencie,  

 prístupy v oblasti intervencií, ktoré sú zamerané na multirizi-
kové faktory doma, v škole a v komunite, pričom zahŕňajú ro-
dičov, učiteľov a i., 

 prístupy hľadajúce zlepšenia individuálnych a systémových 
faktorov, prispievajúcich ku školskej úspešnosti, 

 proces rozhodovania, založený na relevantných dátach a spo-
ľahlivosti intervencií. 

Ako podporný mechanizmus inštitucionalizácie výskumu školskej 
sociálnej práce vznikla sieť výskumníkov SIG – Social Work and 
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Research Special Interest Group. Jej poslaním je konať v prospech 
blaha detí a mládeže, podieľať sa na zlepšovaní ich školskej úspeš-
nosti prostredníctvom rozvoja a diseminácie poznatkov vedy, vý-
skumu, teórie a praxe školskej sociálnej práce.27 Hlavné výskumné 
zámery SIG môžeme rozdeliť do týchto oblastí: 

 teória a prax školskej sociálnej práce: úlohy a funkcie sociál-
nych pracovníkov v školskom prostredí, hodnotenie služieb 
školských sociálnych pracovníkov, modely praxe školskej so-
ciálnej práce, prax založená na dôkazoch, bariéry angažovania 
sa školských sociálnych pracovníkov na makroúrovni, bariéry 
a facilitátory praxe školských sociálnych pracovníkov a pra-
covníčok, hodnotenie programov a praxe školskej sociálnej 
práce, 

 vplyv sociálno-organizačného rámca školy a kultúrneho pro-
stredia na rôzne druhy násilia v školách: riziková mládež 
a odolnosť mladých ľudí voči rizikám, empowerment znevý-
hodnenej a rizikovej mládeže,  

 vplyv sociálneho prostredia na školskú úspešnosť, školskú 
dochádzku a správanie žiakov: faktory na strane školy vplýva-
júce na predčasné ukončenie školskej dochádzky, preventívne 
programy zamerané na predčasné ukončenie školskej do-
chádzky, rizikové faktory školskej neúspešnosti a rola škol-
ského sociálneho pracovníka a pracovníčky z aspektu ekolo-
gickej perspektívy, 

                                                           
27  Výskumné priority tejto skupiny výskumníkov sú rozdelené do oblastí (Social Work 

and Research Special Interest Group): prístupy zamerané na študenta a jeho správa-
nie, duševné zdravie študentov, prístupy zamerané na redukciu školskej neúspešnos-
ti, školská úspešnosť študentov, ktorí sú viktimizovaní na základe známej alebo 
predpokladanej LGBT orientácie. Nateraz táto sieť združuje 60 výskumníkov 
a výskumníčok; sú medzi nimi významné osobnosti z oblasti školskej sociálnej práce, 
ako napr. Paula Allen-Meares, Gary Bowen, Natasha Bowen, David Dupper, Cynthia 
Franklin, Christien Anlauf Sabatino, Linda Openshaw, Karen Randolph, Brenda 
Lindsey, Johnny Kim, Michaela S. Kelly, Mark Fraser, G. Lawrence Farmer, Dawn 
Anderson Butcher, Ron Astor, Stephanie C. Berzin, Andy Frey, Martell Teasley a i. 
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 preventívne a intervenčné programy zamerané na podporu 
pozitívneho správania v škole. 

V prehľade dominantných výskumných tém v oblasti školskej so-
ciálnej práce možno pozorovať silnú koncentráciu na žiaka a jeho 
školskú úspešnosť. Na túto ústrednú výskumnú tému nadväzujú 
ďalšie, ktorými sú účinnosť a efektivita poskytovaných intervencií 
zameraných na zlepšovanie školskej úspešnosti a vplyvy prostre-
dia (školy, rodiny, sociálneho prostredia a i.), determinujúce škol-
skú úspešnosť žiakov.  

V Nemecku je rozvoj výskumu v oblasti školskej sociálnej práce 
spájaný hlavne s obdobím jej intenzívneho rozvoja približne od 
polovice 90. rokov a koncentruje sa na oblasť spolupráce učiteľov 
a sociálnych pracovníkov. Najčastejšie diskutovanými a výskum-
nými témami sú otázky (Speck 2009): 

 konceptualizácie školskej sociálnej práce, 

 profesionalizácie školskej sociálnej práce, 

 potenciálu pôsobenia školskej sociálnej práce. 

Spoločenské podmienky, politický, historický a kultúrny kontext 
sú významným ukazovateľom orientácie výskumu, ktorý prispie-
va vo všetkých jeho podobách k identite profesie a k rozvoju praxe 
sociálnej práce. Ich osobitosť sa premietla aj do výskumných tém 
krajín s odlišným rozvojom školskej sociálnej práce. Kým v USA je 
potreba školskej sociálnej práce už dávno rozpoznaná a výskum sa 
orientuje najmä na meranie efektivity intervencií, v Nemecku, 
vplyvom kratšieho obdobia jej rozvoja, možno pozorovať väčšiu 
snahu výskumne preukázať potrebu školskej sociálnej práce 
a definovať (spresňovať) jej základné východiská. U nás sme 
v oblasti školskej sociálnej práce na samom začiatku. Jedným 
z dôvodov je aj skutočnosť, že sociálna práca ako profesia sa u nás 
rozvíja pomerne krátko. Ako uvádza Matulayová (2011), jej nerov-
nomerný rozvoj je pritom ovplyvnený vonkajšími (globalizácia, 
europeizácia) a vnútornými faktormi (smerovanie štátnej sociálnej 
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politiky, zložitá ekonomická situácia, sociálne problémy). Domnie-
vame sa, že pri etablovaní školskej sociálnej práce u nás sa nezao-
bídeme bez realizovania výskumov, ktoré by boli zamerané práve 
na skôr spomínané okruhy tém súvisiace s definovaním a profe-
sionalizáciou školskej sociálnej práce. Ako prvoradé sa však zdá 
byť preukázanie jej potrebnosti a potenciálu prispievať inovatív-
nym spôsobom k budovaniu zdravého školstva. Podporným me-
chanizmom reformného úsilia, ktorý vo vzdelávacom systéme zo-
hráva kľúčovú úlohu, je školská politika vytvárajúca tzv. makro-
prostredie činnosti školskej sociálnej práce. 


