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PREDHOVOR 

 

 

osiaľ pretrvávajúca ekonomická kríza zasahuje mnohé oblasti 
spoločenského života, nevynímajúc sociálnu prácu. Ústrednými 

a v literatúre často pertraktovanými sú otázky sociálneho rozvoja 
a budúceho smerovania profesie sociálnej práce. Naliehavosť riešenia 
situácie dotýkajúcej sa narastajúcej chudoby, rastúcich nerovností 
a ďalších pálčivých otázok a  ich dôsledkov pociťujú aj organizácie 
medzinárodného významu v oblasti sociálnej práce,1 ktoré ich formu-
lujú vo všeobecnom rámcovom programe The Global Agenda on Social 
Work and Social Development. Jeho cieľom je spojiť a mobilizovať inicia-
tívy sociálnych pracovníkov, vzdelávateľov a tvorcov politík v rámci 
ich politickej angažovanosti v otázkach sociálneho rozvoja a pri reali-
zácii spoločných činností prispievajúcich k obnove a podpore sociál-
neho fungovania klientov a klientiek. Sociálna práca sa pritom neza-
meriava výlučne na prácu s jednotlivcom. Poskytuje svoje služby aj 
skupinám, komunite, rodine, s cieľom zvyšovania kvality života všet-
kých jedincov vrátane detí a mládeže (Social Work and the Rights of the 
Child: A Professional Training Manual on the UN Convention 2002). 

V reformnom úsilí o premenu škôl viaceré štáty uznali školskú sociál-
nu prácu za jednu zo stratégií ochrany práv detí, ktorá sa rozvíja už od 
začiatku minulého storočia. Jej etablovanie je podmienené potrebou 
zvyšovania šancí a rovnosti v prístupe ku vzdelávaniu. V slovenských 
podmienkach sa súčasné zmeny dotýkajú všetkých spoločenských sfér 
vrátane školského systému. V dôsledku modernizačných vplyvov 
a nárastu problémov sa ukazuje potreba sociálnej práce osobitne pri 
zmierňovaní ťažkostí v interakciách žiakov, školy, rodiny ako aj pri 
podpore spolupráce školy a komunity. Pojem školská sociálna práca 
nie je v našej legislatíve etablovaný. Na ustanovenie a profesionalizá-
ciu školskej sociálnej práce je však tento krok nevyhnutným predpo-

                                                           
1  Medzinárodná federácia sociálnych pracovníkov (IFSW), Medzinárodná asociácia škôl sociál-

nej práce (IASSW), Medzinárodná rada pre sociálny rozvoj (ICSW). 
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kladom. Podporiť by ho mohla výskumná činnosť, ktorá je na Sloven-
sku v tejto otázke málo rozvinutou oblasťou, podobne ako aj spolo-
čenské povedomie o školskej sociálnej práci.  

Predkladaná publikácia vznikla postupne, na základe štúdia prevažne 
zahraničnej spisby, ale aj českej a slovenskej odbornej literatúry a ana-
lýzy viacerých koncepčných a legislatívnych dokumentov. Jej ambí-
ciou je prispieť prostredníctvom teoretických a výskumných zistení 
k systematizácii poznatkov a k ďalšiemu rozvoju predmetnej témy 
v slovenských podmienkach. Ide o dlhodobý proces formovaný ma-
lými, postupnými krokmi. Platformu pre jeho úspešnosť vytvára dô-
sledná spolupráca všetkých zainteresovaných subjektov, ktorej cieľom 
by malo byť hľadanie inovatívnych metód práce s deťmi a ich rodi-
nami v snahe humanizácie podmienok v školách a podpory sociálne-
ho fungovania žiakov a žiačok. 

Predovšetkým ďakujem za podporu a trpezlivosť mojim najbližším. 
Ďalej chcem vyjadriť úprimné poďakovanie doc. PaedDr. Tatiane Ma-
tulayovej, PhD., ktorú si hlboko cením po všetkých stránkach. Táto 
vedecká monografia vznikla predovšetkým vďaka jej pomoci a záuj-
mu. Ďakujem jej za čas, trpezlivosť, cenné odborné rady, ktoré mi 
venovala. Takisto jej vyjadrujem vďaku za otvorenosť, ústretovosť 
a príležitosti k profesionálnemu rastu. Za rady a námety ďakujem aj 
prof. PhDr. Beáte Balogovej, PhD., riaditeľke Inštitútu edukológie 
a sociálnej práce. Veľká vďaka za podporu a pomoc patrí môjmu kole-
govi Mgr. Dávidovi Bosému, PhD. a kolegyniam PhDr. Denise Šolté-
sovej, PhD. a Doc. Mgr. Monike Bosej, PhD. Rovnako vyjadrujem 
vďaku aj respondentom a respondentkám výskumu, ktorých výpove-
de sa stali vstupnou bránou na porozumenie kontextu predmetnej 
témy v našich podmienkach.     

 

Michaela Skyba 

 


