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RESUMÉ 

 

 

ociálna práca je v kontexte súčasných spoločenských zmien posta-
vená pred rôzne výzvy, súvisiace s dôsledkami modernizácie na 

socializáciu detí. Vznik nových rizík, spojených s dospievaním a osvo-
jovaním si hodnôt postmodernej kultúry, vyžaduje od sociálnych pra-
covníkov a pracovníčok kreatívny prístup a flexibilné reakcie na di-
verzitu problémov súvisiacich so sociálnym fungovaním žiakov a ich 
rodín. Preto citlivé posúdenie životnej situácie klienta, adaptácia na 
nové trendy s využitím všetkých dostupných prostriedkov či inova-
tívnosť v spôsoboch práce sa stávajú, v snahe zaistiť komplexnosť 
intervencií, nevyhnutnou súčasťou výkonu sociálnych pracovníkov aj 
pri práci s deťmi a mládežou v rôznorodých prostrediach. S ohľadom 
na uvedené, školskí sociálni pracovníci tvoria významnú súčasť tímov 
odborníkov a odborníčok, pričom sa koncentrujú na odstraňovanie 
bariér vo vzdelávaní, optimalizáciu sociálnych interakcií v školskom 
i mimoškolskom prostredí a zlepšovanie kvality života žiakov.  

Školská sociálna práca je v mnohých krajinách značne rozšírenou pro-
fesiou. V niektorých má stabilnú pozíciu, v iných štátoch predstavuje 
novú, rozvíjajúcu sa sféru praxe sociálnej práce, hľadajúcu svoju rolu 
a miesto vo vzdelávacom systéme (Huxtable 2007). K rozhodujúcim 
faktorom stimulujúcim jej rozvoj patria viaceré determinanty, ktoré 
podnietili prienik sociálnej práce do školského prostredia a podporili 
jej ďalší rozvoj. K nim je možné radiť obzvlášť sociálne a vzdelávacie 
problémy žiakov, postupnú rozvíjajúcu sa interdisciplinárnu spolu-
prácu, legislatívu, prijatie štandardov praxe školských sociálnych pra-
covníkov, odborné podujatia, národné a medzinárodné profesijné 
združenia, výskum, publikačnú činnosť a i. Škola začala byť považo-
vaná za významné miesto na intervencie sociálnych pracovníkov 
a pracovníčok najmä vo väzbe na uvedomenie si cirkulárnej kauzality 
medzi uspokojovaním potrieb detí a ich školskou úspešnosťou. Pod-
pora práva na vzdelanie, ako základného ľudského práva, sa stala 
jedným z kľúčových princípov regulujúcich prax školskej sociálnej 
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práce. Hlavnými impulzmi na jej etablovanie na začiatku 20. storočia 
bolo uzákonenie povinnej školskej dochádzky, poznanie individuál-
nych rozdielov žiakov a rastúci význam vzdelania (Allen-Meares 
2004). Spôsob nazerania školských sociálnych pracovníkov na problé-
my žiakov bol počas svojho rozvoja silne determinovaný spoločensko- 
-politickými pomermi. Napriek rôznorodosti náhľadov na optimálne 
zvládanie životnej situácie sa vždy snažili o zlepšenie kvality života 
detí s dôrazom na podporu ich sebarealizácie, potenciálu a zachovanie 
dôstojnosti. Školská sociálna práca je považovaná za špecifickú 
a aplikovanú sféru sociálnej práce, ktorá sa usiluje o dosiahnutie rov-
ných vzdelávacích príležitostí. Jej význam spočíva v preventívnej čin-
nosti so zameraním sa na poskytovanie služieb všetkým žiakom 
v snahe eliminovať ohrozenia vyplývajúce z neriešených ťažkostí 
v sociálnych interakciách.  

Školskí sociálni pracovníci intervenujú do sociálneho a školského pro-
stredia dieťaťa, pričom formujú a optimalizujú podmienky priaznivé 
na interakcie medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi. Podieľajú sa na identi-
fikácii potrieb žiackej populácie, sprostredkovaní potrebných služieb 
a budovaní partnerstva s rodinou a komunitou, s cieľom maximalizo-
vať zdroje, facilitovať poskytovanie potrebných služieb a zaisťovať 
komunikáciu medzi jednotlivými aktérmi (School Social Work Association 
of America 2014). Napriek evidencii narastajúcich ťažkostí detí 
v sociálnom fungovaní a v interakcii so školským prostredím, na Slo-
vensku sa dosiaľ nepodarilo rozpoznať potenciál školskej sociálnej 
práce ako plnohodnotnej a rešpektovanej profesie v prostredí škôl. 
Rovnako doposiaľ nie je zjavné jej explicitné ukotvenie v aktuálne 
platnej legislatíve z oblasti sociálnej práce a školstva. 

Celkovo je možné konštatovať, že sociálna práca v dnešnej dobe čelí 
viacerým výzvam týkajúcim sa nízkej miery identity a nejasného ob-
razu o jej exekutívnej sfére. V spojitosti s novými spoločenskými pod-
mienkami, diverzitou sociálnej praxe a oslabením vplyvu tradičných 
sociálnych očakávaní a regulatívov spoločenského správania nie je 
jednoduché vymedziť momentálnu rolu a špecifikum tejto profesie. 
Proces postmodernej inštitucionalizácie v našich podmienkach sťažuje 
aj neujasnená pozícia sociálnej práce už v období jej minulého rozvoja 



Resumé 

 
186 

(Musil 2010, 2013). Odlišné predstavy o ustanovení profesií v moder-
nej a postmodernej dobe evokujú potrebu zohľadnenia tejto skutoč-
nosti aj pri nazeraní na možnosti etablovania školskej sociálnej práce 
v terajších podmienkach. Pritom je možné vychádzať z teoretického 
základu súvisiaceho s postmodernou inštitucionalizáciou a profesio-
nalizáciou sociálnej práce. V tomto kontexte sa aktívne zapojenie do 
vyjednania podmienok výkonu očakáva osobitne od samotných so-
ciálnych pracovníkov a pracovníčok. Podpora angažovanosti súčas-
ných i budúcich sociálnych pracovníkov a ich participácie na podpore 
inštitucionalizačných procesov sociálnej práce sa súčasne javí ako ne-
vyhnutný predpoklad aj pre postupné získavanie legitimity školskej 
sociálnej práce v slovenských školách. 

Na predmetnú tému je možné, okrem teórie inštitucionalizácie, naze-
rať aj cez optiku ekologickej perspektívy, ktorá je poprednými autormi 
a autorkami považovaná za jeden z kľúčových referenčných rámcov 
školskej sociálnej práce, kladúc dôraz na vzájomné interakcie človeka 
s prostredím. Záujem nielen o klienta, ale aj jeho prostredie je špecific-
kou doménou pôsobenia sociálnych pracovníkov v školách. V snahe 
upravovať a optimalizovať interakcie medzi všetkými jej účastníkmi 
a aplikovať holistický prístup k riešeniu problémových situácií, škol-
skí sociálni pracovníci prejavujú záujem o žiaka, rodičov, učiteľov, 
ďalších pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj o prostredie 
triedy, školy, rodiny či komunity. Ekologická perspektíva je prítomná 
v kľúčových dokumentoch upravujúcich výkon školskej sociálnej prá-
ce v zahraničí a tiež sa premieta aj do výskumu a praxe sociálnych 
pracovníkov a pracovníčok. Výskumné témy sú tak zamerané naprí-
klad na odhaľovanie rizikových a protektívnych faktorov prostredia, 
ktoré vplývajú na rezilienciu detí a ich školskú úspešnosť. Výsledky 
výskumov a ekologický rámec následne ovplyvňujú intervencie zalo-
žené skôr na silných stránkach, než na deficitoch. Sú zamerané kom-
plexne a holisticky, reflektujúc rôzne dimenzie životnej situácie jed-
notlivca.  

Hoci má ekologická perspektíva v školskej sociálnej práci pevnú pozí-
ciu, je možné konštatovať – rovnako ako v prípade sociálnej práce – 
využívanie rozmanitých teoretických prístupov. Azda najmarkantnej-
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šie sa táto skutočnosť odzrkadľuje v modeloch školskej sociálnej práce, 
ktoré v sebe integrujú rôzne reflexie poskytovania služieb školských 
sociálnych pracovníkov. Práve tak predstavujú aj isté kognitívne 
schémy odhaľujúce variabilné perspektívy na zaistenie plynulosti 
každodenného života a zvládanie problémov v sociálnom fungovaní. 
Podobne ako ekologická perspektíva, aj modely vychádzajúce z dife-
rencovaných teoretických pozícií majú svoje silné stránky i limity. Ako 
konštatuje Alderson (1972), unifikovaný model je len akousi ilúziou. 
Ich skutočným zmyslom je skôr vytvorenie platformy na hľadanie 
profesijného zacielenia školskej sociálnej práce a rozvíjanie ďalších 
účinných spôsobov práce s klientelou.  

Školskí sociálni pracovníci sa pohybujú na priesečníku sociálnej 
a edukačnej praxe. Je preto prirodzené, že ich pôsobenie v školstve 
podlieha vplyvom reforiem a modernizácie vzdelávacieho systému. 
Demografické trendy a ďalšie zmeny, sprevádzané posunom k otáz-
kam individuálnej slobodnej voľby, sebarealizácie jednotlivca, oslabo-
vania solidarity, prenikania konzumu a komercializácie do života detí, 
výrazne ovplyvňujú kvalitu detstva ako významného konceptu vzde-
lávacej politiky. Vo vzťahu k dnešnému chápaniu detstva a pozícii 
dieťaťa sa vynárajú viaceré s tým súvisiace otázky. Vychádzajúc 
z Buckingham a Tingstad (2007), formulujeme tieto otázky: Znamená 
konzumný spôsob života detí oslabenie kontinuity medzigeneračných 
vzťahov? Je pri terajších trendoch možné, aby bolo detstvo oslobodené 
od vplyvov komercializácie? Aké dosahy má preferovanie konzumnej 
kultúry na zdravý vývin dieťaťa a jeho životnú trajektóriu? Všetky 
tieto otázky majú podstatný význam pre prijímanie politík v oblasti 
školstva s cieľom uplatňovať účinné formy prístupu k deťom 
a mládeži a zaisťovať ich kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prípravu 
s ohľadom na začleňovanie sa do života spoločnosti.  

Ľudskoprávna dimenzia tejto témy sa dotýka aj ďalších rizík ohrozu-
júcich v našich podmienkach kvalitu detstva. Síce nová filozofia vzde-
lávania je založená na koncepte rovnosti vo vzdelávaní, napriek tomu 
sú vzdelávacie výsledky mnohých detí ovplyvnené javmi, ktoré deti 
nevedia a ani nemôžu ovplyvniť. K tejto čoraz početnejšej skupine 
patria aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré sú vý-
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znamnou cieľovou skupinou sociálnej práce, usilujúcej sa eliminovať 
hendikepy vyplývajúce z málo podnetného prostredia. Vzdelávacie 
dráhy týchto detí sú prerušované prekážkami na strane rodiny, ale aj 
vzdelávacieho systému. Podľa súčasných výskumných správ jeho 
nastavenie prehlbuje nerovnosti vo vzdelávaní týchto žiakov. Častou 
praxou je, že hoci podľa legislatívy by mali v školách fungovať viaceré 
podporné služby na elimináciu daného javu, záťaž spočíva najmä na 
pleciach učiteľov a učiteliek. S ohľadom na uvedené je relevantné 
domnievať sa, že existencia pozície školského sociálneho pracovníka 
by mohla podporiť strategické ciele štátnej politiky v zmysle ochrany 
detí a mládeže pred negatívnymi spoločenskými javmi a včasného 
podchytenia faktorov determinujúcich vznik či prehlbovanie problé-
mov detí v rôznych aspektoch ich života. Otvorenie tejto diskusie po-
važujeme za relevantné práve v terajšom období, keď je v praxi slo-
venských základných škôl, v kontexte školskej reformy, majoritný 
dôraz kladený na vytváranie a zabezpečenie inkluzívneho školského 
prostredia.  

Relevantnou argumentačnou platformou ďalšieho rozvoja predmetnej 
témy je, nepochybne, výskum. Vedecká monografia sa tak, okrem 
systematizácie poznatkovej bázy a špecifikácie teoreticko-metodolo-
gických aspektov problematiky, venuje aj identifikácii faktorov, ktoré 
sa podieľajú na etablovaní školskej sociálnej práce na Slovensku, a to 
prostredníctvom názorov expertov a expertiek pracujúcich s deťmi 
a mládežou. Vo výskume boli analyzované a interpretované štyri ob-
lasti: problémové situácie žiakov a ich rodín, cieľové skupiny školskej 
sociálnej práce, náplň činnosti školského sociálneho pracovníka 
a podmienky vplývajúce na zriadenie pozície sociálneho pracovníka 
a pracovníčky na základných školách. Z výskumných zistení sa ako 
nevyhnutná ukázala potreba systematického riešenia otázky skvalit-
ňovania vzájomných interakcií medzi školou a rodinou žiaka, v kon-
texte nárastu vybraných problémov detí či nízkej účinnosti pri ich 
eliminovaní zo strany súčasných zodpovedných subjektov. V kontexte 
uvedeného sa ukazuje aj potreba výraznejšej reflexie viacerých deter-
minantov ovplyvňujúcich ustanovenie školskej sociálnej práce i škol-
skú úspešnosť žiakov. Ide hlavne o oblasť profilácie služieb školskej 
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sociálnej práce, zvyšovania informovanosti, vzdelávania profesionálov 
pracujúcich s deťmi a mládežou a pregraduálnej prípravy sociálnych 
pracovníkov a pracovníčok, výskumu, legislatívy, finančných stimu-
lov, multidisciplinárnej spolupráce a spolupráce s rodičmi.    

Efektívna spolupráca pomáha nielen stabilite tímu profesionálov po-
skytujúcich služby deťom a rodine, ale najmä plneniu vytýčených 
cieľov. Školskí sociálni pracovníci a pracovníčky sú v zahraničí pova-
žovaní za hodnotných členov tímu profesionálov pomáhajúcich pri 
spoločnom riešení problémov a tvorbe inovácií, ktoré môžu byť nápo-
mocné v rozvíjaní kvalitných systémov vzdelávania, senzitívnych vo 
vzťahu k aktuálnym potrebám detí. Otázkou ostáva, nakoľko je zodpo-
vednými aktérmi reflektovaná potreba školskej sociálnej práce u nás. 
Čiastkové odpovede na túto otázku ponúka naša vedecká monografia. 
Za nevyhnutné však považujeme realizovanie ďalších výskumov, ktoré 
by mohli podporiť inštitucionalizáciu školskej sociálnej práce a priniesť 
relevantné odpovede na otázky týkajúce sa (ne-)potrebnosti služieb 
školských sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Cieľom by pritom 
malo byť rozvíjanie vzdelávacieho systému, ktorý by plne rešpektoval 
a v praxi uplatňoval koncepty rovnosti vo vzdelávaní a rovnosti príle-
žitostí, čo je dnes možné považovať za kľúčové z hľadiska podpory 
sociálnej súdržnosti. 


