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3 ŠTÁTNA VZDELÁVACIA POLITIKA – MAKROÚROVEŇ 

VÝKONU ŠKOLSKEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

 

ôraz na súčasné neoliberálne tendencie a humanizáciu škol-
stva prinášajú zmeny pre všetkých, ktorí sú súčasťou vzdelá-

vacieho systému. Do popredia sa pritom dostávajú otázky o tom, či 
škola skutočne pripravuje všetkých žiakov na budúce zvládnutie 
náročných životných situácií, uplatnenie na trhu práce a či zohľad-
ňuje individuálne charakteristiky a potreby detí. Zdá sa, že ani 
s odstupom času nedošlo k plnej aplikácii požiadaviek súvisiacich 
s reformou školstva. Kritické názory zaznievajú predovšetkým vo 
vzťahu k nedostatočne zadefinovaným vzdelávacím a obsahovým 
štandardom, koncepčnej neujasnenosti pedagogických meraní, 
nesprávne interpretovanej autonómii škôl, neprimeraným náro-
kom na učiteľov a učiteľky, neadekvátne nastavenému systému ich 
odmeňovania, povyšovaniu školy nad vzdelávací proces a najmä 
k neprispôsobovaniu vzdelávacej ponuky potrebám detí (Zimeno-
vá 2013). 

V dôsledku globalizácie je evidentný aj vplyv medzinárodných 
organizácií, ktorý umocňuje aktuálne trendy súvisiace s procesom 
neoliberalizácie. Tento dominantný diskurz sa premieta do oblasti 
školskej politiky osobitne vo svojom dôraze na ekonomickú efekti-
vitu. Výrazom uvedených vplyvov je dnes napríklad štandardizá-
cia a kvantifikácia vyjadrená medzinárodnými komparatívnymi 
štúdiami vzdelávacích výsledkov (ako je PISA a pod.) (Kaščák 
a Pupala 2012). Tie sú následne základným impulzom prijímania 
jednotlivých reforiem, ktoré, ako sa ukazuje v praxi, nie vždy slú-
žia vzdelávacím cieľom. Kaščák a Pupala (2012) sa v tejto súvislosti 
zmieňujú o „edukačnom manažerializme“ alebo „procedurológii“, 
pričom preceňovanie výsledkov týchto meraní slúži na legitimizá-
ciu politických opatrení a sledovanie ekonomických cieľov. Škod-
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livosť tohto javu sa preukazuje napríklad v zúženom vnímaní škol-
ských reforiem, ktoré nezohľadňujú potreby jednotlivých subjek-
tov patriacich do systému školy. Zvyšovaním dôrazu na úspešnosť 
sa taktiež prehlbujú rozdiely medzi žiakmi a žiačkami z rôznych 
sociálnych a rodinných pomerov. 

Začiatky reformného úsilia v oblasti školstva u nás siahajú do ob-
dobia po roku 1989. Súviseli s celkovou transformáciou viacerých 
oblastí spoločenského, politického a vzdelávacieho systému. Zá-
kladným cieľom pritom bola snaha zmeniť školy na otvorené, au-
tonómne systémy s jasnou internou koncepciou rozvoja, ktoré by 
prispeli k zvyšovaniu úrovne vzdelania, v snahe o budovanie ve-
domostnej spoločnosti prispievajúcej k hospodárskemu rastu kraji-
ny. Významným dokumentom v tejto oblasti sa stala Biela kni-
ha Európskej komisie Vyučovanie a vzdelávanie – Smerom k učiacej sa 
spoločnosti z roku 1995.1 Základné piliere a vízia napĺňania princí-
pov vzdelávacej politiky (princíp celoživotného vzdelávania, rov-
ných šancí v prístupe k vzdelaniu a i.) sa stali obsahom koncepč-
ných a rozvojových materiálov. Obzvlášť významnými sú Národný 
program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 
– 20 rokov (Milénium), Stratégia Európa 2020, Programové vyhlásenie 
vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014 a Programové vyhlásenie vlády 
SR na obdobie rokov 2012 – 2016 (časť upravujúca základné 
a stredné školstvo),2 ktorých obsah tvoria základné stratégie re-
formných zmien vo vzdelávaní. Pokračovaním reformného úsilia  
 

                                                           
1  Medzi dôležité nadnárodné dokumenty, vzťahujúce sa na celoživotné vzdelávanie, 

patria napr. Celoživotné učenie pre všetkých, OECD 1996; Hamburská deklarácia  
(Confintea V) – Správa o budúcom smerovaní vzdelávania dospelých  1997; Bolonská 
charta, Kodanská deklarácia o rozšírenej európskej spolupráci v odbornom vzdelávaní 
a príprave 2002 a i. (Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike 2005). 

2  K ďalším významným koncepčným materiálom patrí napr. Koncepcia celoživotného 
vzdelávania v Slovenskej republike (2005) a i.  
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podpory humanizácie a modernizácie oblasti výchovy a vzdeláva-
nia v základných školách bola postupne prijímaná legislatíva.3  

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní vymedzuje školské 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, v ktorých sa rea-
lizuje okrem psychologickej4 a špeciálnopedagogickej činnosti5 aj 
sociálna činnosť.6 Primárnym cieľom týchto činností je optimalizá-
cia výchovného, vzdelávacieho, psychického, sociálneho a kariér-
neho vývinu detí. Súčasťou tohto systému sú poradenské zariade-
nia, konkrétne centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 
a centrum špeciálnopedagogického poradenstva. Medzi základné 
zložky daného systému patrí aj výchovný poradca, školský psy-
chológ, školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny 
pedagóg a koordinátor prevencie, ktorí vykonávajú svoju činnosť 
v školách a v školských zariadeniach. Jednotlivé zložky systému 

                                                           
3  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niekto-

rých zákonov; Zákon  č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov; Zákon  č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov; Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 Z. z. 
o základnej škole; Vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách; Vyhláška MŠ SR  
č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie. 

4  Podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa zameriava na: 
skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania detí alebo ich 
skupín psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčas-
ným poznatkom psychologických vied a stavu praxe; psychologické poradenstvo 
v školských, výchovných, preventívnych a poradenských zariadeniach; psychotera-
piu v školských, výchovných, preventívnych a poradenských zariadeniach; používa-
nie psychodiagnostických metód a testov v podmienkach školských, výchovných, 
preventívnych a poradenských zariadeniach. 

5  Ide predovšetkým o špeciálnopedagogické pôsobenie na zvyšovanie úrovne výchov-
ného a vzdelávacieho prospievania detí špeciálnopedagogickými metódami, techni-
kami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom pedagogických vied a sta-
vu praxe a jej hodnotenie; používanie špeciálnopedagogických diagnostických metód 
a špeciálnopedagogické korektívne a reedukačné postupy (Zákon č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní). 

6  Sociálna činnosť zahŕňa podľa Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) sledovanie a hodnotenie správania detí metódami, technikami a postupmi 
zodpovedajúcimi súčasným poznatkom sociálnej pedagogiky a stavu praxe; sociálne 
poradenstvo; socioterapiu; používanie diagnostických metód sociálnej pedagogiky. 
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výchovného poradenstva a prevencie by mali byť vzájomne prepo-
jené a spolupracovať s rodinou, školou, školským zariadením, za-
mestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a s občianskymi združe-
niami (Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní). Podrobnejšie 
kompetencie7 sú obsahom Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v ktorom patria jednotliví 
profesionáli tohto systému pod kategóriu odborných zamestnan-
cov. Výnimku tvorí výchovný poradca, ktorý je podľa zákona za-
radený ako pedagogický zamestnanec – špecialista.8 Podľa Jesen-
kovej (2012) sa tak vytvára predpoklad, že aj naďalej budú túto 
úlohu plniť učitelia a učiteľky, ktorí v praxi vykonávajú výchovno-
vzdelávaciu činnosť popri svojej pedagogickej činnosti. V školách 
môže pôsobiť aj asistent učiteľa. Profesiu asistenta učiteľa môže 
stanoviť riaditeľ školy na základe metodických usmernení, a to 
v prípade, ak navštevuje triedu viac ako päť žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia (Metodický pokyn k zavedeniu profesie 
asistent učiteľa v predškolských zariadeniach, v základnej škole a v špe-
ciálnej základnej škole č. 1631/2002-sekr. vydaný 26. 8. 2002).  

                                                           
7  Najbližšie k sociálnej práci, podľa náplne činností vymedzenej v legislatíve, má, 

podľa nášho názoru, pozícia sociálneho pedagóga a výchovného poradcu. Sociálny 
pedagóg vykonáva: odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania 
poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislé alebo inak znevýhodnené deti 
a žiakov, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských 
zariadení; plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, 
sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov; poskytuje sociálnopedago-
gické poradenstvo; vykonáva prevenciu sociálnopatologických javov a reedukácie 
správania; vykonáva expertíznu činnosť. 

 Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poraden-
stva v oblasti výchovy a vzdelávania formou informačných, koordinačných, konzul-
tačných, metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú 
terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka. Činnosť výchovného 
poradcu môže vykonávať odborný zamestnanec (Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a odborných zamestnancoch). 

8  Zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom (Zákon 
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch). 
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Jedným z dôležitých predpokladov ustanovenia profesie je legisla-
tíva. Na Slovensku pozícia školského sociálneho pracovníka nate-
raz nie je v zákonoch z oblasti školstva rozpoznanou profesiou. 
Napriek tomu sociálna činnosť vymedzená je a jej výkonom sú 
poverené zložky systému výchovného poradenstva a prevencie. 
Častým problémom, vznikajúcim s legislatívnou úpravou, sú 
kompetenčné nejasnosti spomínaných profesií, pôsobiacich v škol-
skom prostredí. Príkladom je skutočnosť, že podľa Vyhlášky 
č. 437/2009 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 20. októbra 
2009 môže profesiu sociálneho pedagóga vykonávať aj sociálny 
pracovník. V praxi to znamená, že školskí sociálni pracovníci môžu 
byť zamestnaní ako sociálni pedagógovia, pričom náplň práce, 
viažuca sa na odbornosť oboch profesií, je napriek mnohým spo-
ločným črtám odlišná. Hoci v niektorých krajinách sú sociálna prá-
ca a sociálna pedagogika vnímané ako synonymá, v podmienkach 
Slovenska je stav problematický, pretože náš systém odborov 
a profesií ich odlišuje. Na jednej strane sú uvedené profesie rešpek-
tované ako odlišné, na druhej strane legislatíva hovorí, že sú za-
stupiteľné. Pravdepodobne táto skutočnosť ešte viac prispieva 
k oslabovaniu statusu a nejasnosti profesie sociálnej práce v spolo-
čenskom povedomí. Môže signalizovať aj nízku úroveň profesnej 
autonómie a suverenity.  

V základných pilieroch Milénia je formulovaná požiadavka vytvá-
rania podporných služieb, medzi ktoré sú zaradené aj sociálne 
služby v škole. Ako vyplýva z analýzy relevantnej legislatívy, pre 
rodiny s deťmi je k dispozícii široká sieť podporných služieb, 
v ktorých však absentuje explicitne vymedzená pozícia sociálnych 
pracovníkov v školách, ktorí by mohli sociálne služby v praxi škôl 
poskytovať. Podľa Matulayovej a Pešatovej (2012) sa v SR školská 
sociálna práca predsa len realizuje priamo v škole9 a mimo pro-

                                                           
9  Je čiastočne vykonávaná odbornými zamestnancami školy, zabezpečujúcimi spolu-

prácu s pedagogickými zamestnancami, rodičmi a vonkajšími organizáciami. Ide 
napr. o výchovného poradcu, koordinátora prevencie, sociálneho pedagóga a i.  
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stredia školy.10 Ide o výkon niektorých činností sociálnych pracov-
níkov a pracovníčok, ktorú by mali podľa legislatívy zabezpečovať 
iní profesionáli a profesionálky. Napriek tomu výsledky výskumov 
z prostredia slovenských základných škôl ukazujú na nedostatoč-
nú úroveň kvality pomoci deťom a rodinám. Učitelia a učiteľky 
v našom výskume deklarovali viaceré negatívne aspekty momen-
tálne fungujúceho systému škôl a ich dôsledky pre žiakov. Medzi 
ne patrí skutočnosť, že napriek širokému spektru pomoci vyme-
dzenej v legislatíve, v praxi škôl mnohé profesie v skutočnosti nee-
xistujú alebo sú ich výkonom poverení samotní učitelia a učiteľky, 
ktorí popri svojej primárnej koncentrácii na vzdelávanie a ďalšie 
povinnosti nie sú schopní ani kompetentní efektívne intervenovať 
v stave nárastu multidimenzionálnych problémov, súvisiacich 
najmä so sociálnym znevýhodnením žiakov a žiačok. V neposled-
nom rade sa takisto ukázalo, že pomoc existujúcich profesionálov 
a profesionálok sa javí v mnohých prípadoch ako nedostatočná. 
Tieto preukázané tendencie potvrdzujú potrebu iniciatívy sociál-
nych pracovníkov pri zapájaní sa do procesu diskutovania 
o riešení vybraných problémov detí a ich rodín v kontexte súčas-
ných zmien ovplyvňujúcich kvalitu detstva. 

 

3.1  DETSTVO AKO VÝCHODISKOVÝ KONCEPT 
VZDELÁVACEJ POLITIKY  

 

Ako vyplýva z jednotlivých poznatkov o školskej sociálnej práci, 
formulovaných v predchádzajúcej časti monografie, jedným 
z hlavných dôvodov jej etablovania v zahraničí sú aktuálne prob-
lémy a voľný čas detí. Aj napriek tomu, že dominantnou sférou 
pôsobenia sociálnych pracovníkov v školách je práve preventívna 
činnosť a služba všetkým deťom (aj tým, ktoré nevykazujú prob-

                                                           
10  Niektoré jej činnosti vykonávajú zamestnanci školských zariadení (napr. psychológ, 

logopéd, špeciálny pedagóg a i.). 
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lémové správanie), mnohé problémy sú natoľko závažné, že vyža-
dujú špeciálnu pozornosť v podobe včasnej diagnostiky a priamej 
intervencie. Cieľom je pritom zabezpečiť stimulujúce, plnohodnot-
né prostredie na vzdelávanie všetkých detí. Zámer sa rovnako od-
ráža aj v základnom princípe vzdelávacej politiky, ktorým je „rov-
nosť šancí pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na sociálnu situ-
áciu, etnicitu, región a orientácia na potreby detí, žiakov a mláde-
že“ (Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014).11 
Napriek tomu sa ukazuje sa, že u mnohých detí egalita príležitostí 
nie je zabezpečená, čo sa prejavuje okrem iného aj v obmedzenom 
prístupe k vzdelávaniu.12 Jav je sýtený mnohými ďalšími činiteľmi, 
ktoré sú predmetom tejto kapitoly. Máme na mysli hlavne terajší 
stav ochrany práv detí a ich dodržiavania na medzinárodnej 
a národnej úrovni, premeny spoločnosti a konceptu detstva, ako aj 
riziká, ktoré ohrozujú zdravé dospievanie dieťaťa. 

Aktuálne problémy detí sú zároveň jedným z východísk, o ktoré sa 
opierame pri argumentácii potreby školskej sociálnej práce. Jestvu-
júce ohrozenia kvality detstva (chudoba, rovnosť prístupu k vzde-
laniu, sociálnopatologické javy, komercializácia a pod.) sa pritom 
netýkajú len zahraničných krajín, ale ako ukazujú jednotlivé ziste-
nia formulované nižšie, aj Slovenska.  

Od minulého storočia, ktoré je považované za storočie dieťaťa, 
dochádza v Európe k poklesu pôrodnosti a k ďalším zmenám, kto-
ré majú vplyv na súčasné postavenie dieťaťa v spoločnosti. Ide 
predovšetkým o zmeny týkajúce sa premeny štruktúry spoločnosti, 
ekonomických podmienok a zabezpečenia rodín, otázok sociálnej 
diferenciácie, sociálnej exklúzie a pod. Sociálna neistota ovplyvňuje 

                                                           
11  V tomto kontexte sa vláda v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2012 – 2016 zasa-

dzuje za podporu vytvárania podmienok na zvyšovanie kvality života detí a mláde-
že, sociálnu spravodlivosť, rovnosť šancí, právo na vlastnú identitu, poskytovanie 
príležitostí na zamestnanie a účasť na spoločenskom živote. Cieľom je zvyšovanie 
kvality vzdelávania mladých ľudí, úzko naviazané na podporu konkurencieschop-
nosti Slovenska. 

12  Bližšie v podkapitole 3.2. 
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hodnoty a priority mnohých rodičov, ktorí musia primárne riešiť 
existenčné otázky. Problémy modernej spoločnosti, nachádzajúcej 
sa v druhej vlne modernizácie, sú úzko previazané s preferovaním 
osobnej slobody, individualizmom a i. Od druhej polovice 19. sto-
ročia je v našich zemepisných šírkach okrem poklesu natality ba-
dať aj markantný nárast rozvodov, pokles sobášnosti či zvyšovanie 
počtu detí, ktoré sú priamo ohrozované sociálnopatologickými 
javmi (Hofbauer 2004). S nárastom uvedených problémov súbežne 
narastá aj pedocentrická orientácia prejavujúca sa záujmom odbor-
nej verejnosti a politických reprezentantov a reprezentantiek po-
dieľať sa na ich riešení. Prejavom je prijímanie mnohých koncepč-
ných dokumentov a výskumné témy13 koncentrujúce sa hlavne na 
demografické perspektívy a postavenie detí v rodine, voľný čas 
detí, školskú úspešnosť, ekonomické otázky súvisiace s rodičov-
stvom, medzigeneračnú solidaritu, práva detí a pod.  

Pre spoločnosť sa ako nenahraditeľná a kľúčová čoraz viac ukazuje 
byť jednota a celistvosť individuálnych výchovných cieľov s cieľmi 
spoločenskými, aj vďaka čoraz väčšej previazanosti dnešnej rodiny 
so spoločenskými inštitúciami a jej odkázanosti na ne (Opravilová 
2002). Rovnako aj detstvo je úzko prepojené so spoločnosťou 
a možno ho dokonca považovať za spoločenský konštrukt majúci 
rôzny význam v závislosti od priestoru a času, v ktorom sa vyvíja. 
Qvortrup (1992, in: Kövérová 2003) hovorí o pozícii dieťaťa, ktorá 
mu je v spoločnosti priznaná dominantnými skupinami. Deklaru-
júc túto myšlienku, ponúkame modely rôzneho vnímania detstva, 
ktoré sa konštruovali na základe vývoja spoločnosti a jej prechodu 
rôznymi štádiami (Kövérová 2003):  

 Dieťa ako malý dospelý – model charakteristický pre tradičnú 
spoločnosť. Nerobili sa žiadne rozdiely medzi deťmi a dospe-
lými. Boli rovnocennými partnermi v oblasti práva, obliekania, 

                                                           
13  Prehľad o sociálnej pozícii detí v jednotlivých krajinách ponúka správa Childhood as 

a Social Phenomenon – A Series of National Reports (Bardy, Qvortrup, Sgritta a Winters-
Berger 1991). 
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stravovania, uzatvárania manželstiev, zapojenia sa do spolo-
čenského a ekonomického života a pod. 

 Dieťa ako „nehotový“ dospelý – prechod z tradičnej na modernú 
spoločnosť sa spája s postupným prechodom práce detí z do-
máceho prostredia do priestoru tovární. Neskôr sa vďaka pri-
jatiu zákonov zakazujúcich detskú prácu mení aj pozícia die-
ťaťa. Vzdelávanie detí predchádza ich zapojeniu sa do pra-
covného procesu. Na jednej strane vzniká predstava bezsta-
rostného detstva, na strane druhej jeho podceňovanie vo 
vzťahu k dospelým, čiastočne spôsobené aj ich nerovným 
ekonomickým postavením a ekonomickou závislosťou detí na 
rodičoch. 

 Dieťa ako človek, ale iný ako dospelý – dieťa je už od narodenia 
chápané ako plnohodnotná sociálna bytosť, ktorá si vďaka 
senzomotorickej14 asimilácii konštruuje svet okolo seba. Posú-
va sa hranica dospelosti a predlžuje sa školská príprava. Roz-
širuje sa priestor na rešpektovanie sociokultúrnych a etnických 
rozdielov. S nástupom postmoderných spoločností sa mení 
pozícia dieťaťa z objektu na subjekt práva. Právny rámec už 
nepredstavujú len zákony zakazujúce prácu, ale aj rôzne me-
dzinárodné dohovory, ktoré priznávajú deťom participačné 
práva.  

Ako naznačujú uvedené modely, detstvo je považované za sociál-
ny konštrukt, ktorého význam a vnímanie do veľkej miery závisí 
od kultúrneho a spoločenského kontextu. V porovnaní s minulos-
ťou sa síce postavenie dieťaťa v mnohých aspektoch výrazne zlep-
šilo, no taktiež vznikli nové riziká ako dôsledok globalizačných 
a modernizačných vplyvov. Objavujú sa spoločné problémy a té-
my, ktoré spájajú predstaviteľov z rôznych krajín pri hľadaní rie-
šení. Jednou z takýchto tém je aj ochrana práv detí, ktoré, napriek 
všetkým snahám, nie sú v praxi plne dodržiavané. Dôležitú úlohu 
pri riešení tejto otázky zohráva aj sociálna práca, ktorá sa v praxi 

                                                           
14  Vyberanie a prispôsobovanie si predmetov našim potrebám (Kövérová 2003). 
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zasadzuje za rešpektovanie demokratických a humanitárnych prin-
cípov, spoločenskú zmenu, odstraňovanie diskriminácie a opresie, 
presadzovanie spravodlivosti, ľudských práv a pod. 

Ústredné postavenie medzi dokumentmi upravujúcimi práva detí 
zaujíma Dohovor o právach dieťaťa (ďalej Dohovor),15 ktorý vytvára 
rámec pre ďalšie dokumenty, zaoberajúce sa ochranou práv detí. 
Z daného dokumentu pre všetky signatárske krajiny, a tým aj pre 
Slovenskú republiku, vyplýva povinnosť predkladať Výboru pre 
práva dieťaťa (ďalej Výbor) správy mapujúce aktuálnu situáciu detí 
v danej krajine i správy vzťahujúce sa na zapracovanie práv dieťa-
ťa do jednotlivých opatrení. Na základe odporúčaní formulova-
ných Výborom sa pre Slovenskú republiku vynárajú viaceré oblasti 
vyžadujúce zmenu a zlepšenie.16 Odporúčania Výboru vo vzťahu 
k legislatíve Slovenskej republiky sú namierené k potrebe hlbšieho 
zaoberania sa menšinovými právami a výkonom spravodlivosti 
voči mladistvým, aplikovaním a zohľadňovaním princípov Doho-
voru vo všetkých zákonoch vrátane Trestného zákona č. 300/2005 
Z. z. a zabezpečením súladu celej legislatívy s literou Dohovoru. 
Z uvedeného vyplýva, že aj Slovensko stojí pred vážnou úlohou, 
ktorou sú rozvoj a zlepšovanie legislatívnej aj aplikačnej dimenzie, 
zaručujúcich plnú ochranu práv detí. Mnohé opatrenia formulova-
né v legislatíve nie sú v praxi dostatočne ošetrené. Ako príklad je 
možné uviesť znepokojenie Výboru nad stále sa objavujúcou det-

                                                           
15  Plní významnú funkciu v oblasti ochrany práv detí, aj keď voči nemu existujú určité 

námietky a výhrady, ako napr.: väčšia dôležitosť práv rodičov než práv detí, požia-
davka rovnováhy práv a povinností detí, existencia problémov pri zabezpečení fi-
nančných zdrojov potrebných na pokrytie všeobecného naplnenia detských práv 
(Opravilová 2002). Dohovor bol podpísaný 20. novembra 1989 v New Yorku s platnos-
ťou od 2. septembra 1990. Slovenská republika sa stala zmluvným partnerom a pri-
stúpila k Dohovoru v roku 1993. 

16  Oblasť menšinových práv, segregácie, diskriminácie rómskych detí v prístupe 
k zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu a pod. Výbor formuluje okrem iného požia-
davku zriadenia koordinačného orgánu pre práva detí – Ministerský orgán pre práva 
detí a mládeže (Národný akčný plán pre deti na roky 2009 – 2012; Národný akčný plán pre 
deti na roky 2013 – 2017).  
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skou prácou, najmä vo forme žobrania v niektorých komunitách, 
k čomu dochádza aj napriek snahe vlády o implementáciu Zákonní-
ka práce a politiky na ochranu detí pred vykorisťovaním na pracovisku 
(Výbor pre práva dieťaťa. Posúdenie správ predložených štátmi – zmluv-
nými stranami podľa článku 44 Dohovoru 2007). Vyjadrené obavy sa 
týkajú aj ďalších oblastí, ako je pretrvávajúca diskriminácia detí 
patriacich k menšinových skupinám vo vzdelávaní, verejných 
a zdravotníckych službách a i. 

Aj v 21. storočí, napriek snahám zákonodarcov a kľúčových akté-
rov17 chrániť práva detí v podobe prijímania legislatívnych opatre-
ní a medzinárodne záväzných dokumentov,18 sme stále svedkami 
ich porušovania. Nerešpektovanie, respektíve nedodržiavanie práv 
detí je podmienené takými činiteľmi, akými sú napríklad (Opravi-
lová 2002): 

 absencia komplexného, celistvého prístupu k právam dieťaťa 
ako k politickej priorite, 

 nedostatočný vplyv politikov zodpovedných za danú agendu, 

 trivializovanie otázok súvisiacich s dodržiavaním a ochranou 
práv dieťaťa,  

 rôzna interpretácia práv detí formulovaných v jednotlivých 
dokumentoch vplyvom kultúrnej podmienenosti a i. 

                                                           
17  Na medzinárodnej a národnej úrovni patria k aktérom, ktorí prejavujú iniciatívu 

v oblasti práv dieťaťa, napr. Generálny tajomník OSN, Bezpečnostná rada OSN, Výbor 
pre práva dieťaťa, organizácie OSN (UNICEF – The United Nations Children’s Fund, 
OHCHR – Office of the High Commisioner for Human Rights, ILO – International Labour 
Organization, WHO – World Health Organization, UNFPA – United Nations Population 
Fund), Rada Európy, OBSE – Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, Európska 
sieť ombudsmanov pre deti a organizácie občianskej spoločnosti a i. (Usmernenie Európskej 
únie pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa). 

18  Napr. Všeobecná deklarácia ľudských práv; Deklarácia práv dieťaťa z roku 1959; Dohovor 
o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach z roku 1993; Dohovor o vymáha-
ní výživného v cudzine; Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach; Deklarácia 
o ochrane žien a detí za mimoriadnych udalostí a za ozbrojených konfliktov; Minimálne štan-
dardné pravidlá OSN týkajúce sa súdnictva za účasti mladistvých; Európsky dohovor o ľud-
ských právach a i. (Vlčková 2001; Národný akčný plán pre deti na roky 2009 – 2012; Národ-
ný akčný plán pre deti na roky 2013 – 2017).  
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Naše výskumné zistenia poukazujú v tomto ohľade v praktickej 
rovine aj na potrebu prehodnotenia účinnosti poskytovanej pomoci 
deťom a rodinám zo strany zodpovedných subjektov.19 Príčinou 
neefektívnej pomoci a pretrvávania porušovania práv detí, zakot-
vených v Dohovore, sú pritom systémové prekážky (ako napr. pra-
covné podmienky, financie, preťaženosť a i.). V praxi následne 
dochádza k situáciám, keď sú vážne ohrozené existencia detí a ich 
rozvoj. Uvedený fakt dokresľuje dokument Usmernenie Európskej 
únie pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa, v ktorom sa uvádza, že 
napriek komplexnému rámcu nástrojov a záväzkov deti čelia váž-
nym problémom ohrozujúcim ich prežitie, chýbajú im možnosti na 
kvalitné vzdelávanie, riadnu zdravotnú a sociálnu starostlivosť, sú 
obeťami detskej práce a pod.20 

V súvislosti s touto situáciou boli stanovené ústredné témy v oblas-
ti práv dieťaťa, ktorým venuje primárnu pozornosť rozvojová poli-
tika Európskej únie. Opiera sa pritom o medzinárodné rámce ľud-
ských práv a rozvojové ciele tisícročia, ktoré sú zamerané na 
(Usmernenie Európskej únie pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa): 

 násilie na deťoch, deti postihnuté ozbrojenými konfliktami, 
obchodovanie s deťmi, 

 práva a potreby detí prostredníctvom konkrétnych tém, ako sú 
vzdelávanie a zdravie, 

 uplatňovanie hľadiska práv dieťaťa ako jednej z prierezových 
otázok, na ktorú je nutné koncentrovať sa pri všetkých prog-
ramoch a projektoch financovaných zo zdrojov Európskeho spo-
ločenstva. 

                                                           
19  Zistenia sa týkajú neúčinného spôsobu pomoci zo strany systému sociálno-právnej 

ochrany detí a zo strany školského systému v podmienkach škôl, kde sme realizovali 
výskum. 

20  Uvedené zistenie je podložené monitorovacími správami Výboru pre práva detí 
a vyplýva aj zo záverov zasadnutia Valného zhromaždenia OSN o deťoch z roku 2002 
(UNGASS), ktoré konštatujú nenaplnenie tzv. rozvojových cieľov tisícročia a práv de-
tí vyplývajúcich z Dohovoru (Usmernenie Európskej únie pre presadzovanie a ochranu práv 
dieťaťa). 
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Naliehavosť situácie a potreby hľadania efektívnych riešení je celo-
spoločensky reflektovaná. Výrazom toho je aj prijatie Stratégie Rady 
Európy o právach dieťaťa (2012 – 2015). Bola vypracovaná na základe 
odborných diskusií vládnych činiteľov, medzinárodných organizá-
cií a zástupcov občianskej spoločnosti. Medzi prioritnými oblasťa-
mi, vyžadujúcimi riešenie, sa nachádza aj propagácia služieb 
a systémov priaznivých k deťom, zameraných špecificky na zrani-
teľné skupiny detí. V nadväznosti na zameranie našej témy by sme 
radi upriamili pozornosť na oblasť potreby podpory sociálnych 
služieb priaznivých k deťom a potreby podpory a vytvárania 
priaznivého prostredia na vzdelávanie detí s cieľom zabezpečenia 
hodnôt, akými sú rovnosť, demokracia či rešpektovanie rozdielov. 
Existencia a prehlbovanie problémov detí, ako aj potreba zabezpe-
čenia ochrany ich práv vytvárajú priestor na možnosti zlepšenia 
uvedeného stavu aj prostredníctvom posilňovania pozície sociálnej 
práce21 a implementovania jej služieb v školskom prostredí. 

Pozícia dieťaťa v súčasnej spoločnosti sa vyznačuje vysokou mie-
rou kontroverznosti a ambivalentnosti. Postavenie dieťaťa sa 
v porovnaní s minulosťou v mnohom výrazne zlepšilo, no vznikli 
aj nové riziká. Podľa Kövérovej (2003) ide o tzv. paradoxy súčasnej 
sociálnej pozície detí v spoločnosti. Konkrétne má na mysli para-
dox ekonomický (existenčná bezstarostnosť verzus ekonomická 
závislosť), legislatívny (deti nie sú právne zodpovedné, no sú 
právne bezmocné) a paradox v postoji k dieťaťu (postoj dospelých 
k deťom plný lásky verzus postoj plný nadradenosti). Všetky uve-
dené dimenzie sú tiež predmetom diskusie súvisiacej s ideológiou 
konzumu postmodernej spoločnosti. 

 

                                                           
21  Ako profesie podporujúcej sociálnu zmenu, ktorá sa zasadzuje za podporu uplatňo-

vania princípu ľudských práv a sociálnej spravodlivosti (IFSW 2000). 
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3.1.1 Komercializácia detstva 

S postmodernou kultúrou sa spája komercializácia. Pojem označuje 
prenikanie obchodných zásad do určitých oblastí spoločenského 
života. V terajšom postmodernom svete, ako sme naznačili v pred-
chádzajúcom texte, ide o závažný sociálny jav. Deti sú konzument-
mi a jestvuje teda otázka, čo vlastne konzumujú. Každodenne pri-
chádzajú do kontaktu so svetom symbolov a znakov. Ich vinou 
môže dôjsť ku skreslenému vnímaniu reality. Na tomto mieste 
musíme tiež pripomenúť aj existenciu virtuálneho sveta. Komercia-
lizácia nemôže byť vnímaná len ako iluzórny svet, nachádzajúci sa 
nad reálnym svetom, ktorý je útočiskom pre tých, ktorí hľadajú 
únik od skutočnosti a konštruujú si novú identitu (Brembeck 
a Johansson 1997). Je omnoho pervazívnejšia. Dotýka sa vzťahov 
medzi deťmi, ako i medzi deťmi a rodičmi. Komercializmus 
v súčasnosti preniká do všetkých oblastí života detí. Ovplyvňuje 
ich identitu, sebavnímanie, ale aj predstavy. Súvisí s ideológiou 
konzumu postmodernej spoločnosti, ktorý je vnímaný ako spôsob 
života a spája sa s našou identitou. Konzum sa prejavuje v oblas-
tiach reklamy, sociálnych aktivít, médií aj v škole. Všetko sa stáva 
komoditou, ktorá sa dá vymeniť, vrátane našej identity. Aj vo vý-
skumoch zameraných na daný fenomén sa zmenil pohľad na dieťa 
ako objekt skúmania, z pasívneho na aktívneho príjemcu (Brem-
beck a Johansson 1997).  

Industriálnu spoločnosť vystriedala spoločnosť informačná, v kto-
rej sa dostávajú do popredia informácie a zvyšuje sa hodnota ko-
munikácie. Zmenil sa aj subjekt poskytovania informácií. Deti sa 
dozvedajú mnoho vecí o svete z médií, z ktorých nekriticky prebe-
rajú často skreslené informácie a predstavy o realite a vzorce sprá-
vania, nekorešpondujúce so spoločensky prijatými a všeobecne 
záväznými normami. Komercializmus zmenil podmienky, v kto-
rých deti vyrastajú, závažným spôsobom. Reklama sa priamo za-
meriava na deti a obchádza pritom rodičov, ktorých vykresľuje ako 
nástroj alebo prostriedok konzumu detí (Brembeck a Johansson 
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1997). Deti vníma ako aktívny subjekt, ktorý vie zhodnotiť a prijať 
výhodnú ponuku trhu. Rodičov, naopak, vykresľuje ako tých, ktorí 
deťom  nedoprajú zábavu, čím chce zapôsobiť na deti s cieľom 
zvyšovania zisku. Ako uvádzajú Buckingham a Tingstad (2007), je 
to spôsobené globalizáciou médií a kultúrneho priemyslu v kom-
binácii s príchodom nových technológií v oblasti produkcie a dis-
tribúcie, čoho výsledkom je intenzívna snaha hľadania nových 
zdrojov zisku. Niektorí opisovaný nový trend kritizujú ako zneuži-
tie nevinnosti detí prostredníctvom korupčného vplyvu konzum-
nej kultúry. Iní ho obhajujú v zmysle pohľadu na dieťa ako na so-
fistikovaného konzumenta, ktorý by nemal byť obmedzovaný pa-
ternalistickým imperatívom dospelých (del Vecchio 1997, in: Buc-
kingham a Tingstad 2007).  

V rámci neoliberálnych tendencií vývoja sociálneho štátu, občian-
stvo už nie je spájané so solidaritou, istotou a blahobytom, ale skôr 
sa zameriava na otázky individuálnej slobodnej voľby a sebareali-
zácie jednotlivca (Edwards 2000, in: Buckingham a Tingstad 2007). 
Je preto pochopiteľné, že obchodníci odpovedajú na túto fragmen-
táciu výrobou rozličných produktov, aby oslovili čo najpočetnejšiu 
skupinu ľudí, uvedomujúc si čoraz kratšiu životnosť tovarov urče-
ných pre detskú populáciu. Zmenil sa aj pohľad na autoritu a jej 
rešpektovanie. Deti majú v porovnaní s dospelými často väčší pre-
hľad o mnohých veciach, zväčšuje sa ich priestor na argumentáciu 
ako dôsledok manifestujúceho sa trendu, ktorým je valorizácia 
detstva (Buckingham a Tingstad 2007). V súčasnej dobe majú deti 
v školskom veku veľkú moc, ktorú preukazujú vo svojich požia-
davkách.  

Kvalita detstva a detstvo samotné sa nielen v západnej spoločnosti, 
ale aj u nás mení v pozitívnom aj negatívnom význame. Medzi 
pozitívne zmeny patria napríklad rozsiahle možnosti voľnočaso-
vých aktivít, existenčná bezstarostnosť či ochrana práv detí. Na 
druhej strane sú práva detí ohrozované a vo všeobecnosti sú ohro-
zované aj samotné rodiny. Množstvo funkcií modernej rodiny pre-
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vzali iné inštitúcie. Medzi nimi zohráva významnú úlohu škola, čo 
znamená zvyšovanie nárokov na tých, ktorí do tohto systému pat-
ria. Preto nie je možné nazerať na rodinu dneška mimo kontextu 
školy.  

Mení sa aj tradičný pohľad na dieťa. Dôraz je kladený na silnejšie 
citové vzťahy rodičov a detí, ako aj na ich rovnoprávnosť (Ariès 
1960, in: Singly 1999). Dochádza k odklonu od kapitálu ekonomic-
kého v prospech školského kapitálu, ktorý sa stáva osobným zdro-
jom i majetkom (Singly 1999). Súčasná rodina je významne 
ovplyvňovaná masovou postmodernou kultúrou a vývojom spo-
ločnosti smerom ku konzumnému spôsobu života. Hlavnými 
znakmi postmodernej kultúry sú odklon od ustálených hodnôt, 
plochosť, dôraz na pôžitok, čo sa okrem iného prejavuje aj 
v trávení voľného času rodín a detí. Ten už mnohokrát neslúži na 
sebazdokonaľovanie, ale skôr je zameraný na zábavu, konzum 
a spotrebu (Pešatová 2007). Povinnosti rodičov a ich zodpovednosť 
voči svojim deťom, v zmysle zabezpečenia plnohodnotnej výcho-
vy, starostlivosti a zaistenia uspokojovania základných potrieb, tak 
ostávajú v mnohých prípadoch nenaplnené.   

V súčasnosti možno pod vplyvom vyššie zmieňovaných zmien 
pozorovať odklon od univerzálnej normy a „univerzálneho dieťa-
ťa“ k predstave „autonómneho dieťaťa“ s dôrazom na jeho jedi-
nečnosť a rozdiely (Kaščák a Pupala 2012). Na konci 20. storočia sa 
tak vytvára predstava tzv. superdieťaťa, ktorá znamená odklon od 
vývinovej normy a príklon k snahe a schopnosti prekročiť ju. Taký-
to pohľad na dieťa sa vyvíja ako súčasť tzv. podnikateľskej kultú-
ry, v ktorej je dieťa vnímané ako jedinec zapadajúci do princípov 
ekonomickej racionality a podnikateľskej kultúry, pričom je evi-
dentný veľký vplyv neoliberalizmu a dôraz na budovanie poznat-
kovej spoločnosti (Kaščák a Pupala 2012).  

Práve tieto tendencie sú predpokladom prehlbovania segregácie 
a nerovností detí v prístupe k vzdelaniu. Ako mimoriadne závažná 
sa táto téma javí vzhľadom na zistenia plynúce z vyššie spomína-
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ných dokumentov, ale aj z našich výskumných zistení. Tie pouka-
zujú na vypuklosť problémov súvisiacich s chudobou, nezamest-
nanosťou či nedostatočnými sociálnymi a rodinnými podmienka-
mi, ktoré ohrozujú kvalitu detstva. Ako sa uvádza v Usmernení 
Európskej únie pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa, deti zo zrani-
teľných skupín a deti v obzvlášť zložitých podmienkach čelia oso-
bitným rizikám a sú vystavené diskriminácii, vytláčaniu na okraj 
spoločnosti či vylúčeniu z nej. Rizík, ktorým čelia deti z ekonomic-
ky slabších rodín, je viacero a súvisia s momentálnym trendom 
uberania sa spoločnosti a jej prístupu k deťom. Jedným z týchto 
rizík je ich nerovnaká pozícia v porovnaní s ostatnými deťmi, ktorá 
sa vplyvom preferovania konzumného spôsobu života ešte viac 
prehlbuje. 

Dôležité je tu zdôrazniť odbornú pripravenosť22 sociálnych pra-
covníkov upravovať interakcie medzi jednotlivcom, skupinou, 
rodinou, komunitou a sociálnym prostredím. Teoretické aj praktic-
ké poznatky, získané v pregraduálnej príprave, im poskytujú pre-
hľad o rôznych ohrozeniach detí a o práci s nimi v individuálnej 
aj skupinovej sociálnej práci. Sú schopní posúdiť negatívne vplyvy 
na dieťa a rodinu, predvídať ďalšie možné ohrozenia, vnímať 
problémy dieťaťa v širších súvislostiach a využívať metódy s pria-
mym vplyvom na úpravu sociálneho prostredia. Svojimi činnosťami 
sú schopní prispieť k včasnej diagnostike potenciálneho ohrozenia, 
a tým k zdravej socializácii detí v školách. Prínos ich pôsobenia 
spočíva predovšetkým v preventívnej činnosti na všetkých úrov-
niach, zameranej na školský aj mimoškolský čas detí. 

Napriek uvedeným skutočnostiam je u nás školské prostredie pre 
sociálnych pracovníkov a pracovníčky zatiaľ málo poznanou sfé-
rou možnosti ich uplatnenia. Bariéry sa pritom nachádzajú na 
oboch stranách – na strane sociálnej práce aj na strane školstva 

                                                           
22  Pri danej argumentácii vychádzame z Opisu študijného odboru sociálna práca (2003) 

a autorov Matulayovej (2008), Labátha (1999) a i. 
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(Matulayová 2008).23 Spočívajú aj v nízkom statuse sociálnej práce 
a v iniciatíve sociálnych pracovníkov. Jedným z dôsledkov uvede-
ného stavu je aj nedostatočná informovanosť pedagogických za-
mestnancov a zamestnankýň škôl o sociálnej práci, ktorá sa preu-
kázala aj v našom výskume.  

Pri hľadaní možností inštitucionalizácie sociálnej práce v školách 
sa tak nezaobídeme bez reflektovania prebiehajúcich celospoločen-
ských zmien a prispôsobenia sa ich povahe. Pre sociálnu prácu 
znamenajú potrebu skvalitňovania a rozširovania kompetencií pre 
prax, posilňovanie a rozvoj (seba)reflexie či zvyšovanie profesijnej 
identity sociálnych pracovníkov a pracovníčok. V súvise s postmo-
dernou inštitucionalizáciou a profesionalizáciou sa ako nevyhnut-
ný črtá aktívny prístup pri vytváraní priestoru na vyjednávanie 
a vymedzenie ich vlastnej roly, úloh a sféry pôsobnosti. Dôležitosť 
naplnenia uvedeného deklaruje aj skutočnosť, že napriek rôznym 
opatreniam (či už na úrovni legislatívy, alebo v praktickej rovine) 
je v mnohých prípadoch uplatňovanie práv detí len formálnou 
záležitosťou. Riziko samoúčelnosti práv rastie priamoúmerne 
s ignorovaním hodnôt, ktoré by v nich mali byť prítomné. Podstat-
né je, aby sa práva a potreby detí stali imanentnou súčasťou poli-
tických opatrení, plne realizovaných a rešpektovaných v praxi. 
Pre nárast rizikových situácií a (staro-)nových problémov detí sa 
v načrtnutom kontexte nielen pred sociálnymi pracovníkmi a pra-
covníčkami, ale aj pred spoločnosťou a spoločenskými inštitúciami 
vynára výzva spočívajúca v aktívnom prístupe k hľadaniu riešení. 
Ako dôležitý prvok v tomto procese sa ukazuje schopnosť sociál-

                                                           
23  Matulayová (2008) ich rozdeľuje na bariéry na strane sociálnej práce ako vednej 

disciplíny (absencia teoretických východísk školskej sociálnej práce, odborníkov 
a odborníčok a vedeckovýskumnej činnosti), bariéry na strane sociálnej práce ako 
profesie (nevyjasnené kvalifikačné predpoklady školských sociálnych pracovníkov) 
a bariéry v rezorte školstva (neinformovanosť riaditeľov a pedagogických zamest-
nancov škôl, mýty, nedostatok financií, absencia  legislatívneho zakotvenia školskej 
sociálnej práce a pod.). 
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nych pracovníkov a pracovníčok preukázať špecifický spôsob po-
moci a vytvoriť tak dopyt po ich službách.  

Priaznivé podmienky na začatie tohto procesu sú, ako vyplýva 
z nášho výskumu, zjavné v rovine deklarovanej naklonenosti uči-
teľov a učiteliek zriadeniu pozície sociálneho pracovníka v škol-
skom prostredí, ale aj otvorenosti vlády24 v rovine prijímania integ-
račných opatrení na zabránenie prehlbovania segregácie škôl 
a zlepšovanie podmienok detí, pre ktoré integrácia nie je možná 
alebo prospešná.  

 

3.2  DETI ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO 
PROSTREDIA V SÚČASNOM ŠKOLSKOM SYSTÉME 

 

Mnohé deti aj v 21. storočí, pre zlú ekonomickú situáciu rodičov, 
žijú v neprimeraných podmienkach a málo podnetnom sociálnom 
prostredí. K často rozoberaným cieľovým skupinám sociálnej práce 
na Slovensku patria rodiny a deti žijúce na hranici chudoby 
a v nevyhovujúcich podmienkach, v ktorých nemajú zabezpečený 
ani minimálny životný štandard. Štatistické ukazovatele, výskumy 
a jednotlivé koncepčné materiály ukazujú na potrebu zaoberať sa 
otázkou zvyšovania kvality vzdelávania ako nástroja posilňovania 
súdržnosti spoločnosti a vyrovnávania rozdielov sociokultúrneho 
prostredia. Aj výsledky nášho výskumu upozornili na vypuklosť 
a závažnosť vnímania sociálneho znevýhodnenia detí z pohľadu 
učiteľov a učiteliek: to je podľa nich v mnohých prípadoch brzdia-
cim elementom školskej úspešnosti žiakov a žiačok. Deklarovali 
pritom záujem o spoluprácu so školským sociálnym pracovníkom 
a pracovníčkou najmä pri riešení problémov s učením vyplývajú-
cich zo sociálne znevýhodneného prostredia rodiny žiaka. Vzhľa-
dom na nárast problémov týchto detí v sociálnej a školskej oblasti, 
zvlášť v niektorých regiónoch Slovenska, sa ukazuje potreba veno-

                                                           
24  Formulovaná je v Programovom vyhlásení vlády SR na obdobie rokov 2010 – 2014. 
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vať špecifickú pozornosť vytvoreniu podmienok na konštruktívnu 
kooperáciu zo strany hlavných aktérov. Medzi nich patria aj so-
ciálni pracovníci a pracovníčky, ktorí môžu byť, ako uvádzajú Hut-
tová, Gyárfášová a Sekulová (2012), významnými a veľmi efektív-
nymi mediátormi medzi školou a komunitou. V tejto časti preto 
načrtávame kľúčové prvky súčasného diskurzu pedagógov a pe-
dagogičiek na pozadí analýzy koncepčných materiálov štátnej 
vzdelávacej politiky a relevantnej legislatívy. Pre hlbšie porozume-
nie problematike sa zameriavame aj na identifikáciu bariér školskej 
úspešnosti na strane rodiny, žiakov a legislatívy.  

Podľa zistení Ústavu informácií a  prognóz školstva je celkový počet 
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 52 665 (12,23 % 
z celkového počtu žiakov).25 Tieto deti sú často stigmatizované 
nevyhovujúcim, málo podnetným sociálnym prostredím, ktoré je 
jednou z príčin ich školskej neúspešnosti. V Tab. 4 je zachytený 
prospech žiakov a žiačok zo sociálne znevýhodneného prostredia 
za školský rok 2011/2012, rozdelený podľa krajov Slovenska. Naj-
viac detí neprospelo v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom 
kraji. Na Slovensku je medzi deťmi, ktoré neprospeli, až 63 % detí 
zo sociálne znevýhodneného prostredia, čo predstavuje vysoké číslo. 

 
Tab. 4 Prospech žiakov a žiačok v základných školách 

Kraje 

Celkový 
počet 

žiakov na 
školách 

Počet žia-
kov, kto-

rí ne-
prospeli 

Počet žiakov zo sociálne 
znevýhodneného pro-
stredia z počtu žiakov, 

ktorí neprospeli 

počet % 

Bratislavský 39 441 336 46 13,69 

Trnavský 41 705 766 232 30,28 

Trenčiansky 43 430 448 135 30,13 

Nitriansky 51 677 1077 529 49,11 

Žilinský 61 577 547 207 37,84 

Banskobystrický 49 926 2050 1318 64,29 

                                                           
25  Údaj bol prvýkrát zisťovaný k 15. 9. 2012. 
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Prešovský 74 932 2774 2206 79,52 

Košický 67 539 4182 3060 73,17 

Celkom SR 430 227 12 180 7733 63,48 
 Zdroj: Výkaz o prospechu žiakov v základných školách 2011/2012. ÚIPŠ. 
 

Z pohľadu vzdelávania ide o špecifickú cieľovú skupinu. Jej špeci-
fickosť je daná viacerými faktormi, ktoré nevyhnutne vyžadujú 
vnímať vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 
ako multisektorový a komplexný jav. Často sa s ním spája aj rezi-
denčná segregácia a absentujúce stimulujúce prostredie s jasnými 
pravidlami, čo následne dieťaťu spôsobuje problém prispôsobiť sa 
takému štruktúrovanému systému, akým je škola. Zhoršená adap-
tácia detí na školské prostredie má v nemalej miere svoju príčinu aj 
v nízkej návštevnosti predškolských zariadení deťmi zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Dôvodom sú hlavne systémové pre-
kážky, ako napríklad dostupnosť predškolských zariadení. Dôleži-
tým aspektom sú aj finančné pomery rodín. Faktory ovplyvňujúce 
školskú úspešnosť týchto detí spočívajú vo viacerých oblastiach. 
Medzi bariéry na strane rodiny patria napr. absencia plnohodnot-
ného a podnetného rodinného prostredia, rozpor medzi hodnotami 
školy a rodiny, nízka návštevnosť predškolských zariadení, nedos-
tatočná podpora zo strany rodičov detí, nedocenenie významu 
vzdelania, slabá motivácia, sociálna izolovanosť, nedostatočná 
informovanosť, zanedbanosť detí a pod. (Cina 2008; Džambazovič 
a Jurásková 2002; Huttová, Gyárfášová a Sekulová 2012 a i.).  

Bariéry vo vzdelávaní na strane žiakov sa často prelínajú s barié-
rami na strane rodiny. V mnohých aspektoch sa od nich odvíjajú. 
U týchto detí je častý vysoký podiel absencií školskej dochádzky 
súvisiaci s viacerými ďalšími skutočnosťami, ako napríklad nízkou 
úrovňou motivácie, sociálnou zanedbanosťou, nedostatočnou 
úrovňou kognitívnych funkcií a i. Príčinu absentujúcej motivácie 
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v oblasti vzdelávania na strane žiakov a žiačok možno okrem iné-
ho vidieť aj v transgeneračnom prenose (Matulay 2003).26 

Výraznú úlohu pri zvyšovaní záujmu detí a rodičov o vzdelávanie 
zohrávajú škola, zamestnanci školy, ale aj sociálni pracovníci.27 
Príčiny pretrvávania uvedených problémov tak spočívajú aj na 
strane súčasných intervenujúcich subjektov a školy. Výskum Segre-
gácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní (Huttová, Gyárfášová a Se-
kulová 2012) preukázal, že školy nedokážu kompenzovať znevý-
hodnenia žiakov plynúce z ich málo podnetného sociálneho pro-
stredia. V školách absentuje inkluzívny prístup, čo sa prejavuje vo 
využívaní negatívnych opatrení, nezohľadňovaní individuálnych 
vzdelávacích potrieb týchto žiakov, nedostatku pozitívneho hod-
notenia zo strany učiteľov, absentovaní poobedňajšej podpory 
s prípravou domácich úloh, nedostatočnej odbornej pripravenosti 
učiteľov, neefektívnej komunikácii s rodičmi žiakov a i. Na strane 
zriaďovateľov sú, podľa výsledkov tohto výskumu, závažnými 
bariérami predovšetkým nedostatočné odborné kompetencie, poli-
tická (ne)vôľa a nedostatočné finančné zdroje potrebné na zavá-
dzanie proinkluzívnych opatrení a nástrojov.  

Námety na skvalitnenie uvedeného stavu sú viaceré: napr. flexibil-
ná organizácia výučby, zmena pedagogického prístupu, zvýšenie 
informovanosti o „vzdelávaní druhej šance“,28 zvýšenie využívania 
pozitívnych hodnotení, zabezpečenie mentorstva a tútorstva v po-
obedňajších hodinách (doučovanie, organizovanie voľného času 
a pod.), navýšenie finančných prostriedkov na odbornú pomoc, 
rozvoj profesionálnych kompetencií pedagogických zamestnancov, 
zapájanie všetkých aktérov (rodičov, sociálnych pracovníkov, 
zriaďovateľov, mimovládne organizácie, komunitných lídrov) do 

                                                           
26  V zmysle odovzdávania sociálneho a vzdelanostného kapitálu, ktorým rodina dispo-

nuje. 
27  V prípade detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa sociálni pracovníci a pra-

covníčky najčastejšie podieľajú na riešení problému zanedbávania povinnej školskej 
dochádzky detí a zanedbávania starostlivosti o deti zo strany rodičov. 

28  Zameriava sa na ľudí s neukončeným vzdelaním. 
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zmeny, osvetová práca s rodičmi a i. (Rovnaký prístup Rómov ku 
kvalitnému vzdelávaniu 2007; Džambazovič a Jurásková 2002; Hu-
ttová, Gyárfášová a Sekulová 2012). V tejto súvislosti sa javí byť 
vhodnou činnosť školských sociálnych pracovníkov ako mediáto-
rov medzi rodinou, školou a komunitou. Významnú úlohu môžu 
plniť aj vo vzťahu k mimoškolskému voľnému času a podpore 
pozitívneho prístupu k týmto žiakom zo strany učiteľov a ostat-
ných zamestnancov.  

Dôležitosť vzdelávania vyplýva z jeho samotnej podstaty. Predsta-
vuje nástroj integrácie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 
a tiež kompenzuje sociálne nevýhody, prameniace zo sociálneho 
prostredia. Kvalitné vzdelanie v neposlednom rade umožňuje lep-
šie uplatnenie na trhu práce, s čím súvisia zvýšenie sociálneho sta-
tusu a ďalšie benefity. Naliehavosť riešenia uvedeného stavu vy-
plýva aj zo skutočnosti celkového nárastu chudoby a sociálneho 
prepadu, ktorý sa do veľkej miery netýka len segregovane žijúcich 
rómskych minorít. Ako veľmi dôležité sa preto zdá byť vyvíjanie 
iniciatív na jeho skvalitňovanie. Prioritnú úlohu v tomto procese 
zohráva štátna vzdelávacia politika, ktorá predstavuje makroúro-
veň pri riešení uvedenej problematiky.  

 

3.2.1  Štátna politika v oblasti vzdelávania detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

Problematiku výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevý-
hodneného prostredia upravujú inštitúty v sústave štátnej správy29 
a koncepčné a legislatívne dokumenty. Prevažná väčšina z nich je 
podľa názvu zameraná na vzdelávanie rómskych žiakov, hoci 
opatrenia a prijímané nástroje, ktoré z nich plynú, sa týkajú všet-
kých detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Uvedená ten-
dencia spájania sociálneho znevýhodnenia s rómskymi žiakmi sa 

                                                           
29  Napr. Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, ktorý patrí pod 

Ministerstvo vnútra SR; Medzirezortná komisia pre záležitosti rómskych komunít a pod.  
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preukázala aj v našom výskume. Môže súvisieť s vysokým po-
dielom rómskych žiakov žijúcich v nevyhovujúcich podmien-
kach,30 s ich vysokým zastúpením vo vybraných lokalitách prevaž-
ne východného Slovenska, ako aj vysokým percentom ich školskej 
neúspešnosti.31 Na tomto mieste je dôležité poznamenať, že chu-
dobou a sociálnou exklúziou sú v čoraz väčšej miere ohrozené aj 
deti z nerómskych komunít.32 V súlade s vymedzením pojmu so-
ciálneho znevýhodnenia33 a s nárastom počtu nerómskych detí, 
patriacich do tejto skupiny, výhradné zameranie sa na rómskych 
žiakov je rizikové, môže eliminovať vnímanie širších súvislostí 
problematiky.  

V rámci jednotlivých národných dokumentov sa touto problemati-
kou zaoberá koncepcia Dekády začleňovania rómskej populácie na roky 
2005 – 2015 (ďalej Dekáda).34 Dekádu prijalo deväť krajín35 a je pod-
porovaná medzinárodnými a medzivládnymi organizáciami. Pred-
stavuje prvé spoločné úsilie zamerané na zmenu života Rómov 
v Európe. Na Dekádu nadväzuje Národný akčný plán Slovenskej re-

                                                           
30  Podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa konalo v roku 2011, 

obývalo územie Slovenska 105 738 (2 %) Rómov. Podľa odhadu odborníkov a odbor-
níčok je ich počet väčší – okolo 350 000 až 380 000 – a podiel detí do 14 rokov je 43,6 % 
(Vaňo 2001). Približne 40 % Rómov žije v segregovaných komunitách. Rosinský 
(2006, in: Klein 2008a) uvádza, že až 80 % detí zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia sú práve rómske deti. 

31  Úroveň najvyššieho dosiahnutého vzdelania Rómov je oproti majoritnej spoločnosti 
oveľa nižšia. Až 90 % Rómov neukončí základnú školu (Klein 2008a). 

32  Bližšie vo výskume Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní (Huttová, Gyárfášová 
a Sekulová 2012). 

33  Koncepcia výchovy a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského 
a vysokoškolského vzdelávania vymedzuje žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia 
na základe určenia troch z nižšie uvedených kritérií: minimálne jeden rodič poberá 
sociálne dávky, aspoň jeden rodič je nezamestnaný, najvyššia dosiahnutá úroveň 
vzdelania aspoň u jedného z rodičov je základná škola, podpriemerné životné 
a hygienické podmienky, materinský jazyk dieťaťa je iný ako oficiálny vyučovací ja-
zyk.  

34  Okrem vzdelávania rieši otázky životných podmienok, chudoby, vylúčenia, diskri-
minácie, rodovo integratívneho prístupu, zdravia, bývania a pod. 

35  Bulharsko, Česká republika, Čierna hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, 
Rumunsko, Slovensko a Srbsko. 
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publiky k Dekáde začleňovania rómskej populácie (ďalej Akčný plán de-
kády) a Strednodobá koncepcia rozvoja rómskej národnostnej menšiny 
v Slovenskej republike SOLIDARITA-INTEGRITA-INKLÚZIA 2008 – 
2013 (ďalej Strednodobá koncepcia).  

Akčný plán Dekády nadväzuje na ciele Koncepcie integrovaného vzde-
lávania rómskych detí a mládeže vrátane rozvoja stredoškolského a vyso-
koškolského vzdelávania (ďalej Koncepcia integrovaného vzdelávania),36 
medzi ktoré patrí snaha zlepšiť vzdelávacie výsledky, znížiť podiel 
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v špeciálnych základ-
ných školách, podporovať celoživotné vzdelávanie Rómov 
s neukončeným vzdelaním a i. Hlavným obsahovým nedostatkom 
oboch dokumentov je vysoká miera abstraktnosti. Síce naznačujú 
základné ciele, ktoré je potrebné zrealizovať, neopisujú však bližšie 
kroky na ich dosiahnutie. V praxi následne dochádza k rôznym 
interpretáciám, čo sa prejavuje v nedôslednom prijímaní jednotli-
vých opatrení. Príkladom je pretrvávajúci problém neopodstatne-
ného umiestňovania rómskych detí do špeciálnych škôl na Sloven-
sku.37 V súčasnosti je v platnosti Revidovaný národný akčný plán De-

                                                           
36  Koncepcia integrovaného vzdelávania, schválená vládou v roku 2004, sa zameriava na 

rómske deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia. Poskytuje pre-
hľad o momentálnom stave Rómov v školskom systéme, naznačuje ďalšie smerova-
nia a vízie v poradenskej praxi a vo vzdelávaní Rómov. Problematiku detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia upravuje aj programové vyhlásenie vlády z roku 2006, 
ktoré sa snaží o podporu a integráciu týchto detí najmä prostredníctvom predškolskej 
prípravy (Klein 2008a).    

37  Pozitívum pri riešení neopodstatneného umiestňovania detí do špeciálnych škôl 
predstavuje usmernenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky prostredníctvom Peda-
gogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia pre školský rok 2008/2009, 
podľa ktorých špeciálna základná škola nie je určená pre žiakov zo sociálne znevý-
hodneného prostredia s intelektom v norme (Klein 2008b). Správa občianskej spoločnosti 
o implementácii Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a Revido-
vaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na ro-
ky 2011 – 2015 (2013) však poukazuje na skutočnosť, že napriek odporúčaniam Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa rediagnostika detí zo sociálne znevýhod-
neného prostredia v praxi nerealizuje alebo sa realizuje s oneskorením z dôvodu ne-
dostatočných personálnych kapacít. Domnievame sa, že aj s ohľadom na uvedené je 
dôsledné dodržiavanie postupu prijímania žiakov do špeciálnych základných škôl 
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kády začleňovania rómskej populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015,38 
ktorý vychádza zo Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov 
do roku 2020. Medzi jej hlavné ciele patrí podpora sociálnej inklúzie, 
nediskriminácia či snaha zastaviť segregáciu rómskych komunít. 
Destigmácia, desegregácia a degetoizácia sú kľúčovými princípmi 
tejto stratégie, pričom by mali slúžiť ako platforma na naplnenie 
uvedených vízií a riešenie nepriaznivých životných pomeroch da-
nej cieľovej skupiny.39 

Vláda Slovenskej republiky schválila v roku 2008 Koncepciu výchovy 
a vzdelávania rómskych detí a žiakov vrátane rozvoja stredoškolského 
a vysokoškolského vzdelávania (ďalej Koncepcie výchovy a vzdelávania). 
Skladá sa z troch častí, medzi ktoré patria analýza súčasného stavu, 
koncepčné zámery a navrhované odporúčania a opatrenia na zlep-
šenie vzdelanostnej úrovne. V návrhu Koncepcie výchovy a vzdeláva-
nia sa nachádza aj konštatovanie o dôležitosti predškolských zaria-
dení40 v podobe úvah o zavedení povinnej predškolskej prípravy 
pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Portik (2003) po-
važuje takéto opatrenie za diskriminačné. Zastáva názor, že povin-
ná predškolská príprava by sa mala vzťahovať na všetky deti, bez 
rozdielu rodinných a sociálnych pomerov. S opačným názorom sa 
stretávame v Správe občianskej spoločnosti o implementácii Stratégie 

                                                                                                                       
považované za jednu z kľúčových priorít vymedzených v Pedagogicko-organizačných 
pokynoch na školský rok 2014/2015. 

38  Jeho konkrétnejšia podoba sa prejavuje prostredníctvom formulovania vízií v rámci 
jednotlivých priorít, v podobe sprecizovania predstáv o cieľoch, opatreniach a nos-
ných aktivitách, ktoré by mali prispieť k ich naplneniu.  

39  Medzi ďalšie významné dokumenty o predmetnej téme patria: Národný program 
výchovy k ľudským právam na roky 2005 – 2014, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon), Zákon č. 32/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimi-
náciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších 
predpisov a i.  

40  Správa občianskej spoločnosti o implementácii Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu 
Rómov do roku 2020 a Revidovaného národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej 
populácie 2005 – 2015 na roky 2011 – 2015 (2013) pripomína nízku podporu štátu 
v oblasti účasti rómskych detí na predškolskom vzdelávaní. 
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Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a Revidovaného 
národného akčného plánu Dekády začleňovania rómskej populácie 2005 – 
2015 na roky 2011 – 2015. Podľa nej zavedenie povinnej predškol-
skej dochádzky pre všetky deti nie je vhodné, a to nielen z finanč-
ných dôvodov, ale aj z dôvodu zásahu do súkromia rodín a rozho-
dovacích kompetencií rodičov. Poukazuje tak na nedostatky návr-
hu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, týkajúce sa 
povinnej predškolskej dochádzky detí od troch rokov pochádzajú-
cich z rizikových rodín. Považuje ho za problematický aj z dôvodu 
samotného definovania rizikových rodín, ktoré je podľa správy 
diskriminačné, a teda spôsobuje prehlbovanie segregácie. Portik 
(2003) tiež v tomto kontexte upozorňuje na problematickosť ob-
jektívneho posúdenia úrovne výchovného a sociálneho prostredia. 

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 kon-
štatuje, že slabšou stránkou koncepčných dokumentov prijímaných 
od 90. rokov 20. storočia je nižšia úroveň konkretizácie plánov jed-
notlivých krokov a absencia definovania širšieho teoretického rám-
ca, ktorý by slúžil ako východisko nazerania na tému ako priere-
zovú a multidimenzionálnu. Rovnako sa nepodarilo prepojiť jed-
notlivé subjekty a zaistiť tak komplexnosť riešenia problematiky 
a finančnú podporu realizácie jednotlivých opatrení. Podľa Kleina 
(2008a) je najväčšou slabinou väčšiny uvedených dokumentov sla-
bé prepojenie na ďalšie nástroje vzdelávacej politiky, s čím súvisí 
nedostatočná implementácia v praxi. Preto sú prijímané opatrenia 
a riešenia danej otázky len dočasné a nesystémové. Bariéry na stra-
ne štátnej vzdelávacej politiky, ktoré stoja v ceste plnej integrácii 
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, spočívajú napr. aj 
v absencii alebo nízkej úrovni využívania stratégií, ktoré by roz-
poznali problémy súvisiace so vzdelávaním detí zo sociálne zne-
výhodneného prostredia na samom začiatku, v segregácii týchto 
žiakov, vo vysokom podiele detí zo sociálne znevýhodneného pro-
stredia v špeciálnych školách, v nekvalitnom vzdelávaní v podobe 
nerovnomernosti rozmiestenia predškolských zariadení (neadek-
vátnosť školskej infraštruktúry), nízkej kvalite vybavenia škôl, zá-
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konných a administratívnych požiadavkách a i. (Klein 2008a; Rov-
naký prístup Rómov ku kvalitnému vzdelávaniu 2007). 

Naplnenie týchto výziev vyžaduje dlhodobý, systematický proces. 
Bez podpory štátu a štátnych inštitúcií táto zmena nie je možná. 
Pritom sa vyžaduje skutočný záujem o vytvorenie podmienok na-
plnenia vzdelávacej paradigmy spočívajúcej v dôraze na demokra-
tizáciu, humanizáciu, inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní pre všet-
kých žiakov a žiačky. Návrhy na zvyšovanie kvality v oblasti štát-
nej vzdelávacej politiky, formulované viacerými expertmi a ex-
pertkami, spočívajú: v odstránení segregovaného školstva, vo vy-
pracovaní koncepcie a stratégie inkluzívneho vzdelávania, v re-
formovaní špeciálneho školstva, vo vyčlenení dostatku financií na 
podporu zriaďovania predškolských zariadení, zvýšení dostupnos-
ti predškolských služieb, vytvorení grantového fondu, z ktorého by 
mohli školy financovať projekty na podporu inklúzie a i. (Rovnaký 
prístup Rómov ku kvalitnému vzdelávaniu 2007; Koncepcia výchovy 
a vzdelávania 2008; Džambazovič a Jurásková 2002; Huttová, Gyár-
fášová a Sekulová 2012).  

Makroúroveň, reprezentovaná štátnou vzdelávacou politikou, 
predstavuje základný pilier, od ktorého sa odvíja uplatňovanie 
jednotlivých princípov vzdelávacej politiky v praxi. Integračné 
nástroje by tak mali v súlade napĺňania vízie koncepčných a strate-
gických dokumentov smerovať k zvyšovaniu úrovne vzdelania. 
Potreba ich zavádzania vyplýva priamo z výskumných správ, de-
mografických či štatistických ukazovateľov. Existujúce prekážky 
a regionálne disparity zároveň vyžadujú dôsledné zváženie a spô-
sob ich využitia.  

Napriek všetkým snahám a variabilite nástrojov sa nedarí proble-
matiku vzdelávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 
úplne vyriešiť. Výskumná správa Segregácia alebo inklúzia Rómov vo 
vzdelávaní (Huttová, Gyárfášová a Sekulová 2012) ukazuje, že pri 
súčasnom nastavení integračných nástrojov je možnosť dosiahnu-
tia cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 
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2020 len minimálna. Dôležitým faktorom úspešnosti pri aplikácii 
jednotlivých projektov a nástrojov je zohľadňovanie individuál-
nych potrieb detí, aby sa neminuli účinku, ale smerovali k vytýče-
nému cieľu (Kriglerová 2002). Potreba hľadania účinných riešení 
vyplýva priamo z práv dieťaťa, zakotvených v Dohovore, ale aj 
z najnovších výsledkov medzinárodných meraní školskej úspeš-
nosti PISA, podľa ktorých je vzdelanostná úroveň na Slovensku 
pod priemerom OECD a súvisí práve so sociálno-ekonomickým 
statusom rodín žiakov a žiačok. Táto skutočnosť vyzýva primárne 
orgány štátnej správy a samosprávy na vytváranie podmienok na 
zvyšovanie šance detí na rovnaký prístup k vzdelávaniu, obzvlášť 
žiakov, ktorí sú v tejto oblasti znevýhodňovaní.  

V ďalších návrhoch opatrení by preto bolo vhodné zvážiť aj vytvo-
renie finančných stimulov vo vzťahu k pozícii školského sociálne-
ho pracovníka a pracovníčky. Argumentujeme pritom aktuálnym 
nárastom a heterogenitou problémov žiackej populácie, vyžadujú-
cich individuálny prístup, neúčinnosťou prijímaných opatrení41 
a nedostatkom pomoci zo strany súčasných subjektov, ktorý si 
uvedomujú aj vládni činitelia. Dôkazom sú aj jednotlivé prijímané 
opatrenia. Pozitívnym príkladom je projekt Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny. Jeho cieľom je prioritný záujem o skvalitnenie 
systému ochrany detí a rodiny vytvorením nových pracovných 
miest pre sociálnych pracovníkov a pracovníčky, aby sa tak podpo-
rili možnosti výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately. Napriek tomu sa ukazuje, že uvedené dočasné 
riešenie nie je postačujúce a je potrebné hľadať dlhodobé spôsoby 
riešenia uvedeného stavu aj s ohľadom na počet rodín42 pripadajú-

                                                           
41  Súvisiacich najmä s nárastom počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a s ich školskou neúspešnosťou. 
42  Daný projekt vytvára priestor a vyčleňuje financie na 92 nových pracovných miest na 

úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti vykonáva činnosť sociálno- 
-právnej ochrany a sociálnej kurately 550 pracovníkov, pričom na jedného pracovníka 
pripadá 250 rodín (Kupcová 2013). Aj napriek snahe o dočasné zvýšenie počtu pra-
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cich na jedného sociálneho pracovníka. Význam sociálnej práce 
priamo v školách je teda zrejmý vo väzbe na potrebu zabezpečenia 
intenzívnejšieho kontaktu so žiakmi, žiačkami a s rodinami 
a v požiadavke flexibilnejšie reagovať na ich potreby a problémy. 
Spolu s ďalšími už zmieňovanými opatreniami môže školská so-
ciálna práca prispieť k dlhodobým systémovým zmenám a zlepše-
niam a byť podporným prvkom pri premene na inkluzívne školy.  

Na základe analýzy dokumentov v oblasti vzdelávacej politiky 
a výskumných zistení je potreba školskej sociálnej práce evidentná 
obzvlášť v školách, kde obsah jej činnosti nie je náplňou práce 
iných profesionálov a profesionálok (ako napr. sociálny pedagóg 
a pedagogička, koordinátor a koordinátorka prevencie, výchovný 
poradca a poradkyňa a i.). Význam sociálnej práce v školách sa tiež 
ukazuje pri jej uplatnení v oblastiach súvisiacich s potrebami žia-
kov, ktoré nie sú uspokojované prostredníctvom činnosti a inter-
vencií ostatných zamestnancov jednotlivých škôl. Predovšetkým 
ide o zabezpečenie činností, akými sú sociálne poradenstvo žia-
kom, žiačkam, rodičom, ale i učiteľom, učiteľkám a ďalším pra-
covníkom školy o systéme sociálneho zabezpečenia a sociálno- 
-právnej ochrany detí a mládeže;43 posudzovanie rodinného pro-
stredia žiakov a žiačok v prípade problémov; spolupráca s rodinou 
žiaka, orgánmi sociálnej starostlivosti a inými inštitúciami, organi-
záciami; vyhľadávacia činnosť s cieľom vyhľadávania žiakov 
v hmotnej a sociálnej núdzi a práca s rodičmi žiakov metódami 
sociálnej práce v kombinácii s metódami edukácie dospelých. 

                                                                                                                       
covníkov a pracovníčok však bude na jedného sociálneho pracovníka pripadať veľký 
počet rodín.  

43  Ide konkrétne o sociálne poradenstvo zamerané na zistenie rozsahu a charakteru 
hmotnej alebo sociálnej núdze, zistenie príčin ich vzniku, poskytnutie informácií 
o možnostiach riešenia a usmernenie rodičov pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej 
pomoci; sociálne poradenstvo s cieľom odporučiť poskytnutie odborných poraden-
ských služieb špecializovanými inštitúciami rodičom a žiakom.  


