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ôsledky modernizačných procesov ovplyvňujú rozvoj sociál-
nej práce nielen globálne, ale aj v jednotlivých krajinách. 

V slovenských podmienkach sa po dvadsiatich rokoch od znovu-
zrodenia sociálnej práce ako modernej profesie objavuje potreba jej 
rozvoja v rôznych odvetviach sociálnej sféry. Jednou z oblastí vý-
konu sociálnej práce je aj školstvo. V zahraničí má školská sociálna 
práca svoje významné miesto a opodstatnenosť. Svojimi službami 
prispieva k riešeniu otázok školskej úspešnosti. Jej význam je sú-
časne evidentný aj pri rozvíjaní spolupráce s rodinou, ďalšími in-
štitúciami v komunite a pri mimoškolských aktivitách detí. Od 
školských sociálnych pracovníkov sa v tejto súvislosti vyžaduje 
zameranie pozornosti na všetky subsystémy školy a znalosť indi-
viduálnych potrieb klientov, možností a zdrojov školy a ostatných 
inštitúcií v komunite. Sú iniciátormi pozitívnych zmien v školskom 
i mimoškolskom prostredí a významným integračným prvkom pri 
rozvoji sociálnej klímy, napĺňaní vízií školy a jej funkcií. 

Škola je spoločenskou inštitúciou, ktorej sa citeľne dotýkajú 
ústredné celospoločenské témy. Podstatným impulzom transfor-
mácie súčasného školstva je potreba vytvárania podmienok na 
zvyšovanie kvality vzdelávania a pripravenosti na nové situácie 
a ich dôsledky, ktoré vyžadujú zohľadňovanie nielen individuál-
nych zvláštností žiaka, ale aj posúdenie podmienok školy, rodiny 
a ostatných vplyvov okolia. Potreba školskej sociálnej práce súvisí 
najmä s nárastom negatívnych javov previazaných s ekonomickou, 
sociálnou, rodinnou situáciou a heterogenitou problémov detí, 
ktoré by mali viesť k zdokonaľovaniu a rozvoju rôznych foriem 
odbornej pomoci sociálnych pracovníkov a k zaisteniu špecifických 
sociálnych služieb v školách. Dobové trendy v oblasti školstva totiž 
vytvárajú potrebu zapojenia sa do diskusií podpory inkluzívneho 
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vzdelávania a hľadania účinných stratégií aj zo strany sociálnych 
pracovníkov ako aktérov presadzujúcich sociálnu zmenu, podpo-
rujúcich uplatňovanie ľudských práv a najlepšieho záujmu klienta. 

Zabezpečenie rovnosti šancí v prístupe ku vzdelávaniu pre všet-
kých mladých ľudí bez ohľadu na ich sociálnu situáciu tak pred-
stavuje jedno z ústredných východísk podporujúcich úvahy 
o potrebe školskej sociálnej práce, ktorá u nás nie je legislatívne 
etablovaná. Školská sociálna práca patrí v Slovenskej republike 
zatiaľ k nedostatočne rozpracovaným aplikačným oblastiam so-
ciálnej práce a zároveň predstavuje málo poznané akčné pole aj vo 
výskume. 

Cieľom vedeckej monografie je identifikovať faktory ovplyvňujúce 
etablovanie školskej sociálnej práce v podmienkach Slovenskej 
republiky a prispieť k tvorbe nových poznatkov a rozvoju momen-
tálneho stavu poznania v predmetnej téme.  

Vzhľadom na to, že ide o novokonštituujúcu sa oblasť, považujeme 
za dôležité predložiť konzistentné východiská ďalšieho štúdia so-
ciálnej práce v školách. Vo vedeckej monografii preto v prvej kapi-
tole predstavujeme teoretické východiská konštituovania školskej 
sociálnej práce. Opierame sa pritom o všeobecné aspekty profesio-
nalizácie sociálnej práce, ktoré predstavujú významnú platformu 
úvah o možnostiach podpory inštitucionalizačných procesov aj 
v oblasti školskej sociálnej práce. Vychádzame pritom z poznatkov 
o postmodernej inštitucionalizácii a profesionalizácii sociálnej prá-
ce, ktoré znamenajú nový pohľad na otázky pomoci, identity 
a spoločenského uznania profesie (školskej) sociálnej práce v post-
modernej spoločnosti, súvisiacich s rýchlosťou nastupujúcich zmien, 
rastúcim významom rozdielností, pluralitou, relativitou a pod.  

Teoretické prístupy v oblasti školskej sociálnej práce boli počas jej 
rozvoja výrazne determinované spoločenskými zmenami príznač-
nými pre jednotlivé obdobia. Niektoré z nich zaznamenávajú ús-
pech a sú priorizované aj dnes. V tomto ohľade je viacerými auto-
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rmi a autorkami za jedno z kľúčových teoretických východísk škol-
skej sociálnej práce považovaná ekologická perspektíva. Predsta-
vuje významný referenčný rámec výkonu sociálnej práce v školách 
v kontexte akcentovania potreby komplexného prístupu k riešeniu 
vybraných otázok. Identifikujeme prínosy, ale aj limity spojené 
s aplikáciou ekologickej perspektívy v praxi a rovnako vymedzu-
jeme modely školskej sociálnej práce formulované na pilieroch tejto 
perspektívy. Odzrkadľujú premenlivosť a širokú škálu teoretic-
kých prístupov a myšlienkových prúdov. Modely poskytujú obraz 
o významných regulatívoch praxe školskej sociálnej práce v proce-
se jej etablovania v zahraničí. Predstavujú aj inšpiratívny zdroj 
a poznatkovú bázu diskusií o profilácii služieb školských sociál-
nych pracovníkov a pracovníčok v našich podmienkach v súvislosti 
s aktuálnymi problémami a potrebami žiackej populácie. 

Druhá kapitola ponúka základné poznatky o školskej sociálnej 
práci, na ktoré nazerá v intenciách minulých i súčasných perspek-
tív. Minulé skúsenosti sú zdrojom inšpirácií, podpory a inovatív-
neho prístupu k už riešeným otázkam. Historický vývoj školskej 
sociálnej práce predstavuje pohľad na podmienenosť etablovania 
školskej sociálnej práce a spoločenských procesov a rovnako je 
dôležitým aj z hľadiska porozumenia poslaniu sociálnej práce 
v školách. Na teoreticko-empirické uchopenie témy sme taktiež 
považovali za potrebné priblížiť terajší stav školskej sociálnej prá-
ce, zvlášť v podmienkach, v ktorých nie je táto problematika legis-
latívne ukotvená. V tejto časti preto charakterizujeme pojmové 
vymedzenie, ciele, poslanie, činnosti a výskumné témy školskej 
sociálnej práce tak, ako sme sa s nimi zoznámili štúdiom odbornej 
literatúry najmä americkej a nemeckej proveniencie. Na pozadí 
týchto poznatkov ponúkame náhľad na sféru pôsobnosti školskej 
sociálnej práce v krajinách, kde je táto profesia etablovanou, pri-
čom naznačujeme úskalia viažuce sa na niektoré oblasti jej výkonu 
a načrtávame otázky súvisiace s možnosťami jej uplatnenia aj 
u nás.     
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Vnímanie detstva ako hodnoty je premenlivé, v závislosti od stup-
ňa vývoja spoločnosti. Globálne spoločenské trendy výrazne 
ovplyvňujú diskurzy o detstve aj v súvise so vzdelávacou politi-
kou, zameranou na posilnenie sociálnej kohézie a konkurencies-
chopnosti, ktoré sa viažu na potrebu kvality a rovnosti príležitostí 
vo vzdelávaní. Tretia kapitola sa venuje súčasnému stavu systému 
školstva na Slovensku ako makroúrovni určujúcej rámec výkonu 
sociálnej práce v školách. Prostredníctvom analýzy kľúčových 
koncepčných a legislatívnych dokumentov identifikuje možnosti 
a miesto na uplatnenie sociálnej práce v školskom prostredí, berúc 
do úvahy rizikové situácie, dnešné problémy detí a potrebu rozvo-
ja inkluzívnych vzdelávacích systémov. Špecifickú pozornosť kon-
centruje na otázky konzumu, komercializácie detstva a postmo-
dernej kultúry. Preferovanie osobnej slobody bez záväzkov, odklon 
od ustálených hodnôt, dôraz na pôžitok či individualizmus sú 
ukazovateľmi súčasného životného štýlu. Kvalitu detstva ohrozujú 
aj ďalšie spoločenské javy, akými sú nezamestnanosť, chudoba, 
ekonomické a sociálne pomery rodín, sociálna exklúzia a pod. 
Momentálne sme konfrontovaní s realitou detí, ktorá je v rozpore 
so záväzkami a opatreniami prijímanými v oblasti ochrany ich 
práv. Egalita príležitostí na vzdelávanie, zakotvená v základnom 
princípe vzdelávacej politiky, nie je plne zabezpečená, čoho preja-
vom je aj nedostatočne inkluzívny prístup k vzdelávaniu. V tejto 
rovine sa venujeme otázke ochrany práv detí, zakotvených v jed-
notlivých dokumentoch národnej a medzinárodnej povahy, a aktu-
álnemu stavu školského systému na Slovensku, špecificky vo 
vzťahu k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré 
predstavujú výzvu aj pre sociálnych pracovníkov a pracovníčky. 
Jedným z dôvodov je ich odlišná hodnotová orientácia, vzťah 
k škole a nevyhovujúce sociálne podmienky, v ktorých deti často 
vyrastajú. S ohľadom na súčasné štatistické ukazovatele a vý-
skumné zistenia sa ukazujú jestvujúce problémy danej cieľovej 
skupiny ako obzvlášť závažné. Aktívna rola pri navrhovaní, prijí-
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maní a realizovaní koncepčných riešení sociálnych problémov 
týchto detí sa očakáva aj od sociálnych pracovníkov a pracovníčok.  

V snahe ponúknuť čo najkomplexnejší a najucelenejší obraz o so-
ciálnej práci v školách prezentujeme v štvrtej kapitole výskumné 
zistenia, ktoré sú výsledkom kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy 
faktorov etablovania školskej sociálnej práce na základných ško-
lách. V závere sumarizujeme zistenia a navrhujeme odporúčania 
možných nástrojov zlepšenia situácie v skúmaných školách a ďal-
ších perspektív etablovania sociálnej práce v školskom prostredí.  

Predkladaná monografia ponúka systematizáciu základnej poznat-
kovej bázy, teoretických východísk a empirických zistení v oblasti 
školskej sociálnej práce, ktoré by spolu s realizáciou ďalších vý-
skumov mohli prispieť k podpore kreovania argumentačnej línie 
v prospech etablovania školskej sociálnej práce na Slovensku. Jed-
notlivé teoretické aj empirické zistenia formulované vo vedec-
kej monografii môžu slúžiť aj na podporu procesu šírenia poznat-
kov o školskej sociálnej práci medzi expertmi a expertkami pracu-
júcimi s deťmi a mládežou a prispieť k motivácii súčasných i budú-
cich sociálnych pracovníkov a pracovníčok angažovať sa v pred-
metnej oblasti. Zvyšovanie úrovne informovanosti pritom vnímame 
ako základný predpoklad prejavenia záujmu o sociálne služby 
v školách a vyvíjanie iniciatív v tejto sfére, ktoré by mohli prispieť 
k inovácii štandardných postupov pri riešení vybraných problé-
mov detí a k znižovaniu rizika školskej neúspešnosti.  


