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Zápisnica z verejnej diskusie 
organizovanej občianskym združením PERSONA 

dňa 24.10.2019 
 

 
Dátum:   24.10.2019 
Miesto:   Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina 
Čas:   13:30 – 15:00 
 
Projekt: Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie 

programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl 
Kód projektu v ITMS: 314011L347) 
 
Prítomní organizátori: Mgr. Martina Gymerská, Mgr. Eva Kššáková, Ing. Stanislava Dräxlerová 
Prítomní účastníci: viď prezenčná listina 

 
Za zapisovateľa bola určená Mgr. Martina Gymerská, za overovateľov zápisnice Mgr. Eva Krššáková, 
Ing. Stanislava Dräxlerová. 
 
 

Priebeh verejnej diskusie: 
Na začiatku verejnej diskusie Mgr. Martina Gymerská a Mgr. Eva Kššáková odprezentovali prebiehajúci 
projekt a jeho výstupy (viď príloha zápisnice). Ďalej priblížili účastníkom východiská problematiky 
školskej sociálnej práce a následne otvorili diskusiu na nasledujúce témy: 
- Aký je váš názor na problematiku etablovania školskej sociálnej práce? 
- Súhlasíte so zaradením školského sociálneho pracovníka medzi odborných zamestnancov v zmysle 

Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov? 

- Aká je podľa vás vhodná forma profesijnej prípravy školských sociálnych pracovníkov? 
- Je podľa vášho názoru vhodné zaradiť školskú sociálnu prácu medzi špecializáciu v zmysle zákona 

č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností 
v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov? 

 
Výstupy verejnej diskusie: 
Na verejnej diskusii sa zúčastnili sociálni pracovníci z rôznych oblastí pôsobenia. K predkladanej 
problematike sa vyjadrili nasledovne: 
- Zúčastnení sociálni pracovníci podporujú etablovanie školskej sociálnej práce na Slovensku. 
- Zúčastnení sociálni pracovníci podporujú a súhlasia so zaradením školského sociálneho pracovníka 

medzi odborných zamestnancov v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- Za vhodnú formu profesijnej prípravy školských sociálnych pracovníkov považujú zúčastnení 
sociálni pracovníci nasledovné: 
1. začlenenie predmetu „Školská sociálna práca“ do vysokoškolských študijných programov, 

študijný odbor 3.1.14 Sociálna práca; 
2. zaradenie školskej sociálnej práce medzi špecializovanú odbornú činnosť podľa § 2 ods. 2 

zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných 
činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na výkon 
ktorej bude potrebné splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu; 
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3. systematické celoživotné vzdelávanie sociálnych pracovníkov v školstve – priebežné 
rozširovanie odborných vedomostí a zručností; 

4. pravidelná supervízia školských sociálnych pracovníkov. 
- Potreba vymedzenia kompetencií a náplne práce školských sociálnych pracovníkov (aj vo vzťahu 

k ďalším profesiám odborných zamestnancov škôl), prijatie rozhodnutia na úrovni MPSVR SR kto 
bude zamestnávateľom školských sociálnych pracovníkov (s prihliadnutím na eliminovanie 
konfliktu záujmov). 

 
 
V Žiline, dňa 24.10.2019 
 
Zapísala: 
Mgr. Martina Gymerská     ________________________________ 
 
Overili: 
Mgr. Eva Krššáková     ________________________________ 
 
Ing. Stanislava Dräxlerová     ________________________________ 
 
 
Pílohy zápisnice: 
1) Prezenčná listina účastníkov verejnej diskusie, vrátane ich vyjadrení o zaobchádzaní s ich 

osobnými údajmi 
2) Prezentácia o realizovanom projekte a školskej sociálnej práci 
3) Fotodokumentácia 

 


