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4 ŠKOLSKÁ SOCIÁLNA PRÁCA OPTIKOU EXPERTOV 
A EXPERTIEK PRACUJÚCICH S DEŤMI A MLÁDEŽOU 

 

 

 dnešnej spoločnosti dochádza v porovnaní s minulosťou 
k mnohým zmenám, ktoré zároveň ovplyvňujú rozvoj a sme-

rovanie sociálnej práce ako sociálnej inštitúcie. S narastajúcou po-
trebou pomoci človeku v rovine sociálnych interakcií v rôznych 
oblastiach jeho života, spôsobenou vzájomnou previazanosťou 
a zložitosťou vnímaných problémov, vzniká potreba rozvoja so-
ciálnej práce v rozličných sférach. Takouto oblasťou je aj prostredie 
školy, ktoré stále zostáva, aj s ohľadom na odlišný historický vývoj 
sociálnej práce a vzdelávacieho systému v Slovenskej republike, 
uzavreté pred tzv. nepedagogickými profesiami, a teda aj pred 
školskou sociálnou prácou. V zahraničí, naopak, reflektujú meniace 
sa potreby spoločnosti a školská sociálna práca je etablovanou 
v mnohých krajinách v Európe a vo svete. Zaoberá sa otázkami 
dosahovania školskej úspešnosti, mimoškolských a voľnočasových 
aktivít a zameriava sa na intenzívnu spoluprácu s rodičmi a prepo-
jenie na komunitu.  

Školská sociálna práca je v podmienkach Slovenska právne nepo-
menovanou a, môžeme konštatovať, aj spoločensky nerozpozna-
nou profesiou. Závažným faktorom súčasnej absencie etablovania 
školskej sociálnej práce je chýbajúca iniciatíva zo strany samotných 
sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Pravdepodobne by sa prá-
ve vedecká argumentácia v uvedenej oblasti mohla stať relevant-
ným nástrojom na rozšírenie poznatkov o možnostiach školskej 
sociálnej práce aj v našich podmienkach.  

Pri úvahách o potrebe školskej sociálnej práce je možné vychádzať 
z viacerých skutočností. Pre západnú kultúru je od 20. storočia 
príznačný odklon od tradičného demografického správania a prí-
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klon k demografickému správaniu vyznačujúcemu sa poklesom 
pôrodnosti. Trend je sprevádzaný mnohými ďalšími znakmi mo-
dernej spoločnosti, nachádzajúcej sa v druhej fáze modernizácie, 
akými sú individualizmus, egoistické tendencie, premena štruktú-
ry spoločnosti či preferovanie osobnej slobody (o týchto znakoch sa 
zmieňujú napr. Keller 2007; Chytil 2007, a i.). V postmodernom 
chápaní rodiny sa do popredia dostávajú egoistické tendencie jej 
členov. Výrazným znakom je zameranie na hodnotu vzťahov, kto-
rej primárnou úlohou je uspokojenie členov rodiny (Singly 1999). 
Rodičovstvo prestáva byť samozrejmosťou. Do rozhodovania 
vstupujú mnohé faktory, ako napríklad snaha o ekonomické za-
bezpečenie rodiny, voľba s finančnými dosahmi, kariéra matiek 
a ich uplatnenie na trhu práce, túžba rodičov zabezpečiť si vysní-
vaný štandard a pod. S demografickým poklesom narastá hodnota 
detstva a pedocentrická orientácia prejavujúca sa v sociálnej politi-
ke, ako i v celej spoločnosti. Príkladom sú aj priority medzinárod-
ných a národných inštitúcií v oblasti ochrany práv detí, ktoré vy-
zývajú na posilnenie mechanizmov podporujúcich presadzovanie 
práv detí nielen v jednotlivých prijímaných opatreniach, ale aj 
v praxi.  

S postmodernou spoločnosťou je úzko previazaná aj komercializá-
cia, ktorá predstavuje závažný sociálny jav vplývajúci na zmenu 
kvality detstva (bližšie napr. Brembeck a Johansson 1997; Buckin-
gham a Tingstad 2007; Pešatová 2007 a i.). Dôsledky zmeny posta-
venia dieťaťa v spoločnosti sa prejavujú nielen v pozitívnom, ale aj 
negatívnom význame. V našich podmienkach predstavujú hrozbu 
pre kvalitu detstva napríklad aj regionálne disparity, vysoká miera 
nezamestnanosti a ďalšie riziká, prejavujúce sa následne v oblasti 
školskej úspešnosti žiakov a žiačok.  

Meniace sa postavenie dieťaťa so sebou prináša aj zmenu jeho po-
trieb, ktoré nie sú zodpovedajúcimi inštitúciami vždy reflektované. 
Ako vhodný priestor na uskutočnenie zmeny sa nám v tejto oblasti 
zdá byť práve prítomnosť, ktorej prioritou v oblasti školstva je, 
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okrem iného, aj dôraz na inkluzívne vzdelávanie.1 Predpokladáme, 
že zmena by sa mala uskutočniť smerom zdola nahor od učiteľov, 
učiteliek, sociálnych pracovníkov a pracovníčok a ďalších subjek-
tov pracujúcich s deťmi a mládežou. Vychádzame pritom zo sku-
točnosti, že opačný proces tradičnej inštitucionalizácie v danej ob-
lasti, tak ako to bolo napr. v USA, u nás nefunguje aj vzhľadom 
na spomínaný odlišný historický vývoj, kultúrnu podmienenosť 
a súčasné spoločenské podmienky. Dôkazom je aj skutočnosť, že 
v našej legislatíve absentuje profesia školského sociálneho pracov-
níka (legislatíva rozlišuje len sociálneho pedagóga a ďalšie profesie).  

Predpokladom na vyvíjanie iniciatívy smerujúcej k zavedeniu no-
vej pozície je reflektovanie vnímanej potreby služieb školského 
sociálneho pracovníka samotnými učiteľmi, učiteľkami a ďalšími 
subjektmi, ktorí patria k základným pilierom úspechu implemen-
tovania školskej sociálnej práce.  

Z vyššie uvedených dôvodov sme realizovali výskum, ktorého 
cieľom bolo zistiť faktory etablovania školskej sociálnej práce. 
V kontexte súčasných výskumných zistení a štatistických ukazova-
teľov, ktoré poukazujú na nárast variability i intenzity sociálnopa-
tologických javov, ktorým školopovinné deti momentálne čelia 
a s ktorými sa pedagogickí pracovníci, vzhľadom na svoje kompe-
tencie i odbornosť, vyrovnávajú čoraz ťažšie, sme formulovali hy-
potézu, že aktuálne problémy detí budú vyžadovať zásah a pomoc 
aj zo strany ďalšieho profesionála v školskom prostredí a budú 
predstavovať jeden z významných faktorov potreby etablovania 
sociálnej práce v školách. 

Vzhľadom na to, že školská sociálna práca u nás nie je legislatívne 
etablovanou profesiou, zaujímali nás názory respondentov a res-
pondentiek na jednotlivé úrovne školskej sociálnej práce, ovplyv-
ňujúce sféru jej pôsobnosti. Podľa International Network For School 

                                                           
1  Príkladom sú zámery vlády, ktorá prijíma rôzne koncepčné materiály zamerané na 

riešenie danej oblasti. Bližšie v kapitole 3. 
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Social Work (2013) je školská sociálna práca definovaná cez tri zá-
kladné úrovne: a) problémové okruhy, ktoré rieši, b) subjekty škol-
skej sociálnej práce, c) činnosti školských sociálnych pracovníkov 
a pracovníčok. Okrem týchto oblastí sme zisťovali aj názory res-
pondentov na podmienky, ktoré majú podľa nich vplyv na zriade-
nie pozície sociálneho pracovníka a pracovníčky na základných 
školách. Ich význam spočíva v poznaní terajšieho stavu, limitov, 
ohrození, ale aj možností súvisiacich so zriadením školskej sociál-
nej práce. Pri ich formulovaní sme sa inšpirovali tzv. bariérami 
školskej sociálnej práce vymedzenými Matulayovou (2008). Otáz-
ky, ktoré sme si položili pred samotným realizovaním výskumu, 
zneli: Aké problémové situácie žiakov a žiačok a ich rodín môže riešiť 
školský sociálny pracovník? S ktorými cieľovými skupinami by mal pra-
covať školský sociálny pracovník a pracovníčka? Aké sú činnosti škol-
ských sociálnych pracovníkov a pracovníčok pri riešení problémov jednot-
livých subjektov? Ktoré podmienky majú vplyv na zriadenie pozície so-
ciálneho pracovníka a pracovníčky na základných školách? 

 

4.1  METODOLÓGIA A METODIKA VÝSKUMU 

 

Na zachytenie komplexnosti skúmanej problematiky sme využili 
kvalitatívnu aj kvantitatívnu výskumnú stratégiu. Práve táto kom-
binácia sa vyznačuje komplementaritou získaných poznatkov. Di-
ferencovaný prístup k rovnakému výskumnému problému, reali-
zovaný v sekvenčnej postupnosti, tak pomáha minimalizovať jed-
nostrannosť (Loučková 2010). 

Predvýskumy sme uskutočnili koncom roka 2010 a vo februári 
2012. V prvom predvýskume sme realizovali osem individuálnych 
pološtruktúrovaných rozhovorov a fókusovú skupinu s ďalšími 
troma respondentkami. V druhom predvýskume išlo o voľné roz-
hovory so 7 respondentmi a respondentkami.  
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V kvantitatívnom výskume sme na zber dát použili techniku do-
tazníka. V realizačnej fáze výskumu sme zber dát a distribúciu 
dotazníkov uskutočnili osobne v mesiacoch september – november 
2012. Vzhľadom na novosť témy v našich podmienkach nie je do-
stupný žiadny štandardizovaný dotazník, ktorý by sme mohli vy-
užiť alebo by sme sa oň mohli v našom skúmaní oprieť. V zahrani-
čí je školská sociálna práca natoľko rozvinutou, že výskumná 
orientácia z pochopiteľných dôvodov sleduje iné ciele, ako sú fak-
tory etablovania. Výskumné trendy ukazujú skôr koncentráciu 
vedeckej obce hlavne na otázky merania efektívnosti intervencií 
školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Na získanie úda-
jov sme preto použili dotazník skonštruovaný Tatianou Matulayo-
vou, s ktorou sme na predmetnej téme dlhodobo spolupracovali 
pri tvorbe dizertačnej práce a ktorá realizovala výskum v Českej 
republike (v dvoch krajoch). Dotazník bol rozdelený podľa jednot-
livých oblastí formulovaných vo výskumných otázkach. Obsahoval 
spolu 14 uzavretých otázok. Väčšina otázok obsahovala päťmiestne 
škály a respondenti sa mali vyjadriť ku všetkým ponúkaným mož-
nostiam. Niektoré z možností mali podobu výrokov. Administro-
vali sme 449 dotazníkov, pričom návratnosť bola 41,6 %, čo pred-
stavuje 187 vrátených dotazníkov. 

 

4.2  VÝSKUMNÁ VZORKA 

 

V predvýskumoch sme zisťovali názory expertov a expertiek pra-
cujúcich s deťmi a mládežou na školskú sociálnu prácu; išlo o 7 
pracovníčok oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 
kurately (ďalej SPOaSK), 1 vychovávateľku, 1 školskú sociálnu 
pracovníčku/sociálnu pedagogičku a 9 učiteľov a učiteliek. Dôvo-
dom ich výberu bola skutočnosť, že majú skúsenosť s problémami 
detí školského veku, a preto je od nich možné očakávať relevantné 
námety smerujúce k vymedzeniu roly sociálneho pracovníka 
a pracovníčky v škole. Výber učiteľov a učiteliek, na ktorých výpo-



Školská sociálna práca 

 
115 

vede sme sa ďalej koncentrovali aj v kvantitatívnom výskume, bol 
podmienený ich každodennou prácou so žiakmi, čo predpokladá aj 
relevantné posúdenie súčasného stavu na základných školách 
a potreby pomoci zo strany ďalšieho profesionála.  

V kvantitatívnom výskume tvorili základný súbor učitelia a učiteľ-
ky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov. 
Konkrétne išlo o 13 základných škôl. Oslovenými boli učitelia 
a učiteľky prvého aj druhého stupňa na 11 školách. Výberový sú-
bor sa skladal zo 187 učiteľov a učiteliek (92,9 % žien a 7,1 % mu-
žov). Zo skúmania sme vylúčili ostatné základné školy v Prešove, 
ktoré sú v pôsobnosti iných subjektov, akými sú cirkevné a súk-
romné základné školy, z dôvodu ich nízkeho počtu. Pri údajoch 
o aktuálnom počte učiteľov a učiteliek v školskom roku 2012/2013 
sme vychádzali zo štatistických ukazovateľov dostupných na 
stránke Ústavu informácií a prognóz školstva (Prehľad základných škôl 
2012/2013). 

Vzhľadom na nízke alebo výrazne nerovnomerné zastúpenie res-
pondentov v niektorých zisťovaných kategóriách (pohlavie, vzde-
lanie, bydlisko, špecializácia) sme pri ďalšej analýze tieto kategórie 
vynechali alebo sme sa zamerali len na porovnateľné zastúpenie 
respondentov a respondentiek v jednotlivých kategóriách (napr. 
pri pracovnej pozícii sme sa koncentrovali na rozdiely vo vnímaní 
triednych učiteľov a učiteľov, ktorí boli vo výskumnom súbore 
najviac zastúpení), a to z dôvodu eliminácie nízkej výpovednej 
hodnoty a skreslenia výskumných zistení. 

 

4.3  ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH VÝSLEDKOV 
PREDVÝSKUMOV 

 

Zistenia z predvýskumov signalizujú určité tendencie vo vnímaní 
potreby školskej sociálnej práce relevantnými subjektmi pracujú-
cimi s deťmi a mládežou. Predstavujú tiež základ ďalšieho vý-
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skumného snaženia. Výskumné zistenia ponúkajú aj prehľad 
o súčasnom nazeraní expertov a expertiek na školskú sociálnu prá-
cu a taktiež formulujú výzvy, ktoré sa ukazujú ako významné pre 
uvažovanie o zriadení novej pozície v postmodernej spoločnosti. 
Cieľom tejto časti je predstaviť vybrané zistenia, ktoré považujeme 
v kontexte predmetnej témy za kľúčové.2  

Rozhovory sme realizovali s expertmi a expertkami, ktorí patria 
pod rezort školstva a rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. Zo 
zistení oboch predvýskumov vyplynulo, že ako na strane sociál-
nych pracovníčok, tak aj na strane učiteľov, učiteliek a ďalších ex-
pertov a expertiek z prostredia školy majú nedostatočné intervenu-
júce podmienky veľký vplyv na stratégie konania a zároveň spô-
sobujú formálnosť realizovaných intervencií a pomoci žiakom 
a žiačkam. V rovine nedostatočných podmienok na strane školy, 
ktoré z pohľadu učiteľov a učiteliek sťažujú ich výkon, ide najmä 
o ich preťaženosť, vyplývajúcu z požiadavky riešenia narastajúcich 
rôznorodých problémov žiakov. Ako vyplýva z Obr. 2, táto požia-
davka je sčasti spôsobená absenciou mechanizmov na strane školy 
(personálne podmienky), ktoré by zabezpečovali komunikáciu 
školy s rodičmi a súčasne by sa podieľali na vytvorení podmienok 
na zapojenie rodičov do riešenia problémov žiakov a žiačok. 

Vychádzajúc z výpovedí sociálnych pracovníčok, nedostatočné 
intervenujúce podmienky sa nachádzajú aj na strane systému so-
ciálno-právnej ochrany. Podľa výpovedí sme identifikovali hlavne 
časové obmedzenia, množstvo pridelených prípadov a nereálnosť 
očakávaní vedenia od sociálnych pracovníčok. Všetky tieto vplyvy 
(ako na strane systému školy, tak na strane systému sociálno- 
-právnej ochrany) prispievajú k hromadeniu a pretrvávaniu prob-
lémov žiakov.  

                                                           
2  Výsledky predvýskumov boli publikované v kapitole Sociálna práca v slovenských 

školách (Lipčaková 2011) monografie Fenomén premeny vo vzdelávaní, kvalifikácii 
a sociálnej pomoci a v zborníku Výskum v sociálnych vedách: Zborník príspevkov z III. dok-
torandskej konferencie konanej 9. novembra 2012 v Prešove (Skyba 2013). 
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Obr. 2 Faktory etablovania ŠSP (podľa výpovedí expertov a expertiek  
v predvýskumoch) 

 

Naopak, rozdiely sú zjavné osobitne v oblasti otvorenosti k možnej 
spolupráci so školským sociálnym pracovníkom a pracovníčkou. 
Sociálne pracovníčky boli v tejto otázke opatrnejšie a na základe 
ich výpovedí bola citeľná obava z konkurencie a silná orientácia na 
legislatívu, ktorou niektoré podmieňovali možnú spoluprácu. Pod-
ľa respondentky (sociálna pracovníčka), aj keby mal školský sociálny 
pracovník získané vzdelanie v odbore sociálna práca, nie je kvalifi-
kovaný na vedenie rozhovoru. Mali by ho, podľa nej, vykonávať 
„odborníci“. Ďalšia respondentka (sociálna pracovníčka) sa vyjadrila, 
že školský sociálny pracovník by mal závažnejšie prípady posunúť 
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na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Vie si s ním predstaviť 
spoluprácu, ale nahliadnuť do spisu by ho nenechala, len v prípa-
de, že by jej táto povinnosť vyplývala priamo zo zákona. 

Niektoré sociálne pracovníčky mali pocit, že zvládajú riešiť prob-
lémy žiakov a ich rodín samy alebo s pomocou existujúcich subjek-
tov v prostredí školy. Jedna z respondentiek (SPOaSK) uviedla, že 
pri riešení rôznych sociálnych problémov im v súčasnosti pomáha-
jú a spolupracujú s nimi školský psychológ a psychologička, vý-
chovný poradca a poradkyňa, triedny učiteľ a učiteľka, ktorí, pod-
ľa nej, suplujú školského sociálneho pracovníka, čím nepriamo 
poukázala na skutočnosť, že nevidí potrebu spolupráce so škol-
ským sociálnym pracovníkom. Naopak, podľa nášho názoru, prá-
ve spomínaný aspekt vyvoláva domnienku o potrebe služieb škol-
ských sociálnych pracovníkov. Vychádzame pritom zo skutočnosti, 
že suplovanie sa spája hlavne so zastupovaním a neodborným na-
hrádzaním služby. Na základe výpovedí respondentiek (máme na 
mysli predovšetkým výpovede tých, ktoré sa zmieňovali o neúčin-
nosti poskytovanej pomoci a chýbajúcom profesionálovi, ktorý by 
zabezpečoval komunikáciu s rodičmi a rôznymi inštitúciami a po-
máhal v otázkach sociálno-právnej ochrany detí a pod.) sa preto 
domnievame, že v praxi dochádza k tomu, že ostatné profesie na-
hrádzajú činnosť školského sociálneho pracovníka a pracovníčky, 
pričom tento fakt môže následne spôsobovať respondentkami 
zmieňovanú neodbornosť a nízku účinnosť poskytovaných inter-
vencií. Vzhľadom na tieto zistenia sa domnievame, že prítomnosť 
školského sociálneho pracovníka by umožnila, aby riešil agendu, 
ktorá kompetenčne prislúcha práve jemu. Vytvoril by sa tak prie-
stor na elimináciu nesprávneho alebo neefektívneho postupu, kto-
rý v konečnom dôsledku poškodzuje obzvlášť dieťa, ale vplýva 
negatívne aj na pedagogických zamestnancov a zamestnankyne. 

Učitelia a učiteľky boli v tomto smere otvorenejší a všetci intervie-
wovaní deklarovali ochotu kooperovať a potrebu profesionála na 
spoluprácu so žiakmi a ich rodinami. V tejto súvislosti sa učiteľky 
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vyjadrili: „Predtým sme chodili do rodín, bolo to veľmi zaujímavé, keď si 
teraz spomeniem na to, takže lepšie sme poznali aj tých rodičov...“ „Keďže 
ja úplne nepoznám to rodinné prostredie a on vie a zrejme pozná, predpo-
kladám, že by navštívil tú rodinu. Možno by mi vedel lepšie opísať tú 
situáciu a všetky tie veci a momenty, ktoré pôsobia na hodnotenia 
a klasifikáciu, možno pre mňa by to bolo jednoduchšie hodnotiť ho aj vzde-
lávacie výsledky.“ „... teraz sa nám stane, že rodič nemá čas, aj polroka 
nepríde do školy, nemá čas na rodičovské. Ten sociálny pracovník by skôr 
vedel o tých problémoch, lebo teraz často nevieme o tých rodinách, deťoch, 
že je tam problém.“ 

Sumarizujúc jednotlivé zistenia v praxi sa preukázali najmä: 

 Formálnosť intervencií realizovaných aktuálne zodpovednými 
subjektmi sociálno-právnej ochrany a pomerne nízka úroveň 
profesionality sociálnych pracovníčok, spočívajúca v prejavení 
na jednej strane nedostatočnej profesijnej identity a na druhej 
strane obáv o vlastnú pracovnú pozíciu. Kontroverznosť tohto 
zistenia vyplýva zo skutočnosti, že sociálne pracovníčky jed-
nak vyjadrujú nespokojnosť s nedostatočnými pracovnými 
podmienkami v zmysle množstva prípadov, ktoré musia rie-
šiť; jednak prejavujú obavu z konkurencie a presvedčenie, že 
ich práca a riešenie problémov sú postačujúce, aj keď učitelia 
a učiteľky to vnímajú opačne. 

 Pomerne nízka úroveň pripravenosti sociálnych pracovníčok 
na prípadnú spoluprácu s ďalším sociálnym pracovníkom 
a pracovníčkou z inej inštitúcie (školy), a to aj z dôvodu sub-
jektívnych obáv respondentiek z prípadnej konfrontácie s iným 
vysokoškolsky vzdelaným sociálnym pracovníkom a pracov-
níčkou.  

 Neinformovanosť a nevedomosť sociálnych pracovníčok a uči-
teľov o pracovnej náplni školského sociálneho pracovníka 
a pracovníčky. U učiteľov a učiteliek vzhľadom na ich naklo-
nenosť k pozícii školského sociálneho pracovníka a pracovníč-
ky predpokladáme, že ak by im boli ponúknuté oblasti možnej 
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spolupráce so školským sociálnym pracovníkom a pracovníč-
kou, deklarovali by o ňu záujem. 

 Preťaženosť učiteľov a učiteliek, vyplývajúca z riešenia prob-
lémov žiakov a žiačok a ich rodín. 

 Deklarovaná potreba existencie profesionála a profesionálky 
na zabezpečenie komunikácie s rodinou – chýbajúcim elemen-
tom v školách je tzv. prostredník medzi rodinou, školou, žia-
kom, prípadne ďalšími inštitúciami.  

 Nedostatočná účinnosť používaných intervencií zo strany 
zamestnancov a zamestnankýň školy. 

 Nárast výchovných a ďalších problémov žiakov a žiačok. 

 Nárast ťažkostí v sociálnych interakciách znemožňujúcich 
žiakom úzky vzťah s ostatnými v rámci prostredia (učiteľmi, 
spolužiakmi, rodičmi a i.). 

 Nárast ťažkostí v správaní žiakov znemožňujúcich ich rast 
a rozvoj. 

Na tomto mieste zdôrazňujeme, že aj keď niektoré sociálne pra-
covníčky vnímajú školskú sociálnu prácu ako duplicitnú, učitelia 
identifikovali jej potrebu. Zistenie môže naznačovať, že aj keby 
v skutočnosti dochádzalo k podobnosti činnosti školských sociál-
nych pracovníkov a sociálnych pracovníkov oddelenia sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately, bola by činnosť škol-
ských sociálnych pracovníkov prínosná, keďže učiteľky nehodno-
tia súčasnú pomoc zo strany sociálnych pracovníkov ako dostatoč-
nú, či dokonca prínosnú. Na dokreslenie konštatovania ponúkame 
dve výpovede, pedagogičky a vychovávateľky, ktoré sme analyzo-
vali v prvom predvýskume: „Že máme deti, ktoré sú celý deň v škole, 
doobedu je vyučovanie, poobede je družina, a sú bez celodennej stravy. Na 
úhradu celého obeda nemajú financie, pretože nemajú zabezpečenie fi-
nančné a zase poriešiť to legislatívne nevedia ako, nemajú s kým. Oni 
nerozumejú, čiže boli situácie, keď sme fakt museli za tú ručičku doviesť 
ho na ten úrad práce a vysvetliť, čo potrebuje, za kým má ísť a ako to rie-
šiť. Čiže hlavne v tej oblasti tých úradov.“ „Ja mám konkrétne teraz taký 
prípad žiaka, ktorý je bez rodičov, nemá momentálne zákonného zástupcu 
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a celú jeho situáciu riešim ja ako vychovávateľka, jeho triedna zo školy 
a chýba nám nejaká tretia osoba alebo nejaký odborník, ktorý by nám 
v tom pomohol a celé to právne a legislatívne upravil. Takže to je taký 
napr. teraz konkrétny príklad, že ja som si zobrala na starosti jeho prípad 
aj s triednou a zastupujeme mu takpovediac matku. My sme museli kon-
taktovať všetky inštitúcie, čo sa týka sociálky, ľudovo povedané, s lekármi 
spolupracujeme a ozaj chlapec sa nemá na koho obrátiť okrem mňa alebo 
triednej učiteľky. Ale no zaťažuje to aj mňa a zaťažuje to aj triednu profe-
sorku, pretože je to na úkor času alebo na úkor ostatných žiakov, ktorých 
mám v skupine.“ 

S ohľadom na skutočnosť, že školský sociálny pracovník a pracov-
níčka by mali pôsobiť v prostredí školy, považujeme názor učite-
ľov a učiteliek za smerodajnejší, zvlášť keď sociálne pracovníčky 
vnímajú školského sociálneho pracovníka ako konkurenciu. Vý-
skumné zistenia získané prostredníctvom rozhovorov, ktoré ma-
povali názory učiteľov a expertov pracujúcich s deťmi a mládežou 
na školskú sociálnu prácu, sa stali základom na ich ďalšie overo-
vanie v kvantitatívnom výskume a umožnili uvažovanie o proble-
matike z viacerých uhlov pohľadu.  

 

4.4  ANALÝZA A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU 

 

Ako súčasť kvantitatívneho výskumu boli analyzované a interpre-
tované štyri oblasti. Zamerali sme sa na problémové situácie žia-
kov a ich rodín, cieľové skupiny školskej sociálnej práce, náplň 
činnosti školského sociálneho pracovníka a podmienky vplývajúce 
na zriadenie pozície sociálneho pracovníka a pracovníčky na zá-
kladných školách. Na základe výskumných zistení je možné kon-
štatovať vzájomný súvis medzi problémami v žiackej populácii, 
najdôležitejšími argumentmi pre zriadenie školskej sociálnej práce 
a označenými činnosťami školského sociálneho pracovníka, ktoré 
by podľa respondentov prispeli k školskej úspešnosti žiakov. Naše 
zistenia tiež podávajú dôkaz o súčasných spoločenských pomeroch 
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a problémových oblastiach v slovenských školách, vyžadujúcich 
systematické, a nie krátkodobé riešenia. 

 

4.4.1  Problémové situácie žiakov, žiačok a ich rodín 

V prvej čiastkovej otázke sme sa zamerali na problémové situácie 
žiakov a ich rodín, ktoré môžu podľa respondentov riešiť školský 
sociálny pracovník a pracovníčka. Z výskumu je zjavná potreba 
pomoci pri riešení rôznorodých potrieb a problémov žiakov viažu-
cich sa najmä na ich rodinné a sociálne zázemie. Za problémy, kto-
ré by mal rozhodne riešiť školský sociálny pracovník, učitelia 
v najvyššej miere3 označovali „záškoláctvo“4 a „problémy s učením 
vyplývajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia rodiny žia-
ka“.5 Výsledky nášho výskumu tiež naznačujú, že respondenti 
a respondentky spájajú problematiku záškoláctva so žiakmi zo 
sociálne znevýhodneného prostredia.6 

                                                           
3  Mieru akceptácie problémov, na ktorých riešení by sa mal podľa učiteľov podieľať aj 

školský sociálny pracovník, sme zisťovali prostredníctvom využitia škály, na ktorej 
1 znamenalo „určite áno“, 2 „skôr áno“, 3 „nie som si istá/istý“, 4 „skôr nie“ a 5 „ur-
čite nie“. 

4  V prípade záškoláctva 59,1 % učiteľov označilo odpoveď „určite áno“ a 15,1 % „skôr 
áno“. Len 12,9 % označilo možnosť „nie som si istý/istá“ a 12,9 % označilo odpoveď 
„skôr nie“ a „určite nie“. Výraznejší rozdiel v miere akceptovania školského sociál-
neho pracovníka pri riešení problému záškoláctva sa ukázal u respondentov vo veku 
51 – 60 rokov. Túto tendenciu je možné sčasti vysvetliť spoločenským režimom spred 
roka 1989, keď bolo záškoláctvo postihované prísnejšie, a teda jeho výskyt nebol taký 
markantný, ako je to dnes. Predpokladáme, že učitelia a učiteľky vyššieho veku majú 
väčší priestor a najmä skúsenosti umožňujúce komparáciu prítomnosti s minulosťou. 
Vzhľadom na ich dlhšiu prax je možné, že si väčšmi uvedomujú naliehavosť situácie 
a pociťujú silnejšiu potrebu riešiť daný problém (v porovnaní s učiteľmi a učiteľkami 
nižšieho veku). 

5  Možnosť „určite áno“ označilo 82 (44,3 %) respondentov a „skôr áno“ 40 (21,6 %) 
respondentov. 

6  V tejto súvislosti sa potvrdil vzťah medzi záškoláctvom ako problémom, ktorý by 
mal riešiť školský sociálny pracovník, a argumentom pre zriadenie pozície školského 
sociálneho pracovníka, ktorým je zvyšujúci sa podiel žiakov zo sociálne znevýhod-
neného prostredia (r = 0,346 na hladine významnosti p < 0,01). Inými slovami, učite-
lia uvádzajúci, že záškoláctvo je problémom, ktorého riešenie vyžaduje pomoc škol-
ského sociálneho pracovníka; za dôležitý argument pre zriadenie pozície školského 



Školská sociálna práca 

 
123 

Graf 1  Problémy, na ktorých riešení by sa mali podieľať školský sociálny 
pracovník a pracovníčka 

 
LEGENDA: 
A vývojové poruchy  
B neurotické problémy 
C poruchy učenia 
D problémy s učením vyplývajúce z odlišného jazykového a kultúrneho prostredia žiaka 
E problémy s učením vyplývajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia rodiny žiaka 
F nepravidelná dochádzka do školy, opakované oneskorené príchody, záškoláctvo 
G poruchy správania  
H problémové správanie žiakov vo vzťahu k autoritám a ostaným žiakom (nedostatočná úcta 

k rodičom, známym, spolužiakom, učiteľom) 
I spory medzi žiakmi 
J šikanovanie, kyberšikanovanie 
K vytváranie zdravej sociálnej klímy v škole 
L žiacké žarty a recesia, imitovanie negatívnych vzorov 

                                                                                                                       
sociálneho pracovníka tiež považujú nárast žiakov zo sociálne znevýhodneného pro-
stredia. 
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Aktuálnosť týchto problémov deklarujú aj výskumy7 a najnovšie 
štatistické ukazovatele. Poukazujú na rastúcu tendenciu výskytu 
záškoláctva8 a riziko školskej neúspešnosti detí zo sociálne znevý-
hodneného prostredia, predovšetkým vo vybraných regiónoch, 
ako aj na nastavenie súčasného školského systému, ktorý reprodu-
kuje a prehlbuje sociálne nerovnosti.9  

Naliehavosť tejto otázky vyplýva aj z odpovedí respondentov 
a respondentiek. Tie ukazujú na potrebu zriadenia pozície školské-
ho sociálneho pracovníka ako spolutvorcu zdravej sociálnej klímy, 
najmä s ohľadom na prehlbujúcu sa sociálnu nerovnosť v triedach 
a  školách v dôsledku nárastu problémov s učením vyplývajúcich 
zo sociálne znevýhodneného prostredia rodiny. 

Školská úspešnosť detí je významne ovplyvnená ich vzťahom ku 
škole a vzdelávaniu. Ide o súhru viacerých faktorov majúcich 
vplyv na motiváciu žiaka k učeniu sa, ktorá sa formuje hlavne cez 
názory a chápanie dôležitosti vzdelania rodičmi žiakov. Obzvlášť 
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia sú vystavené riziku 
školskej neúspešnosti spôsobenej, okrem iného, aj nedostatočnými 
podmienkami v ich rodinnom zázemí. Túto skutočnosť dokresľujú 
štatistiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) 
a Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ). 

                                                           
7  Napr. Slovíková a Herich (2009); Slovíková a Janková (2008) a i. 
8  Ako príklad uvádzame výskumnú správu Výskyt záškoláctva u žiakov základných škôl 

v SR v školskom roku 2007/2008, podľa ktorej má počet neospravedlnených hodín na 
žiaka a žiačku základnej školy počas rokov 1998 až 2008 výrazne rastúcu tendenciu. 
Najviac vymeškaných hodín žiakov bolo v Košickom, Banskobystrickom, Prešov-
skom a Nitrianskom kraji. Aj keď je počet vymeškaných hodín na druhom stupni stá-
le vyšší, rozdiel sa postupne zmenšuje (Slovíková a Janková 2007).  

9  Napr. PISA od OECD a i.  
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Obr. 3 Výbrané aspekty v kontexte problémových situácií žiakov a žiačok 

 
 Zdroj: Správa o sociálnej situácii obyvateľstva za rok 2011. Štatistická ročenka – základné 

školy 2011/2012, ÚIPŠ.  

Dáta predstavujú obraz o situácii žiakov a žiačok základných škôl 
v školskom roku 2011/2012. Problém ohrozenia detí v podobe ne-
dostatočných sociálnych a ekonomických podmienok dokumentu-
jú údaje o dotáciách. Dotácie10 sú určené pre deti z rodín v hmotnej 
núdzi na kúpu stravy a školských pomôcok. Takisto sú ukazovate-
ľom počtu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. V škol-

                                                           
10  V súčasnosti sa, podľa nového Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Minister-

stva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, dotácie na stravu a školské po-
môcky nazývajú dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohro-
zeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k plneniu školských po-
vinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. 
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skom roku 2011/2012 bol celkový počet žiakov 430 227. Dotácie na 
školské pomôcky v roku 2011 poberalo 84 096 žiakov. 

V porovnaní s rokom 2010 ide o nárast o 1874 detí. Priemerný me-
sačný počet detí, ktoré poberali v roku 2011 dotácie na stravu, bol 
74 343, čo oproti roku 2010 predstavuje nárast o 9 086 detí. Riziko 
väčšej miery neúspešnosti v školských výsledkoch týchto detí do-
kumentuje údaj o žiakoch a žiačkach zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Z počtu žiakov, ktorí v školskom roku 2011/2012 ne-
prospeli (12 180), bolo 7 731 zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia – t. j. 63 % z celkového počtu žiakov a žiačok, ktorí neprospeli. 
Údaj o celkovom počte detí zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia sa zisťoval prvýkrát k 15. 9. 2012. K tomuto dátumu bolo evi-
dovaných 52 665 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
čo predstavuje 12,23 % z celkového počtu žiakov a žiačok. Uvede-
ný údaj korešponduje s mierou nezamestnanosti na Slovensku, 
ktorá sa v roku 2011 pohybovala okolo 13,5 %. Domnievame sa, že 
aj uvedené fakty sčasti odôvodňujú prikláňanie sa respondentov 
a respondentiek práve k oblasti problémov s učením, vyplývajú-
cich zo sociálne znevýhodneného prostredia rodiny žiaka. 

K argumentom podporujúcim zriadenie pozície školského sociál-
neho pracovníka respondenti radili najmä argumenty týkajúce sa 
„zvyšujúceho sa podielu žiakov s poruchami správania“ (79,3 %), 
„zvyšujúceho sa podielu žiakov zo sociálne znevýhodneného pro-
stredia“ (78,8 %), „rastúceho výskytu sociálnopatologických javov 
v škole“ (78,3 %) a „preťaženosti učiteľov“ (74,9 %).  
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Graf 2  Dôležité argumenty pre zriadenie pozície školského sociálneho 
pracovníka  

 

LEGENDA 
A zvyšujúci sa podiel žiakov s poruchami učenia 
B zvyšujúci sa podiel žiakov s poruchami správania 
C zvyšujúci sa podiel žiakov so špecifickými vzdelávacími potrebami/zdravotné zne-

výhodnenie 
D zvyšujúci sa podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
E zvyšujúci sa podiel žiakov z kultúrne odlišného prostredia 
F prehlbujúca sa sociálna nerovnosť v triedach, školách 
G zvyšujúce sa riziko ohrozenia morálneho vývoja detí a mládeže, spôsobené rozvojom 

informačno-komunikačných technológií (internet, Facebook) 
H zvyšujúce sa riziko ohrozenia morálneho vývoja detí a mládeže konzumným život-

ným štýlom 
I rastúci výskyt sociálnopatologických javov v škole 
J preťaženosť učiteľov 
K nedostatok asistentov učiteľov 
L nedostatok psychológov zamestnaných na úväzok v školách 
M nedostatok školských špeciálnych pedagógov zamestnaných na úväzok v školách 
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N rastúca potreba spolupráce so sociálnymi pracovníkmi oddelenia sociálno-právnej 
ochrany 

Zaujímavým zistením bol štatisticky významný vzťah medzi zvy-
šujúcim sa podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia a problémami s učením vyplývajúcimi zo sociálne znevýhod-
neného prostredia rodiny.11 Výskyt problémov s učením vyplýva-
júcich zo sociálne znevýhodneného prostredia rodiny, respondenti 
zároveň spájajú s argumentom pre zriadenie pozície školského 
sociálneho pracovníka, ktorým je rastúca potreba spolupráce so 
sociálnymi pracovníkmi oddelenia SPOaSK. Túto potrebu opýtaní 
súčasne vnímajú aj v kontexte rastúceho výskytu sociálnopatolo-
gických javov, zvyšujúceho sa podielu žiakov zo sociálne znevý-
hodneného prostredia a kultúrne odlišného prostredia (Tab. 5). 

Uvedené zistenie naznačuje, že okrem sociálnych pracovníkov 
oddelenia sociálno-právnej ochrany by bola potrebná aj pomoc 
školského sociálneho pracovníka a že terajšia pomoc zo strany so-
ciálnych pracovníkov zrejme nepostačuje.  

To nás vedie k ďalšej úvahe o kvalite a intenzite súčasnej spoluprá-
ce škôl so sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami. Sčasti ju do-
kresľuje vysoká miera súhlasu respondentov s výrokmi „na ško-
lách chýba skúsenosť so spoluprácou so sociálnymi pracovníkmi 
pri riešení problémov žiakov“ (súhlas vyjadrilo 69,7 % opýtaných) 
a „riešenia problémových situácií žiakov a ich rodín sociálnymi 
pracovníkmi z oddelenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej ku-
rately sú na školách postačujúce a komplexné“ (27,7 %).  

                                                           
11  r = 0,438 na hladine významnosti p < 0,01. 
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Tab. 5  Korelácie argumentov pre zriadenie pozície školského sociálneho 
pracovníka 

Rastúca potreba spolupráce so sociálnymi pracovníkmi oddelenia sociálno- 
-právnej ochrany 

rastúci výskyt sociálnopatologických 
javov 

Correlation Coefficient ,677** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 182 

zvyšujúci sa podiel žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

Correlation Coefficient ,521** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 182 

zvyšujúci sa podiel žiakov z kultúrne 
odlišného prostredia 

Correlation Coefficient ,538** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 182 

Opätovne je možné konštatovať rozdielne vnímanie stavu sociál-
nymi pracovníčkami a učiteľkami.12 Hlavným miestom pôsobenia 
školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok je škola. Z tohto 
aspektu je možné považovať za kľúčové a smerodajné názory uči-
teľov a učiteliek. Ich každodenný kontakt so žiakmi predpokladá 
lepší prehľad a zhodnotenie momentálnej potreby pomoci na ško-
lách. Sociálne pracovníčky sa v priebehu rozhovorov v predvý-
skume domnievali, že ich pomoc je postačujúca, pričom školskú 
sociálnu prácu nepovažovali za potrebnú. Učitelia a učiteľky, na-
opak, deklarovali nedostatočnú spoluprácu so súčasnými pracov-
níkmi a pracovníčkami z oddelenia sociálno-právnej ochrany detí 
a sociálnej kurately a potrebu služieb školských sociálnych pracov-
níkov a pracovníčok. 

Na základe uvedeného sa ukazuje, že učitelia a učiteľky vidia pole 
pôsobenia školského sociálneho pracovníka a pracovníčky najmä 
pri problémoch žiakov súvisiacich s málo podnetným sociálnym 
prostredím ich rodiny a so zanedbávaním povinnej školskej do-
chádzky. Dôležitosť zaoberania sa uvedenými, stále pretrvávajú-
cimi problémami podčiarkujú aj zistenia výskumu Segregácia alebo 

                                                           
12  Bližšie o zisteniach z predvýskumov v podkapitole 4.3. 
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inklúzia Rómov vo vzdelávaní: voľba pre školy (Huttová, Gyárfášová 
a Sekulová 2012). Podľa nich sa riziko sociálneho vylúčenia a zne-
výhodnenia v čoraz väčšej miere týka aj nerómskych žiakov 
a žiačok. V nadväznosti na problémy, ktoré súvisia so sociálnou 
skladbou žiakov, sa do popredia dostáva aj otázka hľadania kľú-
čových nástrojov, ktoré by mohli priniesť zmenu. Domnievame sa, 
že medzi ne patrí aj školská sociálna práca. Významnú rolu by 
mohla zohrávať, okrem iného, aj v mimoškolských aktivitách detí, 
s cieľom oslabiť vplyv nevhodného rodinného prostredia. V praxi 
mnohých slovenských škôl z kapacitných, finančných a iných dô-
vodov absentujú mimoškolské činnosti, ktoré by pokrývali aj po-
treby detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. V danej sfére 
zohráva ústrednú úlohu motivácia rodičov k tejto spolupráci so 
školou. K očakávanej zmene môže prispieť aj školská sociálna prá-
ca za výraznej podpory školy.  

Učitelia a učiteľky, naopak, nepripúšťajú (respektíve pripúšťajú len 
v malej miere), že by pri problémoch iného charakteru (ako sú na-
príklad neurotické problémy, poruchy učenia, vývojové poruchy 
a i.) bolo žiaduce, aby sa na ich riešení podieľali aj školskí sociálni 
pracovníci a pracovníčky.13 Jedno z vysvetlení môže spočívať 
v domnienke, že tieto problémy sú v súčasnosti v kompetencii 
iných profesionálov a profesionálok. Určitú úlohu mohlo zohrať aj 
stereotypné priraďovanie problémov k jednotlivým profesiám, ale 
aj doterajšia skúsenosť so spoluprácou so sociálnymi pracovníkmi 
a pracovníčkami. Tieto tendencie, podľa nášho názoru, naznačujú 
aj výsledky zobrazené v Grafe 4, kde napr. „pomoc žiakom s emo-
cionálnymi problémami, problémovým a poruchovým správaním 
v zapojení do rovesníckej skupiny“ respondenti vnímali ako 
ústrednú kompetenciu psychológa a psychologičky. Možnosť po-

                                                           
13  Pri poruchách učenia označilo možnosť „skôr nie“ 40 (22,1 %), „určite nie“ až 56 (30,9 %) 

a „nie som si istý/istá“ 42 (23,2 %) učiteľov a učiteliek. V oblasti neurotických prob-
lémov označilo 27,6 % respondentov a respondentiek možnosť „skôr nie“, 23,2 % 
„určite nie“ a 26,5 % „nie som si istý/istá“. Možnosť „skôr nie“ v prípade vývojových 
porúch označilo 24,0 %, „určite nie“ 26,8 % a „nie som si istý/istá“ 26,8 %. 
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moci zo strany sociálneho pracovníka a pracovníčky v tomto prí-
pade označilo len 5 % učiteľov a učiteliek. 

Mohlo by sa zdať, že úloha sociálnej práce je v tejto oblasti okrajo-
vá a že je primárne v centre iných profesionálov. Je však potrebné 
zdôrazniť aj to, že sociálna práca sa zameriava hlavne na riešenie 
sociálnych príčin a sociálnych dôsledkov. Vzhľadom na uvedenú 
skutočnosť, ako aj s prihliadnutím na multidimenzionalitu prob-
lémov žiakov, je oprávnené domnievať sa, že na ich úspešnom 
zvládnutí a riešení by sa mal podieľať tím odborníkov, medzi kto-
rými zastáva významné miesto aj sociálny pracovník. Z jednotli-
vých výsledkov sa ukazuje, že multidisciplinárna spolupráca je na 
skúmaných školách chýbajúcim elementom. Naše zistenie nás ve-
die aj k úvahám o komplexnosti a účinnosti14 riešenia problémov 
žiakov, pri ktorých je nevyhnutná intenzívna spolupráca viacerých 
profesionálov. Rovnako dôležitým aspektom je aj spolupráca 
s rodinou, ktorá v týchto školách takisto nie je príliš rozvinutá. 
Sociálny pracovník a pracovníčka sú v tomto smere odborne pri-
pravení zabezpečovať komunikáciu a pomáhať pri interakciách 
medzi rodinou a školou a medzi intervenujúcimi subjektmi. Výbe-
rom vhodných metód a činností15 zameraných na úpravu sociálne-
ho a rodinného prostredia a súčasne na eliminovanie prekážok 
interakcií žiaka a rozličných systémov, sú schopní, v spolupráci 

                                                           
14  Na nedostatočnú účinnosť používaných intervencií poukazuje vyjadrenie učiteľky 

v predvýskume: „Tak ako školskí psychológovia tiež do určitej miery... niektorí ich 
uznávajú, niektorí ich neuznávajú, pretože oni sa porozprávajú s tými deťmi, napíše 
sa to hodnotenie, urobí, ale v konečnom dôsledku absolútne žiadna zmena tam nena-
stane. A niektorí zas, na druhej strane, ich uznávajú, pretože aspoň dohovoria tomu 
decku nejakým iným spôsobom; hľadáme to riešenie a vtom príde ten rodič, že po-
kope sa dá porozprávať niečo a hľadať nejaké to riešenie aspoň.“ 

15  Ako napr. včasná diagnostika, vyhľadávacia činnosť, návštevy rodín, sprevádzanie, 
sociálne poradenstvo, mediácia, vyjednávanie, sieťovanie, vytváranie záznamov 
o komplexnom šetrení rodiny, posudzovanie individuálnych potrieb žiakov a rodin-
ného prostredia – poskytovanie informácií dôležitých pri rozhodovaní o interven-
ciách, organizovanie mimoškolského času detí, spolupráca s oddeleniami sociálno-
právnej ochrany, poradenskými zariadeniami, ďalšími inštitúciami a zamestnancami 
školy a pod. 
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s ďalšími profesionálmi a profesionálkami, zabezpečiť systémo-
vosť a prispieť k úplnosti poskytovaných služieb pri rôznych prob-
lémoch žiakov znemožňujúcich optimálnu participáciu na vzdelá-
vacom procese. Silnou devízou školského sociálneho pracovníka je 
aj to, že vystupuje v pozícii odborníka prvého kontaktu. V kon-
krétnej rovine sa jeho pomoc môže premietnuť do včasnej diagnos-
tiky problému, respektíve ťažkosti v interakcii žiaka so sociálnym 
prostredím (školou, triedou, učiteľom, spolužiakmi, rodičmi a pod). 
Následne pomocou návštevy rodiny a sociálnej diagnostiky, pora-
denstva a kontaktovania ďalších odborníkov a príslušných inštitú-
cií, v závislosti od charakteru problému, môže byť jedným z dôle-
žitých aktérov pri realizovanej intervencii a riešení problémov, 
ktoré označili respondenti za najmenej vhodné pre školského so-
ciálneho pracovníka.  

Významné rozdiely vo vnímaní pozície školského sociálneho pra-
covníka a pracovníčky sa u učiteľov prejavili z hľadiska stupňa, na 
ktorom učia. Na štatisticky významnej hladine sa potvrdil rozdiel 
v oblasti rizika ohrozenia morálneho vývoja detí a mládeže spôso-
beného rozvojom informačno-komunikačných technológií (inter-
net, Facebook). Viac učiteľov a učiteliek na prvom stupni základ-
ných škôl vníma toto riziko ako dôležitý argument pre ustanovenie 
pozície školského sociálneho pracovníka. Sčasti to môže byť vy-
svetlené tým, že sa znižuje veková hranica detí využívajúcich in-
ternet a práve deti nižšieho veku nemajú dostatočne rozvinuté 
abstraktné a kritické myslenie, nevedia dobre zvážiť dôsledky svo-
jich činov a nie sú pripravené čeliť náročným situáciám (Tomková 
2012). Iným vysvetlením môže byť to, že učitelia a učiteľky na pr-
vom stupni majú lepší prehľad o svojich žiakoch a ich rodinných 
pomeroch. Deti v nižších ročníkoch sú tiež pravdepodobne otvore-
nejšie k učiteľom a učiteľkám a skôr majú tendenciu zdôveriť sa im 
s rozličnými skúsenosťami alebo problémami, ako to vyplýva 
z prirodzených vývinových rozdielov jednotlivých etáp socializá-
cie detí, keď u žiakov vo vyššom veku úlohu „dôverníkov“ prebe-
rajú skôr rovesnícke skupiny. Nekontrolované využívanie sociál-
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nych sietí deťmi sa môže prejavovať negatívnymi dôsledkami 
v znižujúcich sa sociálnych kompetenciách žiakov, ktorí sa taktiež 
stávajú komunikačne menej kompetentnými a ťažšie zvládajú kon-
flikty medzi rovesníkmi a rovesníčkami. Následkom sú rôzne po-
ruchy v interpersonálnych vzťahoch, akými sú napr. šikanovanie, 
kyberšikanovanie a iné poruchy v správaní žiakov voči učiteľom, 
rodičom a ostatným spolužiakom.  

Vzájomné vzťahy medzi žiakmi, rodičmi a učiteľmi sa následne 
výrazne prejavujú pri formovaní správania detí a v ich vzťahu ku 
škole. Podľa výsledkov výskumnej štúdie Prejavy násilia na základ-
ných a stredných školách (Bieliková et al. 2009) sa ukazuje, že základ-
ná škola je kontroverzným miestom. Na jednej strane je miestom, 
kde pretrvávajú veľmi dobré vzťahy v triede a na strane druhej je 
častejšie miestom zlých vzťahov, násilia a šikanovania. Ako vyplý-
va aj z údajov v Grafe 2, učitelia vnímajú, že sú preťažovaní 
a nemajú čas venovať dostatočnú pozornosť problémom žiakov. 
Pomery dokresľuje aj uvedená výskumná štúdia, podľa ktorej po-
lovica opýtaných žiakov (55,1 %) uviedla, že učitelia prejavujú záu-
jem o ich problémy len občas a 24,4 % tvrdí, že učiteľov a učiteľky 
problémy žiakov nezaujímajú vôbec. Daný výskum bol realizova-
ný v roku 2009 a v porovnaní s výsledkami z roku 2007 zazname-
nal výrazné zvýšenie ľahostajného prístupu učiteľa k problémom 
žiakov a žiačok (12,5 % v roku 2007 a 24,4 % v roku 2009). Je však 
potrebné dodať, že výskum mapuje len názory žiakov. Dôležitým 
aspektom záujmu učiteľov o problémy žiakov je dôverný vzťah 
a otvorenosť na oboch stranách. Výskum Bielikovej et al. (2009) 
taktiež preukázal, že stále menej žiakov a žiačok jednoznačne 
uznáva autoritu učiteľov a učiteliek (15,7 % v roku 2009 a 17,2 % 
v roku 2007). Vážnym zistením je aj skutočnosť, že dvakrát viac 
žiakov ako v roku 2007 neuznáva autoritu učiteľov vôbec, čo zna-
mená, že každý piaty žiak sa nespráva k svojim učiteľom s rešpek-
tom.  
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Kľúčovým podnetom na prijímanie školských reforiem je aktuálne 
nastavenie podmienok škôl, ktoré nedokážu primerane reflektovať 
a flexibilne reagovať na spoločenské zmeny súvisiace so sociálnou, 
rodinnou situáciou žiakov či nárastom rôznych rizík. Ako dôležitý 
element pri napĺňaní vízií školy, v zmysle podpory školskej úspeš-
nosti, sa ukazuje potreba rozvíjania pozitívnych interakcií medzi 
všetkými subsystémami školského systému. Vzhľadom na vyššie 
formulované zistenia sa teda otvára priestor na uvažovanie 
o pozícii školského sociálneho pracovníka, ktorý by svojou odbor-
nosťou16 mohol významne prispieť k efektivite intervencií posky-
tovaných žiakom, žiačkam a ich rodinám, okrem iného aj pri ťaž-
kostiach v interakciách medzi učiteľmi a žiakmi. Úspešnosť tohto 
procesu závisí od vzájomnej spolupráce s ďalšími profesionálmi 
v školskom prostredí, ktorej intenzita sa v konečnom dôsledku 
prejavuje na kvalite pomoci poskytovanej klientom a klientkám. 

Na názory učiteľov a učiteliek o kompetenciách školského sociál-
neho pracovníka vplýva podľa našich zistení aj pracovná pozícia 
učiteľov a učiteliek. Pre triednych učiteľov je skôr príznačné „pri-
svojovať“ si primárnu zodpovednosť za vytváranie zdravej sociál-
nej klímy a riešenie vybraných vzťahových problémov žiakov, ako 
sú napr. šikanovanie, kyberšikanovanie a pod. Predpokladáme, že 

                                                           
16  Prínosom školského sociálneho pracovníka v tejto oblasti je osobitne jeho odborná 

pripravenosť upravovať interakcie medzi jednotlivcom, rodinou, školou, komunitou 
a sociálnym prostredím. Elimináciu negatívnych vplyvov prameniacich zo vzájom-
ného nepochopenia medzi žiakmi a učiteľmi môže zabezpečiť napríklad prostredníc-
tvom včasnej diagnostiky príčin problémového správania; systematickou prácou 
s rodinou žiaka, ktorá podľa výskumných zistení na školách absentuje; sociálnym po-
radenstvom pre učiteľov, rodičov a žiakov; mediáciou medzi učiteľmi a žiakmi; or-
ganizovaním mimoškolských a inovatívnych aktivít, ktoré by k sebe priblížili žiakov, 
rodičov a učiteľov; organizovaním stretnutí, tréningov zručností a vzdelávacích akti-
vít týkajúcich sa porozumenia a poznatkov o jednotlivých problémoch žiakov; uplat-
ňovaním partnerského prístupu k žiakom a rodičom; prispievaním k zmene pred-
sudkov a negatívneho vnímania žiakov učiteľmi a učiteľkami; identifikáciou potrieb 
a očakávaní učiteľov, rodičov a žiakov; zlepšovaním rodinných a sociálnych podmie-
nok žiakov, ktoré môžu byť príčinou problémového správania; zabezpečením spolu-
práce s ďalšími potrebnými inštitúciami a i. 
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v tomto prípade to súvisí hlavne s rolovými očakávaniami náplne 
práce triednych učiteľov a učiteliek, ktoré sa následne premietajú 
do ich subjektívnych predstáv o individuálnej zodpovednosti za 
riešenie osobitne vzťahových problémov. Uvedené zistenia otvára-
jú priestor na uvažovanie o spôsoboch zabezpečenia informova-
nosti učiteľov a učiteliek o školskej sociálnej práci a možnostiach 
pomoci v jednotlivých problémových sférach, aby sa tak mohli 
zabezpečiť čo najprijateľnejšie stratégie poskytovaných intervencií 
vo vzťahu k žiakom a ich rodinám, ktoré by súčasne prispeli 
k eliminácii deklarovanej preťaženosti učiteľov a učiteliek. Potreba 
informovanosti pritom vyplýva zo samotného faktu, podľa ktorého 
určitý stereotypný obraz o sociálnej práci znižuje schopnosť napĺ-
ňať jej hlavné poslanie. K informovanosti by mohli prispieť samot-
ní sociálni pracovníci napr. formou organizovania odborných pod-
ujatí na túto tému, prednášok na školách, odborných diskusií, 
workshopov, vzdelávacích kampaní, diskusných skupín a i., kde 
by boli prítomní predovšetkým pedagogickí a odborní zamestnanci 
škôl.17 

 

4.4.2  Subjekty – cieľové skupiny školskej sociálnej práce 

V druhej oblasti sme zisťovali, s ktorými subjektmi by mal podľa 
respondentov a respondentiek pracovať školský sociálny pracov-
ník a pracovníčka. Pri rozhovoroch sa ukázalo, a výsledky vý-
skumu to potvrdili, že školský sociálny pracovník by mal pracovať 
najmä „s rodičmi“.18  

Rodičia a ich postoj ku škole zohrávajú kľúčovú úlohu pri formo-
vaní motivácie detí k učeniu, ich predstáv o spoločensky prípust-
nom správaní a pod. V nadväznosti na vyššie formulované zistenia 
sa ukazuje, že najväčším vnímaným problémom je sociálne znevý-
hodnenie žiakov. Náročnosť tohto problému spočíva v kumulova-

                                                           
17  Bližšie sa aspektu informovanosti venujeme v odporúčaniach. 
18  Súhlas vyjadrilo 92 % respondentov a respondentiek.  
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ní ďalších čiastkových problémov, ako sú napr. dlhodobá neza-
mestnanosť rodičov, nízke príjmy rodiny a pod., ktoré súbežne 
znižujú záujem rodičov o vzdelanie ich detí. Najnovšie výskumné 
správy odhaľujú nízku schopnosť škôl vyrovnať sa s touto otázkou 
a upozorňujú na používanie opatrení, ktoré ešte viac prehlbujú 
sociálnu exklúziu a nerovnosti vo vzdelávaní. S ohľadom na uve-
dené považujeme za veľkú výzvu kreovanie podmienok umožňu-
júcich vstup sociálnych pracovníkov a pracovníčok do prostredia 
školy, kde by mohli prispieť k uspokojovaniu individuálnych 
vzdelávacích a ďalších potrieb žiakov, žiačok a rodičov. Ich pôso-
benie by mohlo viesť aj k uľahčeniu práce učiteľov a učiteliek, ktorí 
nemajú vytvorené podmienky a dostatočné odborné kompetencie 
na zmenu a kompenzáciu znevýhodnení žiakov súvisiacich s ich 
rodinným zázemím.  

Vysoký počet opýtaných vidí potrebu spolupráce školského sociálne-
ho pracovníka aj „s oddeleniami sociálno-právnej ochrany“ (89,6 %) 
a „so sociálnymi pracovníkmi“ (89,10 %), keďže spoluprácu so 
sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami aktuálne vnímajú ako 
nepostačujúcu a neúčinnú. Potreba služieb školského sociálneho 
pracovníka je reflektovaná zvlášť zo strany učiteľov a učiteliek. Na 
základe ich výpovedí, formulovaných v predvýskumoch, môžeme 
konštatovať, že momentálne dochádza k suplovaniu činnosti so-
ciálnych pracovníkov a pracovníčok inými profesionálmi (hlavne 
učiteľmi, vychovávateľmi a pod.). Taktiež sa ukazuje nízka efek-
tívnosť súčasných intervencií (resp. stratégií konania) vo vzťahu 
k žiakom, žiačkam a ich rodinám. Na tomto mieste považujeme za 
dôležité pripomenúť aj opačné stanovisko k tejto otázke zo strany 
niektorých sociálnych pracovníčok a pracovníčok SPOaSK, podľa 
ktorých je terajšie riešenie problémov žiakov dostatočné a nevyža-
duje pomoc zo strany školského sociálneho pracovníka a pracov-
níčky. Na druhej strane priznávajú preťaženosť agendou, ktorá im 
bráni v intenzívnej spolupráci so školou a rodinou. Na základe 
uvedeného považujeme názor učiteľov v tomto prípade za rozho-
dujúci, a to vzhľadom na prejavenú obavu sociálnych pracovníčok 
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z možnej konkurencie, no tiež vzhľadom na každodennú interak-
ciu učiteľov so žiakmi, čo predpokladá aj relevantnejšie zhodnote-
nie súčasnej situácie v prostredí školy. V tejto oblasti zároveň vní-
mame veľkú výzvu na potrebu ďalšieho skúmania názorov na 
kompetencie školského sociálneho pracovníka a pracovníčky, 
v podobe rozšírenia výskumného súboru o ďalších odborných 
a pedagogických zamestnancov a zamestnankyne školy, zriaďova-
teľov a pod.   

 
Graf 3  Cieľové skupiny, s ktorými by mal školský sociálny pracovník 

pracovať 
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Najmenej opýtaných označilo možnosť spolupráce „s cirkvami“19 
a „s organizáciami občianskej spoločnosti“.20 Určité vysvetlenie 
môže spočívať v nedostatočnej informovanosti učiteľov a učiteliek 
o činnosti cirkevných a mimovládnych organizácií a o možnostiach 
spolupráce s nimi pri rôznych problémoch detí. Táto spolupráca by 
mohla byť prínosná predovšetkým pri preukázanom probléme detí 
zo sociálne znevýhodneného prostredia (ale aj vo vzťahu k ostat-
ným žiakom a žiačkam), kde sa, podľa najnovších výskumov,21 
ukazuje pomoc zo strany týchto subjektov ako účinná a efektívna. 
Školský sociálny pracovník by mohol plniť významnú úlohu pri 
podpore tejto spolupráce, a to pri plnení svojich činností vzťahujú-
cich sa na sieťovanie a koordináciu služieb v prospech posilnenia 
vzájomných interakcií medzi školou, rodinou a komunitou. 

Medzi najdôležitejšie argumenty, prečo by mali školský sociálny 
pracovník a pracovníčka pracovať „s rodičmi“, patril najmä „rastú-
ci výskyt sociálnopatologických javov v škole“. Potrebu spolupráce 
školského sociálneho pracovníka „s oddeleniami sociálno-právnej 
ochrany“ respondenti spájali so „zvyšujúcim sa podielom žiakov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia“ a problémom „záškolác-
tva“. Zistenie opäť poukazuje na zúžené vnímanie roly sociálneho 
pracovníka a pracovníčky a jej spájanie hlavne s uvedenými prob-
lémami. Pôsobenie školského sociálneho pracovníka a pracovníčky 
je však oveľa širšie a vzťahuje sa aj na ostatných žiakov a žiačky, 
u ktorých sa nemusí nevyhnutne preukazovať problémové sprá-
vanie. Riziko spájania jeho pozície výhradne s otázkami sociálneho 

                                                           
19  Možnosť „určite áno“ označilo 18,7 % opýtaných a „skôr áno“ 19,2 % z nich. 
20  Odpoveď „určite áno“ zvolilo 35,2 % a „skôr áno“ 30,2 % respondentov a responden-

tiek. 
21  Ako sa uvádza vo výskumnej správe Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: 

voľba pre školy (Huttová, Gyárfášová a Sekulová 2012), práve mimovládne organizá-
cie, občianske združenia a cirkev dokážu deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 
účinnejšie zapájať do vzdelávania (napr. organizovaním alternatívnych foriem pred-
školskej prípravy, doučovania, seminárov a školení o multikultúrnej výchove, meto-
dike vyučovania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, sociálnej spravodlivos-
ti a pod.) a flexibilne pristupovať k riešeniu problémov týchto žiakov. 
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znevýhodnenia a sociálnej patológie by mohlo zapríčiniť prehliad-
nutie symptómov u ostatných žiakov, čo by v budúcnosti mohli 
spôsobovať dieťaťu vážne problémy. Takisto by nedochádzalo k 
napĺňaniu základného poslania školskej sociálnej práce, ktorým je 
vytvárať optimálne podmienky na harmonický rozvoj všetkých 
žiakov a žiačok. Ako profylaxia tohto rizika by mohli účinne pôso-
biť vzdelávacie aktivity, určené pre zamestnancov a zamestnanky-
ne školy, ale aj samotné vzdelávanie a praktická príprava sociál-
nych pracovníkov a pracovníčok počas ich pregraduálnej prípravy. 
Školskí sociálni pracovníci „by sa mali vedieť predať“ (Allen- 
-Meares 2004). To platí aj o službách, ktoré ponúkajú. Tie nemusia 
byť školským zamestnancom a zamestnankyniam vždy známe. 
V tomto kontexte zohráva úlohu schopnosť školských sociálnych 
pracovníkov a pracovníčok zviditeľniť (spropagovať) služby, do-
siahnuté výsledky a podieľať sa na riešení otázok školskej agendy 
(napr. zapájaním sa do spoluvytvárania a pripomienkovania do-
kumentov školy, rozvíjaním školských programov, určených na 
podporu napĺňania vzdelávacích cieľov žiakov, účasťou na meto-
dických školeniach a tréningoch, účasťou v školských radách 
a pod.). Akceptácia nového profesionála zo strany ostatných za-
mestnancov je dlhodobý proces, ktorý sa do veľkej miery kreuje na 
základe preukázanej schopnosti a iniciatívy sociálnych pracovní-
kov prispieť k pozitívnej zmene.  

 
Tab. 6  Korelácie cieľovej skupiny ŠSP a argumentov v prospech zriadenia 

pozície ŠSP 

Žiaci  

zvyšujúci sa podiel žiakov s poruchami 
správania 

Correlation Coefficient ,328** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 182 

prehlbujúca sa sociálna nerovnosť 
v triedach, školách 

Correlation Coefficient ,323** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 182 
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zvyšujúce sa riziko ohrozenia morál-
neho vývoja detí a mládeže spôsobené 
rozvojom informačno-komunikačných 
technológií (internet, Facebook) 

Correlation Coefficient ,355** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 182 

preťaženosť učiteľov 

Correlation Coefficient ,343** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 181 

nedostatok asistentov učiteľov 

Correlation Coefficient ,418** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 182 

nedostatok psychológov zamestnaných 
na úväzok v školách 

Correlation Coefficient ,420** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 179 

Opýtaní deklarovali potrebu školského sociálneho pracovníka 
a pracovníčky aj pri práci so žiakmi. V súčasnosti je situácia 
v oblasti učiteľskej profesie vnímaná ako koncepčne „anomická“ 
a „kritická“, čo sa v praxi prejavuje nedostatočnou pripravenosťou 
učiteľov a učiteliek reagovať na heterogenitu žiackej populácie 
a následne v nezvládnutí nových situácií vyplývajúcich z každo-
dennej reality (Walterová 2002, in: Kasáčová 2004). Učitelia vo vý-
skume vnímajú potrebu práce so žiakmi prostredníctvom školské-
ho sociálneho pracovníka najmä z dôvodov, ktoré súvisia s výsky-
tom rizík v žiackej populácii (hlavne zvyšujúci sa podiel žiakov 
s poruchami správania, prehlbujúca sa sociálna nerovnosť v trie-
dach, školách, zvyšujúce sa riziko ohrozenia morálneho vývoja detí 
a mládeže spôsobené rozvojom informačno-komunikačných tech-
nológií – internet, Facebook), a pre aktuálne nastavenie personál-
nych podmienok na školách (preťaženosť učiteľov, nedostatok 
asistentov učiteľov, nedostatok psychológov zamestnaných na 
úväzok v školách) (Tab. 6).  

Vnímanie problémového správania žiakov a žiačok respondentmi 
môže byť do istej miery výsledkom celkového negatívneho postoja 
žiakov ku škole, ktorý má, podľa výskumnej štúdie Uplatňovanie 
ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí, prevahu nad pozitív-
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nym postojom žiakov (Bieliková et al. 2009). Porovnávané boli vý-
sledky z rokov 2007 a 2009, pričom bolo preukázané, že klesá per-
cento žiakov s pozitívnym vzťahom ku škole, a odhalila sa tiež 
skutočnosť, že žiaci vo väčšej miere priznávajú, že do školy necho-
dia radi. Práve pre nárast rôznych problémov detí súvisiacich s ich 
ekonomickým zázemím, sociálnymi podmienkami a školskou ne-
úspešnosťou, sa ukazuje potreba vytvárania a podpory vzťahu 
s rodinou žiaka.  

Postoj žiakov ku škole v mnohých prípadoch kopíruje postoj sa-
motných rodičov a prejavuje sa aj v znížení záujmu o vzdelávanie. 
Zapojenie rodičov do procesu vzdelávania preto zohráva signifi-
kantnú úlohu pri formovaní vzťahu detí ku škole. Bez intenzívnej 
práce s rodičmi a ich podpory je úspešnosť efektívnej práce so 
žiakmi, pochádzajúcimi z rôznych prostredí, len minimálna (napr. 
z hľadiska ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok). 
Ako dôležité vnímame nadviazanie vzťahu dôvery so žiakom, 
žiačkou a s rodičmi; partnerský prístup, ktorý by umožnil otvore-
nosť vzťahu a vytvorenie priestoru na možnú zmenu. Sociálny 
pracovník a pracovníčka v školách majú k dispozícii viacero mož-
ností, ako napr. návštevy v rodine dieťaťa, nadviazanie a udržia-
vanie kontaktu s rodičmi; reagovanie na potreby rodičov a žiakov; 
organizovanie mimoškolských aktivít pre všetky deti, so špeciál-
nym zameraním sa na žiakov a žiačky, ktorí sú ohrození nevyho-
vujúcim sociálnym a rodinným prostredím; preskúmanie relevan-
tnosti rôznych sťažností, podnetov od rodičov, žiakov, žiačok, uči-
teľov, učiteliek, ostatných zamestnancov a zamestnankýň; zapája-
nie ostatných do tímového riešenia problémov; prácu založenú na 
neformálnej báze (napr. hrami a i.) s triednym kolektívom a pod. 

Efektívna spolupráca tak môže prispieť k ich školskej úspešnosti, 
eliminácii záškoláctva a problémov s učením vyplývajúcich zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré sú deklarované samot-
nými respondentmi a respondentkami. Rovnako sa ukazuje potre-
ba školy otvoriť sa vo vzťahu ku komunite a pôsobiť pedagogicky 
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a poradensky na žiakov, žiačky a súčasne aj na rodičov a organizá-
cie v komunite (Kallen 1997, in: Kasáčová 2004). 

Naše zistenia naznačujú mierny vplyv dĺžky praxe respondentov 
a respondentiek na ich vnímanie potreby školského sociálneho 
pracovníka pri práci s učiteľmi (r = 0,182 na hladine významnosti 
p < 0,01). S narastajúcou dĺžkou praxe rastie aj miera nesúhlasu 
respondentov s tým, že školský sociálny pracovník by mal praco-
vať s touto cieľovou skupinou. Vysvetlenie môže spočívať vo vyš-
šej sebadôvere a vyššej úrovni profesijnej zdatnosti učiteľov a uči-
teliek s dlhšou praxou. Pri našich úvahách pritom vychádzame 
z viacerých výskumných správ, ktoré preukázali uvedenú tenden-
ciu (Tschannen-Moran a Woolfolk Hoy 2007, in: Gavora 2011; Ši-
moník 1994, in: Kasáčová 2004; Průcha 1997, in: Kasáčová 2004; 
Koršňáková a Kováčová 2010). Práve nižšia úroveň tzv. profesijnej 
zdatnosti a sebadôvery môže byť príčinou problémov u začínajú-
cich učiteľov a učiteliek pri nadväzovaní vzťahu so žiakmi, žiač-
kami a s rodinou žiaka, pri zvládaní prípadných problémov, udr-

žaní disciplíny na vyučovaní a pod.
22

 U učiteľov a učiteliek s viac-
ročnou praxou môže, naopak, vplyvom sebaistoty, ktorej základ 
spočíva v dlhoročných skúsenostiach, dochádzať k pocitu, že nepo-
trebujú pomoc školského sociálneho pracovníka a pracovníčky. 
Tento pocit však nemusí byť založený na objektívnej skutočnosti. 
Môže ísť aj o výsledok rutinného využívania nefunkčných postu-
pov. Objasnenie tejto oblasti by si vyžadovalo zvláštnu pozornosť 
vo forme samostatného výskumu. 

Zaujímavým zistením je i skutočnosť, že až 70 % opýtaných sa 
domnieva, že sociálny pracovník v škole by mal pomáhať najmä 

                                                           
22  Výskumy Šimoníka (1994, in: Kasáčová 2004) ukazujú, že začínajúci učitelia a učiteľ-

ky považujú za najťažšie činnosti prácu s neprospievajúcimi deťmi, udržanie discip-
líny pri vyučovaní, udržanie pozornosti žiakov a žiačok, diagnostiku osobnosti žiaka, 
motiváciu žiakov a žiačok a individuálne kontakty s rodičmi. Podobné zistenia vy-
plývajú aj z výskumu Průchu (1997, in: Kasáčová 2004); k problémovým oblastiam 
radil, okrem niektorých spomínaných, aj prispôsobenie sa individuálnym zvláštnos-
tiam žiakov či riešenie individuálnych problémov žiakov a žiačok.  
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učiteľom. Spájanie jeho roly prevažne s pomocou ostatným profe-
sionálom a profesionálkam sa ukázalo aj v predvýskume, v ktorom 
sa sociálne pracovníčky oddelenia SPOaSK vyjadrili, že školský 
sociálny pracovník by mal byť pomocnou silou určenou primárne 
pre ne. Na tomto mieste by sme chceli pripomenúť, že pozícia 
školského sociálneho pracovníka a pracovníčky je rovnocenná 
ostatným pomáhajúcim profesionálom a profesionálkam, pracujú-
cim s deťmi a mládežou. V súlade s definovaním školskej sociálnej 
práce v zahraničí sa preto domnievame, že činnosť školského so-
ciálneho pracovníka by sa mala primárne koncentrovať obzvlášť 
na žiaka (dodržiavanie jeho práv, uspokojovanie potrieb a i.) a na 
rozvíjanie jeho potenciálu pri dosahovaní vzdelávacích cieľov. Jeho 
služby sú určené aj pre ostatné subjekty,23 s cieľom zabezpečenia 
komplexnej starostlivosti o žiaka a dosiahnutia jeho zdravého vý-
vinu. Uvedená tendencia môže mať súvis s preťaženosťou učiteľov 
a učiteliek a sociálnych pracovníkov a pracovníčok, ale aj s inými 
faktormi, ako sú neinformovanosť alebo u sociálnych pracovníkov 
obava z konkurencie a pod. Tu opäť vidíme priestor pre rozširova-
nie poznatkov učiteľov a sociálnych pracovníkov o hlavnej náplni 
školského sociálneho pracovníka, v centre záujmu ktorého stojí 
predovšetkým žiak a jeho rozvoj. Tieto vzdelávacie aktivity by sa 
mohli uskutočniť napríklad formou odborných stretnutí, trénin-
gov, akreditovaného vzdelávania pre sociálnych pracovníkov 
a pracovníčky a pedagogických pracovníkov a pracovníčky a i.  

 

4.4.3  Náplň činnosti školského sociálneho pracovníka 
a pracovníčky  

Škola je základnou inštitúciou socializácie, ktorá pripravuje žiakov 
a žiačky na ich ďalší život a budúcu kariéru. Do popredia sa tu 
dostáva aj otázka vzťahov medzi rovesníkmi, žiakmi, žiačkami, 
rodinou a školou. Tá je takisto prvým miestom, v ktorom sa žiak, 

                                                           
23  Učitelia, učiteľky, rodičia, sociálni pracovníci a pracovníčky, zamestnanci a zamest-

nankyne školy a pod. 
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žiačka stretáva so skúsenosťou hodnotenia svojich výkonov, čo má 
následne vplyv na jeho prístup k vzdelávaniu a celkový vzťah ku 
škole. Ovplyvňuje to jeho postavenie v rovesníckej skupine a ne-
skôr aj v spoločnosti a jeho budúcom živote. Škola ako hierarchi-
zovaný systém je diverzifikovaná, v závislosti od jednotlivých 
úloh, do rôznych organizačných úrovní. Otázka roly a profesionál-
nej autonómie je vysoko ovplyvnená organizáciami, v ktorých sú 
školskí sociálni pracovníci zamestnaní. Poznanie organizačného 
kontextu školy školskými sociálnymi pracovníkmi a pracovníčka-
mi sa tak stáva nevyhnutným (Chavkin 1993). Práve porozumenie 
fungovaniu školy ako systému s vlastnými pravidlami im môže 
napomôcť pri vymedzení ich miesta a funkcií, ktoré by mali plniť 
v školskom prostredí, s cieľom prispievať k napĺňaniu potrieb ško-
ly a efektívnemu riešeniu problémov žiakov a žiačok. Ako sme už 
viackrát uviedli, školská sociálna práca u nás nie je legislatívne 
etablovanou profesiu. Práve preto sú dôležité názory učiteľov 
a učiteliek na služby školských sociálnych pracovníkov, ktoré by 
mohli prispieť k školskej úspešnosti žiakov. 

V tejto oblasti sme sa preto pokúšali zistiť, aké by mali byť činnosti 
školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok pri riešení prob-
lémov jednotlivých subjektov. Za primárne činnosti považujú opý-
taní hodnotenie potrieb žiakov (posúdenie rodinného prostredia 
žiakov v prípade problémov označilo 82,2 % opýtaných), poraden-
stvo (poradenstvo žiakom, rodičom, učiteľom a ďalším pracovní-
kom školy o systéme sociálneho zabezpečenia a sociálno-právnej 
ochrany detí a mládeže – 79,3 %), a vyjednávania/koordinácie 
(hlavne spolupráca s rodinou žiaka, orgánmi sociálnej starostlivosti 
a inými inštitúciami a organizáciami – 66,3 %). 
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Graf 4 Činnosti, ktoré by mali vykonávať jednotlivé profesie 

 
LEGENDA: 
A posúdenie rodinného prostredia žiakov v prípade problémov 
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B organizovanie preventívnych aktivít zameraných na prevenciu sociálnopatologic-
kých javov v škole 

C spolupráca s rodinou žiaka, orgánmi sociálnej starostlivosti a inými inštitúciami 
a organizáciami 

D poradenstvo žiakom, rodičom, ale i učiteľom a ďalším pracovníkom školy o systéme 
sociálneho zabezpečenia a sociálno-právnej ochrany detí a mládeže 

E pomoc žiakom s emocionálnymi problémami, problémovým a poruchovým správa-
ním v zapojení do rovesníckej skupiny 

F propagácia školy a prispievanie k jej pozitívnemu obrazu na verejnosti 

Možnosť „pomoc žiakom s emocionálnymi problémami, problé-
movým a poruchovým správaním v zapojení do rovesníckej sku-
piny“ bola väčšinou respondentov vnímaná ako dominantná ob-
lasť psychológie. „Propagáciu školy a prispievanie k jej pozitívne-
mu obrazu na verejnosti“ priradila väčšina opýtaných k možnosti 
učiteľ. „Organizovanie preventívnych aktivít zameraných na pre-
venciu sociálnopatologických javov v škole“ respondenti vnímali 
ako činnosť, ktorú by mal vykonávať najmä sociálny pracovník 
(38,8 %) a psychológ (37,7 %). 

Aj v prípade zisťovania činností školských sociálnych pracovníkov, 
ktoré by podľa učiteľov prispeli k školskej úspešnosti žiakov, sa 
ako významné ukázalo so ciálne poradenstvo. Ako dôležité vníma-
li opýtaní aj ďalšie činnosti, ako sú vyhľadávacia činnosť, krízová 
intervencia a ďalšie. 

Nevyhnutnosť školského sociálneho pracovníka a pracovníčky, 
predovšetkým z dôvodu nárastu žiakov zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia, sa opäť potvrdila aj pri jednotlivých činnostiach. 
Potreba zabezpečenia činností zo strany školského sociálneho pra-
covníka, akými sú sociálne poradenstvo, nápravná činnosť, spolu-
práca s vybranými inštitúciami pri riešení individuálnych prípa-
dov, je podľa respondentov dôležitá zvlášť pri „problémoch žiakov 
s učením vyplývajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia 
rodiny“. Respondenti argumentujú v prospech dôležitosti spolu-
práce školského sociálneho pracovníka s rodičmi a vybranými in-
štitúciami pri riešení individuálnych prípadov najmä zvyšujúcim 
sa podielom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (Tab. 7). 
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Tab. 7  Korelácie medzi argumentom v prospech zriadenia pozície ŠSP 
a činnosťami ŠSP prispievajúcich ku zvýšeniu školskej úspešnosti 
žiakov  

Zvyšujúci sa podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia  

práca s rodičmi žiakov metódami sociál-
nej práce v kombinácii s metódami edu-
kácie dospelých 

Pearson Correlation ,311** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 178 

spolupráca s vybranými inštitúciami pri 
riešení individuálnych prípadov 

Pearson Correlation ,309** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 179 

Vzhľadom na viaceré zistenia, ktoré upozorňujú na potrebu čin-
ností školského sociálneho pracovníka, spojených so zabezpečením 
a zlepšením komunikácie s rodičmi a ich zapájaním do života ško-
ly, považujeme za dôležité venovať bližšiu pozornosť oblasti za-
bezpečenia spolupráce s rodinou. Patrí k jedným z najdôležitejších 
činností školského sociálneho pracovníka a taktiež k chýbajúcim 
elementom na skúmaných školách. Význam takejto spolupráce 
s rodičmi podčiarkujú aj pozitívne efekty, ktoré má na správanie 
a úspešnosť žiakov a ktoré deklarujú viaceré výskumy (napr. Hen-
derson a Mapp 2002, in: Chavkin 2006; Patrikakou, Weissberg, 
Redding a Walberg 2004, in: Chavkin 2006 a i.).24 Tieto výskumné 
správy tiež ukazujú, že najdôležitejším prediktorom školskej 
úspešnosti žiakov a žiačok nie sú ich ekonomický alebo sociálny 
status, ale práve zapojenie rodičov do procesu vzdelávania, vytvá-
ranie stimulujúceho prostredia na učenie a primerané očakávania 

                                                           
24  Na základe zistení z výskumov v zahraničí boli formulované tzv. faktory úspešného 

partnerstva medzi školou a rodinou, ktorými sú dôvera a vzájomný rešpekt medzi 
zamestnancami školy a rodinou žiaka, prístup zameraný na rodinu, dôraz na empo-
werment súvisiaci so splnomocnením rodičov žiaka a záväzok spolupráce (Boethel 
2003, in: Swick, Head-Reeves a Barbain 2006; Henderson a Mapp 2002, in: Swick, Head-
-Reeves a Barbain 2006). Takisto existujú výskumy dokumentujúce pozitívny vplyv 
partnerstva medzi rodinou, komunitou a školou na zvýšenie školskej úspešnosti žia-
kov (Finn-Stevenson 1998, in: Swick, Head-Reeves a Barbain 2006). Dôležitými sa tak 
ukazujú vytváranie priaznivého prostredia v škole pre túto spoluprácu, komunikácia 
s rodinou žiaka, reflektovanie ich problémov a poznatky z oblasti kultúrnych rozdie-
lov a rozdielov v spoločenskom postavení rodín.  
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rodičov spojené s dosahovaním vzdelávacích výsledkov.25 Školskí 
sociálni pracovníci a pracovníčky v tomto smere spoluvytvárajú, 
spoločne s ostanými, podmienky na túto spoluprácu. Významnú 
úlohu zohrávajú aj pri eliminovaní negatívnych predstáv o škole.26 
Bežnou praxou školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok 
v zahraničí je posilňovanie motivácie rodičov k spolupráci v rámci 
osobných návštev a budovanie pozitívneho nazerania rodičov na 
školu (Henderson a Mapp 2002, in: Ward, Anderson-Butcher 
a Kwiatkowski 2006). Ďalším kľúčovým aspektom podpory spolu-
práce je vnímanie rodičov ako expertov v otázkach vzdelávania 
svojich detí. Stratégiami zapájania rodičov do spolupráce so ško-
lou, pri ktorých plní školská sociálna práca dôležitú úlohu, sú napr. 
(Chavkin 2006; Epstein, Coates, Salinas, Sanders a Simon 1997, in: 
Chavkin 2006):  

 organizovanie programov, zameraných na zlepšovanie gramotnosti 
žiakov, žiačok a rodičov27 – školský sociálny pracovník a pracov-
níčka pomáha pri zabezpečovaní a hľadaní zdrojov na tieto 

                                                           
25  Potreba zlepšovať komunikáciu a spoluprácu s rodičmi ako predpoklad školskej 

úspešnosti vyplynula aj z výskumu Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: voľba 
pre školy (Huttová, Gyárfášová a Sekulová 2012). V tomto výskume boli formulované 
aj rôzne stratégie zapojenia rodičov, ako napr. rodičovské združenia v trojici – dieťa, 
rodič, učiteľ –, návštevy v rodinách, rodičovské združenia organizované v osade, 
spoločné kultúrne aktivity pre rodičov aj žiakov (napr. večery rómskej kultúry alebo 
kuchyne), kurzy pre rodičov organizované v škole a pod. Zo spomínaného výskumu 
sa ukazuje, že najdôležitejšou je nielen práca s rodičmi a vytvorenie podmienok pre 
túto spoluprácu, ale najmä zmena prístupu školy ako systému k rodičom a naopak. 

26  Väčšinou sa spájajú s kontaktovaním rodičov len v prípade sťažností na žiaka týkajú-
cej sa nevhodného a problémového správania, negatívnych výsledkov v škole a pod. 

27  Dôležitosť zaoberania sa touto otázkou je zdokumentovaná prostredníctvom výsled-
kov prieskumov v niektorých krajinách (napr. Nemecko, Francúzsko a i.), ktoré 
upriamujú pozornosť na nízku úroveň funkčnej gramotnosti veľkého počtu ľudí, sú-
visiacu s plnením základných požiadaviek súčasnej spoločnosti. Európska komisia 
v tomto smere vyvíja viacero iniciatív, ktoré sa spájajú s hľadaním účinných nástro-
jov, zameraných predovšetkým na celoživotnú podporu čitateľskej gramotnosti a na 
elimináciu celkovej krízy gramotnosti (Správa skupiny odborníkov na vysokej úrovni pre 
gramotnosť 2012). 
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programy, podieľa sa na ich organizácii, podporuje motiváciu 
rodičov, aby sa na nich zúčastňovali, 

 organizovanie dobrovoľníckych programov, ktoré by umožnili 
zapojenie rodičov do rôznych aktivít, zabezpečujúcich rozvoj 
školy aj komunity, zapojenie rodičov do organizovania výle-
tov a mimoškolských aktivít, workshopov, pomoc rodičov pri 
dohliadaní na deti a organizovaní ich činnosti v poobedňajších 
hodinách, zapájanie rodičov do skrášľovania okolia aj vnútra 
školy a pod., 

 zabezpečenie komunikácie medzi školou a rodinou, ktorá môže mať 
rôzne podoby: najčastejšie sa využívajú osobné návštevy, tele-
fonický kontakt, e-mailová a listová komunikácia, zasielanie 
informácií a pozvánok na aktuálne podujatia, vytvorenie 
schránky na škole, kde by mohli rodičia vhadzovať svoje ná-
vrhy a pod.; cieľom je zabezpečiť informovanosť rodičov, po-
skytnúť poradenstvo v príprave žiakov na vyučovanie, udr-
žiavať systematický kontakt s rodičmi, získať si ich dôveru, 
povzbudzovať k spolupráci a pod.,  

 organizovanie stretnutí rodičov, svojpomocných skupín, zabez-
pečenie miesta stretávania sa rodičov (v škole alebo mimo nej), 

 zapájanie rodičov do procesu rozhodovania – podpora účasti rodi-
čov v rodičovských radách, kluboch, a sieťovania s ostatnými 
organizáciami v komunite, zameranými na presadzovanie 
a podporu výchovno-vzdelávacích cieľov detí, záujmovú čin-
nosť, pomoc deťom pri rôznych problémoch; zapájanie rodi-
čov do tvorby programov, určených na pomoc ich deťom 
a pod.,    

 organizovanie vzdelávacích aktivít pre rodičov – so zameraním na 
špecifickú oblasť rodičovských zručností, ktoré by následne 
podporili rozvoj detí, ich zodpovednosti, samostatnosti, seba-
dôvery a dôvery k rodičom a i., workshopy, tréningy, konfe-
rencie a i. 
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Tieto aktivity si však okrem zmeny prístupu školy k zabezpečeniu 
spolupráce s rodičmi vyžadujú aj dôsledné naplánovanie jednotli-
vých krokov vedúcich k ich systematickosti a účinnosti. Zmena 
smerom k budovaniu inkluzívnej školy predpokladá aj rešpekto-
vanie individuálnych vzdelávacích potrieb jednotlivých detí a ich 
rodín. 

Podľa opýtaných sa pre pôsobenie školského sociálneho pracovníka 
a pracovníčky ako najmenej relevantná ukázala oblasť advokácie 
(hlavne podpora vytvárania multikultúrneho prostredia v škole, 
ktorú označilo len 53,8 % respondentov). Uvedené zistenie je pre-
kvapujúce v súvislosti s vyššie formulovanými problémami, ktoré 
pociťujú učitelia a učiteľky vo svojej praxi. Na potrebu multikultúr-
nej výchovy a nedostatočné kompetencie učiteľov a učiteliek v tejto 
sfére poukazujú výsledky prípadových štúdií z výskumu realizova-
ného Nadáciou otvorenej spoločnosti v roku 2012 (Huttová, Gyárfášová 
a Sekulová 2012), ako aj výskum Mutikultúrna výchova a postoje učite-
ľov k rómskym žiakom (Rosinský 2011). Naopak, ako účinná sa ukáza-
la spolupráca so sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami, róm-
skymi asistentmi učiteľa a s partnermi miestnej komunity, ako aj 
inovatívny prístup pri zapájaní rodičov (Huttová, Gyárfášová a Se-
kulová 2012). Aj s ohľadom na tieto zistenia, ale aj na odbornú špe-
cializáciu sociálnych pracovníkov a pracovníčok,28 je oprávnené 
domnievať sa, že školský sociálny pracovník by mohol vo výraznej 
miere podporiť proces tvorby multikultúrneho prostredia v škole. 
Významnú oblasť jeho pôsobenia vnímame predovšetkým pri eli-
minovaní stereotypov, predsudkov a nedostatočného porozumenia 
kultúrnym rozdielom v školskom prostredí. Školský sociálny pra-
covník môže k dosiahnutiu tohto cieľa prispieť napr. formou po-
skytnutia bližších informácií o žiakovi, na základe komplexného 

                                                           
28  Práve sociálny rozmer otázky multikulturality považujeme za dôležitý aspekt uplat-

nenia sociálnej práce v tejto oblasti. Sociálny pracovník je schopný posúdiť vplyvy 
prameniace zo sociálneho prostredia a prostredníctvom negociácie, advokácie, me-
diácie, sieťovania, a pod. prispieť do veľkej miery ku kreovaniu zdravého sociálneho 
prostredia a zdravej sociálnej klímy v škole. 
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posúdenia sociokultúrnych charakteristík rodinného prostredia. 
K ďalším činnostiam patrí organizovanie kultúrnych večerov a pod-
ujatí, besied, vzdelávacích aktivít (workshopy, skupinová práca so 
žiakmi a pod.), zameraných na špecifiká a rozdiely prameniace 
z kultúrnej diverzity rodín a zapájanie rodičov z rôznych kultúrnych 
prostredí do týchto a ďalších aktivít školy a pod.  

Nízky počet respondentov a respondentiek označil v dotazníku aj 
oblasť sieťovania a marketingu (získavanie zdrojov napríklad pro-
jektovou činnosťou či medializáciou 54,9 %; propagácia školy 
a prispievanie k jej pozitívnemu obrazu na verejnosti 10,4 %), čo 
odráža v istej miere zúžené vnímanie roly sociálneho pracovníka 
a pracovníčky. Prispievanie k pozitívnemu obrazu školy vnímajú 
učitelia a učiteľky ako svoju doménu, čo je pochopiteľné vzhľadom 
na status učiteľov ako základných aktérov, od ktorých závisí úspeš-
nosť výchovno-vzdelávacieho procesu. Na druhej strane, v predvý-
skume učitelia vyjadrili domnienku, že v predstavách rodičov 
a verejnosti prevláda negatívna mienka o učiteľoch a učiteľkách 
a takisto, že rodičia by boli, podľa nich, otvorenejší komunikácii so 
školským sociálnym pracovníkom, pretože by ho nevnímali ako 
pracovníka školy. Isté vysvetlenie tohto názoru môže spočívať 
v tom, že škola pristupuje k deťom a mládeži ako k žiakom. Sociálna 
práca ich vníma cez optiku klientov a klientiek (prijímateľov slu-
žieb), čo vytvára väčší priestor na participáciu žiakov, žiačok a rodi-
čov na možných intervenciách, partnerský prístup, dobrovoľnosť 
a možnosť slobodne sa rozhodovať (Allen-Meares 2004). Je takisto 
predpokladom dôvery a vyhľadania pomoci školského sociálneho 
pracovníka samotnými žiakmi, žiačkami a rodičmi. Školský sociálny 
pracovník by mohol byť v tejto oblasti akýmsi mediátorom, a to 
prostredníctvom zmierňovania napätia v interakciách medzi rodič-
mi a učiteľmi a taktiež prostredníctvom orientácie na potreby ko-
munity, čo vyplýva z jeho profesijného zamerania. Zo zahraničných 
skúseností v oblasti školskej sociálnej práce je zrejmá čoraz väčšia 
orientácia najmä na komunitnú prax. Práve tá umožňuje sociálnym 
pracovníkom a pracovníčkam komplexne a systémovo pristupovať 
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k riešeniu problému. Pre školských sociálnych pracovníkov a pra-
covníčky to znamená potrebu realizovania činností, ktoré vyžadujú 
aj marketingové zručnosti, koordinačné zručnosti, schopnosti identi-
fikovať potreby komunity, hľadať a získavať zdroje, kooperovať a i. 
(Franklin 2005). Tieto aktivity, spolu s ďalšími, ako sú advokácia, 
mediácia, vyjednávanie, sociálne plánovanie, angažovanie sa pri 
tvorbe politík, pomoc pri tvorbe a implementovaní rozvojových 
plánov a i., zohrávajú významnú úlohu pri dosahovaní sociálnej 
zmeny, rozvoji sociálnej súdržnosti komunity, prevencii pred sociál-
nym vylúčením a v konečnom dôsledku tak prispievajú aj k pozitív-
nemu obrazu o škole. Vo vzdelávacích aktivitách, určených pre pe-
dagogických a odborných pracovníkov, považujeme za dôležité 
oboznámiť ich aj s touto možnosťou spolupráce.  

 
Tab. 8  Miera akceptácie jednotlivých činností školských sociálnych 

pracovníkov učiteľmi a učiteľkami prvého a druhého stupňa 

 Priemer  
I. stupeň 

Priemer 
II. stupeň 

včasná diagnostika ohrozenia žiaka 
1,59 1,95 

vyhľadávacia činnosť s cieľom vyhľadávania žia-
kov v hmotnej a sociálnej núdzi 1,76 2,00 

krízová intervencia  
1,87 2,02 

nápravná činnosť, ktorá predstavuje súhrn postu-
pov na dosiahnutie pozitívnej zmeny v konaní 
žiaka s cieľom zmierniť hmotnú alebo sociálnu 
núdzu 

1,78 1,98 

sociálne poradenstvo zamerané na zistenie rozsa-
hu 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 

1,52 1,84 

sociálne poradenstvo s cieľom odporučiť poskyt-
nutie odborných poradenských služieb špecializo-
vanými inštitúciami rodičom a žiakom 

1,53 1,78 
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vytváranie rovných príležitostí vo vzdelávaní pre 
žiakov zo sociálne vylúčených skupín 1,93 2,16 

práca s rodičmi žiakov metódami sociálnej práce 
v kombinácii s metódami edukácie dospelých 1,78 1,96 

školská a rodinná mediácia 
2,15 2,22 

spolupráca s vybranými inštitúciami pri riešení 
individuálnych prípadov 1,80 1,87 

podpora vytvárania multikultúrneho prostredia 
v škole 2,30 2,39 

získavanie zdrojov napríklad projektovou činnos-
ťou či medializáciou 2,29 2,49 

komunikácia s médiami a inými organizáciami 
v oblasti sociálnych služieb s poverením zriaďova-
teľa 

2,09 2,39 

 Stupnica, z ktorej bol vypočítaný priemer: 1 znamená „určite áno“, 2 „skôr áno“, 
3 „nie som si istý/istá“, 4 „skôr nie“ a 5 „určite nie“. 

Miera akceptácie všetkých ponúkaných činností bola vyššia u uči-
teľov a učiteliek na prvom stupni základných škôl. Predpokladá-
me, že určitú úlohu tu mohli zohrať faktory viažuce sa na väčšiu 
náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu na prvom stupni, vy-
plývajúce z takých skutočností, ako sú napr. vek, zručnosti 
a schopnosti dieťaťa v prvých rokoch školskej dochádzky, potreb-
ná pomoc žiakom a žiačkam pri adaptácii na školské prostredie zo 
strany učiteľov, predpokladaná vyššia miera individuálneho prí-
stupu a zapojenia učiteľov a učiteliek do vzdelávania detí zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia a s tým súvisiaca predpoklada-
ná vyššia miera intenzity vnímania školskej neúspešnosti žiakov, 
väčšie riziko oslabenia odolnosti a sebadôvery učiteľa a pod. Hľa-
danie odpovedí, vzťahujúcich sa na otázku relevantnosti miesta 
pôsobenia školského sociálneho pracovníka a pracovníčky, by si 
vyžadovalo ďalšie skúmanie. Osobne sa však domnievame, že 
služby školského sociálneho pracovníka a pracovníčky by mali byť 
prístupné pre všetkých žiakov a žiačky základnej školy (na prvom 
aj na druhom stupni), s ohľadom na potrebu pomoci v ťažkostiach 
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v interakciách, ktoré sa viažu na rôzne vekové obdobia života de-
tí.29  

 

4.4.4  Podmienky vplývajúce na zriadenie pozície sociálneho 
pracovníka a pracovníčky na základných školách 

V poslednej, štvrtej oblasti sme chceli zistiť, ktoré podmienky majú 
vplyv na zriadenie pozície sociálneho pracovníka a pracovníčky 
na základných školách. Opýtaní považovali za najdôležitejšie za-
bezpečenie podmienky vyčlenenia finančných prostriedkov na zais-
tenie mzdových nárokov sociálnych pracovníkov a pracovníčok 
v škole (87 %), zaistenie spolupráce medzi rezortom školstva a so-
ciálnych vecí (82,6 %) a potrebu zmeny školskej legislatívy (79 %). 
Za najmenej dôležitú označili podmienku, súvisiacu s realizovaním 
reprezentatívnych výskumov (59 %), ktoré by preukázali potrebu 
sociálnej práce v školách v Slovenskej republike. Predpokladáme, 
že to môže súvisieť s tým, že učitelia a učiteľky nevidia priamy 
praxeologický význam a dosahy doposiaľ realizovaných vý-
skumov na školách. Vysvetlením môže byť aj väčší dôraz na kon-
krétne opatrenia, ktoré už sú viditeľné a ktoré priamo ovplyvňujú 
ich konkrétnu učiteľskú prax. 

 
Tab. 9  Korelácie podmienky a argumentov na zriadenie pracovnej pozície 

sociálnych pracovníkov v škole 

Je potrebné vyčleniť finančné prostriedky na zaistenie mzdových nárokov 
(platov) sociálnych pracovníkov v škole 

rastúca potreba spolupráce so sociál-
nymi pracovníkmi oddelenia sociálno-
právnej ochrany 

Correlation Coefficient ,437** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 183 

rastúci výskyt sociálnopatologických 
javov v škole 

Correlation Coefficient ,389** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 184 

                                                           
29  Napĺňanie potrieb všetkých žiakov a žiačok zároveň vyžaduje aj prispôsobenie inter-

vencií špecifikám viažucim sa na vek dieťaťa.  
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zvyšujúci sa podiel žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

Correlation Coefficient ,331** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 184 

nedostatok psychológov zamestnaných 
na úväzok v školách 

Correlation Coefficient ,311** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 181 

prehlbujúca sa sociálna nerovnosť 
v triedach, školách 

Correlation Coefficient ,318** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 184 

Významnejšie korelácie sa potvrdili medzi podmienkou potreby 
zmeny legislatívy a zvyšujúcim sa podielom žiakov s poruchami 
učenia30 a rastúcou potrebou spolupráce so sociálnymi pracovník-
mi oddelenia sociálno-právnej ochrany.31  

Potrebu vyčlenenia financií na mzdy sociálnych pracovníkov 
v škole respondenti a respondentky takisto spájali s rastúcou po-
trebou spolupráce so sociálnymi pracovníkmi oddelenia sociálno-
právnej ochrany a s ďalšími oblasťami, akými sú zvyšujúci sa po-
diel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, rastúci výskyt 
sociálnopatologických javov v škole, nedostatok psychológov za-
mestnaných na úväzok v školách a pod. (Tab. 9).  

 
Tab. 10  Podmienky, ktoré by mali byť splnené, aby mohla byť zriadená 

pracovná pozícia sociálnych pracovníkov v škole  

Výroky % Priemer Medián 

Je potrebná zmena školskej legislatívy 79 1,75 1,00 

Je potrebné vyčleniť finančné prostriedky 
na zaistenie mzdových nárokov sociálnych 
pracovníkov v škole 

87 1,58 1,00 

Je potrebné pripraviť školy a poradenské 
zariadenia na zavedenie novej profesie 

74,2 1,94 2,00 

 

                                                           
30  r = 0,305 na hladine významnosti p < 0,01. 
31  Podmienka potreby zmeny legislatívy korelovala s rastúcou potrebou spolupráce so 

sociálnymi pracovníkmi oddelenia sociálno-právnej ochrany (r = 0,384) signifikantne 
(Sig. 0,000) na hladine významnosti p < 0,01. 
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Je potrebné najprv vytvoriť podmienky na 
získanie kvalifikácie pre výkon sociálnej 
práce v škole 

72,1 1,92 2,00 

Je potrebné najprv zrealizovať reprezenta-
tívne výskumy, ktoré preukážu potrebu 
sociálnej práce v školách v SR 

59 2,28 2,00 

Je potrebné zaistiť spoluprácu medzi rezor-
tom školstva a sociálnych vecí 

82,6 1,63 1,00 

 Na priemer sa vzťahuje nasledujúca stupnica: 1 znamená veľmi dôležité, 2 skôr 
dôležité, 3 nie som si istý/istá, 4 skôr nedôležité, 5 absolútne nedôležité. 

Za veľmi dôležité považujú respondenti a respondentky aj zaiste-
nie spolupráce medzi rezortom školstva a sociálnych vecí. Vníma-
nie dôležitosti splnenia tejto podmienky môže do istej miery súvi-
sieť s otázkou súčasnej spolupráce so sociálnymi pracovníkmi 
a pracovníčkami. Túto skutočnosť dokresľuje aj vyššia miera ne-
súhlasu opýtaných s tvrdením, že riešenia problémových situácií 
žiakov a ich rodín sociálnymi pracovníkmi z oddelenia sociálno-
právnej ochrany detí a sociálnej kurately sú na školách postačujúce 
a komplexné (54,3 %).32 Respondenti deklarovali vyššiu mieru ne-
súhlasu aj s výrokom, že v prostredí slovenského školstva nie je 
potrebné zavádzať ďalšiu profesiu (51,4 %).33 Pritom tiež prejavili 
vysokú mieru súhlasu s tvrdením, že na školách chýba skúsenosť 
so spoluprácou so sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami pri 
riešení problémov žiakov (69,7 %). Napriek tomu, ako vyplynulo 
z predvýskumu, sa niektoré sociálne pracovníčky oddelenia SPOaSK 
domnievajú, že ich pomoc je dostatočná a prítomnosťou školského 
sociálneho pracovníka a pracovníčky by dochádzalo k duplicite 
vykonávaných činností. Aj keď, naopak, priznávajú preťaženosť 
prípadmi, vyžadujúcimi ich intervenciu. Na základe uvedených 
zistení je možné domnievať sa, že aj v prípade vykonávania po-
dobných intervencií by pomoc školského sociálneho pracovníka 

                                                           
32  Súhlas s uvedeným výrokom vyjadrilo len 27,7 % opýtaných, možnosť nie som si 

istý/istá“ označilo 17,9 % z nich. 
33  Súhlas prejavilo 18,9 %, k možnosti nie som si istý/istá sa prikláňalo 29,7 % opýta-

ných. 
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bola prospešná. Navyše, prítomnosťou v školskom prostredí by 
mohol včasne diagnostikovať problém žiakov a paralelne pôsobiť 
aj preventívne, a tým predísť možným rizikám, spôsobeným nerie-
šením jednotlivých situácií, z časových a iných dôvodov.34  

 
Tab. 11 Miera súhlasu respondentov s jednotlivými výrokmi  

Výroky % Priemer Medián 

V prostredí slovenského školstva nie je potrebné 
zavádzať ďalšiu profesiu 

18,9 3,55 4,00 

Sociálna práca je ešte stále v slovenských pod-
mienkach nedostatočne rozvinutou profesiou 

57,5 2,32 2,00 

Na Slovensku je nedostatok kvalifikovaných 
sociálnych pracovníkov 

35,5 2,91 3,00 

Na školách chýba skúsenosť so spoluprácou so 
sociálnymi pracovníkmi pri riešení problémov 
žiakov 

69,7 2,01 2,00 

Sociálny pracovník v škole by mal najmä pomá-
hať učiteľom (napr. pri výskyte problémového 
správania žiakov a pod.) 

70,7 2,02 2,00 

Vláda by mala vyčleniť prostriedky na mzdy 
sociálnych pracovníkov v škole 

73,5 1,92 1,00 

Sociálny pracovník v škole by sa mal predovšet-
kým starať o pozitívny rozvoj žiakov 

69,2 1,98 2,00 

Riešenia problémových situácií žiakov a ich 
rodín sociálnymi pracovníkmi z odd. SPOaSK sú 
na školách postačujúce a komplexné  

27,7 3,36 4,00 

 Na priemer sa vzťahuje nasledujúca stupnica: 1 znamená úplne súhlasím, 2 skôr 
súhlasím, 3 nie som si istý/istá, 4 skôr nesúhlasím, 5 vôbec nesúhlasím. 

Za najväčšie prekážky pri zriadení pozície školských sociálnych pra-
covníkov považujú respondenti „chýbajúcu skúsenosť multidiscipli-
nárnej spolupráce pri riešení problémov žiakov“ (51,9 %), „nedostatok 
finančných prostriedkov na mzdy“ (81 %) a „nedostatok kvalifikovaných 
sociálnych pracovníkov na oblasť práce v rezorte školstva“ (48,1 %). 

                                                           
34  Na nerealizovanie preventívnych aktivít na školách sociálnymi pracovníkmi a nedos-

tatočnú pomoc rodinám z ich strany, v dôsledku jednotlivých systémových prekážok, 
ukazujú aj zistenia z predvýskumu. 
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Za najmenšiu prekážku považujú „obavu z konkurencie“ (18,1 %), ktorú 
dávali do súvisu hlavne s nedostatkom informovanosti o sociálnej práci.35 

 
Tab. 12  Prekážky zriadenia pracovnej pozície školských sociálnych pra-

covníkov  

Výroky % Priemer Medián 

Obava z konkurencie medzi jednotlivými 
profesiami 

18,1 3,60 4,00 

Nedostatočná informovanosť o sociálnej práci 46,2 2,67 3,00 

Nedostatok kvalifikovaných sociálnych pra-
covníkov 

32,2 2,96 3,00 

Nedostatok kvalifikovaných sociálnych pra-
covníkov na oblasť práce v rezorte školstva 

48,1 2,53 3,00 

Chýbajúca skúsenosť multidisciplinárnej spo-
lupráce pri riešení problémov žiakov 

51,9 2,37 2,00 

Nedostatok finančných prostriedkov na mzdy 81 1,64 1,00 
 Na priemer sa vzťahuje nasledujúca stupnica: 1 znamená „veľmi bráni“, 2 „skôr 

bráni“, 3 „nie som si istý/istá“, 4 „skôr nebráni“, 5 „vôbec nebráni“. 

Na finančné rezervy v slovenských školách upozorňujú viaceré 
výskumné správy (napr. štatistické zisťovanie OECD,36 výskum 
Segregácia alebo inklúzia Rómov vo vzdelávaní: voľba pre školy a i.). 
Názory učiteľov a učiteliek potvrdzujú známu skutočnosť, podľa 
ktorej je otázka zabezpečenia financovania obzvlášť dôležitá pri 
zavádzaní nástrojov, ktoré by prispeli k transformácii školstva na 
inkluzívny a otvorený systém. 

Chýbajúca skúsenosť multidisciplinárnej spolupráce pri riešení problé-
mov žiakov bola respondentmi spájaná predovšetkým s vnímaním so-
ciálnej práce ako nedostatočne rozvinutej profesie v podmienkach 
Slovenska, absenciou spolupráce so sociálnymi pracovníkmi a pra-
covníčkami pri riešení problémov žiakov a rastúcou potrebou spo-
lupráce so sociálnymi pracovníkmi SPOaSK.  

                                                           
35  r = 0,468 na hladine významnosti p < 0,01. 
36  Berúc do úvahy priemerné investície na študenta a študentku vo vzdelávacom cykle 

sa Slovensko, v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ podľa údajov OECD, nachádza 
na posledných miestach. 
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Zaujímavým je aj ďalšie zistenie, poukazujúce na súvis medzi in-
dividuálnou skúsenosťou so súčasným pôsobením sociálnych pra-
covníkov SPOaSK pri riešení problémov žiakov a rodín a názormi 
respondentov na sociálnu prácu ako profesiu. Čím viac responden-
ti nesúhlasia s výrokom, že „riešenia problémových situácií žiakov 
a ich rodín sociálnymi pracovníkmi SPOaSK sú na školách postaču-
júce a komplexné“, tým viac súhlasia s tvrdením, že „sociálna prá-
ca je ešte stále v slovenských podmienkach nedostatočne rozvinu-
tou profesiou“. Príčinou uvedeného stavu môžu byť, okrem iného, 
aj pracovné podmienky podmieňujúce výkon sociálnych pracovní-
kov a pracovníčok. V praxi sociálnej práce sme často svedkami 
existencie bariér, pre ktoré sa sociálnym pracovníkom a pracovníč-
kam nedarí aplikovať novodobé a moderné ponímanie sociálnej 
práce založenej na vyznávaní a uplatňovaní hodnôt, prispievajú-
cich ku skvalitňovaniu života jednotlivcov. Mnohokrát dochádza 
k tomu, že sociálni pracovníci a pracovníčky v praxi podľahnú 
tlaku pravidiel a limitov zamestnávateľskej organizácie. Tieto ob-
medzenia ich zväzujú v tvorivosti. Stávajú sa súčasťou rigidných 

a byrokratických štruktúr, často bez toho, aby si to uvedomovali. 
Výsledkom je, že učitelia a učiteľky vnímajú sociálnych pracovní-
kov ako nedostatočne kvalifikovaných na prácu so žiakmi, žiačka-
mi a ich rodinami. Sociálni pracovníci a pracovníčky zasa vnímajú 
nadmerné zaťaženie a nedostatok času ako bariéry, ktoré im zne-
možňujú prístup ku skutočnému riešeniu jednotlivých prípadov. 
Vzniká tu aj riziko, že z bariér sa nestanú prekážky, ktoré by sa 
sociálni pracovníci snažili zdolať, ale barličky, ktoré budú využí-
vané na legitimizovanie viditeľne nedostatočných intervencií.  

Z uvedeného je zrejmá potreba zaoberania sa otázkami, ktorými sú 
spolupráca škôl so sociálnymi pracovníkmi pri riešení problémov 
žiakov, prehodnotenie efektivity a kvality poskytovaných služieb 
a pomoci zo strany sociálnych pracovníkov SPOaSK a otázka mul-
tidisciplinarity, s ktorou súvisia súčasná medziodborová spoluprá-
ca medzi profesiami v školskom prostredí a systémovosť a efektív-
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nosť riešenia problémových oblastí jednotlivými profesionálmi 
v školskom prostredí.   

Na zabezpečenie fungovania multidisciplinárnej a medziodborovej 
spolupráce vplýva viacero determinantov. Ide o komplex faktorov 
ovplyvňujúcich prax sociálnych pracovníkov, ďalších profesioná-
lov podieľajúcich sa na riešení problémov žiakov a ich vzájomnú 
spoluprácu. Aj z výskumov zo zahraničia sa ukazuje, že prax škol-
skej sociálnej práce je ovplyvnená a determinovaná mnohými fak-
tormi. Najčastejšie vnímané bariéry a súčasne faktory podporujúce 
prax školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok sú rozdelené 
do sociokultúrnej, ekonomickej, environmentálnej, personálnej, 
systémovej a inštitucionálnej oblasti (Adelman a Taylor 2005, in: 
Teasley, Canifield, Archuleta, Crutchfield a Chavis 2012). Konkrét-
ne ide o komunikáciu a zapojenie rodičov do riešenia problémo-
vých situácií, kompetentný prístup k riešeniu problému, finančné 
a iné zdroje, časové limity a obmedzenia vzťahujúce sa na kon-
krétny problém alebo prípad, vzťahy s učiteľmi a vedením, nereál-
ne očakávania, rozdielnosť pohľadov vyplývajúcu z príslušnosti 
k profesii. Z výsledkov výskumu zameraného na bariéry efektívnej 
praxe a intervencií školských sociálnych pracovníkov a pracovní-
čok sa zároveň ukazuje, že práve spolupráca s učiteľmi a učiteľ-
kami a ostatnými zamestnancami a multidisciplinarita, vyznačujú-
ca sa konzistentnosťou, sú často vnímané ako najdôležitejšie de-
terminanty podporujúce efektívnu prax sociálnych pracovníkov 
a pracovníčok v školskom prostredí, a, naopak, spôsobujúce ťaž-
kosti pri výkone v prípade ich nedostatočnej úrovne (Teasley, Ca-
nifield, Archuleta, Crutchfield a Chavis 2012). 

Na naplnenie požiadavky multidisciplinarity je potrebné vytvoriť 
tím zložený z profesionálov, akými sú napr. školský psychológ, 
špeciálny pedagóg, výchovný poradca, školský sociálny pracovník, 
sociálny pracovník SPOaSK a i., ktorý by sa reálne a systémovo 
podieľal na riešení jednotlivých problémov alebo vnímaných ťaž-
kostí detí. Ako vyplynulo z rozhovorov v predvýskumoch, môže-
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me konštatovať, že v praxi slovenských škôl často dochádza 
k tomu, že jednotlivé profesie vymedzené v legislatíve v praxi škôl 
reálne nefungujú alebo sú vykonávaním ich úloh poverení učitelia, 
prípadne iní profesionáli, ktorým výkon daných činností priamo 
nevyplýva z ich pracovnej náplne. Výsledkom je tak pretrvávanie 
jednotlivých problémov a prideľovanie úloh profesionálom, ktorí 
nemôžu (z časových dôvodov, dôvodov viažucich sa na ich pri-
márnu úlohu a povinnosti alebo kompetenčných dôvodov) v jed-
notlivých situáciách zasiahnuť tak, aby došlo k žiaducej zmene 
a reálnej pomoci žiakom a ich rodinám. Napriek snahám zákono-
darcov odbremeniť pedagogických zamestnancov, v praxi škôl 
dochádza k opačnej tendencii. Špecifická odborná pomoc a starost-
livosť o žiakov, ktorú by mali vykonávať odborní zamestnanci, 
ostáva často v kompetencii učiteľov a učiteliek (Jesenková 2012).   

Iným aspektom, ktorý zohráva výrazný vplyv na učiteľmi vníma-
nú potrebu multidisciplinárnej spolupráce, je chýbajúca alebo nee-
fektívna spolupráca so sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami. 
Poznatok vyplynul aj z výsledkov predvýskumu, v ktorom sa na 
základe rozhovorov so sociálnymi pracovníčkami preukázala for-
málnosť realizovaných intervencií. Ich dôvodom boli vyššie spo-
mínané podmienky (bariéry) ovplyvňujúce výkon sociálnych pra-
covníkov a pracovníčok. Týkali sa hlavne časových obmedzení, 
preťaženosti sociálnych pracovníčok a s tým spojenými nereálnymi 
očakávaniami nadriadených (najmä veľkosť agendy – množstvo 
rodín pripadajúcich na jednu sociálnu pracovníčku).    

Ďalšou súvisiacou oblasťou je pozícia profesionálov v multidiscip-
linárnom tíme, viažuca sa na ich kompetencie. Ako sa ukazuje zo 
skúseností krajín, kde je školská sociálna práca etablovanou profe-
siou, niekedy dochádza k problému medziodborovej konkuren-
cie.37 Aj keď je, na druhej strane, zrejmé, že napriek zdanlivému 

                                                           
37  O postavení školského sociálneho pracovníka a pracovníčky v multidisciplinár-

nom tíme profesionálov a rizikách s tým súvisiacich sa zmieňujú autori Dupper 
(2003); To (2009) a i. 
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prelínaniu sa niektorých funkčných oblastí je pre každého profe-
sionála príznačná určitá špecifickosť viazaná na jeho odbornosť. 
Ústrednú úlohu zohrávajú aj osobnostné charakteristiky, profesio-
nalita, dôvera a naklonenosť tímovej spolupráci. Čiastočne by túto 
otázku v prípade školskej sociálnej práce mohla ošetriť zmena le-
gislatívy. Legislatívna úprava je nástrojom legitimizácie praxe 
a v mnohých prípadoch dodáva pocit istoty, oprávnenosti a záro-
veň právo(moci), čo sa potvrdilo aj v predvýskumoch.38  

Sociálna realita je však okrem legislatívy konštruovaná aj tzv. eti-
kou organizácie (Jesenková 2010). Ide predovšetkým o vytváranie 
podmienok pre rovnosť pri výkone a zohľadňovanie špecifík jed-
notlivých profesionálov v školskom prostredí. Mnohé ostáva na 
pripravenosti sociálneho pracovníka a pracovníčky vyrovnať sa 
s prekážkami a „obhájiť“ svoju pozíciu. Okrem osobnostných 
predispozícií zohráva veľkú úlohu kvalifikovanosť na oblasť práce 
v rezorte školstva. Respondentmi a respondentkami je táto otázka 
vnímaná ako jedna z prekážok, ktoré najviac bránia zriadeniu po-
zície školského sociálneho pracovníka. Obava z konkurencie medzi 
jednotlivými profesiami je respondentmi považovaná za najmenšiu 
prekážku, čo môže signalizovať pozitívum pre uvažovanie o pozí-
cii sociálneho pracovníka v školskom prostredí.  

Napriek deklarovanej potrebe riešiť negatívne dôsledky súčasných 
spoločenských podmienok a elimináciu ich vplyvu na zdravý vý-
vin detí sa profesiu sociálnej práce v školskom prostredí v našich 
podmienkach doposiaľ nepodarilo etablovať. Aktuálnosť a pribú-
danie nových problémov si vyžaduje spoluprácu viacerých subjek-
tov. Ako ukazujú výsledky výskumu, respondenti a respondentky 
by privítali pozíciu sociálneho pracovníka. Pozitívnym zistením je 

                                                           
38  V predvýskume sa ukázala napríklad silná orientácia sociálnych pracovníčok na 

legislatívu, ktorá ich taktiež zväzovala v úvahách o spolupráci so školským sociál-
nym pracovníkom a v predstave o tom, že by danú pozíciu mohli zastávať aj ony sa-
motné. Spoluprácu so školským sociálnym pracovníkom podmieňovali legislatívnou 
úpravou tejto pozície. 
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otvorenosť učiteľov a učiteliek k pozícii školského sociálneho pra-
covníka a privítanie pomoci z jeho strany, hlavne pri zabezpečení 
komunikácie s rodinou žiaka. Ukazuje sa však aj potreba hľadať 
odpovede na ďalšie otázky, ktoré sa vynárajú pri úvahe o zriadení 
školskej sociálnej práce.  

 

4.5  ODPORÚČANIA/NÁMETY NA DISKUSIU 

 

Vzhľadom na zložitosť a množstvo sfér, ktoré téma pokrýva, 
a obmedzenia výskumných zistení, sa v tejto časti zameriame skôr 
na námety na diskusiu, než na formulovanie finálnych odporúčaní. 
V záujme dôslednej analýzy problematiky by bolo vhodné doplniť 
výskumné dáta a rozšíriť výskumnú vzorku aj o ďalších respon-
dentov a respondentky – osobitne o rodičov žiakov, ale aj o samot-
ných zriaďovateľov škôl, sociálnych pracovníkov, politických re-
prezentantov a ďalších odborníkov a odborníčky. 

Problémami, s ktorými dnes školy zápasia a ktoré by mali podľa 
učiteľov riešiť školský sociálny pracovník a pracovníčka, sú najmä 
tie, ktoré sú spôsobené problémami v interakciách medzi rodinou 
a školou. Úlohou sociálneho pracovníka a pracovníčky v škole sa 
tak stáva optimalizácia interakcií na oboch stranách, ktorej výsled-
kom by boli vzájomná akceptácia, primerané stratégie konania 
a snaha realizovať kroky k zlepšeniu terajšieho stavu, čo si vyžadu-
je podnietenie zmien na strane školy, systému sociálno-právnej 
ochrany, ale aj zmenu na strane rodičov žiaka. Výskumné zistenia 
načrtávajú viaceré determinanty alebo faktory, ktoré vplývajú na 
zriadenie školskej sociálnej práce na základných školách. Ide pre-
dovšetkým o faktory na mikro-, mezo- a makroúrovni:  

 na úrovni žiakov a rodín (mikroúroveň) – nárast problémov 
v žiackej populácii, sociálno-ekonomické postavenie rodín, 

 na úrovni školy (mezoúroveň) – preťaženosť učiteľov, chýba-
júca multidisciplinárna spolupráca (nedostatočná spolupráca 
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medzi rezortom školstva a sociálnych vecí a medzi jednotli-
vými profesiami v prostredí školy), nedostatočná komunikácia 
a spolupráca s rodičmi, nedostatočná informovanosť učiteľov 
a učiteliek, 

 inštitucionálna úroveň (makroúroveň) – nedostatok financií 
v rezorte školstva, chýbajúce legislatívne ukotvenie. 

V nadväznosti na uvedené zistenia formulujeme námety na disku-
siu o etablovaní školskej sociálnej práce, zoradené podľa jednotli-
vých okruhov.  

1. Profilácia služieb školskej sociálnej práce: aj keď sa, podľa 
našich výskumných zistení, najväčšia potreba pomoci zo strany 
školského sociálneho pracovníka rysuje pri problémoch žiakov 
a žiačok zo sociálne znevýhodneného prostredia, dôležitosť jeho 
pomoci je, na základe skúseností zo zahraničia, evidentná pri práci 
so všetkými žiakmi, nielen s tými, ktorí vykazujú problémové ale-
bo rizikové správanie. Súvisí to s hlavným poslaním školskej so-
ciálnej práce, ale aj s dôsledkami postmoderny. Tie v čoraz väčšej 
miere vyžadujú príklon k reflexivite sociálnych pracovníkov a pra-
covníčok vo vzťahu k náročnosti problémov stojacich v centre ich 
záujmu. Uvedené tendencie reflektuje aj školská sociálna práca, 
ktorá sa otvára novým cieľovým skupinám, akými sú napr. deti 
v predškolských zariadeniach, deti s autizmom, nadané deti a pod. 
Naše výsledky sú ovplyvnené regiónom, v ktorom sa výskum 
uskutočnil, a najciteľnejšími problémami v tomto kraji. V danom 
kontexte považujeme za dôležité podotknúť, že úlohy a variabilita 
praxe školských sociálnych pracovníkov sa flexibilne prispôsobujú 
požiadavkám a potrebám jednotlivých žiakov, konkrétnej školy, 
zdrojom, organizačnej kultúre, schopnostiam sociálnych pracovní-
kov a pracovníčok, celkovej spoločenskej situácii, tradícii a i. Ich 
kompetencie a úlohy sú pomerne rozsiahle. Znamená to aj isté ťaž-
kosti s presným vymedzením sféry pôsobnosti, ktoré sú dané di-
verzitou praxe školských sociálnych pracovníkov súvisiacou 
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s miestom výkonu,39 ponukou služieb či požadovaným vzdelaním. 
Na základe uvedeného sa spresnenie základného profilu40 pracov-
nej náplne školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok javí 
ako veľmi dôležitý krok na jej inštitucionalizáciu,41 a to z viacerých 
hľadísk. Hlavne aby sa:  

 zvýšilo povedomie a informovanosť o školskej sociálnej práci42 
a precizovali predstavy a očakávania, spojené so službami 
školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok;  

                                                           
39  Modely praxe sú rôzne. Známe sú príklady, keď je školská sociálna práca súčasťou 

praxe sociálnych pracovníkov a pracovníčok sociálno-právnej ochrany, ktorí majú na 
agendu školskej sociálnej práce vyhradený napr. jeden deň v týždni. Prikláňame sa 
k modelu praxe školskej sociálnej práce, v ktorom sa primárne miesto pôsobenia 
školského sociálneho pracovníka viaže na prostredie školy, ktorej je permanentnou 
zložkou; je teda považovaný za súčasť školy. Uvedené môže prispievať k lepšiemu 
porozumeniu školskej klíme, intenzívnejšiemu vzťahu so žiakmi, rodičmi, učiteľmi 
a školskými zamestnancami, a tým aj k účinnejšej pomoci a zvýšeniu významu jeho 
činnosti.   

40  Ide predovšetkým o základný profil kompetencií a definovanie možných foriem jeho 
fungovania v praxi. Profil by nechával istú voľnosť v podobe možnosti svojho dopĺ-
ňania činnosťami v praxi, viažucimi sa na požiadavky konkrétnej školy. Malo by ísť 
o činnosti, pokrývajúce potrebné oblasti, s ktorými v školskom prostredí nikto syste-
maticky nepracuje.   

41  Na Slovensku už čiastočne došlo k naplneniu dvoch podmienok inštitucionalizácie 
sociálnej práce v školstve (uznanie špecifického problému a očakávanie pomoci ve-
rejnosti od okruhu špecifických profesionálov, že budú pomoc ponúkať), aj keď pro-
ces nemožno považovať za zavŕšený. V praxi niektorých základných škôl už funkcia 
školského sociálneho pracovníka existuje, hoci je ich málo; v niektorých mestách sa 
túto pozíciu dokonca podarilo zaviesť aj do Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 
– ako výsledok uvedomenia si potreby pozície sociálneho pracovníka v škole. Tá ko-
rešponduje s rastúcou tendenciou výskytu sociálnych problémov žiakov, ktoré sú 
významnou príčinou ich školskej neúspešnosti. Z nášho výskumu vyplýva, že špeci-
fickými problémami školskej sociálnej práce sú najmä záškoláctvo a problémy 
s učením, vyplývajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia rodiny žiaka. Okrem 
prvých úspešných pokusov o zavádzanie sociálnej práce do škôl, za prokreatívne fak-
tory považujeme aj realizovanie vedeckých podujatí a stále početnejšiu publikačnú 
činnosť. Tieto kroky možno považovať  za významné pre inštitucionalizáciu uvede-
nej pracovnej pozície v budúcnosti. 

42  Neinformovanosť učiteľov a učiteliek o školskej sociálnej práci sa prejavila napríklad 
v domnienke, že školský sociálny pracovník a pracovníčka by mali byť pomocným 
pracovníkom učiteľov a učiteliek; nemali by sa podieľať na riešení vybraných prob-
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 vytváral dopyt po službách školského sociálneho pracovníka 
a pracovníčky – v zmysle jeho akceptovania ako experta na 
špecifický okruh činností;  

 minimalizovalo riziko konkurenčného boja. 

Na predmetný proces sa viaže potreba spolupráce na vytvorení 
štandardov praxe, zameraných na úpravu pracovných postupov 
poskytovaných služieb školských sociálnych pracovníkov a pra-
covníčok, ktoré by takisto pomohli v prehľadnosti a terminologic-
kému ukotveniu školskej sociálnej práce. Ako východiská by mohli 
slúžiť súčasné štandardy služieb školskej sociálnej práce (Standards 
for School Social Work Services), vytvorené Národnou asociáciou sociál-
nych pracovníkov (NASW), podmienky kvality sociálnej služby, vy-
medzené v Zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (doplnené 
a modifikované v jeho aktuálnej novele), kompetencie školských 
sociálnych pracovníkov a pracovníčok v zahraničí,43 vymedzené 
v odbornej literatúre, legislatíve a pod. Na zabezpečenie transpa-
rentnosti a profesionálnosti celého procesu vypracovania minimál-
neho štandardu činnosti školských sociálnych pracovníkov pova-
žujeme za vhodné vytvoriť pracovné skupiny zložené z rovnomer-
ného zastúpenia popredných odborníkov a odborníčok z akade-
mickej obce a praxe, ktorí by svojimi návrhmi prispeli k úspešnosti 
realizovania tohto dôležitého faktora etablovania školskej sociálnej 
práce. Efektivita celého procesu vyžaduje zapojenie hlavných akté-
rov, rokovania viacerých inštitúcií44 a pracovných skupín45 na ná-

                                                                                                                       
lémov žiakov a žiačok (neurotické problémy, poruchy učenia, vývojové poruchy 
a pod.). Z výsledkov bolo takisto zjavné spájanie roly školského sociálneho pracovní-
ka so sociálnopatologickými javmi a s podieľaním sa na riešení problémov detí zo so-
ciálne znevýhodneného prostredia a pod. 

43  Tie sú obsahom kapitoly 2. 
44  Napr. v rámci jednotlivých výborov Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menši-

ny a rodovú rovnosť  – Výbor pre deti a mládež; Výbor pre predchádzanie a elimináciu rasiz-
mu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie; Výbor pre národnostné menši-
ny a etnické skupiny a pod. 

45  Napr. ako jedna z nosných tém pracovnej skupiny Rady vlády SR, zameranej na prob-
lematiku inkluzívneho vzdelávania.  
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rodnej, regionálnej (samosprávne kraje – sociálne odbory46 a odbo-
ry školstva) a miestnej úrovni (miestna samospráva – oddelenia 
školstva a sociálnych služieb). Dôležitosť zapojenia predstaviteľov 
rôznych úrovní a zastúpenie inštitúcií verejnej správy a občianskej 
spoločnosti vyplýva z prierezovosti47 témy školskej sociálnej práce 
a potreby zabezpečenia systémovosti pri riešení uvedenej oblasti. 

2. Vzdelávanie: ako kľúčová – pre uznanie a akceptovanie škol-
ského sociálneho pracovníka a pracovníčky ďalšími spolupracov-
níkmi, ale aj širším okolím, učiteľmi, učiteľkami, rodinou žiaka 
a pod. – sa ukazuje potreba vyšpecifikovať pomoc, ktorú školský 
sociálny pracovník poskytuje. Tento aspekt do istej miery súvisí 
s otázkou identity sociálnej práce ako odboru a profesie. Znamená, 
že je potrebné začať s informovanosťou o tom, čo môže školská 
sociálna práca ponúknuť a komu má pomáhať, aký je jej cieľ, po-
slanie a pod. Z výsledkov výskumu sa ukazuje potreba informovať 
učiteľov a učiteľky o benefitoch zavádzania inkluzívnych opatrení 
v podobe školskej sociálnej práce, ktorá by svojimi službami mohla 
prispieť ku kreovaniu desegregačných opatrení v slovenských ško-
lách, rovnako i k formovaniu ďalších stratégií cielených na blaho 
a rozvoj žiakov a žiačok. Potrebné je taktiež oboznamovať okrem 
učiteľov aj sociálnych pracovníkov a pracovníčky SPOaSK a zame-
rať sa aj na prípravu budúcich sociálnych pracovníkov. Vzdeláva-
cie aktivity by tiež podporili eliminovanie bariér, brániacich zria-
deniu pracovnej pozície školských sociálnych pracovníkov a pra-

                                                           
46  Diskusia o službách školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok by mohla byť aj 

súčasťou pracovných stretnutí k príprave Koncepcie rozvoja sociálnych služieb vyšších 
územných celkov a Komunitného plánu sociálnych služieb miest a obcí. 

47  Nie je chápaná len v kontexte presahu témy školskej sociálnej práce do oblasti škol-
stva a sociálnych vecí. Školská sociálna práca je súčasne prepojená s mnohými priere-
zovými témami, formulovanými v rôznych dokumentoch medzinárodného výz-
namu, ako sú napr. The Global Agenda on Social Work and Social Development, Stratégia 
Európa 2020 a i., ktoré vytyčujú základné ciele, akými sú zvýšenie dostupnosti 
a úrovne vzdelania, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, podpora sociálnej sú-
držnosti, inklúzie, sociálnej zmeny, sociálnej a ekonomickej rovnosti, sociálnej ochra-
ny a pod. 
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covníčok, ktoré sa týkajú, podľa výskumných zistení, napr. nedos-
tatku kvalifikovaných sociálnych pracovníkov a pracovníčok na 
oblasť práce v rezorte školstva, nedostatočnej informovanosti 
o sociálnej práci v školstve, nízkej miery profesionality sociálnych 
pracovníkov.48 V jednotlivých vzdelávacích iniciatívach by roz-
hodne nemali chýbať akreditované vzdelávacie programy49 určené 
pre pedagogických a odborných zamestnancov, sociálnych pra-
covníkov a pracovníčky pracujúce v štátnej správe (najmä oddele-
nia SPOaSK na úradoch práce sociálnych vecí a rodiny); sociálnych 
pracovníkov a pracovníčky štátnych aj neštátnych zariadení urče-
ných na vykonávanie opatrení SPOaSK, sociálnych pracovníkov 
v zariadeniach sociálnych služieb a občianskych združeniach za-
meraných na otázky SPOaSK. Sprievodnými vzdelávacími aktivi-
tami pre učiteľov a učiteľky, riadiacich pracovníkov, ostatných 
zamestnancov školy, zriaďovateľov a rodičov by mohli byť aj 
vzdelávacie kampane, prednášky a diskusné fóra organizované na 
základných školách. Za nevyhnutné a mimoriadne potrebné pova-
žujeme aj iniciovanie diskusií na už existujúcich platformách, ako 
sú napr. Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, Rada pre poradenstvo 
v sociálnej práci, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Slovenskej 
republiky, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Asociácia supervízorov 
a sociálnych pracovníkov a pod., ktoré by mohli napomôcť pri rozví-
janí efektívnych stratégií informovania kľúčových činiteľov s roz-
hodovacou právomocou (politickí reprezentanti a reprezentantky 
na národnej a miestnej úrovni – komunikácia s ústrednými orgán-
mi štátnej správy,50 so zriaďovateľmi a pod.), pri plánovaní a reali-
zovaní vzdelávacích aktivít a odborných seminárov a vypracovaní 
odborných expertíz pre minimálne štandardy praxe služieb škol-

                                                           
48  Spája sa predovšetkým s obavami sociálnych pracovníkov a pracovníčok SPOaSK 

z možného partnerstva a kooperácie so školskými sociálnymi pracovníkmi a pracov-
níčkami. 

49  Mohli by byť organizované a zabezpečované napr. metodicko-pedagogickými cen-
trami, univerzitami, občianskymi združeniami, existujúcimi odbornými platformami.  

50  Najmä s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. 
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ských sociálnych pracovníkov a pracovníčok. S cieľom medializá-
cie témy, výmeny informácií a plánovania strategických krokov na 
implementovanie sociálnej práce do škôl je dôležité aj realizovanie 
odborných konferencií a sympózií. Z dlhodobého hľadiska môže 
významnú rolu pri zvyšovaní povedomia o sociálnej práci a pri-
pravenosti sociálnych pracovníkov na prienik do školského pro-
stredia zohrať aj pregraduálna príprava budúcich sociálnych pra-
covníkov a pracovníčok, ktorá by využívala moderné vyučovacie 
metódy (napr. zážitkové učenie, učenie sa službou, metóda prob-
lémového učenia a i.), vo väčšej miere zamerané na posilňovanie 
statusu sociálnej práce, profesijnej sebaistoty, zodpovednosti 
a aktívneho angažovania sa v živote komunity, napríklad aj for-
mou rozšírenia praktickej prípravy pracovníkov a pracovníčok do 
prostredia základných škôl. Najväčšia činorodosť pri tejto, ale aj 
ďalších spomínaných aktivitách, v zmysle podpory zmeny zdola, 
sa pritom očakáva najmä od samotných sociálnych pracovníkov 
a pracovníčok. K zvýšeniu iniciatívy a záujmu študentov a študen-
tiek sociálnej práce o školské prostredie by mohli prispieť aj kurzy 
venované školskej sociálnej práci ako súčasť ich pregraduálneho 
vzdelávania.    

3. Výskum: plní významnú funkciu a je kľúčovým prvkom pri 
podpore argumentácie a zhromažďovaní dôkazov na ustanovenie 
novej profesie, myslené z hľadiska legislatívy. Naše zistenia ukazu-
jú na viaceré skutočnosti, ktoré podporujú úvahy o potrebe škol-
skej sociálnej práce na základných školách. K nim patria hlavne 
učiteľmi a učiteľkami deklarovaný nárast problémov v žiackej po-
pulácii, sociálno-ekonomické postavenie rodín, preťaženosť učite-
ľov, chýbajúca multidisciplinárna spolupráca (nedostatočná spolu-
práca medzi rezortom školstva a sociálnych vecí a medzi jednotli-
vými profesiami v prostredí školy), neefektívnosť poskytovaných 
intervencií zo strany sociálnych pracovníkov a pracovníčok sociál-
no-právnej ochrany, nedostatočná komunikácia a spolupráca 
s rodičmi. Zároveň ide o oblasti, ktoré, podľa nášho názoru, pred-
stavujú argumenty pre zavedenie školskej sociálnej práce v skú-
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maných školách. Ako sme už na viacerých miestach uviedli, učite-
ľov považujeme za kľúčových aktérov zmeny. Napriek tomu by si 
overenie výskumných zistení vyžadovalo realizovanie ďalších vý-
skumov mapujúcich potrebu školskej sociálnej práce. Mali by byť 
zamerané aj na ďalších činiteľov participujúcich na výchovno- 
-vzdelávacom procese a pomoci žiakom, žiačkam a rodinám, od 
ktorých takisto závisí úspešnosť etablovania školskej sociálnej prá-
ce (pedagogickí a odborní zamestnanci, rodičia, sociálni pracovníci 
oddelení SPOaSK, zriaďovatelia, predstavitelia občianskych zdru-
žení zameraných na otázky sociálno-právnej ochrany detí, politickí 
činitelia a pod). Potrebu realizovania výskumov v tejto oblasti 
umocňuje aj kontroverznosť zistení z predvýskumu, v ktorom sa 
zo strany sociálnych pracovníkov a pracovníčok SPOaSK ukázala 
určitá obava z možnej konkurencie a pochybnosti o potrebe služieb 
školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok, a to aj napriek 
ich deklarovanej preťaženosti. Na základe uvedeného navrhujeme 
ďalšie výskumné témy, ktoré by sa mali týkať predovšetkým na-
sledujúcich oblastí: 

 potenciál a potreba služieb školskej sociálnej práce: bariéry 
a facilitátory súčasnej spolupráce škôl s rodinou žiaka; hodno-
tenie služieb a efektivita intervencií poskytovaných žiakom 
a rodinám zo strany sociálnych pracovníkov a pracovníčok so-
ciálno-právnej ochrany a zložiek systému výchovného pora-
denstva a prevencie; efektivita prijímaných opatrení určených 
na pomoc deťom a rodinám ohrozených sociálnou exklúziou; 

 kompetencie a úlohy školských sociálnych pracovníkov a pra-
covníčok;  

 vplyv pracovných podmienok a organizačnej kultúry na efek-
tívnosť pomoci žiakom, žiačkam a rodinám zo strany sociál-
nych pracovníkov sociálno-právnej ochrany, odborných a pe-
dagogických pracovníkov a zložiek systému výchovného po-
radenstva a prevencie;  
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 úroveň a efektivita aktuálnej spolupráce medzi sociálnymi 
pracovníkmi a pracovníčkami sociálno-právnej ochrany, zlož-
kami systému výchovného poradenstva a prevencie, odbor-
nými a pedagogickými pracovníkmi. 

4. Financie a legislatíva: konštatované chýbajúce legislatívne 
ukotvenie a s tým súvisiaci nedostatok financií v rezorte školstva 
sú respondentmi a respondentkami súčasne považované za bariéry 
zavedenia školskej sociálnej práce. Domnievame sa, že pre udrža-
teľnosť zavádzania akýchkoľvek inovatívnych prvkov do prostre-
dia školy je potrebné uvažovať o včlenení služieb, poskytovaných 
školskými sociálnymi pracovníkmi a pracovníčkami, do jednotli-
vých legislatívnych opatrení. Do úvahy prichádzajú najmä zákony 
upravujúce výkon sociálnej práce, ale aj výkon pedagogických a od-
borných zamestnancov, ako napr. pripravovaný Zákon č. 219/2014, 
Z. z. o sociálnej práci, Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kura-
tele, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), 
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch. Okrem legislatívy je dôležitým prvkom na ustano-
venie pozície školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok aj 
vyčlenenie finančných stimulov, napr. z rezortu školstva, rezortu 
sociálnych vecí, prípadne z iných rezortov. Možným zdrojom fi-
nancovania sú aj dotácie z európskych štrukturálnych fondov, 
napr. z Európskeho sociálneho fondu (ESF), osobitne výziev operač-
ného programu Vzdelávanie, ktoré sú zamerané na skvalitnenie 
komplexného poradenského systému prevencie sociálnopatologic-
kých javov na školách a školských zariadeniach; prípravu progra-
mov rozvoja spolupráce medzi školami a pedagogicko-psycho-
logickými poradňami, so špeciálnopedagogickými poradňami 
a ďalšími odborníkmi; projekty na podporu vzdelávania žiakov 
a žiačok s poruchami učenia a správania a pod. Do úvahy prichá-
dza aj operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého 
riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
V ňom by mohlo ísť o výzvy zamerané na podporu dostupnosti, 
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kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb a opat-
rení sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately) a aktivity zame-
rané na podporu komunitnej práce a vyvolanie a podporovanie 
zmeny v miestnych spoločenstvách, a senzibilizačné aktivity. 
V praxi niektorých slovenských základných škôl sú známe pokusy 
o zavádzanie školskej sociálnej práce prostredníctvom krátkodo-
bých projektov. Legislatívne opatrenia by pomohli predísť riziku 
ukončenia poskytovania služieb po vypršaní projektu a súbežne by 
zabezpečili alokáciu finančných prostriedkov na zriadenie tejto 
pracovnej pozície. Na zavádzanie a implementovanie stratégií vo 
formálnom vzdelávaní sa tento krok ukazuje ako nevyhnutný 
predpoklad profesionalizácie, udržateľnosti a transparentnosti 
pozície školského sociálneho pracovníka a pracovníčky. Taktiež 
vytvára podmienky garantujúce rovnosť jednotlivých profesioná-
lov v školskom prostredí, s ohľadom na kompetenčné špecifiká tej-
ktorej profesie. 

5. Multidisciplinárna spolupráca: pri uvažovaní o zriadení škol-
skej sociálnej práce je potrebné zaoberať sa aj otázkou zabezpeče-
nia multidisciplinárnej spolupráce (v podobe konzistentnej spolu-
práce s učiteľmi, ostatnými zamestnancami školy a sociálnymi 
pracovníkmi a pracovníčkami sociálno-právnej ochrany), ktorá je 
dnes v školách, podľa našich zistení, chýbajúcim článkom. Potreba 
fungujúceho multidisciplinárneho tímu vyplýva z požiadavky 
komplexného a systémového riešenia problémov žiakov a ich ro-
dín, pôsobiaceho formou deľby úloh a zodpovednosti, zdieľania 
zistených informácií a zvažovania ďalšieho odborne relevantného 
postupu. Ide o základný determinant, ktorý sa podieľa na efektivi-
te intervencií školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok aj 
v zahraničí (Teasley, Canifield, Archuleta, Crutchfield a Chavis 
2012). V našich podmienkach vyplýva zložitosť tejto otázky z kon-
textu dvoch odlišne fungujúcich súvisiacich rezortov,51 ako aj 

                                                           
51  Na základe dôslednej analýzy systému školstva a sociálnych vecí (ich legislatívy, 

opatrení, inštitúcií, prostriedkov a pod.) je tiež potrebné vypracovať návrhy, na zá-
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z ďalších čiastkových problémových okruhov,52 na prekonanie 
ktorých sa ako významná ukazuje aj prítomnosť školského sociál-
neho pracovníka a pracovníčky. Zistenia ukázali, že súčasnými 
faktormi, brzdiacimi proces nastavenia účinného systému pomoci 
deťom, sú obzvlášť nekompetentný prístup k riešeniu problému, 
nedostatočné finančné a personálne podmienky, časové limity 
a obmedzenia vzťahujúce sa na konkrétny problém, ktoré sa pre-
mietajú aj do nedostatočnej spolupráce s rodinou žiaka. Uvedené 
tendencie dokresľujú aj fakty hovoriace o tom, že niektoré profesie, 
ktoré sú legislatívne ukotvené, v praxi škôl reálne nie sú zastúpené. 
V praxi skúmaných škôl, v dôsledku deficitov v oblasti materiál-
nych podmienok a zdrojov, dochádza k tomu, že špecifická odbor-
ná pomoc a starostlivosť o žiakov ostáva do veľkej miery v kompe-
tencii učiteľov a učiteliek. Odporúčania berúce do úvahy tieto zis-
tenia sa týkajú hlavne potreby podporovať budovanie multidiscip-
linárnych tímov a vzájomnej spolupráce pri riešení vybraných 
problémov žiakov a žiačok na základných školách, napríklad orga-
nizovaním spoločných vzdelávacích aktivít a workshopov určených 
pre sociálnych pracovníkov a pracovníčky oddelenia SPOaSK, pe-
dagogických a odborných zamestnancov, pracovníkov systému 
výchovného poradenstva a prevencie, sociálnych pracovníkov 
štátnych aj neštátnych zariadení určených na vykonávanie opatrení 
sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately, sociálnych pracovní-
kov a pracovníčky v občianskych združeniach zameraných na 
otázky sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately; realizo-
vaním supervíznych stretnutí (napr. formou bálintovských skupín 
a i.) a spoločných pravidelných stretnutí, ktoré by slúžili nielen na 
sieťovanie, ale aj na výmenu informácií o riešených prípadoch, 

                                                                                                                       
klade ktorých by sa mohlo vyšpecifikovať miesto výkonu školskej sociálnej práce. 
Takýto krok by mohol prispieť ku konzistentnosti multidisciplinárnej a medzirezort-
nej spolupráce a zároveň k podpore udržateľnosti školskej sociálnej práce.  

52  Ide predovšetkým o zistenia týkajúce sa chýbajúcej multidisciplinárnej spolupráce na 
skúmaných školách, nedostatočnej spolupráce so sociálnymi pracovníkmi a pracov-
níčkami SPOaSK a nízkeho zaangažovania rodičov do riešenia problémov žiakov 
a aktivít školy. 
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vzájomné oboznámenie s postupom práce, informovanie a pomoc 
pri zvládaní ťažkostí v procese poskytovania intervencií, vzájomnú 
podporu či prípravu spoločných projektov.  

6. Spolupráca s rodičmi: nevyhnutnosťou je, ako vyplynulo 
z výskumných zistení, potreba zaistenia efektívnej spolupráce 
s rodinou žiaka. Fungujúci multidisciplinárny tím môže vo výraz-
nej miere participovať, so zapojením rodičov, na pozitívnom roz-
voji dieťaťa včasnou intervenciou, ako aj preventívnym pôsobe-
ním. V súčasnosti sa javí ako najúspešnejší model práce s rodičmi 
tzv. kooperačný model,53 vychádzajúci zo systémovo-ekologickej 
perspektívy, doplnený o prvky konceptu empowermentu, ktorý 
tomuto modelu dodal vyššiu mieru konkrétnosti. Je založený na 
vzájomnej kooperatívnej interakcii a jednotlivých kľúčových prin-
cípoch, medzi ktoré patria (Speck 1991, in: Kardošová 2007): uzna-
nie kompetentnosti rodiča, podpora svojpomocných skupín, špeci-
fická deľba úloh a vzájomná komplementarita (vzájomné rešpek-
tovanie odborníka ako nositeľa odborných vedomostí a rodiča ako 
znalého individuality svojho dieťaťa), partnerstvo, posilňovanie 
rodičovstva (rodičia majú ostať rodičmi, rola odborníkov a odbor-
níčok spočíva v odbremenení rodičov od nadmerných požiadaviek 
súvisiacich s každodennou starostlivosťou o dieťa a v porozumení 
ich špeciálnym problémom), pomoc k svojpomoci, otvorená ko-
munikácia, vzájomné rešpektovanie a akceptácia. Rešpektovanie 
a uplatňovanie týchto princípov v školskej praxi, zo strany jednot-
livých profesionálov a profesionálok, by mohlo výrazne podporiť 
motiváciu a záujem rodičov o spoluprácu so školou. Pri zintenzív-
ňovaní spolupráce školy a rodiny je potrebné predovšetkým vytvá-

                                                           
53  Predchádzali mu tzv. laický model (bol silne ovplyvnený medicínskou paradigmou: 

rodičia boli vnímaní ako laici a odborníci ako experti na dieťa a jeho problémy) a ko-
terapeutický model (intenzívna účasť rodičov na pomoci deťom a prenášanie roly 
odborníka na rodičov, ktorá mala spočiatku pozitívne vplyvy na pomoc dieťaťu, ne-
skôr však boli identifikované viaceré negatíva – preťaženie rodičov, prílišná emocio-
nálna záťaž, negatívne emócie spojené s neúspechom, prenesenie celej zodpovednosti 
za úspešnú pomoc na rodiča) (Kardošová 2007).   
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rať vhodné prostredie na strane školy, vo forme zabezpečenia ma-
teriálnych a personálnych podmienok; systémovosti a komplexnos-
ti pri riešení problémov; partnerského prístupu k rodičom; zisťo-
vania, rešpektovania a pružného reagovania na individuálne po-
treby všetkých žiakov a žiačok a rodičov.54 Všetky tieto aktivity sú 
nevyhnutne naviazané na kooperáciu a skutočný záujem všetkých 
zainteresovaných subjektov pri kreovaní podmienok, ktoré by 
podporili proces transformácie škôl na inkluzívne systémy, otvo-
rené potrebám žiakov, žiačok a rodičov. 

 

Pri podpore úvah o zavádzaní školskej sociálnej práce na Sloven-
sku môžeme ťažiť z viacerých faktov, ktoré súčasne považujeme za 
prokreatívne faktory procesu ustanovenia školskej sociálnej práce 
na Slovensku. Predstavujú ich najmä:  

 profesionalizácia a neustály rozvoj sociálnej práce,  

 odborný profil sociálneho pracovníka a pracovníčky, ktorý ich 
predurčuje na efektívnu pomoc v učiteľmi deklarovaných ob-
lastiach,  

 poslanie sociálnej práce,55  

                                                           
54  Napr. prostredníctvom aktivít, akými sú: organizovanie vzdelávacích aktivít 

a programov zameraných na oblasť rodičovských zručností, doučovanie žiakov a žia-
čok, zlepšovanie gramotnosti žiakov a rodičov; realizovanie dobrovoľníckych prog-
ramov pre žiakov a rodičov v mimoškolskom čase; organizovanie večerov, besied 
s rodičmi, workshopov; motivovanie všetkých rodičov pri zapájaní sa do kultúrnych 
podujatí; vytvorenie schránky, kam by rodičia mohli vhadzovať svoje rôzne návrhy 
na zlepšenie spolupráce so školou; pravidelné kontaktovanie rodičov, aby sa neaso-
ciovalo len s negatívnymi emóciami a so sťažnosťami na nevhodné správanie žiakov 
a žiačok; zapájanie rodičov do tvorby programov určených na pomoc ich deťom, do 
sieťovania s ostanými organizáciami v komunite, zameranými na záujmovú činnosť 
a riešenie špecifických problémov; organizovanie pravidelných neformálnych stret-
nutí rodičov a svojpomocných skupín a pod. 

55  Zjednodušene, sociálna práca je považovaná za profesiu ľudských práv, pričom jej 
základným princípom je zasahovanie v situáciách, keď dochádza k interakcii človeka 
s prostredím. Z toho vyplývajú aj jej intervencie, ktoré pomáhajú predchádzať sociál-
nej exklúzii a prispievajú k sociálnej integrácii. 
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 kurzy zamerané na školskú sociálnu prácu na katedrách so-
ciálnej práce niektorých slovenských univerzít, ako sú napr. 
Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Komenského v Bratisla-
ve, Trnavská univerzita v Trnave,   

 existencia bakalárskych, diplomových, rigoróznych a aj dizer-
tačných prác k problematike školskej sociálnej práce, 

 príspevky,56 vedecké podujatia, monotematické číslo časopi-
su Sociální práce / Sociálna práca, venované školskej sociálnej 
práci, 

 úspešnosť a pozitívne ohlasy na pilotné projekty zavádzania 
školskej sociálnej práce do prostredia slovenských základných 
škôl, iniciované miestnou samosprávou, 

 existencia výskumných a odborných inštitúcií, ktoré by mohli 
výskumnou a ďalšou činnosťou prispieť k etablovaniu tejto 
pozície v slovenských školách: Inštitút pre výskum práce 
a rodiny, Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, Inštitút pre ve-
rejné otázky, Nadácia otvorenej spoločnosti a pod., 

 otvorenosť učiteľov a učiteliek základných škôl k zavedeniu 
školskej sociálnej práce do škôl. 

Najdôležitejším argumentom, prečo je potrebný prienik ďalšieho 
profesionála a profesionálky do prostredia školy, je absentovanie 
profesie v školskom prostredí, ktorá by plnohodnotne suplovala 
profesiu sociálnej práce, čo sa premieta napr. aj do nedostatočnej 
spolupráce medzi školami a rodinami žiakov a do nadmernej psy-
chickej záťaže učiteľov a učiteliek. Potreba školskej sociálnej práce 
sa však profiluje zvlášť z dôvodu existencie a prehlbovania prob-
lémov detí. Jej výnimočnosť podčiarkuje skutočnosť odlišného 
nazerania na uvedené problémy žiakov. Je pre ňu charakteristický 
odklon od deficitného modelu,57 príznačného pre školu, a príklon 

                                                           
56  Napr. Matulayová (2003, 2008), Matulayová a Pešatová (2012), Matulayová a Matula-

yová (2006), Zita (2008a), Koscurová (2013), Levická (2008), Labáth (1999) a i. 
57  Model predpokladá, že nedostatočné výsledky žiakov a žiačok pramenia z personál-

nych, kognitívnych a motivačných deficitov a patológie v ich sociálnom prostredí. 
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k modelu založenému na perspektíve silných stránok. Pohľad zdô-
razňujúci silné stránky dieťaťa a jeho širšieho prostredia sa tak 
stáva základom procesu pomáhania sociálnych pracovníkov a pra-
covníčok v školách (Saleeby 1997, in: Allen-Meares 2004).   

Na účinnejšie zhodnotenie a hľadanie kľúčových prvkov umožňu-
júcich zmenu je potrebné pozrieť sa na situáciu, ktorá sa deje alebo 
sa udiala, z rôznych uhlov pohľadu. Ak neporozumieme stavu ako 
celku, v jeho celej šírke a komplexnosti, môže sa stať, že budeme 
pri našom úsilí o zmenu neúspešní. Z toho vyplýva, že aktuálne 
problémy, deklarované učiteľmi a učiteľkami, ktoré sa viažu pre-
važne na školskú neúspešnosť detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, je potrebné prehodnotiť a pozrieť sa na ne z novej per-
spektívy. 

Dobovo prevládajúce trendy, akými sú dôraz na výkon, ekonomi-
zácia, efektivita, flexibilita a i., majú svoj zárodok v období urbani-
zácie, keď deti začínajú byť vnímané ako neotesaný útvar, 
z ktorého sa vplyvom pôsobenia školy stáva kooperujúci jedinec, 
zapadajúci do sféry ekonomickej racionality a hospodárskeho rastu 
(Illich 2001). Z toho vyplýva aj jedna zo základných úloh školy, 
ktorou je pripraviť jedinca na prebratie zodpovednosti za zmenu 
v spoločnosti. To je možné len v prípade, že škola sa stane mies-
tom, na ktoré sa nebude nazerať len optikou jej zamestnancov 
a zamestnankýň a ktoré nebude spájané len s jednosmerným pôso-
bením učiteľov a učiteliek, ale stane sa miestom vytvárania novej 
štruktúry vzťahov, vzájomného obohacovania, rozvoja a učenia sa 
od seba navzájom. 

Určité prekážky v napĺňaní tejto vízie, ktorej súčasťou je aj školská 
sociálna práca, sa pravdepodobne viažu na také charakteristiky 
školského systému, akými sú uzavretosť, rigidita a stálosť, preja-
vujúce sa v náklonnosti škôl k tradičným profesiám a v stereotyp-

                                                                                                                       
Následne táto perspektíva ovplyvňuje a formuje vzdelávaciu politiku a prijímanie 
jednotlivých opatrení (Ronda a Valencia 1994, in: Allen-Meares 2004). 
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nom prisudzovaní rol jednotlivým profesionálom a profesionál-
kam. Všetky tieto aspekty vytvárajú pre školu pocit bezpečia. Na 
druhej strane, prispievajú k potláčaniu problémov a pretrvávaniu 
systému, ktorý nereflektuje dobové potreby detí. Uvedené doku-
mentuje aj skutočnosť, že napriek prijímaniu jednotlivých koncep-
cií a programových dokumentov,58 v ktorých sa Slovensko zaviaza-
lo k rešpektovaniu rovnosti prístupu k vzdelávaniu, a tým k napĺ-
ňaniu požiadavky budovania vedomostnej spoločnosti, sa doposiaľ 
nedarí chrániť pedagogických zamestnancov a zamestnankyne 
pred nadmernou psychickou záťažou ani eliminovať segregačné 
opatrenia v základných školách. V dôsledku toho v praxi nedochá-
dza k vytváraniu podmienok na lepšie uplatnenie žiakov a žiačok 
na trhu práce, ale k prehlbovaniu školskej neúspešnosti a predčas-
nému ukončovaniu školskej dochádzky, čím sa tiež minimalizujú 
šance na úspech v budúcom živote a uplatňovanie ďalších sociál-
nych, ekonomických a politických práv. 

Terajšie nastavenie systému školstva, pod značným vplyvom neo-
liberálnych tlakov a dominantnej vzdelávacej paradigmy, distribu-
uje hodnoty, ktoré zdôrazňujú konformitu, kvantifikáciu či komo-
difikáciu (Vladyková 1996, in: Jesenková 2012). Tie sa premietajú 
do dôrazu na výkon, preferovania zisku a kvantity nad kvalitou. 
V ústraní však ostávajú potreby detí a rodín, ktoré vyznávajú od-
lišné hodnoty. V dôsledku toho dochádza aj k pretrvávaniu segre-
gačných opatrení a diskriminácie na školách, ktoré prispievajú 
k traumatizovaniu predovšetkým tých detí, ktoré nemajú osvojené 
základné zručnosti, viažuce sa na vek a školskú zrelosť a sú vy-
chovávané k uznávaniu odlišných hodnôt, ako sú tie, ktoré prok-
lamuje škola. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia potre-
bujú možnosť učiť sa a kompenzovať znevýhodnenie plynúce 
z rodinného prostredia, kde stimuly na jeho rozvoj chýbajú. Nato je 

                                                           
58  Ako je napr. Milénium, Všeobecná  deklarácia  ľudských  práv, Dohovor o zákaze diskrimi-

nácie v oblasti vzdelávania, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych  a  kultúrnych 
právach, Dohovor o právach dieťaťa a i. 
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potrebná systémová zmena, spočívajúca v skutočnej otvorenosti 
a záujme škôl riešiť ich špecifickú situáciu a napĺňať ich potreby. 

Na nepripravenosť škôl na vyšší počet detí zo sociálne znevýhod-
neného prostredia upozornil aj výskum Segregácia alebo inklúzia 
Rómov vo vzdelávaní: voľba pre školy (Huttová, Gyárfášová a Sekulo-
vá 2012). Podľa jeho zistení tieto školy vo väčšej miere prejavujú 
nízke očakávania, nedostatok podpory a negatívne hodnotenie 
týchto žiakov zo strany učiteľov a učiteliek a takisto aplikujú opat-
renia (napr. opakovanie nultého ročníka), ktoré prehlbujú vzdelá-
vacie nerovnosti. K podobnému názoru sa prikláňa aj Illich (2001), 
podľa ktorého sa škola svojou štruktúrou priamo nekoncentruje na 
zabezpečenie skutočného riešenia problémov detí zo sociálne zne-
výhodneného prostredia. Príkladom sú opatrenia, ktoré ich naďalej 
znevýhodňujú. Obchádzanie týchto problémov môže byť spôsobe-
né obavami o narušenie sociálneho pokoja a zmieru, avšak tabui-
zovanie týchto otázok vyvoláva skôr opačnú tendenciu (Jesenková 
2012). 

Je zjavné, že existujúce profesie v prostredí škôl nepostačujú nato, 
aby sa pristúpilo k eliminácii problémov a efektívnemu zapájaniu 
rodičov do výchovno-vzdelávacieho procesu ich detí. Takisto sa 
ukazuje slabá účinnosť doposiaľ prijímaných politických opatrení 
a nástrojov. To nás len utvrdzuje v potrebe rozpoznania profesie 
sociálnych pracovníkov a pracovníčok v školách, keďže nemôžeme 
očakávať od učiteľov a učiteliek, že budú ich pozíciu suplovať. 
Práca s rodičmi sa pritom javí ako kľúčová. Odôvodnenie tejto 
potreby spočíva v neoliberálnych tendenciách súčasnej doby, ktoré 
sa v najväčšej miere prejavujú v presune funkcií školy na rodičov. 
Niektorí autori označujú uvedený jav pojmami „pedagogikalizácia 
rodiča“ alebo „neoliberálna responzibilizácia domova“ (Popkewitz 
2003, in: Kaščák a Pupala 2012; Baeza a Talburtová 2008, in: Kaščák 
a Pupala 2012). Týmto trendom dochádza k prenášaniu primárnej 
zodpovednosti za vzdelávacie výsledky na rodičov. Paralelne so 
spoluzodpovednosťou za školskú (ne-)úspešnosť dieťaťa môže 
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u rodičov dochádzať k eskalácii emočného napätia a k pocitu zly-
hania, v prípade, že sa im nedarí napĺňať vízie školy. Negatívne 
konzekvencie sa môžu preukázať aj v ťažkostiach v interakciách 
medzi žiakmi, rodičmi a školou. Špecifické postavenie v tomto 
procese zohrávajú školský sociálny pracovník a pracovníčka, spolu 
s ďalšími profesionálmi, konkrétne pri eliminovaní tejto tenzie 
a pocitov viny u rodičov. Dôležité je uvedomenie si, že nemožnosť 

rodiča
59

 plniť očakávanú rolu „odborníka “ neznamená, že je zlým 
rodičom, ale to, že plní voči svojmu dieťaťu odlišnú funkciu (Speck 
1989, in: Kardošová 2007).   

Vo vzdelávacom procese sa často zabúda na dôležitosť postavenia 
rodiča. Podstatnou otázkou je aj skryté kurikulum rodiny a rodin-
ného života, ktoré zohráva úlohu pri posúdení, nakoľko má škola 
pre deti význam, ako nazerajú na realitu, ktorá ich obklopuje a ako 
pristupujú k vzdelaniu (Illich 2001). Preto vnímame ako naliehavé 
hľadať stratégie, podporujúce zapojenie rodičov a koncentrujúce sa 
na ich názory a potreby, v zmysle toho, čo je pre nich prijateľné, 
aké sú ich očakávania, prípadne čo by ich motivovalo k spolupráci. 
To predpokladá systematickú prácu s rodinami aj mimo výučby 
a dôslednejšie zaoberanie sa dôvodmi ich často negatívneho prí-
stupu ku škole. Podľa Illicha (2001), systémová zmena nespočíva 
v aplikácii nového postupu, prostredníctvom ktorého sa žiaci 
a žiačky viac naučia, ale skôr v rozvinutí nového štýlu vzdeláva-
cích vzťahov medzi človekom a jeho životným prostredím. Túto 
chýbajúcu oblasť by mohla zodpovedne vyplniť školská sociálna 
práca, prostredníctvom pomoci pri vytváraní životného priestoru, 
ktorý by umožňoval zdravé dospievanie a rozvoj dieťaťa. 

                                                           
59  Spôsobenou rôznymi dôvodmi, ako sú napr. nízka úroveň gramotnosti či súbeh 

rôznych problémov súvisiacich s ekonomickou, sociálnou, rodinnou, zdravotnou si-
tuáciou. Konkrétne modely práce s rodičmi sú bližšie opísané vo výskumných odpo-
rúčaniach. 


