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ZÁVER 

 

 

 posledných rokoch u nás badať prudký rozvoj sociálnej práce 
v jej teoretickej aj exekutívnej oblasti. Od samého vzniku sa 

zasadzuje za dodržiavanie demokratických a humanitárnych prin-
cípov. Koncept sociálneho fungovania, nazerania na človeka ako 
súčasť širšieho prostredia a uplatňovanie základných princípov 
viažucich sa na sociálnu spravodlivosť je spoločným pre aplikova-
nie sociálnej práce pri práci s rôznymi cieľovými skupinami, 
v rozličných prostrediach. Takýmto prostredím je aj škola, v ktorej 
význam školskej sociálnej práce rástol priamo úmerne s dôrazom 
na presadzovanie ústredného princípu vzdelávacej politiky, zame-
raného na sprístupňovanie vzdelávania pre deti z rôznych prostre-
dí a pomerov. V tejto súvislosti sociálna práca prispieva k napĺňa-
niu poslania školy, a to prostredníctvom poskytovania služieb 
priaznivých k deťom a ich rodinám a optimalizácie ich sociálneho 
fungovania.  

S ohľadom na hodnoty, poslanie a odbornú profiláciu sociálnych 
pracovníkov a pracovníčok sa stali služby školskej sociálnej práce 
v mnohých krajinách prirodzenou a štandardnou súčasťou školy. 
Pritom počet krajín, kde sa realizuje školská sociálna práca, neustá-
le pribúda. Jej pozícia je umocnená potrebou pomoci v rôznych 
aspektoch viažucich sa na ťažkosti detí, v zmysle podpory ich po-
zitívneho rozvoja. Ako stála zložka interdisciplinárnych tímov sa 
školská sociálna práca primárne zameriava na priblíženie rodiny, 
školy a komunity. Jej jedinečnosť podčiarkujú interakcionistické 
vnímanie transakcií medzi človekom a prostredím a perspektíva 
zohľadňujúca komplexnú analýzu vplyvov sociálneho prostredia. 
Podieľa sa na vytváraní klímy, ktorá je priaznivá pre interakciu 
medzi učiteľom a dieťaťom. Usiluje sa o konsenzus prostredníc-
tvom negociácie a spolupráce s učiteľmi, rodičmi, ostatnými za-
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mestnancami školy a širšou komunitou, s cieľom podporovať 
komplexný rozvoj detí, vytvárať prostredie prospešné pre opti-
málne interakcie medzi učiteľmi a žiakmi či v snahe organizovať 
pozitívne programy rozvoja detí a mládeže (To 2009). 

Na Slovensku ide o relatívne novú službu. V teoretickom aj apli-
kačnom ukotvení tejto oblasti absentujú rozsiahlejšie výskumy 
a zdroje, ktoré by boli podporou profesionalizácie a konceptualizá-
cie školskej sociálnej práce v našich podmienkach. Vzhľadom 
na uvedené bolo naším cieľom identifikovať faktory ovplyvňujúce 
etablovanie školskej sociálnej práce v podmienkach Slovenskej 
republiky a prispieť k tvorbe nových poznatkov a rozvoju stavu 
poznania v uvedenej oblasti.  

Za závažnú aktuálnu prekážku školskej sociálnej práce v pod-
mienkach Slovenskej republiky je možné považovať najmä nízku 
angažovanosť v predmetnej téme zo strany samotných sociálnych 
pracovníkov. Z výskumných zistení môžeme k týmto prekážkam 
radiť, okrem otázky financií a súčasnej legislatívy, aj nízku infor-
movanosť o školskej sociálnej práci. Ako najdôležitejšie faktory 
podmieňujúce jej rozvoj sa ukazujú narastajúce vybrané problémy 
v žiackej populácii, preťaženosť učiteľov a učiteliek, nedostatočná 
spolupráca medzi rezortom školstva a sociálnych vecí a medzi 
jednotlivými profesiami v prostredí školy či nedostatočná spolu-
práca s rodičmi. 

Výskumné zistenia považujeme za pridanú hodnotu našej vedeckej 
monografie. Umožňujú hlbšie precítiť problémy, s ktorými sa dnes 
boria profesionáli a profesionálky pracujúci s deťmi a mládežou. 
V tomto kontexte je možné konštatovať, že škola je spoločenskou 
inštitúciou, ktorej sa citeľne dotýkajú ústredné celospoločenské 
témy, odzrkadľujúce sa v prebiehajúcej transformácii výchovno-
vzdelávacieho systému. Jej imanentnou súčasťou je, okrem iného, 
aj otázka pripravenosti učiteľov a učiteliek čeliť novým situáciám 
a výzvam prameniacim zo spoločenských zmien a ich dôsledkov. 
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Ich zvládnutie učiteľmi sa zdá byť v momentálne nastavených 
podmienkach škôl nereálnym (Walterová 2002, in: Kasáčová 2004).  

Škola síce žiakov a žiačky formuje, ale v zásade sa primárne neza-
meriava na elimináciu škodlivých sociálnych vplyvov prostredia. 
V zmysle odohrávajúcich sa celospoločenských zmien a bohatej 
evidencie nárastu problémov v sociálnom fungovaní žiakov a ich 
rodín, sa preto ukazuje potreba zaoberať sa otázkou spolupráce 
a zvyšovania angažovanosti zo strany pomáhajúcich profesionálov, 
medzi nimi aj sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Z výsledkov 
výskumu je zjavná potreba vyvíjania iniciatív vo vzťahu k viace-
rým aspektom, ktoré by mohli podporiť proces etablovania a pro-
fesionalizácie sociálnej práce v školách. Ide o oblasti týkajúce sa 
predovšetkým profilácie služieb školskej sociálnej práce, výskumu, 
vzdelávania, financií, legislatívy, multidisciplinárnej spolupráce 
a spolupráce s rodičmi. V uvedených intenciách zároveň ponúka-
me odporúčania či námety na diskusiu, reflektujúc možnosti so-
ciálnej a školskej praxe kreovať podmienky podporujúce inštitu-
cionalizáciu sociálnej práce v slovenských školách.    

Predpokladáme, že predložená monografia by mohla byť jedným 
zo zdrojov podpory šírenia informovanosti a sprostredkovania 
poznatkov o tejto špecifickej dimenzii praxe sociálnej práce. Zvy-
šovanie informovanosti by mohlo podporiť nielen proces ustano-
venia školskej sociálnej práce u nás, ale aj uvedomenie si potreby 
poskytovania účinných intervencií a hľadanie opatrení, reflektujú-
cich aktuálne potreby praxe. Sumarizácia poznatkov o školskej 
sociálnej práci, uvedená v predkladanej vedeckej monografii, vy-
tvára predpoklad na ďalšie úsilie vytvárania argumentačnej bázy 
v predmetnej téme. Ako centrálny aspekt tu vnímame realizovanie 
ďalších výskumov. Okrem sprístupnenia relevantných dát, mapu-
júcich súčasný stav, by tiež výskumná činnosť podporila kreovanie 
platforiem participácie kľúčových aktérov na procese vytvárania 
budúcich vízií a reálnych perspektív možností školskej sociálnej 
práce v našich podmienkach. 


