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Zásadné pripomienky k zákonu č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

1. V § 6 odsek (2) písm. a) sa pridáva slovné spojenie „výkon sociálnej práce“ 

(2) Pracovnou činnosťou odborného zamestnanca sa rozumie 

a) výkon činnosti psychologickej, logopedickej, sociálno-pedagogickej, liečebno-pedagogickej 

alebo špeciálno-pedagogickej, výkon sociálnej práce a reedukácia detí a žiakov a ostatné 

činnosti s tým súvisiace, 
 

2. V § 6 odsek (2) písm. b) sa pridáva slovné spojenie „pomoc pri ochrane dieťaťa, ktorá je 

nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného 

dohovoruxy“, ktoré odkazuje na poznámku pod čiarou č. XY v znení Dohovor o právach dieťaťa 

(oznámenie č. 104/1991 Zb.): 

(2) Pracovnou činnosťou odborného zamestnanca sa rozumie 

b) poskytovanie kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove 

a vzdelávaní, pomoc pri ochrane dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá 

rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoruxy a ostatné činnosti s tým 

súvisiace alebo 

poznámku pod čiarou č. xy) Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.). 
 

3. V § 23 sa pridáva písmeno g) so znením: 

g) sociálny pracovník. 
 

4. V § 27 sa pridáva odsek (4) so znením: 

(4) Sociálny pracovník pri výkone pracovnej činnosti v škole a  školskom zariadení 

a) poskytuje žiakom krízovú intervenciu, sociálne poradenstvo a podporu zameranú 

na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie; 

b) pri sprostredkovaní odbornej pomoci žiakovi vykonáva sieťovanie a koordinuje činnosť 

medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami, rodičmi, sociálnymi pracovníkmi 

sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, organizáciami v miestnej komunite 

a ďalšími intervenujúcimi subjektmi; 

c) ochraňuje a presadzuje právom chránené záujmy žiaka, najmä právo na vzdelávanie, 

ktoré rešpektuje dôstojnosť, hodnotu a jedinečnosť každého žiaka a zabezpečuje 

rovnosť šancí v prístupe ku vzdelávaniu pre všetkých žiakov, čím podporuje vytváranie 

inkluzívneho vzdelávacieho systému; 

d) vykonáva prevenciu sociálno-patologických javov a rizikového správania žiakov, rozvíja 

a realizuje preventívne programy zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového 

správania žiakov a sociálno-patologických javov, ktoré ich ohrozujú; 

e) poskytuje sociálne poradenstvo zákonným zástupcom žiakov, pedagogickým 

zamestnancom a odborným zamestnancom;  

f) vykonáva prostredníctvom metód sociálnej práce sociálnu intervenciu pri existujúcich 

sociálnych problémoch žiakov a ich rodín; 

g) organizuje výkon supervízie pedagogických a odborných zamestnancov, vykonáva 

osvetovú činnosť, organizuje celoživotné vzdelávanie a programy zamerané na rozvoj 

kompetencií a budovanie kapacít s cieľom podpory školskej úspešnosti žiakov 

a kreovania pozitívnej školskej klímy.  
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Odôvodnenie pripomienok 

Hlavným cieľom nášho pripomienkovania zákona je legislatívna úprava postavenia sociálnych 

pracovníkov v rezorte školstva a zosúladenie predkladaného návrhu zákona so zákonom 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. 

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje v § 6 odsek (2) písm. b) pracovné činnosti odborných 

zamestnancov nasledovne: poskytovanie kariérového poradenstva, sociálneho poradenstva 

a prevencie vo výchove a vzdelávaní a ostatné činnosti s tým súvisiace. Vzhľadom na deklarované 

poskytovanie sociálneho poradenstva, chýba v § 23 pri vymenovaní odborných zamestnancov 

odborník, ktorý by bol kompetentný sociálne poradenstvo v školách a školských zariadeniach 

poskytovať. Takýmto odborným zamestnancom je sociálny pracovník. 

Napriek výskytu mnohých sociálnych problémov žiakov, ktoré pedagogickí a odborní zamestnanci 

škôl evidujú, chýba v multidisciplinárnom tíme odborných zamestnancov škôl odborník, ktorý by bol 

kompetentný riešiť sociálne problémy, realizovať programy sociálnej prevencie a ktorý by zároveň 

koordinoval multidisciplinárny tím odborníkov s cieľom komplexnej pomoci deťom a žiakom v nepriaznivej 

sociálnej situácii, ktorá negatívne ovplyvňuje ich školskú úspešnosť a znižuje ich kvalitu života. 

Máme za to, že aj pracovníci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR si uvedomujú 

potrebu riešiť sociálne problémy žiakov, nakoľko definícia pracovnej činnosti odborného zamestnanca v § 

6, ods. 2 zákon č. 138/2019 Z. z. obsahuje aj poskytovanie sociálneho poradenstva a prevencie vo výchove 

a vzdelávaní a ostatné činnosti s tým súvisiace. 

Vzhľadom na uvedené, navrhujeme zaradiť medzi odborných zamestnancov v zmysle § 23 

zákona č. 138/2019 Z. z. kategóriu odborného zamestnanca, ktorý by bol kompetentný riešiť sociálne 

problémy žiakov a realizovať programy sociálnej prevencie. Tým je sociálny pracovník. 

V súčasnosti je výkon sociálneho poradenstva v zmysle Prílohy 14 Pokynu ministra č. 39/2017, 

ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení priradený sociálnemu 

pedagógovi, ktorý nie je na túto odbornú činnosť kvalifikovaný, ani kompetentný. 

V nasledujúcej časti je v skratke komparácia profesijných kompetencií sociálneho pedagóga 

v porovnaní so sociálnym pracovníkom. 

Základný rozdiel medzi sociálnou pedagogikou a sociálnou prácou je v cieľových skupinách 

a v kompetenciách jednotlivých porovnávaných odborníkoch. Sociálna pedagogika je zameraná 

na cieľovú skupinu detí a mládeže, sociálna práca sa orientuje na rôznorodé spektrum cieľových skupín 

(napr. rodiny). 

Sociálni pedagógovia sú odborníci na výchovnú starostlivosť o deti a žiakov, dokážu 

identifikovať, analyzovať a riešiť pedagogické problémy, ako aj problémy pedagogickej praxe, dokážu 

poskytovať služby pedagogického a výchovného poradenstva pre zákonných zástupcov detí a žiakov, 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, majú kvalifikáciu 

na vykonávanie preventívnych činností v sociálno-pedagogickej oblasti, vrátane realizácie programov 

osobnostno-sociálnej výchovy detí a žiakov a osvetovej činnosti a ďalšej činnosti v sociálno-výchovnej 

oblasti. 

Sociálni pracovníci sú špecialisti na sociálnu diagnostiku, sociálne intervencie a ďalšie 

činnosti spojené s riešením sociálnych problémov, rizikového správania a sociálno-patologických 

javov, sú kompetentní poskytovať sociálne poradenstvo, vykonávať sociálnu prevenciu na všetkých 

úrovniach (primárna, sekundárna aj terciárna), sieťovať a koordinovať činnosť relevantných subjektov, 
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s cieľom komplexnej pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii. Svojimi intervenciami pomáhajú 

rôznorodým cieľovým skupinám ľudí, ktorí sa z objektívnych dôvodov dostali do situácií neriešiteľných 

ich vlastnými silami či prostriedkami, alebo kde je spoločenská pomoc žiadúca. 

Rovnako v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

č.244/2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky – Sociálny pedagóg je zaradený pod 

študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy, sociálny pracovník pod študijný odbor 33. Sociálna 

práca, z čoho vyplývajú aj rozdiely v nadobudnutých vedomostiach a zručnostiach a teda aj 

kompetenciách príslušníkov jednotlivých profesií. 

Nie je preto korektné priraďovať v dokumentoch Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR odborné činnosti a nástroje sociálnej práce výchovno-pedagogickému pracovníkovi, 

ktorý na výkon týchto odborných činností a používanie metód sociálnej práce nie je kvalifikovaný 

ani kompetentný. 

Radi by sme radi poukázali na skutočnosť, že v zmysle § 13 Podrobnosti o personálnom 

zabezpečení špeciálnych výchovných zariadení – Vyhlášky č. 323/2008 o špeciálnych výchovných 

zariadeniach (ďalej len „vyhláška o ŠVZ“) – medzi zamestnancov špeciálnych výchovných zariadení patrí 

aj sociálny pracovník. Vykonávanie sociálnej práce v špeciálnych výchovných zariadeniach je 

nevyhnutnou súčasťou práce s klientmi, je však potrebné upraviť postavenie sociálneho pracovníka 

v školskom zákone a v rámci zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nastaviť jeho celoživotné vzdelávanie 

a kariérny rast. 

Rovnako by sme sa radi vyjadrili k inkluzívnemu procesu na školách a potrebe sociálneho 

pracovníka v multidisciplinárnych tímoch odborníkov. 

Inkluzívne vzdelávanie je akútnou a často systematicky neuchopenou oblasťou. Jeho 

základným princípom je umožniť všetkým deťom dosiahnutie ich vzdelávacieho maxima pri súčasnom 

rešpektovaní ich vzdelávacích potrieb. Veľkým benefitom inkluzívneho prístupu vo vzdelávaní je, že 

školy pripravujú všetkých žiakov na život v spoločnosti, v ktorej vždy boli, sú a budú ľudia s rôznymi 

typmi postihnutia a znevýhodnenia, čím škola, ako spoločenská inštitúcia, plní aj socializačnú 

a výchovnú funkciu a formuje v deťoch rešpekt a cenenie rozmanitosti. 

Na to, aby inklúzia bola zaručená pre všetky deti, je potrebné zabezpečiť fungovanie 

podporného multidisciplinárneho tímu odborníkov, za účelom podpory žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami a ich inklúzie na školách. Je potrebné zintenzívnenie spolupráce 

škôl, centier špeciálno-pedagogického poradenstva a rodičov pri vypracovávaní individuálnych 

vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj pri celom 

procese inklúzie. 

Zvyšujúci sa podiel žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, s odlišným kultúrnym 

zázemím, z rodín v hmotnej núdzi a zvyšujúci sa výskyt rôznych sociálno-patologických javov 

a rizikového správania žiakov vytvára enormný tlak na pedagogických pracovníkov. Tí však na riešenie 

sociálnych problémov nemajú čas, ani zručnosti a kompetencie. Rovnako ani medzi odbornými 

zamestnancami nie je kompetentný odborník, ktorý by vedel a mohol aplikovať potrebné a efektívne 

metódy sociálnej práce v rámci inkluzívnemu procesu na školách. 

Vzhľadom na uvedené, navrhujeme do predmetných zákonov zaradiť medzi odborných 

zamestnancov kategóriu odborného zamestnanca, ktorý by bol kompetentný riešiť sociálne problémy 

žiakov, realizovať programy sociálnej prevencie a poskytovať pomoc a podporu deťom a žiakom 

v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá negatívne ovplyvňuje ich školskú úspešnosť a znižuje kvalitu ich 

života. Takýmto odborným zamestnancom je sociálny pracovník. 

Medzi zákonne vymedzené kompetencie sociálneho pracovníka v zmysle § 27 zákona č. 

138/2019 Z. z. navrhujeme nasledovné: 
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• poskytuje žiakom krízovú intervenciu, sociálne poradenstvo a podporu zameranú na riešenie 

nepriaznivej sociálnej situácie; 

• pri sprostredkovaní odbornej pomoci žiakovi vykonáva sieťovanie a koordinuje činnosť medzi 

pedagogickými a odbornými zamestnancami, rodičmi, sociálnymi pracovníkmi sociálno-právnej 

ochrany detí a sociálnej kurately, organizáciami v miestnej komunite a ďalšími intervenujúcimi 

subjektmi; 

• ochraňuje a presadzuje právom chránené záujmy žiaka, najmä právo na vzdelávanie, ktoré 

rešpektuje dôstojnosť, hodnotu a jedinečnosť každého žiaka a zabezpečuje rovnosť šancí 

v prístupe ku vzdelávaniu pre všetkých žiakov, čím podporuje vytváranie inkluzívneho 

vzdelávacieho systému; 

• vykonáva prevenciu sociálno-patologických javov a rizikového správania žiakov, rozvíja a realizuje 

preventívne programy zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania žiakov a sociálno-

patologických javov, ktoré ich ohrozujú; 

• poskytuje sociálne poradenstvo zákonným zástupcom žiakov, pedagogickým zamestnancom 

a odborným zamestnancom;  

• vykonáva prostredníctvom metód sociálnej práce sociálnu intervenciu pri existujúcich sociálnych 

problémoch žiakov a ich rodín; 

• organizuje výkon supervízie pedagogických a odborných zamestnancov, vykonáva osvetovú 

činnosť, organizuje celoživotné vzdelávanie a programy zamerané na rozvoj kompetencií 

a budovanie kapacít s cieľom podpory školskej úspešnosti žiakov a kreovania pozitívnej školskej 

klímy. 

Uvedené ťažiskové úlohy školského sociálneho pracovníka úzko súvisia so súčasným prudkým 

nárastom rizikového správania detí a žiakov a výskytom sociálno-patologických javov, ktoré ich 

ohrozujú, ako aj s potrebou vytvárania inkluzívnych vzdelávacích systémov, senzitívnych vo vzťahu 

k aktuálnym potrebám detí a žiakov. Školská sociálna práca má na pôde školy a školských zariadení 

svoje nenahraditeľné miesto, a to z hľadiska pomoci deťom a žiakom, ich rodinám, pedagogickým 

a odborným zamestnancom, ako aj celej komunite, ktorej sú tieto subjekty súčasťou. 

Školská sociálna práca môže zohrať na Slovensku dôležitú úlohu pri skvalitňovaní 

a zefektívňovaní školského systému. Zatiaľ čo učitelia rozvíjajú potenciál žiakov cez odovzdávanie 

vedomostí a zručností, školskí sociálni pracovníci môžu poskytnúť žiakom podporu, aby mali čo 

najoptimálnejšie podmienky pre učenie, pomáhať im prekonávať problémy vo vzdelávaní spôsobené 

sociálnymi problémami, pomáhať pri začleňovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami, vykonávať prevenciu a tiež pomáhať deťom v osobnostno-sociálnom rozvoji. 

 


