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Zápisnica z verejnej diskusie 
organizovanej občianskym združením PERSONA 

 

 
Dátum:   12.12.2019 
Miesto:   priestory Základnej školy, Karloveská 61, 841 04 Bratislava 
Čas:   11:30 – 13:00 
 
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, Ing. Stanislava Dräxlerová 
Prítomní účastníci: viď prezenčná listina 
 

Za zapisovateľa bola určená Mgr. Martina Gymerská, za overovateľa zápisnice Ing. Stanislava 
Dräxlerová. 
 

Priebeh verejnej diskusie: 
Na začiatku verejnej diskusie Mgr. Martina Gymerská odprezentovala prebiehajúci projekt, koncept 
školskej sociálnej práce, výsledky prieskumu realizovaného v rámci projektu a výstupy projektu – 
publikácie o školskej sociálnej práci a príručky pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy do škôl 
(viď príloha zápisnice – prezentácia). Následne bola otvorená diskusia na nasledujúce témy: 
- S akými sociálnymi problémami žiakov sa pri svojej práci v školách stretávate? 
- Akým spôsobom riešite sociálne problémy žiakov na vašich školách? 
- Realizujete vo vašej škole pravidelné preventívne programy a programy osobnostno-sociálneho 

rozvoja pre svojich žiakov? 
- 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? 

 
Výstupy verejnej diskusie: 
Na verejnej diskusii sa zúčastnili pedagogickí a odborní zamestnanci z rôznych škôl z celého územia SR. 
K predkladanej problematike sa vyjadrili nasledovne: 
- Vnímajú sociálne problémy žiakov, aj svoje obmedzené možnosti a kompetencie pomôcť deťom 

pri ich riešení. 
- Pri riešení problémov žiakov využívajú (v rôznej miere) služby externých odborníkov, 

predovšetkým z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a Centier 
špeciálno-pedagogického poradenstva. 

- Pomoc odborníka, ktorý by na školách riešil sociálne problémy žiakov by uvítali. Vzhľadom na to, 
že väčšina účastníkov nemala skúsenosť spolupráce so sociálnym pedagógom, pýtali sa na rozdiely 
v kompetenciách a náplni práce školských sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov. 

 
Úloha: Pripraviť článok zameraný na vymedzenie oblasti pôsobenia školských sociálnych pracovníkov 
a z toho odvodené prislúchajúce kompetencie a roly, ktoré budú odlišné od kompetencií a rolí iných 
odborných zamestnancov škôl, prípadne sa budú vhodne dopĺňať. 
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V Bratislave, dňa 12.12.2019 
 
Zapísala: 
Mgr. Martina Gymerská     ________________________________ 
 
Overila: 
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 

 


